
 

 
 دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

 لشـــركـــــة أرامكس )شركـــة مساهمة عامة(
 

 يتشرف مجلس إدارة شركة أرامكس )ش.م.ع( بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية
المنوي عقده في مقر الشركة الكائن في أم رمول بحيث ترحب الشركة السادة المساهمين إما بحضورهم 

 الخميسيوم  صباحا   11:00من خالل استخدام تقنية الحضور عن بعد وذلك في تمام الساعة  الشخصي أو
 جدول األعمال التالي:، للنظر في 2020ديسمبر  10الموافق 

 
: القرار القاضي بتعديل مواد النظام األساسي لشركة أرامكس )ش.م.ع.( حيث خاص النظر في اعتماد قرار

 يتضمن النظام األساسي المعدل والمعاد صياغته تعديالت على المواد التالية:
، 38، 36، 35، 34، 33، 27، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 4المقدمة، التعريفات، المواد 

. يمكن للسادة المساهمين اإلطالع على بيان تفصيلي بالتعديالت المقترحة على مواد 62، و 56، 44، 42
 https://bit.ly/2J6VQaf النظام األساسي للشركة من خالل زيارة الرابط التالي: 

 
 مالحظات:

التصويت على القرارات من خالل زيارة الرابط االلكتروني التالي: حضور االجتماع و يمكن للمساهمين  .1
www.smartagm.ae من  11:00. يفتح باب التسجيل للتصويت االلكتروني اعتبارا  من الساعة

، ويتم إغالق التسجيل 2020ديسمبر  9صباح اليوم السابق ليوم االجتماع أي يوم األربعاء الموافق 
 . 2020ديسمبر  10من صباح يوم االجتماع أي يوم الخميس الموافق  11:00في تمام الساعة 

ية العمومية باستخدام تقنية الحضور عن بعد في اليوم والساعة المحددين تعقد اجتماعات الجمع .2
( أعاله 1بدعوة المساهمين، عند زيارة الرابط االلكتروني حسب التعليمات الواردة في المالحظة رقم )

 .أو من خالل الحضور الشخصي إلى مقر الشركة في أم رمول
المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات  .3

 األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو  .4

خاص ثابت العاملين بالشركة أو شركة وساطة في األوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل 
%( خمسة 5بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا  بهذه الصفة على أكثر من )

 بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا .

https://bit.ly/2J6VQaf
http://www.smartagm.ae/


 

( من قرار رئيس مجلس 40من المادة رقم ) 2و  1على أن يتم مراعاة اإلشتراطات الواردة بالبندين  .5
بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث  2020ر.م( لسنة /3إدارة الهيئة رقم )

التوقيع المعتمد  يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في المالحظة السابقة هو
الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في اإلمارات العربية المتحدة أو بنك  أي منمن/لدى 

أو شركة مرخصة في اإلمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو 
 أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

م بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في صفحة التسجيل في حال رغبة المساه .6
إرسال النموذج وأي ، ومن ثم www.smartagm.aeالخاصة بشركة أرامكس )ش.م.ع( في موقع 
ويرجى ذكر رقم   AramexGM@aramex.com مستندات داعمة إلى البريد االلكتروني التالي:

من المعلومات  الهاتف المحمول الخاص بالوكيل في نموذج التوكيل حتى يتمكن المنظم من التحقق
( وذلك SMSبواسطة خدمة الرسائل النصية )للوكيل وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر  الواردة

 الستكمال التسجيل.
ن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو للشخص االعتباري أ .7

من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة 
 .بموجب قرار التفويض

افق يوم يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق النعقاد الجمعية العمومية للشركة المو  .8
 والتصويت في الجمعية العمومية. الحضور هو صاحب الحق في 2020ديسمبر  9الموافق  األربعاء

ن يملكون أو يمثلون يلمساهم تم التسجيل الكترونيا  ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا  إال إذا  .9
اب في االجتماع األول %( من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النص50بالوكالة ما ال يقل عن )

في نفس الزمان ويعتبر االجتماع الثاني  2020ديسمبر  17فإنه سيتم عقد االجتماع الثاني بتاريخ 
صحيحا  أيا كان عدد المساهمين المسجلين. وفي حال االجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل 

ور والتصويت في االجتماع هو صاحب الحق في الحض 2020ديسمبر  16في يوم األربعاء الموافق 
 الثاني للجمعية العمومية.

يمكنكم اإلطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على  .10
 موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

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

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 رئـيـس مـجـلـس اإلدارة

 أرامكس )شركة مساهمة عامة(

http://www.smartagm.ae/
mailto:AramexGM@aramex.com
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

