
يتشــرف مجلــس إدارة شــركة االتحــاد العقاريــة  ش.م.ع بدعــوة الســادة املســاهمني لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية 

للشــركة املقــرر عقدهــا إلكرتونيــًا وحضوريــًا يف قاعــة االجتماعــات الكائنــة يف فنــدق ريتــز كارلتــون – الطابــق األريض، مركــز دبــي املــايل 

العاملــي، إمــارة دبــي يف يــوم االثنــني املوافــق 2023/4/10 يف تمــام الســاعة الثانيــة ظهــراً وذلــك للنظــر يف جــدول األعمــال التــايل: 

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيني مقرر االجتماع وجامع األصوات.
2.  سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املايل عن السنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 والتصديق عليه.

3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 والتصديق عليه.
4.  مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 والتصديق عليها.

5. املوافقة عىل مقرتح بشأن أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها. 
6.  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية عليهم حسب األحوال.

7.  إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية عليهم حسب األحوال. 
8. تعيني مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

9. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
10.  إعالم السادة املساهمني بآخر التطورات املتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة عىل أفعال اإلدارة السابقة.  

قرارات خاصة:
1-  النظــر يف اســتمرارية الشــركة يف مباشــرة نشــاطها أو حلهــا قبــل األجــل املحــدد لهــا  وفقــاً ملتطلبــات املــادة رقــم )309( مــن القانــون االتحــادي رقــم 

)32( لســنة 2021 يف شــأن الشــركات التجاريــة. 

مالحظات:
1-  يمكــن للمســاهمني تســجيل الحضــور والتصويــت إلكرتونيــاً عــىل قــرارات الجمعيــة العموميــة الســنوية مــن خــالل الرابــط اإللكــرتوين عــن طريــق 

الخطــوات التاليــة. 
-  سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS وبريد إلكرتوين إىل السادة املساهمني تحتوى عىل رابط تسجيل الحضور والتصويت إلكرتونياً قبل موعد 

انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.
-  يفتــح بــاب التســجيل يف الســاعة الثانيــة ظهــراً يف يــوم األحــد املوافــق 2023/04/09 ويتــم إغــالق التســجيل يف تمــام الثانيــة ظهــراً يف يــوم االثنــني 

بــدء االجتمــاع. املوافــق 2023/04/10 قبــل موعــد 
-  تعقــد اجتماعــات الجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة عــن طريــق تقنيــة الحضــور عــن ُبعــد والحضــور الشــخيص يف اليــوم والســاعة املحــددة 
بدعــوة املســاهمني، وذلــك بحضــور مجلــس اإلدارة ومدقــق الحســابات واملســجل ومقــرر االجتمــاع وجامــع األصــوات ويكــون حضــور املســاهمني مــن 
خالل  الحضور الشخيص أو املشاركة اإللكرتونية من دون حضور شخيص عن طريق.  )إرسال رسائل نصية  SMS لكل مساهم قام بالتسجيل 

تحتــوي عــىل اســم املســتخدم ورمــز املــرور لتســجيل الدخــول لالجتمــاع(.
-  السادة املساهمني الذين قاموا بتسجيل الحضور واستالم الرابط الذي يحتوي عىل اسم املستخدم ورمز املرور سوف يكون بإمكانهم الحضور 
والتصويــت إلكرتونيــاً، وذلــك عــن طريــق التســجيل خــالل ســاعات فتــح بــاب التســجيل قبــل موعــد بــدء اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية 

للشــركة يف تمــام الســاعة الثانيــة ظهــراً يف يــوم االثنــني املوافــق 2023/04/10، وســوف يســتمر التصويــت إىل موعــد انتهــاء االجتمــاع. 
 .SMS يمكن للسادة املساهمني طرح طلباتهم وأسئلتهم من خالل الرابط الذي تم إرساله يف الرسائل النصية  -

-  أليــة استفســارات تتعلــق بالتســجيل والحضــور والتصويــت إلكرتونيــاً يرجــى قــراءة التعليمــات املتوفــرة عــىل البوابــة الذكيــة للجمعيــات العموميــة 
)https://www.smartagm.ae( أو مــن خــالل وســائل الدعــم املتوفــرة عــىل البوابــة الذكيــة.

2-  يجوز ملن له حق حضور الجمعية العمومية الســنوية أن ينيب عنه من يختاره من غري أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملني بالشــركة أو شــركة 
وســاطة أو العاملــني بهــا بمقتــى توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة ويجــب أال يكــون الوكيــل لعــدد مــن املســاهمني حائــزاً بهــذه الصفــة عــىل أكــر مــن 
)5%( مــن رأس مــال الشــركة، ويمثــل ناقــيص األهليــة وفاقديهــا النائبــون عنهــم قانونــاً. )عــىل أن يتــم مراعــاة االشــرتاطات الــواردة بالبنديــن 1 و 2 
مــن املــادة رقــم )40( مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )3/ر.م( لســنة 2020 بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات املســاهمة العامــة(. 
)يمكــن للمســاهمني االطــالع عــىل إفصــاح توضيحــي بشــأن اعتمــاد التوكيــالت مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين الرســمي للشــركة واإلفصــاح املنشــور 

عــىل املوقــع اإللكــرتوين لســوق دبــي املــايل(.
3-  للشــخص االعتبــاري أن يفــوض أحــد ممثليــه أو القائمــني عــىل إدارتــه بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارتــه أو مــن يقــوم مقامــه، ليمثلــه يف الجمعيــة 

العموميــة الســنوية للشــركة، ويكــون للشــخص املفــوض الصالحيــات املقــررة بموجــب قــرار التفويــض.
مــع  وتحميلــه  التوكيــل  نمــوذج  ومــلء   ،)https://www.smartagm.ae( خــالل  مــن  التســجيل  يمكنهــم  التوكيــالت،  لحملــة  4-  بالنســبة 
املســتندات الداعمــة بمجــرد فتــح التســجيل حتــى يتمكــن املنظــم مــن التحقــق وإرســال اســم املســتخدم وكلمــة الســر بواســطة خدمــة الرســائل 

التســجيل. عمليــة  الوكيــل إلكمــال  إىل   )SMS( النصيــة 
5- يكون مالك السهم املسجل يف يوم الجمعة املوافق 2023/04/07 هو صاحب الحق يف التصويت يف الجمعية العمومية السنوية.

6-  يمكــن للمســاهمني االطــالع عــىل التقريــر املتكامــل الــذي يحتــوي عــىل )البيانــات املاليــة املدققــة للعــام املــايل املنتهــي يف 2022/12/31 للشــركة وتقريــر 
الحوكمــة عــن عــام 2022 وتقريــر االســتدامة للســنة 2022( عــىل املوقــع اإللكــرتوين للشــركة )https://up.ae( وصفحــة الشــركة عــىل املوقــع 

.)www.dfm.ae( اإللكــرتوين لســوق دبــي املــايل
7-  ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن )50%( من رأسمال الشركة، 
فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب يف االجتمــاع األول فإنــه ســيتم عقــد االجتمــاع الثــاين يــوم االثنــني املوافــق 2023/04/17  يف نفــس الزمــان وبنفــس 

الطريقــة )ويعتــر االجتمــاع املؤجــل صحيحــاً أيــاً كان عــدد الحاضريــن(.
8-  القــرار الخــاص: هــو القــرار الصــادر بأغلبيــة أصــوات املســاهمني الذيــن يملكــون مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة يف اجتمــاع الجمعيــة 

املســاهمة.  للشــركة  العموميــة 
9-  يمكنكــم االطــالع عــىل دليــل حقــوق املســتثمرين يف موقــع هيئــة األوراق املاليــة والســلع واملتوفــر بالصفحــة الرئيســية عــىل موقــع الهيئــة الرســمي 

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

دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية 

لشـــركـــــة االتحاد العقارية )شركـــة مساهمة عامة(


