
شركة إعمار مولز ش.م.ع.
دعـوة لحضور اجتماع الجمعّية العمومّية السنوي السادس

يتشــرف مجلــس إدارة شــركة إعمــار مولــز ش.م.ع. )الشــركة( بدعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع 
الجمعّيــة العمومّيــة الســنوي الســادس للشــركة الــذي ســُيعقد بــإذن اهلل فــي تمــام الســاعة التاســعة مــن مســاء 
يــوم الثالثــاء الموافــق 27 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 مســاء يـــوم الثالثــاء الموافــق 

4 مايــو 2021، وذلــك لتنظــر الجمعّيــة العمومّيــة الســادس للشــركة فــي جــدول األعمــال أثنــاء االجتمــاع:
ســماع تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي عــن الســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر   .1

2020 والتصديــق عليــه.
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   .3
عليهمــا. والتصديــق 

مناقشة مقترح مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين.  .4
النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة عليه.  .5

الموافقــة علــى سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة وفًقــا للمــادة )29( مــن قــرار هيئــة األوراق الماليــة والســلع   .6
)3/ر.م.( لســنة 2020 )»دليــل الحوكمــة«( والتــي ستســري اعتبــاًرا مــن الســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2021.

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 المالي 2021 وتحديد أتعابهم.  .9
التصديــق علــى تعييــن الســّيد/ أحمــد عبــد الرحيــم أحمــد محمــد األنصــاري كعضــو مجلــس إدارة والــذي تــم   .10
تعيينــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2 مــارس 2021 بــدًلا مــن الســّيد/ عبدالّرحمــن الحــارب والــذي اســتقال مــن 

منصبــه اعتبــاًرا مــن 21 أكتوبــر 2020.
منــح الموافقــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بممارســة أنشــطة تدخــل ضمــن أغــراض الشــركة وفقــً لنــص   .11
المــادة )152( فقــرة 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 بتعديــل تعريــف »األطــراف ذات العالقــة« الــوارد فــي المــاّدة )1( مــن النظــام األساســي للشــركة   .13
الحوكمــة ولُتقــرأ كاآلتــي: الشــركات ودليــل  أحــكام قانــون  مــع  لتتوافــق 

»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 

الحليفــة.« أو  الشــقيقة  أو  التابعــة  الشــركات 
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 وذلــك بحضــور مجلــس اإلدارة ومدقــق الحســابات   .2
والمســجل 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، ليمثله فــي الجمعية   .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   .4
عنــه مــن 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 األثنيــن الموافــق 26 أبريــل 2021 هــو   .5
صاحــب الحــق فــي التصويــت فــي الجمعيــة العموميــة. أمــا فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب فــي التاريــخ األول وانعقــاد االجتمــاع يــوم الثالثــاء 
الموافــق 4 مايــو 2021 يكــون مالــك الســهم المســجل فــي يـــوم العمــل الســـابق إلنـــعقاد الجمعيــة العموميــة للشـــركة أي يــوم األثنيــن الموافــق 

ــو 2021. 3 ماي
يكــون صاحــب الحــق فــي األربــاح )وذلــك فــي حــال وجــود توزيــع لألربــاح(، ســواء كانــت نقديــة أو أســهم منحــة، هــو مالــك الســهم المســجل فــي   .6
يــوم األحــد الموافــق 9 مايــو 2021 أمــا فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب فــي التاريــخ األول وانعقــاد االجتمــاع يــوم الثالثــاء الموافــق 4 مايــو 2021 يكــون 

صاحــب الحــق فــي األربــاح هــو مالــك الســهم المســجل فــي يــوم األحــد الموافــق 16 مايــو 2021.
علــى المســاهمين تحديــث بيانــات االتصــال الخاصــة بهــم وعناوينهــم لــدى ســوق دبــي المالــي للتأكــد مــن اســتالم األربــاح علــى النحــو األنســب،   .7

حيــث أنــه 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،   .9
ــي وفقــً لمــا هــو موضــح أعــاله ويعتبــر االجتمــاع المؤجــل  ــه ســيتم عقــد االجتمــاع الثان ــم يتوافــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول فإن فــإذا ل

صحيحــا أيــا كان عــدد الحاضريــن.
يمكنكــم اإلطــالع علــى دليــل حقــوق المســتثمرين فــي األوراق الماليــة والمتوفــر بالصفحــة الرئيســية علــى موقــع الهيئــة الرســمي حســب   .10

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

»القــرار الخــاص« هــو القــرار الصــادر بأغلبيــة أصــوات المســاهمين الذيــن يملكــون مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم الممثلة في اجتمــاع الجمعية   .11
العموميــة للشــركة المســاهمة.

بقرار من مجلس اإلدارة
إعمار مولز ش.م.ع












