
شركة إعمار العقارية )ش.م.ع.(
دعـوة لحضور اجتماع الجمعّية العمومّية السنوي الخامس والعشرين

يتشــرف مجلــس إدارة شــركة إعمــار العقاريــة )ش.م.ع.( )الشــركة( بدعــوة الســادة المســاهمين الكرام لحضــور اجتماع 
الجمعّيــة العمومّيــة الســنوي الخامــس والعشــرين للشــركة الــذي ســُيعقد بــإذن اهلل فــي تمــام الســاعة الثانيــة مــن 
ظهــر يــوم األحــد الموافــق 11 أبريــل 2021 عــن ُبعــد / إلكترونيــً، وإذا لــم يكتمــل النصــاب القانونــي لهــذا االجتمــاع فــإن 
االجتمــاع الثانــي ســُيعقد بــإذن اهلل أيضــً عــن ُبعــد / إلكترونيــً فــي ذات التوقيــت مــن ظهــر يـــوم األحــد الموافــق 18 

أبريــل 2021، وذلــك لتنظــر الجمعّيــة العمومّيــة الخامــس والعشــرين للشــركة فــي جــدول األعمــال أثنــاء االجتمــاع:
ســماع تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020   .1

عليــه. والتصديــق 
سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.  .2

مناقشــة ميزانيــة الشــركة وحســاب األربــاح والخســائر عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 والتصديــق   .3
. عليهمــا

النظــر فــي مقتــرح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين قيمتهــا اإلجماليــة 715٫973٫888/20 درهــم إماراتــي   .4
)ســبعمائة وخمســة عشــر مليــون وتســعمائة وثالثــة وســبعون ألــف وثمانمائــة وثمانيــة وثمانــون درهــم إماراتــي وعشــرون 

فلــس( تمثــل نســبة 10% )عشــرة بالمائــة( مــن رأس المــال بواقــع 10 )عشــرة( فلــس اماراتــي للســهم الواحــد.
الموافقــة علــى سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة وفًقــا للمــادة )29( مــن قــرار هيئــة األوراق الماليــة والســلع )3/ر.م.( لســنة 2020   .5

)»دليــل الحوكمــة«( والتــي ستســري اعتبــاًرا مــن الســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2021.
النظــر فــي مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ويشــمل ذلــك رواتــب ومكافــآت ونفقــات وأتعــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة كمــا هــو   .6

مبيــن فــي الفقــرة 2)د()2( والملحــق )د( مــن تقريــر الحوكمــة والموافقــة عليهــم.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  .7

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  .8
تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.  .9

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.  .10
منــح الموافقــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بممارســة أنشــطة تدخــل ضمــن أغــراض الشــركة وفقــً لنــص المــادة )152( فقــرة   .11

رقــم )3( مــن القانــون اإلتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 بشــأن الشــركات التجاريــة )»قانــون الشــركات«(.
تعيين وتحديد أتعاب ممثلي المساهمين في اجتماعات الجمعّية العمومّية.  .12

قــرار خــاص بتفويــض مجلــس اإلدارة بإقــرار مســاهمات طوعيــة عــن العــام 2021 بشــرط أال تزيــد تلــك المســاهمات الطوعيــة   .13
ــة للشــركة خــالل الســنتين الماليتيــن الســابقتين. ــاح الصافي ــى )2%( مــن متوســط األرب عل

قــرار خــاص بتعديــل تعريــف »األطــراف ذات العالقــة« الــوارد فــي المــاّدة )1( مــن النظــام األساســي للشــركة لتتوافــق مــع أحــكام   .14
قانــون الشــركات ودليــل الحوكمــة ولُتقــرأ كاآلتــي:

»األطــراف ذات العالقــة: رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة والعامليــن بهــا،   
والشــركات التــي يســاهم فيهــا أي مــن هــؤالء بمــا ال يقــل عــن 30% مــن رأســمالها، وكــذا الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو 

الحليفــة.«

مالحظات:
يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خالل الرابط اإللكتروني )www.smartagm.ae( لدى المسجل.  .1

ُتعقــد اجتماعــات الجمعيــة العموميــة بمقــر الشــركة فــي اليــوم والســاعة المحدديــن أعــاله وذلك بحضــور مجلس اإلدارة ومدقق الحســابات والمســجل   .2
ومقــرر االجتمــاع وجامــع األصــوات، ويكــون حضــور الســادة المســاهمين مــن خــالل المشــاركة اإللكترونيــة وبــدون حضــور شــخصي.

للشــخص االعتبــاري أن يفــوض أحــد ممثليــه أو القائميــن علــى إدارتــه بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارتــه أو مــن يقــوم مقامــه، ليمثلــه فــي الجمعيــة   .3
العموميــة للشــركة، ويكــون للشــخص المفــوض الصالحيــات المقــررة بموجــب قــرار التفويــض.

علــى أن يتــم مراعــاة االشــتراطات الــواردة بالبنديــن 1 و2 مــن المــادة رقــم )40( مــن دليــل الحوكمــة، يجــوز لمــن لــه حــق حضــور الجمعيــة أن ينيــب عنه من   .4
يختــاره مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بمقتضــى توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة ويجــب أال يكــون الوكيــل لعــدد مــن المســاهمين حائــزًا بهــذه الصفــة 

علــى أكثــر مــن )5%( خمســة بالمئــة مــن رأس مــال الشــركة، ويمثــل ناقصــي األهليــة وفاقديهــا النائبــون عنهــم قانونــا.
يكــون مالــك الســهم المســجل فــي يـــوم العمــل الســـابق إلنـــعقاد الجمعيــة العموميــة للشـــركة أي يــوم الخميــس الموافــق 8 أبريــل 2021 هــو صاحــب   .5
الحــق فــي التصويــت فــي الجمعيــة العموميــة. أمــا فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب فــي التاريــخ األول وانعقــاد االجتمــاع يــوم األحــد الموافــق 18 أبريــل 

2021 يكــون مالــك الســهم المســجل فــي يـــوم العمــل الســـابق إلنـــعقاد الجمعيــة العموميــة للشـــركة أي يــوم الخميــس الموافــق 15 أبريــل 2021.
يكــون صاحــب الحــق فــي األربــاح )وذلــك فــي حــال وجــود توزيــع لألربــاح(، ســواء كانــت نقديــة أو أســهم منحــة، هــو مالــك الســهم المســجل فــي يــوم   .6
األربعــاء الموافــق 21 أبريــل 2021 أمــا فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب فــي التاريــخ األول وانعقــاد االجتمــاع يــوم األحــد الموافــق 18 أبريــل 2021 يكــون صاحــب 

الحــق فــي األربــاح هــو مالــك الســهم المســجل فــي يــوم األربعــاء الموافــق 28 أبريــل 2021.
علــى المســاهمين تحديــث بيانــات االتصــال الخاصــة بهــم وعناوينهــم لــدى ســوق دبــي المالــي للتأكــد مــن اســتالم األربــاح علــى النحــو األنســب، حيــث   .7

إنــه فــي حــال توزيــع األربــاح، فــإن ذلــك ســيتم عــن طريــق ســوق دبــي المالــي.
للشــركة اإللكترونــي  الموقــع  خــالل  مــن  الشــركة  حوكمــة  وتقريــر  للشــركة  الماليــة  البيانــات  علــى  االطــالع  للمســاهمين  يمكــن   .8 

)https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations( والموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي
.)http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview(  

ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيحــً إال إذا حضــره مســاهمون يملكــون أو يمثلــون بالوكالــة مــا ال يقــل عــن )50%( مــن رأســمال الشــركة، فــإذا   .9
لــم يتوافــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول فإنــه ســيتم عقــد االجتمــاع الثانــي وفقــً لمــا هــو موضــح أعــاله ويعتبــر االجتمــاع المؤجــل صحيحــا أيــا كان 

عــدد الحاضريــن.
يمكنكم اإلطالع على دليل حقوق المســتثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيســية على موقع الهيئة الرســمي حســب الرابط التالي:  .10 

)https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx(
يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت السري التراكمي من خالل الرابط اإللكتروني )www.smartagm.ae( لدى المسجل.  .11

»القــرار الخــاص« هــو القــرار الصــادر بأغلبيــة أصــوات المســاهمين الذيــن يملكــون مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة   .12
العموميــة للشــركة المســاهمة.

بقرار من مجلس اإلدارة
إعمار العقارية )ش.م.ع.(














