
 
 

 

 

 

 

 ش.م.ع. للتطويرشركة إعمار 

 ثانيال ة السنوية العمومي  الجمعي   اجتماعوة لحضور ـدع
 

ة الجمعي   اجتماعلحضور  الكرام بدعوة السادة المساهمين (الشركة) .ش.م.ع للتطويرإعمار شركة إدارة يتشرف مجلس 

 يونيو 21الموافق األحد يوم  عصرمن الرابعة عقد بإذن هللا في تمام الساعة للشركة الذي سي   الثانيالسنوي ة العمومي  

أيضا  عن عقد بإذن هللا سي  الثاني  جتماعفإن اال جتماع، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا االعن ب عد / إلكترونيا   2020

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي: 2020 يونيو 28األحد الموافق يـوم  عصرمن  في ذات التوقيت ب عد / إلكترونيا  

 

 2019 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي  .1

 والتصديق عليه.

 والتصديق عليه. 2019 ديسمبر 31 السنة المالية المنتهية فيعن سماع تقرير مدقق الحسابات  .2

 والتصديق 2019 ديسمبر 31 عن السنة المالية المنتهية فيمناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر  .3

 ا.معليه

 غير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية فيال ة أعضاء مجلس اإلدارةأالنظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن مكاف .4

غير مجلس إدارة درهم إماراتي لكل عضو  وخمسون ألف()ستمائة  650.000وقدرها  2019ديسمبر  31

 .)مليون( درهم إماراتي لرئيس مجلس اإلدارة 1.000.000تنفيذي و

 .2019ديسمبر  31 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .5

 .2019ديسمبر  31 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في .6

 أتعابهم.وتحديد  2020للعام  تعيين مدققي الحسابات .7

وفقا  لنص المادة  بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركةالشركة ألعضاء مجلس إدارة منح الموافقة  .8

 .بشأن الشركات التجارية 2015( لسنة 2( من القانون اإلتحادي رقم )3( فقرة رقم )152)

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. .9

 تي:قرأ كاآل( من النظام األساسي للشركة لت  42)قرار خاص بتعديل المادة  .10

ة بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين ة العمومي  توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعي  "

رونية أو بالبريد اإللكتروني أو أي وسيلة إلكت (SMSأو برسائل نصية )تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة 

وذلك بعد الحصول  ،خمسة عشر يوما  على األقل( 15ـ)وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع ب أخرى قابلة لإلثبات

على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وت رسل صورة من أوراق الدعوة إلى 

 "الهيئة والسلطة المختصة

 :بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة النظام األساسي للشركة ( من49)قرار خاص بتعديل المادة  .11

ويجوز التصويت اإللكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري  "

 "التراكمي وذلك وفقا  لآللية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 مالحظات:

 .لدى المسجل (www.smartagm.aeللمساهمين التصويت على القرارات من خالل الرابط اإللكتروني )يمكن  .1

في اليوم والساعة المحددين أعاله وذلك بحضور مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات بمقر الشركة ت عقد اجتماعات الجمعية العمومية  .2

من خالل المشاركة اإللكترونية وبدون حضور  السادة المساهمينوجامع األصوات، ويكون حضور  ومقرر االجتماعوالمسجل 

 شخصي.

أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في عتباري اإلللشخص  .3

 .فوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويضعمومية للشركة، ويكون للشخص المالجمعية ال

هو  2020 يونيو 18الموافق  الخميسيكون مالك السهم المسجل في يـوم العمل السـابق إلنـعقاد الجمعية العمومية للشـركة أي يوم  .4

األحد أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ األول وانعقاد االجتماع يوم  .صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية

 الخميسيكون مالك السهم المسجل في يـوم العمل السـابق إلنـعقاد الجمعية العمومية للشـركة أي يوم  2020 يونيو 28الموافق 

 .2020 يونيو 25الموافق 

توزيع لألرباح(، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل يكون صاحب الحق في األرباح )وذلك في حال وجود  .5

األحد الموافق أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ األول وانعقاد االجتماع يوم  2020 يوليو 1الموافق  األربعاءفي يوم 

 .2020 يوليو 8الموافق األربعاء يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم  2020 يونيو 28

الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستالم األرباح على النحو األنسب، اإلتصال على المساهمين تحديث بيانات  .6

 في حال توزيع األرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.أنه حيث 

للشركة من خالل الموقع اإللكتروني  وتقرير حوكمة الشركةلشركة المالية لبيانات الطالع على يمكن للمساهمين اال .7

(relations-ae/investor-https://www.emaar.com/ar )لموقع اإللكتروني لسوق دبي المالياو 

(overview-data-data/market-http://www.dfm.ae/ar/market). 

( من رأسمال %50ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا  إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن ) .8

ويعتبر االجتماع موضح أعاله هو وفقا  لما  توافر هذا النصاب في االجتماع األول فإنه سيتم عقد االجتماع الثانيالشركة، فإذا لم ي

 .المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين

بط اإلطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرا كميمكن .9

 التالي:

(protection.aspx-investor-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority) 

 (www.smartagm.aeالرابط اإللكتروني )يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت السري التراكمي من خالل  .10

 .لدى المسجل

يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع  بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال هو القرار الصادر "القرار الخاص" .11

 الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

 
 من مجلس اإلدارة بقرار

 ش.م.ع. للتطويرإعمار 
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