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،،،  تحية طيبة وبعد  

  

  

 

 

ش.م.ع   كابيتال  شعاع  شركة  إدارة  مجلس  يتشرف 

لحضور   المساهمين  السادة  بدعوة  اجتماع  )"الشركة"( 

تمام   في  سينعقد  والذي  للشركة  العمومية  الجمعية 

  2022يوليو    28الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق  

بالطابق   الشركة  مقر  الماريه    32في  جزيرة  الختم،  ببرج 

أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد  

جدول   في  للنظر  وذلك  االلكترونية،  المشاركة  خالل  من 

 عمال التالي: األ

 

  :الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

 
( رقم  المادة  وإعادة صياغة  ( لتصبح  17الموافقة على تعديل 

 كالتالي: 
 

 

 (: 17المادة ) 
 

  خمسة   من  يشكل  إدارة  مجلس   الشركة  إدارة  يتولى .1

 السري   بالتصويت  العمومية  الجمعية  تنتخبهم  أعضاء

 .التراكمي

 
 

 جميع   في  يجب  القانون،  عليه  ينص  ما   حدود  وفي .2

 مواطني   من  المجلس  أعضاء  أغلبية  تكون  أن  األحوال

 . الدولة
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 مالحظات:

على بناء   .1 والسلع،  المالية  األوراق  هيئة  توجيهات  على 

تسجيل  بعد  عن  سيحضرون  الذين  الشركة  مساهمي 

الجمعية  بنود  على  التصويت  من  للتمكّن  الحضور 

فتح باب التسجيل اعتباراً من تم  ي   العمومية الكترونياً.

  يوليو   27الموافق    األربعاءمن يوم  عصراً    الثالثةالساعة  

عصراً ويتم إغالق التسجيل في تمام الساعة الثالثة    2022

يوم   بالنسبة    .  2022  يوليو  28  ق المواف  الخميسمن 

اإللكتروني   الموقع  زيارة  يرجى  اإللكتروني،  للتسجيل 

حاملي    www.smartagm.ae التالي:   على  ويجب 

التوكيالت إرسال نسخة من التوكيالت على عنوان البريد  

ا   is@bankfab.comاإللكتروني   الهاتف  مع  ورقم  السم 

 . المتحرك الستالم رسائل نصية للتسجيل

 

المحددة   تعقد .2 والساعة  اليوم  في  الجمعية  اجتماعات 

بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس اإلدارة ومدقق  

األصوات،   وجامع  االجتماع  ومقرر  والمسجل  الحسابات 

حضور من خالل المشاركة  للسادة المساهمين ال  مكنوي

 . االلكترونية

 

من    يجوز .3 عنه  ينيب  أن  الجمعية  حضور  حق  له  لمن 

يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين بالشركة 

توكيل   بمقتضى  بها  العاملين  أو  الوساطة  شركة  أو 

من   لعدد  الوكيل  يكون  أال  ويجب  بالكتابة  ثابت  خاص 

 ( من  أكثر  على  الصفة  بهذه  حائزاً  %(  5المساهمين 

بالم ناقصي  خمسة  ويمثل  الشركة،  مال  رأس  من  ئة 

وفاقديها   يتم    النائبوناألهلية  أن  )على  قانونا  عنهم 

من المادة رقم   2و    1الواردة بالبندين    اإلشتراطاتمراعاة  

/ر.م( لسنة  3( من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 40) 

المساهمة    2020 الشركات  حوكمة  دليل  اعتماد  بشأن 

ويمكنكم   على    طالعاإل العامة(،  المنشور  اإلفصاح  على 

http://www.smartagm.ae/
mailto:is@bankfab.com
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بشأن  اإللكتروني  السوق  موقع  على  الشركة  صفحة 

 . التوكيل إلعتماداإلجراءات الواجبة 

 
 
 
 

القائمين  .4 أو  ممثليه  أحد  يفوض  أن  االعتباري  للشخص 

يقوم  من  أو  إدارته  مجلس  من  قرار  بموجب  إدارته  على 

ويكون  مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة،  

قرار  بموجب  المقررة  الصالحيات  المفوض  للشخص 

 .التفويض

 

 27  مالك السهم المسجل في يوم األربعاء الموافقيكون   .5

هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية    2022يوليو  

 . العمومية

المالية للشركة    البياناتيمكن للمساهمين االطالع على   .6

ومسودة مواد النظام االساسي للشركة  وتقرير الحوكمة  

بالجمعية  متعلقة  مستندات  واي  التعديل  وبعد  قبل 

دبي   لسوق  االلكتروني  الموقع  خالل  من  العمومية 

اإللكتروني    www.DFM.aeالمالي   الشركة  وموقع 

www.shuaa.com  . 

ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره  .7

عن   يقل  ال  ما  بالوكالة  يمثلون  أو  يملكون  مساهمون 

%( من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في  50) 

الثاني   االجتماع  األول فإنه سيتم عقد   3بتاريخ  االجتماع 

. خالل المشاركة االلكترونية من  بعد    عن  2022أغسطس  

 ( عن  تقل  ال  مدة  مضي  بعد  يعقد  الثاني  ( 5االجتماع 

( تجاوز  وال  أيام  تاريخ 15خمسة  من  يوما  عشر  خمسة   )

أيا كان  االجتماع األول ويعتبر االجتماع المؤجل صحيحا 

 .عدد الحاضرين( 

 

http://www.dfm.ae/
http://www.shuaa.com/
http://www.dfm.ae/
http://www.shuaa.com/
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أصوات  .8 بأغلبية  الصادر  القرار  هو  الخاص:  القرار 

يملكو  الذين  أرباع المساهمين  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  ن 

العمومية  الجمعية  اجتماع  في  الممثلة  األسهم 

 للشركة المساهمة. 

في   .9 المستثمرين  حقوق  دليل  على  اإلطالع  يمكنكم 

موقع  على  الرئيسية  بالصفحة  والمتوفر  المالية  األوراق 

 الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: 
 

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

protection.aspx-investor 

 
 توكيالت المساهمين  اعتمادمتطلبات 

 

قرار  ( من  40)   رقم المادة من ( 2و1 )   بناءً على متطلبات البندين

م بشأن  0202/ر.م( لسنة  03رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 

العامة   المساهمة  الشركات   أن نود ،اعتماد دليل حوكمة 

 :يلي  ما إلى السادة المساهمين عناية نلفت

 
 

ينيب  -1 أن  العمومية  الجمعية  حضور  حق  له  لمن  يجوز 

العاملين عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو  

بالشركة أو شركة وساطة في األوراق المالية أو العاملين  

صراحة   ينص  بالكتابة  ثابت  خاص  توكيل  بمقتضى  بها 

الجمعية   اجتماعات  حضور  في  الوكيل  حق  على 

يكون  أال  ويجب  قراراتها.  على  والتصويت  العمومية 

حائزًا بهذه الصفة على   -لعدد من المساهمين -الوكيل  

 ( من  من5أكثر  ويمثل    %(  المصدر.  الشركة  مال  رأس 

 ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا. 

 

الوكالة    -2 في  الوارد  المساهم  توقيع  يكون  أن  يتعين 

 ( البند  إليها في  التوقيع المعتمد من/لدى 1المشار  ( هو 

التالية   الجهات  اإلجراءات بالشركة    )ستقومأحد  اتخاذ 

 (: الالزمة للتحقق من ذلك 
 

 الكاتب العدل.  (أ) 

 غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.  (ب) 

 

يكون  (ج )  أن  شريطة  بالدولة  مرخصة  شركة  أو  بنك 

 للموكل حساب لدى أي منهما.

 أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.  (د) 

https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx
https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
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التواصل  -3 أرقام  التوكيل  نموذج  تضمين  يتعين 

بممثل   الخاصة  التواصل  وأرقام  واسم  شركة بالمساهم 

الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

استرشادي  نموذج  هو  النموذج/التوكيل/التفويض  هذا  إن 

للحدود  وفقاً  التوكيل  إصدار  للموكل  يكون  حيث 

ضرورة  مع  جميعه  وذلك  مناسبة،  يراها  التي  والصالحيات 

هو  الوكالة  في  الوارد  المساهم  توقيع  يكون  بأن  التزام 

التوقيع المعتمد من/لدى الجهات المذكورة أعاله.  

من   عبر  للمزيد  التواصل  يرجى  اإليضاحات  أو  المعلومات 

القنوات التالية: 

+ 971 56 413 2299   رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني:

،،وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،

 بشير النوار
 رئيس الدائرة القانونية وااللتزام

IMahrous
SHUAA Capital psc


