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 السنوية  تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية
 

   ع م ش لالستثمارشركة إشراق :   ســـــــماإل ❑
 
 28/04/2022  في خميسال:    التاريــــخ ❑
 
 الظهر بعد من والربع عشرة  نيةالثاإلى  الظهرقبل من الحادية عشرة من  :  الوقـــــت ❑

 
 تي الصو مرئي و بواسطة التواصل ال :        المـــــكان  ❑
 
 .السنوية اجتماع الجمعية العمومية  :ة االجتماعيعطب ❑

 

 المنصب  الحاليين للشركة  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

 الرئيس  جاسم محمد الصديقي  السيد/ 
 ب الرئيس ئنا صالح هاشم الهاشمي  /الدكتور
 عضو ريح سعيد القبيسي ف السيد/

 عضو السيد/ جاسم حسين ال علي  
 منتدب( عضوعضو ) وشي جيجاي أجيت ف السيد/
 عضو مها الفهيم /ةالسيد
 عضو   عمر زياد كلداري  السيد/

 

 رئاسة جلسة الجمعية العمومية  -أ

 

عبر التواصل المرئي    وفقًا لألصول  الصديقيجاسم  السيد/    ترأس الجلسة رئيس مجلس ادارة الشركة 
  عبر أيضًا  حاضروال االمتثال،ط وضاب للشركة ، المستشار العامالسيد/ زياد توماوطلب من  والصوتي

والصوتيلا المرئي  بحضور    ، تواصل  وذلك  االجتماع،  مقرر  بمهام  المرئي  القيام  التواصل  عبر 
من    والصوتي شركة    ،تيالشايحيى  السيد/  كل  الحسابات،  مدققي  )الشرق    ديلويتممثل  توش  أند 

 .ولألا بيظ أبوبنك  ،جامع األصوات  ، ممثلضيمعتز القاوالسيد/ ، وسط(األ
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 –قرار عادي  –جدول األعمال للجمعية العمومية  -ب  

 

 

 لم يقر  اقر البـــــنود 

المال -1 مركزها  وعن  الشركة  نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  تقرير  و   يسماع 
والتصديق    31/12/2021ي  عن السنة المالية المنتهية فالحسابات    راجعم

 عليه 
 

  م نع
 

المنتهية  رباح والخسائر عن السنة المالية  األمناقشة ميزانية الشركة وحساب   -2
 والتصديق عليها  2021/ 12/ 31في 

 

 نعم 
 

 

مناقشة اقتراح مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن المسنة   -3
 2021/ 12/ 31المالية المنتهية في  

 

 نعم 
 

 

والموا -4 مقترحمناقشة  على  اإلد   فقة  مجلس مجلس  أعضاء  مكافآت  بشأن  ارة 
 وتحديدها كافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة مو ة اإلدار 

 

 نعم 
 

 

في -5 المنتهية  المالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة   إبراء 
31 /12 /2021 

 

 نعم 
 

 

 31/12/2021الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  راجعيإبراء ذمة م -6
 

 نعم 
 

 

 يد أتعابهم حد وت 2022للسنة المالية  الحسابات  راجعيتعيين م  -7
 

 نعم
توش  أند   ديلويت لسادة/ ا

 )الشرق األوسط( 
بأتعاب سنوية قدرها   

 درهم   335,000

 

أنشطة   -8 في  لالشتراك  السنوية  الموافقة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بعض  منح 
( المادة  في  عليها  والمنصوص  للشركة  قانون  3)-( 152منافسة  من   )

 وتعديالته  2015( لسنة 2رقم )الشركات التجارية اإلماراتي  

 نعم 
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 - قرار خاص –دول األعمال للجمعية العمومية ج -ج

 

 لم يقر  اقر 9 رقم   د البـــــن

التالية بشأن    البنود يع  جم  الموافقة على  الشركة،عماًل القتراح مجلس إدارة  :  قرار حاصبموجب  
أقصاه   ما  على  جولديلوكس97.3االستحواذ  شركة  رأسمال  في  أسهم  كامل  من  تمنت  انفس   % 

 :  بند واحد من جدول األعمال()تشكل جميع البنود أدناه "(الشركة المستهدفة)" كومباني ليمتد 
  1,426,820,957تي إلى  درهم إمارا  2,325,000,000خفيض رأس مال الشركة من  ت (أ

 إماراتي من خالل:  همدر 
مبلغ   (1 وشطب  حالياً 141,257,876خصم  المتراكمة  الشركة  خسائر  من  إماراتي    درهم 

 احتياطي رأس المال الحالي للشركة.من 
سهم في رأس مال الشركة قيمة كل منها درهم واحد وفقًا للبند   896,855,044إلغاء   (2

المادة  3) من  اال  205(  القانون  رقم  من  الشركات   2021لسنة    32تحادي  بشأن 
 لخصم وشطب باقي خسائر الشركة المتراكمة الحالية.  ("قانون الشركاتالتجارية )"

( تقرير مدقق  1الشركات وفي ضوء: )من قانون    205"( وفقًا للمادة  س المالض رأتخفي")
( تقرير  2الحسابات المزمع عرضه على الجمعية والُمعّد بخصوص تخفيض رأس المال، )

( 3المزمع عرضه على الجمعية الُمعّد بخصوص تخفيض رأس المال، )كة لشر مجلس إدارة ا
  .07/03/2220المؤرخ في  2022( لسنة  1اره رقم )جب قر مقترح مجلس إدارة الشركة بمو 

تنفيذ   (ب بما في ذلك  المال وتوقيته،  لتنفيذ تخفيض رأس  الشركة الصالحية  إدارة  منح مجلس 
 ل بشكل كامل أو جزئي. تخفيض رأس الما

من النظام األساسي للشركة، بشرط   -رأس المال المدفوع    -(  6المادة )افقة على تعديل  مو ال (ج
 المال، لتصبح على النحو التالي: د إتمام عملية تخفيض رأس لك بعأن يتم ذ 

 (6)المادة "
 أس المال المدفوعر 

تة وعشرون بعمائة وس مليار وأر )   1,426,820,957  صدرمال  للشركة  رأس الماليبلغ  "
و ليو م وتسن  ألف  وعشرون  وخمسون ثمانمائة  وسبعة  إماراتيًا  عمائة  درهمًا    موزع ( 

وعشرون وستة  ربعمائة  وأار  ملي)  1,426,820,957على وثمانمائة  مليون  وعشرون 
جميع  ( سهمًا بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم، و ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون 

 ."جبات لواوا ومتساوية في الحقوق  لبالكام  ةمدفوعاألسهم 
ركة االطالع ومناقشة والموافقة على خطة العمل ودراسة الجدوى التي أعدها مجلس إدارة الش ( د 

ائد التي ستجنيها الشركة نتيجة الستحواذها المقترح على كامل الحصص في خصوص الفو ب

 عم  ن
)أكثرية  

% ، أي  99.50
  زيد عنما ي

  %75 نسبة ال
  من الحاضرين

 ( القانونية
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هولدينغ  انفستمنت  ذ.م.م  -جولديلوكس  الواحد  الشخص  ال)"  شركة   "(قابضةالشركة 
%  97.3 عن نسبتهال يزيد تي تملك في تاريخ إتمام ذلك االستحواذ على ما لا(  "االستحواذ)"

 . في الشركة المستهدفةم( سه  111,471,540.61)ما يمثل  
الذي أعدته شركة كي بي إم    2021/ 30/12الموافقة على تقرير التقييم المستقل المؤرخ في   (ه

 .ذ ستحوااالقاًل( بخصوص جي )التي عينتها الشركة مقّيمًا مست 
إعالن الدائنين  مع مراعاة الموافقة على القرارات أعاله بخصوص تخفيض رأس المال ونشر   ( و 

منهم على تخفيض رأس المال )وحل أي   تراض الدائنين دون أن يعترض أيدة اعوانقضاء م
( البند  من  )ب(  للفقرة  وفقًا  تقديمها(  حالة  في  المادة  1اعتراضات  من  قان  206(  ون  من 

علالشر  الموافقة  التنفيذ اال ى  كات،  التفاقية  وفقًا  ال  ستحواذ  بشأن  توقيعها  سيتم    صفقة والتي 
التنفيذ)" مر "(  اتفاقية  الحصو ومع  والمتطلبات  اعاة  الشروط  واستيفاء  الهيئة  موافقة  على  ل 

 التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن.
 )ألغراض هذا القرار:

باللغة العربية في  شركة لدائنيها في صحيفتين تصدران  نشره الالنًا ت" يعني إعالدائنينإعالن  "
 المحدد لنفاذ تخفيض رأس المال. اإلمارات العربية المتحدة قبل ثالثين يومًا من التاريخ

الدائنين" اعتراض  في  مدة  وتنتهي  الدائنين  إعالن  نشر  تاريخ  في  تبدأ  التي  المدة  تعني   "
 .ن نشر ذلك اإلعالن(يومًا مالتاريخ الذي يقع بعد ثالثين  

الشركة  ز(    مال  رأس  زيادة  على  الموافقة  االستحواذ،  عملية  إتمام  المال)"شرط  رأس  " زيادة 
بالـف  ر  ع  والمُ  واالستحواذ  المال  رأس  تخفيض  من  كل  إلى  باإلضافة  طريق  "(  صفقة"  ة  عن 

عن  إصدار يزيد  ال  الشركة  1,397,251,705  ما  مال  رأس  في  جديد  ألسهم ا)"   سهم 
للشركةا القابضة إلى    "(لجديدة  الشركة  مساهمي  المال(    جميع  رأس  زيادة  تاريخ  في  )كما 

(  3كة القابضة، وذلك وفقًا التفاقية التنفيذ والبند )بالتناسب مع حصص كل منهم في الشر 
من قانون الشركات وشروط ومتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في هذا   299من المادة  

 ظبي لألوراق المالية.  سوق أبو اج األسهم الجديدة في)ب( إدر الشأن، و

المادة   (ح تعديل  المال،  إتمام زيادة رأس  الم  -(  6)مع مراعاة  المدفوع  رأس  النظام    -ال  من 
 األساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: 

 (6)المادة "
 رأس المال المدفوع

مانمائة  ملياران وث)  2,824,072,662 ال يزيد عن  ماب  صدرمال  للشركة  رأس الماليبلغ "
  وزع ( درهمًا إماراتيًا موأربعة وعشرون مليون واثنان وسبعون ألف وستمائة وإثنين وستون 
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ن مليون واثنان وسبعون ألف انمائة وأربعة وعشرو ملياران وثم)  2,824,072,662  على
وستون  وإثنين  و وستمائة  للسهم،  واحد  درهم  مقدارها  اسمية  بقيمة  سهمًا  األسهم(    جميع 

 ."ومتساوية في الحقوق والواجبات  لبالكام ةمدفوع
اإلدارة    ط( مجلس  تقدير   اممثليهو منح  وفق  للقيام  الصالحيات  وتنفيذ   هكامل  بمتابعة  المطلق 

المال الرأس  الزيادة  المصدر  جديد ال  واعتماد  القيام    وتحديد   كما  موضوع  وتوقيت  شروط 
ألمور األخرى المتعلقة بها دون الرجوع بتخفيض رأس المال واالستحواذ وزيادة رأس المال وا

قيمة اذ و و ذلك دون حصر تنفيذ تخفيض رأس المال واالستحإلى الجمعية العمومية، بما في  
ب زيا لمدة ثالث سنوات  التفويض  المال بشكل كامل أو جزئي. وُيمنح هذا  دءًا من دة رأس 

 تاريخ موافقة الجمعية العمومية عليه. 
 

 

 

 

 82/40/2220 :تاريخ االجتماع     ع م  ش ثمارلالستشركة إشراق : اسم الشركة
 

 جاسم الصديقيالسيد/  :س اإلدارةرئيس مجل
 

 السيد/ أجيت جوشي  :لشركةلالعضو المنتدب 
 
 
 
 
 
 
 

 أخـــــــــرى -د 

 أعاله   (9)البند   يخص قرار   -1

د ناجي توما، لبناني الجنسية  و/أو السيد/ زيا  مجلس ادارة الشركة  أي من أعضاءالعمومية    ت الجمعيةفوض 
مجل ويعمل سّر  بامين  الشركة،  ادارة  أو  س  األساسي  االتحاد  النظام  على  والتوقيع  توثيق  أجل  من  االنفراد، 

 وفقُا لألصول.األمر  قتضيه هذاالقيام بكل ما ي و لتسجيل  وا لدى كاتب العدل ومتابعة عملية النشرلمعدل ا
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 رأس المال  -ه

 

 (بآالف درهم) رأس المال
 المكتتب به  لمصرح به ا

2,325,000,000 2,325,000,000 
 تخفيضال بعد تخفيض القيمة  تخفيض الطريقة  تخفيض ال قبل

  141,125,376 االحتياطي القانوني  عمقاصة م 2,325,000,000
  الجزء يوازي  األسهم من عدد إلغاء 

قانون  3-205)مادة  تخفيضه املراد

 ( الشركات
898,179,043 1,426,820,957 

 
 بعد الزيادة  لزيادةيمة اق ةطريقة الزياد الزيادة قبل

1,426,820,957  
ا
باملادة  إصدار أسهم جديدة عمل

 قانون الشركات  299-3

 يد عن  ما ال يز 
1,397,251,705 

 بما ال يزيد عن 
2,824,072,662 

 
 منـــــحـة  أسهم

 ةد الزيادسهم بعإجمالي عدد األ ا التي سيتم إصدارهعدد األسهم  نسبة الزيادة حاليةعدد األسهم ال
 ال يوجد ال يوجد دال يوج 2,325,000,00

 تاريخ إغالق السجل االستبعاد من األرباح تاريخ  لشراءآخر يوم لتاريخ 
 ال يوجد جدال يو  ال يوجد

 
 االكتتاب   أسهم

 سهم بعد الزيادةإجمالي عدد األ التي سيتم إصدارها عدد األسهم  ةنسبة الزياد عدد األسهم الحالية
 دال يوج ال يوجد جدال يو  2,325,000,000

 تاريخ إغالق السجل تبعاد من األرباح تاريخ االس تاريخ آخر يوم للشراء
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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وزيع النقدي الت
نسبته قيمته 

تبعاد من  تاريخ االس تاريخ آخر يوم للشراء 
االرباح 

عتاريخ الدفتاريخ إغالق السجل

ال يوجدوجدال يدال يوجال يوجد

التجزئــــــة 
عدد األسهمالقيمة االسمية 

بعد التجزئة قبل التجزئة بعد التجزئة زئة  قبل التج
ال يوجدجدال يو ال يوجدال يوجد

28/04/2022التاريخ: 

 سالرئيــــ
جاسم الصديقي

 :مالحظة
 .ى األرباح حصول عللل م هو اليوم األخير لشراء األسه: م للمشاركة و ي آخر•
 .شاركة يلي آخر يوم للماليوم الذي  هو : األرباح تاريخ االستبعاد من•
 تحق فيه المساهمين المسجلسن في سجل األسهم األرباح وأي قرارات أخرى.التاريخ الذي يس : صاحب الحق ومالك السهمإغالق السجل/  تاريخ •


