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 دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة 

 مة )(شركـــة مساھمة عا شـــركـــــة أم القیوین لإلستثمارات العامةل     
 

طریق عن  ةجتماع الجمعیة العمومیبدعوة السادة المساهمین لحضور إ  .م.ع)(ش أم القیوین لإلستثمارات العامةإدارة شركة یتشرف مجلس 
وافق الم سبتالیوم  حادیة عشر والنصف من صباحالالساعة وذلك في تمام  إستخدام تقنیة الحضور عن بعد مع خاصیة التواصل المرئي 

 :  تاليوضوع الالمللنظر في  22/01/2022

قدم  4,699,968البالغ مساحتها  أم القیوین ، الكائنة بمنطقة الراعفة بإمارة  1706ف رقم مل ضر قطعة األ الموافقة على إستبدال  
  ، 1686قطعتي األرض أرقام   في منطقة الراعفة وضمها الىمثیلة في المساحة بقطعة أرض  "خدمات ك"ا إستخدامه مربع المصنف

م قد 10,671,317 مربع بحیث یكون إجمالي مساحة األرض الجدیدة مقد 5,971,349والبالغ مساحتهما   للشركة والمملوكتان 1774
ي كني / تجار سبمنطقة الراعفة بإمارة أم القیوین ویكون نوع إستخدامها المصرح به على شارع اإلتحاد  على أن تقع األرض الجدیدة مربع 

ات نشاطها من صناعة األسمنت إلى اإلستثمار  وذلك بهدف خدمة أغراض الشركة بعد أن تم تغییر ) طوابق 4بعدد طوابق ( أرضي + 
لما ورد  مج وفقاً التنازل واإلستبدال والدئیس مجلس اإلدارة أو نائبه توقیع المستندات الالزمة إلتمام إجراءات امة ، وتفویض كل من ر الع

 أعاله .

 

اإلجتماع عن بعد تسجیل الحضور للتمكن من  یهات هیئة األوراق المالیة والسلع ، على مساهمي الشركة الذین سیحضرونناء على توجب
 جمعه الیوم  صباحمن  حادیة عشر والنصفإعتبارًا من الساعة اللعمومیة إلكترونیًا . یفتح باب التسجیل التصویت على بنود الجمعیة ا

  22/01/2022 الموافق سبتالیوم صباح من  والنصف عاشرةالساعة الق التسجیل في تمام إغالویتم   21/01/2022الموافق 

 . qic@emirates.net.ae ویجب على حاملي التوكیالت إرسال نسخة من التوكیالت على البرید اإللكتروني 

متكاملة للسوق لاوراق المالیة التسجیل والتصویت اإللكتروني بإستخدام المنصة الرقمیة یمكن للمساهمین المسجلین في سوق أبوظبي لأل .1
. وبالنسبة للمساهمین  www.adx.ae زیارة الموقع اإللكتروني للسوق  جىلإلستعالم عن إجراءات التسجیل والتصویت یر  "سهمي " 

أو التواصل للتسجیل والتصویت في الجمعیة العمومیة   .uaq.ae-icqwww  موقع الشركةزیارة  كنهم الغیر المسجلین بالسوق فیم
 .   067681999 الشركة  على هاتف

ة أو اء مجلس اإلدارة أو العاملین بالشركة أو شركة الوساطیجوز لمن له حق حضور الجمعیة أن ینیب عنه من یختاره من غیر أعض .2
من  العاملین بها بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة ویجب أال یكون الوكیل لعدد من المساهمین حائزًا بهذه الصفة على أكثر

ات إلشتراطا( على أن یتم مراعاة  مثل ناقصي األهلیة وفاقدیها النائبون عنهم قانوناً %) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، وی5(
د دلیل بشأن إعتما 2020/ ر.م ) لسنة  3إدارة الهیئة رقم ( ) من قرار رئیس مجلس 40من المادة رقم ( 2و  1الواردة بالبندین 

 حوكمة الشركات المساهمه العامة ) . 

ي ، لیمثله ف جلس إدارته أو من یقوم مقامهللشخص االعتباري أن یفوض أحد ممثلیه أو القائمین على إدارته بموجب قرار من م .3
 .   الجمعیة العمومیة للشركة، ویكون للشخص المفوض الصالحیات المقررة بموجب قرار التفویض
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ل والتسجی في التصویت في الجمعیة العمومیة هو صاحب الحق  21/01/2022فق الموا جمعهالیكون مالك السهم المسجل في یوم  .4
 على النظام اإللكتروني . 

سمال ) من رأ%50ما ال یقل عن (  حضره مساهمون یملكون أو یمثلون بالوكالةال یكون انعقاد الجمعیة العمومیة صحیحًا إال إذا  .5
لمكان افي نفس  29/01/2022األول فإنه سیتم عقد االجتماع الثاني بتاریخ ، فإذا لم یتوافر هذا النصاب في االجتماع  الشركة
ا أیا ویعتبر االجتماع المؤجل صحیح (بنفس الخطوات الموضحة سابقًا  على أن یتم إعادة إجراءات التسجیل  والتصویت  والزمان

 . )مسجلین في اإلجتماع كان عدد ال

والتسجیل على النظام  هو صاحب الحق في التصویت   28/01/2022وافق الم جمعهلایكون مالك السهم المسجل في یوم  .6
 .في اإلجتماع المؤجل للجمعیة العمومیة اإللكتروني 

توجیه و ة العمومیة ستقوم الشركة بتسجیل وقائع اإلجتماع عن بعد ویحق للمساهمین مناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعی .7
 إلدارة  . األسئلة الى مجلس ا

 ،،،،، وهللا ولي التوفیق                                                  

 جلس اإلدارةم                                                                                                                                                
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