
 
 

 + 971( 6) 556  6  522فاكس:    ●+  971(  6) 5569  444تليفون:  ●الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة   2011ص.ب.:  

P.O. Box: 2011, Sharjah, U.A.E. ● Tel: +971(6) 556 9444 ● Fax: +971(6) 556 6522  
mail@danagas.commail: -E البريد اإللكترونيwww.danagas.comeb: w ●  الموقع اإللكتروني   

 

 

 2022سبتمبر  22 التاريخ: 

 دانة غاز ش.م.ع.  اسم الشركة املدرجة: 

 2022سبتمبر  21 –األربعاء  تاريخ ويوم االجتماع: 

  10:05 توقيت بدء االجتماع: 
 
 صباحا

 ظهرا  01:24 توقيت نهاية االجتماع: 

 عضو  11 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين:عدد  

 %  100 نصاب الحضور )%(: 

 الجتماع: ا  ونتائج راراتق

 

 

 

 
  2022توزيع أرباح نقدية مرحلية عن األشهر الستة األولى من عام  وافق المجلس على 

فلس    4.5مليون درهم إماراتي بما يعادل  315 بمقدار٪ من رأس مال الشركة  4.5بنسبة 
 للسهم. 

 
المجلس على األعمال التحضيرية للحصول على موافقة الهيئة بشأن فصل أصول  اطلع و

سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر ودولة اإلمارات   الشركة. كما إطلع على 
 العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق. 

مقدمة من اإلدارة   للشركة محتملة  فرص أعمال جديدة   جلس باإلضافة إلى ذلك ناقش الم 
 تمويل الشركة.  خططوناقش المجلس   .التنفيذية

 
 . 2022للربع الثاني لعام للشركة  الموجزة البيانات المالية على  صادق كما 

 
  ىتقرير عن سير الدعاوي القانونية ودعاو  على اطلع المجلس في ختام مداوالته كما 

 مسائل روتينية أخرى. حول   ضافة إلى التداول باإل التحكيم.
 

 التوزيعات النقدية 

 النسبة القيمة

 % من رأس املال4.5 درهم   315,000,000

حيث  –املتفق عليه مع السوق  تاريخ الدفع تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباح  تاريخ آخر يوم للشراء

يجب على الشركة التواصل مع السوق 

 مسبقا لتحديد التاريخ 

 من تاريخ اجتماع  30 03/10/2022 30/09/2022 29/09/2022
 
 اإلدارة مجلسيوما

 

  

 اجتماع مجلس اإلدارةاإلفصاح عن نتائج نموذج 

 

mailto:mail@danagas.comالبريد%20الإلكتروني
http://www.danagas.com/


 
 

 + 971( 6) 556  6  522فاكس:    ●+  971(  6) 5569  444تليفون:  ●الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة   2011ص.ب.:  

P.O. Box: 2011, Sharjah, U.A.E. ● Tel: +971(6) 556 9444 ● Fax: +971(6) 556 6522  
mail@danagas.commail: -E البريد اإللكترونيwww.danagas.comeb: w ●  الموقع اإللكتروني   

 

 عمران الزماني  اسم املخول بالتوقيع: 

 أمين سر مجلس اإلدارة  املسمى الوظيفي: 

 والتاريخ: التوقيع 

 2022سبتمبر  22                   

 ختم الشركة: 
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