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Eman Nemer

Subject: FW:  كة أبوظبي الوطنية للتكافل مسودة تقرير الحوكمة ل
Attachments: CG Report Arabic Signed 2020.pdf; Draft Invitation to AGM 2020 EN.docx; Draft 

Invitation to AGM 2020AR.docx;  جتماع كات المدرجة بشأن ألية الحضور  التعميم لل
pdf....الجمعية العمومية السنوي

 
 

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>  
Sent: Thursday, February 18, 2021 11:45 AM 
To: Mustafa M. Hassoun <m.hassoun@takaful.ae> 
Cc: Osama Abdeen <Osama.Abdeen@takaful.ae>; Farah Arakji <Farah.Arakji@takaful.ae>; Sara Alabsi 
<Sara.Alabsi@takaful.ae>; Fatema Hashel Al-Mughairi <Fatema.Hashel@sca.ae>; Mohammad Junaid Essa 
<m.junaid@sca.ae>; Abdulrahman Salem Mubarak <abdulrahmans@sca.ae>; Ossama Hamdy 
<ossamahamdy@sca.ae>; Ahmed Saeed Alnaqbi <Ahmed.S@sca.ae>; SCA-Governance & Auditors 
<governance@sca.ae>; lc@adx.ae; 'Karima Ahmed Budebes' <BudebsK@adx.ae>; salmeenk@adx.ae; SCA - 
Disclosure <Disclosure@sca.ae>; Saeed Saif Al Saboosi <Alsaboosi@sca.ae> 
Subject: FW: مسودة تقرير الحوكمة لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل 

 
 المحترمين                ي الوطنية للتكافلالسادة شركة أبوظب

 
 تحية طيبة وبعد،،،

 
 تحية طيبة وبعد،،،

 

باإلشارة إلى البريد اإللكتروني الوارد أدناه والمرفق مسودة دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة 

شركة الرئيسي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمقر ال 15/03/2021المقرر عقده يوم األثنين الموافق 

 ومن خالل استخدام تقنية الحضور اإللكتروني عن بعد.

يرجى اإلحاطة بأنه ال مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعاله في الصحف اليومية 

  -، على أن يتم مراعاة ما يلي:وعلى موقع سوق أبوظبي لألوارق المالية وموقع الشركة اإللكتروني

" يمكن للمساهمين االطالع على البيانات -) بالمالحظات لتصبح على النحو التالي:6قرة رقم (تعديل الف -

والموقع للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المالية  وتقرير الحوكمةالمالية 

  . "اإللكتروني للشركة

يرجى العلم بتعميم الهيئة (مرفق) بشأن ألية إنعقاد إجتماعات الجمعيات العمومية حيث يتعين على  -
الشركات عقد إجتماع الجمعية العمومية من خالل المشاركة اإللكترونية للمساهمين بدون الحضور 

  الشخصي ومراعاة الضوابط واإلجراءات الموضحه بالتعميم المرفق.
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لتواصل في حال وجود صعوبة لدى المساهمين في التسجيل باإلضافة إلى تحديد يتيعن إضافة بيانات ا -
 تاريخ وتوقيت فتح وغلق باب التسجيل للمساهمين للحضور اإللكتروني عن بعد.

 
    :كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي

  الوكالة هو توقيع على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيالت والتأكد من أن التوقيع الوارد ب
) من دليل الحوكمة مع اإلحتفاظ بكافة 40المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (

  المستندات والتوكيالت الواردة من المساهمين.
  استخدام تقنية الحضور االلكتروني أثناء إنعقاد اإلجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي

الفيديو عن طريق أحد تطبيقات االنترنت) مع خيار الحضور الشخصي وذلك (المشاركة ب 
جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود   لتمكين

 .وتقديم إستفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر
  فيديو واضح) -سجيل صوتي قيام الشركة بتسجيل وقائع االجتماع (ت 
  عند التنفيذ. 2015لسنة  2االلتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم  
 بنسخة من إعالن الدعوة بعد النشرفي الصحف اليومية باللغتين العربية واإلنجليزية. موافاة الهيئة  

 قبل  إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية
 النشر في الصحف المحلية.

 .موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لالجتماع أعاله 
  

 .عبدالرحمن سالم مبارك /وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا االجتماع السيد 
 

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،
 
 

      

 

االشراف على السوق  إدارة  
Market Supervision Department 

TEL:  +971 2 6277 888  :  هاتف 
FAX:    +971 4 3328884  :    فاكس

P.O. Box 33733 صندوق بريد 
  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

Abu Dhabi, United Arab Emirates 


