
 
 

 

وذلك في السنوية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ش.م.ع( أركان )إدارة شركة يتشرف مجلس 

( للنظر في جدول أبوظبي/فندق اإلنتركونتينينتال) في 2020/  03/ 22 الموافق االحدمن يوم  العاشرة صباحاتمام الساعة 

 األعمال التالي:

 

  31/12/2019عن السنة المالية المنتهية في سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي  .1

 والتصديق عليه.

 والتصديق عليه. 31/12/2019المنتهية في عن السنة المالية سماع تقرير مدقق الحسابات  .2

 عليها. والتصديق 2019 /31/12عن السنة المالية المنتهية في مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر  .3

 .وتحديدها مجلس اإلدارةأعضاء مكافأة ن أبشالموافقة على مقترح  .4

عزلهم ورفع دعوى المسؤولية أو 31/12/2019فيعن السنة المالية المنتهية إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  .5

 األحوال.عليهم حسب 

أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم  31/12/2019عن السنة المالية المنتهية في إبراء ذمة مدققي الحسابات  .6

  األحوال.حسب 

 .2020 لسنة أتعابهمتعيين مدققي الحسابات وتحديد  .7
 

 مالحظات:

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون  .1

%( خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون 5الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من )

 انونا.قعنهم 

عمومية الجمعية الللشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في  .2

 .للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض

  .في التصويت في الجمعية العمومية هو صاحب الحق 19/3/2020الموافق  الخميسيكون مالك السهم المسجل في يوم 

أبوظبي لالوراق المالية والموقع للشركة من خالل الموقع االلكتروني لسوق الحوكمة  وتقريريمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية  .3

       www.arkan.ae  االلكتروني للشركة

%( من رأسمال الشركة، فإذا 50ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن ) .4

 يثانالجتماع في نفس المكان والزمان. )اال  29/3/2020 االحدفإنه سيتم عقد االجتماع الثاني بتاريخ لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول 

( خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع األول ويعتبر االجتماع المؤجل صحيحا 15( خمسة أيام وال تجاوز )5يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن )

 .(أيا كان عدد الحاضرين

ثلة في اجتماع الجمعية القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم المم .5

 العمومية للشركة المساهمة. ) يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص( .

 حسب الرابط التالي: دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمييمكنكم اإلطالع على  .6

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

 

 دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية 

 )شركـــة مساهمة عامة ( أركان لمواد البناءة شـــركـــــل
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