
دعوة حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي التا�شع ع�شر
يت�شرف جمل�ش اإدارة �شركة اإعمار العقارية )�ش.م.ع( بدعوة ال�شادة امل�شاهمني الكرام حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي التا�شع ع�شر لل�شركة 

الذي �شيعقد باإذن اهلل يف متام ال�شاعة اخلام�شة من م�شاء يوم الإثنني املوافق 17 اأبريل 2017 يف قاعة داميوند )Diamond( بفندق العنوان – دبي 

مول، واإذا مل يكتمل الن�شاب القانوين لهذا الإجتماع فاإن الإجتماع الثاين �شيعقد باإذن اهلل يف نف�ش املكان والتوقيت من م�شاء يـوم الأربعاء 26 ابريل 

2017 وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:

�شماع تقرير جمل�ش الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016  والت�شديق عليه.  .1

�شماع تقرير مدقق احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 والت�شديق عليه.  .2

مناق�شة ميزانية ال�شركة وح�شاب الأرباح واخل�شائر عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 والت�شديق عليهما.  .3

4.  النظر يف مقرتح جمل�ش الإدارة ب�شاأن توزيع اأرباح نقدية للم�شاهمني قيمتها الإجمالية 1.073.961.000 درهم وهي ت�شكل ن�شبة 15% من راأ�ش 

املال اأي 15 فل�شًا لل�شهم الواحد عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.

5.  النظر يف املوافقة على مكافاة اأع�شاء جمل�ش الإدارة غري التنفيذيني وقدرها 35.330.000 درهم )خم�شة وثالثون مليون وثالثمائة وثالثون األف 

درهم اإماراتي(.

اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�ش الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.  .6

اإبراء ذمة مدققي احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.  .7

تعيني مدققي احل�شابات للعام 2017 وحتديد اأتعابهم.  .8

الت�شديق على قرار جمل�ش الإدارة بتعيني الآن�شة لوا بينج كع�شو اإ�شايف مبجل�ش الإدارة احلايل، ل�شغل املقعد ال�شاغر يف املجل�ش.  .9

10.  منح املوافقة مبوجب املادة )152( فقرة رقم )3( من القانون الإحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 لأع�شاء جمل�ش اإدارة ال�شركة ملبا�شرة اأن�شطة تدخل 

�شمن اأغرا�ش ال�شركة.

املو�شوعات التي تتطلب قرار خا�ص
برنامج حتفيز املوظفني:  .11

اأ-   املوافقة على اإطالق برنامج حتفيز للموظفني من خالل متلك اأ�شهم ال�شركة وفقا لأحكام املادة 226 من القانون الحتادي رقم 2 ل�شنة 2015   

ب�شاأن ال�شركات التجارية ووفقًا لالأحكام وال�شروط الأ�شا�شية التالية:

1-   احلد الأق�شى لعدد الأ�شهم التي ميكن اإ�شدارها لأغرا�ش تنفيذ الربنامج : 50 مليون �شهم يتم اإ�شدارها يف تواريخ ال�شتحقاق وبعد    

موافقة هيئة الأوراق املالية وال�شلع.

الفرتة الإجمالية للربنامج : 7 �شنوات.  -2   

فرتة ا�شتحقاق املوظفني املوؤهلني لأ�شهم التحفيز: 3 �شنوات.  -3   

�شعر منح اأو معادلة احت�شاب �شعر منح اأ�شهم التحفيز للموظفني امل�شتحقني: درهم واحد )1( لل�شهم .  -4   

5-  الدرجات الوظيفية امل�شتحقة لأ�شهم التحفيز : �شيكون الربنامج متاح للموظفني )من غري اأع�شاء جمل�ش الإدارة( الذين ق�شوا يف اخلدمة    

�شنة واحدة على الأقل والذين هم على الدرجة ال�شابعة فما فوق اأو من يعترب جمل�ش الإدارة اأن لهم تاأثري جوهري على نتائج ال�شركة.

التي  القواعد  �شوء  يف  الربنامج  لتطبيق  الالزمة  والأحكام  ال�شروط  واعتماد  التنفيذية  الجراءات  كافة  باتخاذ  الإدارة  جمل�ش  ب-  تفوي�ش   

ت�شدرها الهيئة لتنظيم اأحكام و�شروط برامج حتفيز املوظفني بال�شركات امل�شاهمة العامة.

مالحظات:
1.  يجوز ملن له حق ح�شور اجلمعية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�شاء جمل�ش الإدارة مبقت�شى توكيل خا�ش ثابت بالكتابة ويجب األ يكون الوكيل 

لعدد من امل�شاهمني حائزًا بهذه ال�شفة على اأكرث من )5%( خم�شة باملئة من راأ�ش مال ال�شركة، وميثل ناق�شي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم 

قانونا.

2.  لل�شخ�ش العتباري اأن يفو�ش اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف اجلمعية العمومية 

لل�شركة، ويكون لل�شخ�ش املفو�ش ال�شالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش.

3.  يكون مالك ال�شهم امل�شجل يف يـوم العمل ال�شـابق لإنـعقاد اجلمعية العمومية لل�شـركة اأي يوم الأحد املوافق 16 اأبريل 2017 هو �شاحب احلق يف 

الت�شويت يف اجلمعية العمومية. اأما يف حالة عدم اكتمال الن�شاب يف التاريخ الأول وانعقاد الإجتماع يف تاريخ 26 اأبريل 2017 يكون مالك ال�شهم 

الت�شويت يف  2017، هو �شاحب احلق يف  اأبريل   25 املوافق  الثالثاء  يوم  اأي  لل�شـركة  العمومية  لإنـعقاد اجلمعية  ال�شـابق  العمل  يـوم  امل�شجل يف 

اجلمعية العمومية.

4.  يكون �شاحب احلق يف الأرباح )وذلك يف حال وجود توزيع لالأرباح(، �شواء كانت نقدية اأو اأ�شهم منحة، هو مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم اخلمي�ش 

املوافق 27 اأبريل 2017 اأما يف حالة عدم اكتمال الن�شاب يف التاريخ الأول وانعقاد الإجتماع يف تاريخ 26 اأبريل 2017 فيكون �شاحب احلق يف 

الأرباح هو مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم الأحد املوافق 7 مايو 2017.

5.  على امل�شاهمني حتديث بيانات الت�شال اخلا�شة بهم وعناوينهم لدى �شوق دبي املايل للتاأكد من اإ�شتالم الأرباح على النحو الأن�شب، حيث اإنه يف 

حال توزيع الأرباح، فاإن ذلك �شيتم عن طريق �شوق دبي املايل.

6.  ميكن للم�شاهمني الإطالع على البيانات املالية لل�شركة وتقرير حوكمة ال�شركة من خالل املوقع الإلكرتوين لل�شركة واملوقع الإلكرتوين ل�شوق دبي 

املايل.

7.  القرار اخلا�ش هو: القرار ال�شادر باأغلبية اأ�شوات امل�شاهمني الذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة اأرباع الأ�شهم املمثلة يف اإجتماع اجلمعية العمومية 

لل�شركة امل�شاهمة.

باأمر من جمل�ص الإدارة   

اإعمار العقارية �ص.م.ع.   

�شــركــة اإعــمــار الـعــقـاريـة)�ش.م.ع.(


