
شركة إعمار مولز ش.م.ع.
دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس

يتشــرف مجلــس إدارة شــركة إعمــار مولــز ش.م.ع. )الشــركة( بدعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعّيــة العمومّيــة 
الســنوي الخامــس للشــركة الــذي ســُيعقد بــإذن اهلل فــي تمــام الســاعة السادســة والنصــف مــن مســاء يــوم األحــد الموافــق 21 يونيــو 
2020 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 األحــد الموافــق 28 يونيــو 2020 وذلــك للنظــر فــي جــدول األعمــال التالــي:
ســماع تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 والتصديق   .1

عليــه.
سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.  .2

مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليهما.  .3
النظــر فــي مقتــرح مجلــس اإلدارة بشــأن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر تنفيذييــن عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31   .4

ديســمبر 2019 وقدرهــا 650.000 )ســتمائة وخمســون ألــف( درهــم إماراتــي لــكل عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.  .5

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.  .6
تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.  .7

منــح الموافقــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بممارســة أنشــطة تدخــل ضمــن أغــراض الشــركة وفقــً لنــص المــادة )152( فقــرة   .8
رقــم )3( مــن القانــون اإلتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 بشــأن الشــركات التجاريــة.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.  .9

قرار خاص بتعديل المادة )39( من النظام األساسي للشركة لُتقرأ كاآلتي:  .10
"توجــه الدعــوة إلــى المســاهمين لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة بإعــان فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن تصــدران   
باللغــة العربيــة وبكتــب مســجلة أو برســائل نصيــة )SMS( أو بالبريــد اإللكترونــي أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى قابلــة لإلثبــات 
وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لاجتمــاع بخمســة عشــر يومــً علــى األقــل وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة، ويجــب أن 

تتضمــن الدعــوة جــدول أعمــال ذلــك االجتمــاع وُترســل صــورة مــن أوراق الدعــوة إلــى الهيئــة والســلطة المختصــة"
قرار خاص بتعديل المادة )46( من النظام األساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة:  .11

"ويجــوز التصويــت اإللكترونــي علــى قــرارات الجمعيــة العموميــة بمــا فــي ذلــك القــرارات الخاصــة والتصويــت الســري التراكمــي   
وذلــك وفقــً لآلليــة والشــروط المعتمــدة مــن الهيئــة بهــذا الشــأن."

قرار خاص بتعديل المادة )57( من النظام األساسي للشركة بإضافة البند )ط( والذي ُيقرأ كاآلتي:  .12
ــاح مرحليــة علــى أســاس نصــف  ــع أرب "مــع عــدم اإلخــال بمــا ســبق وبشــرط موافقــة الجمعيــة العموميــة، يجــوز للشــركة توزي  

ربــع ســنوي" ســنوي أو 

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

ُتعقــد اجتماعــات الجمعيــة العموميــة بمقــر الشــركة فــي اليــوم والســاعة المحدديــن أعــاه وذلــك بحضــور مجلــس اإلدارة ومدقــق الحســابات والمســجل ومقــرر االجتمــاع وجامــع   .2
األصــوات، ويكــون حضــور الســادة المســاهمين مــن خــال المشــاركة اإللكترونيــة وبــدون حضــور شــخصي.

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

يكــون مالــك الســهم المســجل فــي يـــوم العمــل الســـابق إلنـــعقاد الجمعيــة العموميــة للشـــركة أي يــوم الخميــس الموافــق 18 يونيــو 2020 هــو صاحــب الحــق فــي التصويــت   .4
فــي الجمعيــة العموميــة. أمــا فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب فــي التاريــخ األول وانعقــاد االجتمــاع يــوم األحــد الموافــق 28 يونيــو 2020 يكــون مالــك الســهم المســجل فــي يـــوم 

العمــل الســـابق إلنـــعقاد الجمعيــة العموميــة للشـــركة أي يــوم الخميــس الموافــق 25 يونيــو 2020.
يكــون صاحــب الحــق فــي األربــاح )وذلــك فــي حــال وجــود توزيــع لألربــاح(، ســواء كانــت نقديــة أو أســهم منحــة، هــو مالــك الســهم المســجل فــي يــوم األربعــاء الموافــق 1 يوليــو   .5
2020 أمــا فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب فــي التاريــخ األول وانعقــاد االجتمــاع يــوم األحــد الموافــق 28 يونيــو 2020 يكــون صاحــب الحــق فــي األربــاح هــو مالــك الســهم المســجل 

فــي يــوم األربعــاء الموافــق 8 يوليــو 2020.
علــى المســاهمين تحديــث بيانــات اإلتصــال الخاصــة بهــم وعناوينهــم لــدى ســوق دبــي المالــي للتأكــد مــن إســتام األربــاح علــى النحــو األنســب، حيــث أنــه فــي حــال توزيــع األربــاح،   .6

فــإن ذلــك ســيتم عــن طريــق ســوق دبــي المالــي.
https://www.emaar.com/ar-ae/investor-( يمكــن للمســاهمين االطــاع علــى البيانــات الماليــة للشــركة وتقريــر حوكمــة الشــركة مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للشــركة  .7

.)http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview( والموقــع اإللكترونــي لســوق دبــي المالــي )relations
ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العموميــة صحيحــً إال إذا حضــره مســاهمون يملكــون أو يمثلــون بالوكالــة مــا ال يقــل عــن )50%( مــن رأســمال الشــركة، فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب   .8

فــي االجتمــاع األول فإنــه ســيتم عقــد االجتمــاع الثانــي وفقــً لمــا هــو موضــح أعــاه ويعتبــر االجتمــاع المؤجــل صحيحــا أيــا كان عــدد الحاضريــن.
يمكنكم اإلطاع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:  .9

)https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx(
يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت السري التراكمي من خال الرابط اإللكتروني )www.smartagm.ae( لدى المسجل.  .10

»القــرار الخــاص« هــو القــرار الصــادر بأغلبيــة أصــوات المســاهمين الذيــن يملكــون مــا ال يقــل عــن ثاثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للشــركة   .11

المســاهمة.

بقرار من مجلس اإلدارة
إعمار مولز ش.م.ع.


