
ي�ضر جمل�ش اإدارة �ضركة اجلرافات البحرية الوطنية �ش.م.ع )ال�ضركة( دعوة ال�ضادة امل�ضاهمني حل�ضور اجتماع 

اجلمعية العمومية ال�ضنوية وذلك يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضرة من ظهر يوم االحد املوافق 21 يونيو 2020 وذلك 

الكرتونيًا ودون احل�ضور ال�ضخ�ضي للنظر يف جدول االأعمال التايل:

�ضماع تقرير جمل�ش اإدارة ال�ضركة عن ن�ضاط ال�ضركة وعن مركزها املايل عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31   .1

دي�ضمرب 2019 وامل�ضادقة عليه.

�ضماع تقرير مدققي احل�ضابات عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2019 وامل�ضادقة عليه.  .2

 2019 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  واخل�ضائر  االأرباح  وح�ضاب  ال�ضركة  ميزانية  مناق�ضة   .3 

وامل�ضادقة عليهما.

النظر يف مقرتح جمل�ش اإدارة ال�ضركة بعدم توزيع اأرباح نقدية على امل�ضاهمني عن ال�ضنة املالية املنتهية يف   .4

31 دي�ضمرب 2019.

2019 بحيث ال تزيد  31 دي�ضمرب  ال�ضنة املالية املنتهية يف  اأع�ضاء جمل�ش االإدارة عن  املوافقة على مكافاأة   .5

املكافاة عن 10% من الربح ال�ضايف.

ابراء ذمة اأع�ضاء جمل�ش االإدارة من امل�ضوؤولية عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2019 اأوعزلهم ورفع   .6

دعوى امل�ضوؤولية عليهم ح�ضب االأحوال.  

اأوعزلهم ورفع   2019 31 دي�ضمرب  ابراء ذمة مدققي احل�ضابات من امل�ضوؤولية عن ال�ضنة املالية املنتهية يف   .7

دعوى امل�ضوؤولية عليهم ح�ضب االأحوال.    

تعيني مدققي ح�ضابات ال�ضركة لل�ضنة املالية 2020 وحتديد اأتعابه.  .8

مالحظـــات هامـــة:

على  والت�ضويت  احل�ضور  ت�ضجيل  ال�ضركة  م�ضاهمي  على  وال�ضلع،  املالية  االوراق  هيئة  قرار  على  بناء   .1

يوم  من  ظهرًا  ع�ضرة  الثانية  ال�ضاعة  من  اعتبارًا  الت�ضجيل  باب  يفتح  الكرتونيًا.  العمومية  اجلمعية  بنود 

2020 ويتم اغالق الت�ضجيل يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضرة ظهرًا من يوم االأحد  18 يونيو   اخلمي�ش املوافق 

املوافق 21 يونيو 2020.

االلكرتوين  املوقع  خالل  من  ح�ضورهم  بت�ضجيل  يقوموا  ان  االجتماع  بح�ضور  الراغبني  امل�ضاهمني  على   .2

لت�ضجيل  للم�ضاهمني  بتوفريه  االأول  ابوظبي  بنك  ال�ضركة  م�ضجل  قام  الذي   www.smartagm.ae
ال�ضنوي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  املقرتحة  القرارات  على  والت�ضويت  االلكرتوين  ح�ضورهم 

االلكرتوين الربيد  عنوان  على  التوكيالت  من  ن�ضخة  ار�ضال  التوكيالت  حاملي  على  ويجب   لل�ضركة. 

IS@bankfab.com مع اال�ضم ورقم املوبايل ال�ضتالم ر�ضائل ن�ضية للت�ضجيل. 
يجوز ملن له حق ح�ضور اجلمعية العمومية لل�ضركة اأن ينيب عنه من يختاره من غري ال�ضادة اأع�ضاء جمل�ش   .3

اإدارة ال�ضركة مبوجب توكيل خا�ش ثابت بالكتابة ويجب اأن ال يكون الوكيل لعدد من امل�ضاهمني حائزًا بهذه 

ال�ضفة على اأكرث من 5% من راأ�ش مال ال�ضركة )وميثل ناق�ضي االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا(.

لل�ضخ�ش االعتباري اأن يفو�ش اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش اإدارته اأو من يقوم   .4

مقامه ليمثله يف اجلمعية العمومية لل�ضركة ويكون لل�ضخ�ش املفو�ش ال�ضالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش.

يكون مالك ال�ضهم امل�ضجل يوم اخلمي�ش املوافق 18 يونيو 2020 هو �ضاحب احلق يف الت�ضويت يف اجلمعية   .5

العمومية لل�ضركة.

يكون �ضاحب احلق يف االأرباح هو مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم االربعاء 1 يوليو 2020 وذلك يف حال انعقاد   .6

االجتماع يف 21 يونيو 2020. ويكون �ضاحب احلق يف االأرباح هو مالك ال�ضهم امل�ضجل يف يوم االربعاء 8 يوليو 

2020 يف حال انعقاد االجتماع يف 28 يونيو 2020. 

ال يكون اإنعقاد اجلمعية العمومية �ضحيحًا اإال اإذا مت الكرتونيًا بت�ضجيل م�ضاهمني ميلكون اأو ميثلون بالوكالة   .7

ما ال يقل عن )50%( من راأ�ش مال ال�ضركة، فاإذا مل يتوافر هذا الن�ضاب يف االجتماع االأول ف�ضيتم عقد 

االجتماع الثاين يوم االأحد املوافق 28 يونيو 2020 يف نف�ش املكان والزمان.  ويعترب االجتماع املوؤجل �ضحيحًا 

اأيا كان عدد امل�ضاهمني احلا�ضرين وامل�ضجلني. ويكون مالك ال�ضهم امل�ضجل يوم اخلمي�ش 25 يونيو 2020 هو 

�ضاحب احلق يف الت�ضويت يف االجتماع الثاين.

ال�ضادرة  التوكيالت  فاإن  االول،  اجتماعها  يف  العمومية  للجمعية  القانوين  الن�ضاب  اكتمال  عدم  حال  يف   .8

حل�ضور االجتماع االول تعترب �ضحيحة ونافذة لالجتماع الثاين ما مل يتم اإلغائها �ضراحة من قبل امل�ضاهم 

املعني مبوجب اإ�ضعار خطي موجه اإىل اإدارة ال�ضركة يف املقر الرئي�ضي لل�ضركة قبل يومني على االقل من موعد 

االجتماع الالحق.

اأبوظبي  �ضوق  لدى  ح�ضاباتهم  واأرقام  وعناوينهم  بهم  اخلا�ضة  االت�ضال  بيانات  حتديث  امل�ضاهمني  على   .9

لالأوراق املالية للتاأكد من ا�ضتالم اأرباحهم )اذا مت ذلك( على النحو االأن�ضب حيث اأنه يف حال توزيع اأرباح 

فاإن ذلك �ضيكون عن طريق �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية. 

 31 يف  املنتهية  لل�ضنة  واخل�ضائر  االرباح  وح�ضاب  لل�ضركة  املايل  التقرير  على  االطالع  للم�ضاهمني  ميكن   .10

دي�ضمرب 2019 وتقرير احلوكمة على املوقع االإلكرتوين لل�ضركة http://www.nmdc.com واملوقع االإلكرتوين 

ل�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية https://www.adx.ae. كما ميكن االطالع على التقرير ال�ضنوي لل�ضركة لعام 

https://online.flippingbook.com/view/107867/ : 2019 على الرابط التايل

11- ميكن االطالع على دليل حقوق امل�ضتثمرين يف االأوراق املالية املوجود على ال�ضفحة الرئي�ضية على موقع هيئة 

.https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx :االأوراق املالية وال�ضلع الر�ضمي

جملــــــــــــ�س الإدارة  

The Board of Directors of National Marine Dredging Company PJSC (the Company) is pleased 
to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting electronically to be 
held on Sunday 21 June 2020 at 12:00 pm to consider the following items:
1. Review and approve the Board of Directors' Report on the Company’s activities and its 

financial position for the financial year ended on 31 December 2019.
2. Review and approve the auditor's report for the financial year ended on 31 December 2019.
3. Discuss and approve the Company’s balance sheet and its profit and loss account for the 

financial year ended on 31 December 2019.
4. Consider and approve the Board of Directors’ recommendation not to distribute dividends 

for the financial year ended on 31 December 2019.
5. Consider the proposal regarding the remuneration of the Board Directors for the financial 

year ended on 31 December 2019 provided that such remuneration should not exceed 
10% of the net profit.  

6. Discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for their 
work during the financial year ended on 31 December 2019 or dismiss them and file a 
claim against them as the case may be.

7. Absolve the auditors from liability for their work during the financial year ended on 31 
December 2019 or dismiss them and file a claim against them as the case may be.

8. Appoint the auditors for the financial year 2020 and determine their fees.
Notes:
1. As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company 

have to register electronically to be able to register and vote on the items of the general 
assembly. Registration will be opened on Thursday 18/06/2020 at 12pm and will be closed 
on Sunday 21/06/2020 at 12pm. For electronic registration, kindly click on the following 
link: www.smartagm.ae. Proxy holder must send a copy of the proxies to the following email 
ID IS@bankfab.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration..

2. Each shareholder who is entitled to attend the general assembly meeting may delegate 
any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy.  
In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more 
than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or 
incapable shall be represented by their legal representatives and minors shall be shall be 
represented by their parent or guardian.

3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management 
pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such 
corporate person in the general assembly of the Company.  The delegated person shall 
have the powers as determined in the delegating resolution

4. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 18 June 2020 shall be 
entitled to vote in the general assembly meeting.

5. Shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 01 July 2020 shall be 
entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 21 June 2020, and shareholders 
registered in the shareholders register on Wednesday 08 July 2020 shall be deemed to 
be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 28 June 2020.

6. The General Assembly shall only be valid if attended, electronically, by shareholders own 
or represent by proxy not less than (50%) of the Company's share capital. If this quorum 
is not achieved at the first meeting, a second meeting will be held on Sunday 28 June 
2020 at the same place and time. Shareholders registered in the shareholders register on 
Thursday 25 June 2020 shall be entitled to vote in the second meeting.

7. In the event of a failure to attain a quorum for the first general assembly meeting the proxies 
issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any of the 
following meetings unless they are expressly cancelled by the relevant shareholder via a notice 
issued to the management of the Company at least two days prior to the date of the meeting. 

8. Shareholders must update their respective contact details, addresses and bank account 
details with Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that they receive dividends in 
the most appropriate manner.  Dividends, if any, will be distributed by the Abu Dhabi 
Securities Exchange. 

9. The shareholders can access and review the financial statements, profit and loss 
account and 2019 Governance Report of the Company on the website of the 
Abu Dhabi Securities Exchange. (https://www.adx.ae) and the Company’s website  
(http://www.nmdc.com). Also review NMDC Annual Report 2019 on the following link :  
https://online.flippingbook.com/view/107867/

10. Shareholders can review the investors’ rights in securities guide on the homepage of the Securities 
and Commodities Authority’s official website (https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx).

The Board of Directors 

Power of attorney 

I / we ---------------------------------------------------------------------, in my/our capacity as 
Shareholder/(s) in National Marine Dredging Company PJSC, do hereby declare 
that I/we have appointed and nominated Mr. ---------------------------------------------------
as my/our attorney to attend and vote in my/our behalf in the bank shareholders’ 
annual general meeting intended to be held on Sunday 21 June, 2020 or any other 
date to which such meeting is postponed.

Shareholder’s name:   Shareholder’s number: 

Shareholder’s Signature: 

توكيــــل خــــا�س

اأنا / نقر نحن -----------------------------------------------------------------  مبوجب هذا التوكيل اقر 

ب�ضفتي م�ضاهم / ب�ضفتنا م�ضاهمني يف �ضركة اجلرافات البحرية الوطنية �ش.م.ع ال�ضركة 

اأنني قد عينت / اأننا قد عينا ال�ضيد ---------------------------------------------------------------------

وكياًل عني/عنا واأفو�ضه/نفو�ضه باأن ي�ضوت با�ضمي/با�ضمنا وبالنيابة عني/عنا يف اجتماع 

اجلمعية العمومية املقرر انعقاده يف يوم االأحد املوافق 21 يونيو 2020 واأي تاأجيل لالجتماع

اإ�ضم امل�ضاهم:          رقم امل�ضاهم:

توقيع امل�ضاهم :

Invitation to Attend the Annual  
General Assembly Meeting of  

National Marine Dredging Company PJSC

اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي   دعـوة حل�سور 

 مل�ساهمي �سركة اجلرافات البحرية الوطنية

�سركة م�ساهمة عامة


