
 

 

 دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة 
 لشـــركـــــة االتحاد العقاریة (شركـــة مساھمة عامة)

 
یتشرف مجلس إدارة شركة اإلتحاد العقاریة ش.م.ع بدعوة السادة المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة 

 29/04/2021یوم الخمیس الموافق من بعد ظھر  ثانیةالوذلك في تمام الساعة  28الالعمومیة السنویة 
 الحضور والتصویت عن طریق استخدام تقنیة الحضور عن بعد، مشاركة المساھمین من خالل معفي دبي 

 ثانیةالالساعة تمام وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد االجتماع األول سیعقد االجتماع الثاني في 
 ، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي :في ذات المكان 06/05/2021الموافق یوم الخمیس من بعد ظھر 

 
 رئیس اجتماع الجمعیة العمومیة بتعیین مقرر االجتماع وجامع األصوات.تفویض  .1
سماع تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزھا المالي عن السنة المالیة المنتھیة في  .2

 والتصدیق علیھ. 31/12/2020
 والتصدیق علیھ. 31/12/2020سماع تقریر مدقق الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في  .3
 31/12/2020مناقشة میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالیة المنتھیة في  .4

 والتصدیق علیھا.
 .31/12/2020إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في .5
 .31/12/2020إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في  .6
 وتحدید أتعابھ. 2021تعیین مدقق الحسابات للعام  .7
ممثلین عن المساھمین في اجتماعات الجمعیة العمومیة ) 2عدد (تفویض مجلس اإلدارة بتعیین  .8

 وتحدید أتعابھم.
الموافقة على التصریح ألعضاء مجلس اإلدارة اٴن یشتركوا في اٴي عمل من شاٴنھ منافسة الشركة  .9

لحساب غیرھم في اٴحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة؛ وذلك إعماال  واٴن یتاجرون لحسابھم اٴو
 من قانون الشركات التجاریة (152) ألحكام المادة

) مـن دلیل حوكمة الشركات 29الموافقـة علـى سیاسـة مكافآت مجلـس اإلدارة وفقا لنص للمـادة ( .10
، على 2020ر.م) لسنة /3رقم ( المساھمة العامة المعتمد بموجب قرار رئیس مجلس إدارة الھیئة

  .2021ینایـر  1أن تسري اعتبـاًرا مـن السـنة المالیـة التـي تبدأ فـي 
 

 الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.  .11
 

الموافقة على تعدیل بعض نصوص مواد النظام األساسي للشركة وفقا للتعدیالت على  .أ
وكذلك  2020) لسنة 26(قانون الشركات التجاریة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 

بشأن اعتماد دلیل حوكمة  2020ر.م) لسنة  3قرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم (
عریفات: تعدیل تعریف األطراف ذات العالقة ) الت1( الشركات المساھمة العامة :
) 29و(أ/) 21) (1/17) و(16) (4/14) (1/14) و(12وتعریف السیطرة؛ والمواد (

) 2/52) و(2/51) و(50) و(48و() 1/47) و(2/42) و(41) و(1/40و() 37و(
وتفویض مجلس اإلدارة في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة ) 64) و(3/58) و(1/58و(

  وذلك حسب المرفق.والخطوات الالزمة بھذا الشأن، 



 

 

 
 مالحظات:

 ) لدى المسجلwww.smartagm.ae( یمكن للمساھمین الحضور والتصویت على القرارات من خالل الرابط اإللكتروني .1

یختاره من غیر أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة ویجب أال یجوز لمن لھ حق حضور الجمعیة أن ینیب عنھ من  .2
%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ویمثل ناقصي األھلیة 5یكون الوكیل لعدد من المساھمین حائزاً بھذه الصفة على أكثر من (

 الت)وفاقدیھا النائبون عنھم قانونا.(مرفق إفصاح توضیحي بشأن إعتماد التوكی

للشخص االعتباري أن یفوض أحد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھ بموجب قرار من مجلس إدارتھ أو من یقوم مقامھ، لیمثلھ في الجمعیة  .3
 .العمومیة للشركة، ویكون للشخص المفوض الصالحیات المقررة بموجب قرار التفویض

ھو صاحب الحق في الحضور والتصویت في االجتماع األول، وفي  28/04/2021یوم األربعاء الموافق یكون مالك السھم المسجل في  .4
في نفس المكان  06/05/2021 یعقد اإلجتماع الثاني یوم الخمیس الموافقحال عدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد االجتماع األول 

ي الحضور والتصویت في االجتماع ھو صاحب الحق ف 05/05/2021األربعاء الموافق یكون مالك السھم المسجل في یوم والزمان و
 الثاني.

 www.dfm.ae لسوق دبي المالي كترونياإللع قوتقریر الحوكمة عبر زیارة المو للشركةع على البیانات المالیة طالاإلیمكن للمساھمین  .5
 www.up.ae او الموقع اإللكتروني للشركة 

ة القرار الخاص : ھو القرار الصادر بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یملكون ما ال یقل عن ثالثة أرباع األسھم الممثلة في اجتماع الجمعی .6
 العمومیة للشركة المساھمة.

ع الھیئة الرسمي حسب الرابط یمكنكم اإلطالع على دلیل حقوق المستثمرین في األوراق المالیة والمتوفر بالصفحة الرئیسیة على موق .7
 التالي:

protection.aspx-investor-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority 
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