
 

 

Ref: ABY-art-CA-03-020 

Date: 14th March 2023 
 

 
 الموقر         مريم السويدي/   سعادة د.

   الرئيس التنفيذي
 هيئة األوراق المالية و السلع

 
 الموقر          حامد أحمد علي سعادة / 

 الرئيس التنفيذي  
 سوق دبي المالي

 
 

العمومية لشركة العربية نتائج الجمعية الموضوع: 

 ش.م.ع. للطيران

 ، و بعد تحية طيبة

العربية  بأن  نفيد سعادتكم علما   الجمعية العمومية لشركة 

الجمعية يران ش.م.ع.  طلل أقرت  اليوم.  مساء  عقدت  قد 

توزيع   و  15مقترح  نقدية،  كأرباح  المال  رأس  من   %

القادمة. الثالثة  للسنوات  الشركة  إدارة  مجلس   انتخبت 

 تفاصيل القرارات مرفقة أسفله 

 

 ضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير...  و تف

 

Dr. Maryam Al Suwaidi 
CEO 
ESCA 
 
Mr. Hamed Ahmed Ali 
CEO 
DFM 
 
 

Subject: Air Arabia PJSC AGM results 
 
Greetings, 
 
Air Arabia PJSC AGM convened this 
evening. The AGM ratified the proposal to 
distribute 15% of capital as cash 
dividend, and elected the board of 
directors for the next 3 years. Resolutions 
details tabled below 
 
 
 
Regards, 

       
 
 

 
 

 Abdelrahman Bin Taliahعـبـدالـرحمـن راشـد  بن طلـيعــة 
 Director Corporate & Government Affairsمدير إدارة الشؤون التنفيذية و الحكومية 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

1. AGM approved BoD report for 2022. 

2. AGM approved External Auditors Report for 

2022. 

3. AGM approved Profit and Loss account for 

2022. 

4. AGM approved 15% cash dividend. 

5. AGM approved board remuneration. 

6. AGM absolved BoD of responsibility. 

7. AGM absolved External auditors of 

responsibility. 

8. AGM appointed external auditors for 2023 and 

decided their fees. 

9. AGM appointed new board of directors: 

• Shk Abdullah Bin Mohammed Al Thani 

• Adel Abdullah Ali 

• Shk Khalid Bin Isam Al Qasimi 

• Shk Mohammed Bin Abdullah Al Thani 

• Matar Mohammed Al Blooshi 

• Waleed Ibrahim Al Sayegh 

• Dr. Ohoud Ali Shuhail 

 

 . 2022العمومية تقرير مجلس اإلدارة لعام أقرت الجمعية  .1

 .2022لعام  لأقرت الجمعية العمومية تقرير المدقق المستق .2

حساب الخسائر و األرباح لعام  أقرت الجمعية العمومية  .3

2022. 

 % كأرباح نقدية. 15أقرت الجمعية العمومية توزيع  .4

 افأة مجلس اإلدارة. أقرت الجمعية العمومية مك .5

 بّرأت الجمعية العمومية مجلس اإلدارة من المسؤولية. .6

 من المسؤولية.  المستقل معية العمومية المدققبّرأت الج .7

و حددت   2023عينت الجمعية العمومية المدقق المستقل لعام  .8

 أتعابه.

 الجديد: عينت الجمعية العمومية مجلس اإلدارة  .9

 

 انيالشيخ عبدهللا بن محمد آل ث •

 عادل عبدهللا علي  •

 الشيخ خالد بن عصام القاسمي •

 يخ محمد بن عبدهللا آل ثانيالش •

 بلوشي ر محمد الطم •

 وليد ابراهيم الصايغ  •

 د. عهود علي شهيل  •

 


