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

دعوة حل�شور اإجتماع 
اجلمعية العمومية ال�شنوي الثامن 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 الثامن ع�شر 
لل�شركة الذي �شيعقد باإذن اهلل يف متام ال�شاعة اخلام�شة من م�شاء يوم الإثنني املوافق 18 اأبريل 2016 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 

الثنني 25 اأبريل 2016 وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:

�سماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ساط ال�سركة و عن مركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب2015 والت�شديق عليه.  -1
�سماع تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 والت�شديق عليه.  -2

3-  مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015  والت�شديق عليهما. 
4-  الـنظر فـي مقرتح جمل�س الإدارة ب�ساأن توزيع اأرباح نقدية للم�ساهمني بـن�سبة 15% من راأ�ش الـمال اأي 15 فل�شا لل�شهم الواحد عن ال�شنة 

املالية 2015.
وواحد  وخم�شمائة  ماليني  ثالثة  درهم(   3.571.875( وقدرها  التنفيذيني  غري  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مكافاأة  على  املوافقة  يف  5-  النظر 

و�سبعون األفا وثمامنائة وخم�سة و�سبعون درهما لكل ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي. 
اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�ّسنة املالّية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 اأو عزلهم ورفع دعوى امل�شوؤولية عليهم ح�شب الأحوال.  -6

اإبراء ذّمة مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 اأو عزلهم ورفع دعوى امل�شوؤولّية عليهم ح�شب الأحوال.  -7
تعيني مدققي احل�سابات للعام 2016 وحتديد اأتعابهم.  -8

9-  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 �سمن اأغرا�س ال�سركة.

املو�شوعات التي تتطلب قرار خا�ص
10-  الإطالع واملوافقة على تعديل النظام الأ�سا�سي لل�سركة ليتوافق مع اأحكام القانون الإحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 وذلك بعد موافقة اجلهات 

املخت�شة.

مالحظات:
1.  يجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة مبقت�سى توكيل خا�س ثابت بالكتابة ويجب األ يكون 
الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزًا بهذه ال�سفة على اأكرث من )5%( خم�شة باملئة من راأ�ش مال ال�شركة، وميثل ناق�شي الأهلية وفاقديها 

النائبون عنهم قانونا.
2.  لل�سخ�س العتباري اأن يفو�س اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�س 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 17 اأبريل 2016 هو �شاحب احلق 

يف الت�شويت يف اجلمعية العمومية.
اأما يف حالة عدم اكتمال الن�شاب فـي  اأبريل 2016  4.  يكون �شاحب احلق يف الأرباح هو مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم اخلمي�ش املوافق 28 
اأبــريل 2016  يكون �شاحب احلق يف الأرباح هو مالك ال�شهم الــم�شجل فـي يوم اخلمي�ش   25 التاريخ الأول وانعقاد الإجتماع فـي تــاريخ 

املـوافــق 5 مايو 2016. 
5.  على امل�ساهمني حتديث بيانات الت�سال اخلا�سة بهم وعناوينهم لدى �سوق دبي املايل للتاأكد من اإ�ستالم الأرباح على النحو الأن�سب، حيث 

اإنه يف حال توزيع الأرباح، فاإن ذلك �سيتم عن طريق �سوق دبي املايل. 
6.  ميكن للم�ساهمني الإطالع على البيانات املالية لل�سركة وتقرير حوكمة ال�ّسركة والّتعديالت املقرتحة على الّنظام الأ�سا�سي من خالل املوقع 

الإلكرتوين لل�سركة واملوقع اللكرتوين  ل�سوق دبي املايل.
7.  القرار اخلا�ش هو: القرار ال�شادر باأغلبية اأ�شوات امل�شاهمني الذين ميلكون ما ليقل عن ثالثة اأرباع الأ�شهم املمثلة يف اإجتماع اجلمعية 

العمومية لل�شركة امل�شاهمة.

باأمر من جمل�ص الإدارة   
�شركة اإعمار العقارية �ص.م.ع.   


