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 ش.م.ع شركة الدار العقارية
 نتائج إلفصاح عنا نموذج  
 اجتماع الجمعية العمومية 

 

 2021مارس  24 التاريخ

 شركة الدار العقارية ش.م.ع الشركة المدرجة اسم

 2021مارس  24الموافق  ،األربعاء تاريخ ويوم االجتماع

 مساء   02:00 توقيت بدء االجتماع

 مساء   03:15 توقيت نهاية االجتماع

 باستخدام التقنيات الحديثة )عن بعد( مكان انعقاد االجتماع

رئيييس اجتميياع الجمعييية 
 العمومية

 معالي "محمد خليفة المبارك" رئيس مجلس إدارة الشركة

نصيييييييييا  الح يييييييييور 
مئوييية اإلجمييالي )نسييبة 
 )%( من رأس المال(

52.74% 

نسبة الح ور من خالل  موزعة كما يلي
 التصويت اإللكتروني )%(

 %0.00 باألصالة )%(

 %52.74 بالوكالة)%(

 %0.00 نسبة الح ور الشخصي

أهييم القييرارات الصييادرة 
عيييين اجتميييياع الجمعييييية 

 العمومية
 
 
 

االجتمييياع وجيييام  تفيييويئ رئييييس اجتمييياع الجمعيييية العموميييية بتعييييين مقيييرر  (1)
 األصوات )تمت الموافقة على هذا البند(.

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزهيا الميالي عين السينة  (2)
والمصيادقة عليي) )تميت الموافقية عليى  2020ديسيمبر  31المالية المنتهية فيي 

 هذا البند(.
 2020ديسمبر  31سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  (3)

 والمصادقة علي) )تمت الموافقة على هذا البند(.
مناقشة ميزانية الشركة وحسيا  األربياو والخسيائر عين السينة الماليية المنتهيية  (4)

 والمصادقة عليها )تمت الموافقة على هذا البند(. 2020ديسمبر  31في 
ن النظيير فييي مقتييرو مجلييس اإلدارة بشييرن توزييي  أربيياو نقدييية علييى المسيياهمي  (5)

فليس عين كيل سيهم( عين السينة  14.5% من رأس الميال )بواقي  14.5بنسبة 
-والمصيييادقةعلي) )باجميييالي مبلييي   2020ديسيييمبر  31الماليييية المنتهيييية فيييي 

 درهم إماراتي( )تمت الموافقة على هذا البند(.  1,140,081,292.44/
 31النظيير فييي مكافييرة أع يياء مجلييس اإلدارة عيين السيينة المالييية المنتهييية فييي  (6)

 وتحديدها )تمت الموافقة على هذا البند(. 2020ديسمبر 
ديسييمبر  31إبيراء ذميية أع يياء مجليس اإلدارة عيين السيينة الماليية المنتهييية فييي  (7)

 )تمت الموافقة على هذا البند(.  2020
 2020ديسيمبر  31إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة الماليية المنتهيية فيي  (8)

 )تمت الموافقة على هذا البند(.  
وتحدييد أتعيابهم )تميت الموافقية عليى هيذا  2021تعيين مدققي الحسابات للعيام  (9)

 البند(.
الموافقيية علييى تعيييين السيييد "خليفيية عبييدث خميييس الرميثييي" ع ييوا  فييي  (10)

" المسيتقيل بتياريخ   28مجلس إدارة الشركة، خلفيا  للسييد "منصيور محميد الميالم
 )تمت الموافقة على هذا البند(. 2021فبراير 
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تعيين ممثلي المسياهمين فيي اجتماعيات الجمعيية العموميية وتحدييد أتعيابهم  (11)
 .)تمت الموافقة على هذا البند(

 

القييييييييرارات الخاصيييييييية 
الصيييادرة عييين اجتمييياع 

 الجمعية العمومية
 
 

الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خالل العام  (1)
الجهات التي سيتم تخصيص ، وتفويئ مجلس اإلدارة صالحية تحديد 2021

% من 2هذه المبال  لها، على أن ال تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبت) 
متوسط صافي أرباو الشركة المحققة خالل السنتين الماليتين الما يتين 

(، وبشرط أن تص  هذه المساهمات الطوعية في أغرائ 2020و  2019)
 2015( لسنة 02االتحادي رقم ) خدمة المجتم ، وم  مراعاة أحكام القانون

 بشرن الشركات التجارية في هذا الشرن )تمت الموافقة على هذا البند(.
( و 35( و )33( و )31( و )17( و )15الموافقة على تعديل المواد التالية: ) (2)

( من النظام األساسي الخاص 46( و )42( و )40( و )39( و )38( و )36)
بشركة الدار العقارية ش.م.ع، بما يتوافق م  التعديالت على القانون االتحادي 

صول على موافقة بشرن الشركات التجارية، بشرط الح 2015( لسنة 2رقم )
 الجهة المختصة )تمت الموافقة على هذا البند(. 

تمم تعيين السادة "ديلويت اند توش" كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للعام  - مالحظات
 درهم إماراتي. 720,000.00/-، وتمم تحديد أتعابهم بمبل  2021

ساهمين في ممثلين عن المتمم تفويئ الصالحية لمجلس إدارة الشركة لتعيين  -
ح ور اجتماعات الجمعية العموية للشركة وتحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند 

( من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر 40( من المادة  رقم )4)
 .2020 لسنةر.م( /3بموج  قرار رئيس مجلس الهيئة رقم )
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 توزيعات األرباح عن السنة المالية المنتهية في
 2020ديسمبر  31

 

 التوزيعات النقدية

 النسبة القيمة

 فلس لكل سهم( 14.5% )ما يعادل  14.5 درهم إماراتي -/1,140,081,292.44 

تاريخ آخر يوم 
 للشراء

تاريخ إغالق  تاريخ االستبعاد من األرباو
 السجل

 تاريخ الدف 
 

مارس  31
2021 

 2021 أبريل 01
 أبريل 04

2021 
من تاريخ اجتماع يوما   30خالل 

 الجمعية العمومية

 

 أسهم المنحة

 النسبة القيمة

/ / 

عدد األسهم التي سيتم  عدد األسهم الحالية
 إصدارها

 إجمالي عدد األسهم بعد الزيادة

7,862,629,603 / / 

 تاريخ إغالق السجل تاريخ االستبعاد من األرباو تاريخ آخر يوم للشراء

/ / / 

 
 
 مقرر االجتماع –حاتم عبدالرحمن  محمد:  االسم 

 
 :  التوقي 

 
 2021مارس  24:  التاريخ
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