Invitation to the General Assembly Meeting of Amlak
Finance PJSC

دعوة إىل اجتماع الجمعية العامة
لشكة أمالك للتمويل ر
ر
)(شكة مساهمة عامة

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC is pleased to
invite the shareholders to the Annual General Meeting of the
Company remotely/ electronically which will be held at 11:00
am, Monday 22 June 2020, to discuss the following Agenda:

ّ ر
ن
المساهمي
ع) بدعوة السادة.م.يتشف مجلس إدارة رشكة أمالك للتمويل (ش
ً ر
ن
 إلكتونيا وذلك ف تمام/ إىل اجتماع الجمعية العمومية العامة السنوية عن بعد
ً
الساعة الحادية ر
ن
 وذلك للنظر2020  يونيو22 االثني الموافق
عشة صباحا يوم
:نف جدول األعمال التاىل
 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط ر.1
الشكة وعن مركزها الماىل عن السنة
. والتصديق عليه2019/12/31 المالية المنتهية نف
ن
2019/12/31  سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية ف.2
.والتصديق عليه
ن
 سماع تقرير لجنة الرقابة ر.3
الشعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية ف
. والتصديق عليه2019/12/31
 مناقشة ن.4
متانية ر
الشكة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية
. والتصديق عليها2019/12/31 نف
تعيي أعضاء لجنة الرقابة ر
ن
.2020 الشعية الداخلية للعام
.5
ن
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف.6
.2019/12/31
ر
.2019/12/31 مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية نف
 إبراء ذمة.7
ر
مدقق حسابات ر
ن
. وتحديد أتعابهم2020 الشكة للسنة المالية
.8
تعيي

1. Hear and ratify the Board of Directors’ report on the
Company’s activities and its financial position for the fiscal year
ended 31 December 2019.
2. Hear and ratify the External Auditors’ report for the fiscal year
ended 31 December 2019.
3. Hear and ratify the Internal Sharia Control Committee report
for the fiscal year ended 31 December 2019.
4. Discuss and ratify the Company’s balance sheet and profit and
loss account of for the fiscal year ended 31 December 2019.
5. Appoint the Internal Sharia Control Committee Members for
the year 2020.
6. Absolve the Board of Directors from liability for the year
ending 31 December 2019.
7. Absolve the External Auditors from liability for the year
ending 31 December 2019.
8. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal
year 2020 and to determine their remuneration.
Special Resolution No (1):
- To consider the continuity of the Company’s operations or
dissolving the Company according to the requirements of
article no 302 of the Commercial Companies Law.
Special Resolution No (2):
- Approval of the amendment of the Articles of
Association of the Company as follows:
1. Definitions: adding Higher Sharia Authority
2. Amending Article no (4) to add the compliance with the
Sharia governance framework issued by the Central Bank and
the Higher Sharia Authority.
3. Amending Articles from (33) till (40) in accordance with
Federal Law No. (14) for the year 2018 and Resolution of the
Higher Sharia Authority No. 12/2/2018 regarding the Internal
Sharia Control Committee
4. Amending Articles no (42) and (46) in order to incorporate
the amendments approved by the Securities and Commodities
Authority regarding the mechanism for calling the General
Assembly and electronic voting
5. Cancelling Article no (64) in relation to the Zakat and
Benevolent Loan Fund
6. Amending Article no (69) concerning laws, regulations,
decisions or circulars which shall prevail.
All the above amendments are subject to the approval of the
competent authorities. The Company’s Amended Article of
Association can be reviewed on the Company’s website

:)1( قرار خاص رقم
ن
 النظر نف استمرارية رالشكة ف نشاطها او حلها وفقا لمتطلبات المادة
 من قانون ر302
الشكات التجارية
:)2( قرار خاص رقم
الموافقة عىل تعديل النظام األساس ر
:للشكة عىل النحو التاىل
 إضافة تعريف الهيئة العليا ر: التعاريف.1
الشعية
) إلضافة ر ن4 (  تعديل المادة رقم.2
اإللتام بمعايت و أطر الحوكمة
الت يصدرها المرصف المركزي و الهيئة العليا ر
ر
الشعية ر
.الشعية
) ر33 (  تعديل المواد من الرقم.3
) بما يتوافق مع40( وحت المادة رقم
 وقرار قرار الهيئة العليا2018 ) لسنة14( القانون االتحادي رقم
 بشأن لجنة الرقابة ر2018/2/12 الشعية رقم
ر
الشعية الداخلية
) من أجل ادخال التعديالت49( ) والمادة42 (  تعديل المادة رقم.4
ر
التشيعية ر
الت أقرتها هيئة األوراق المالية والسلع بشآن آلية الدعوة
ن
ر
.إىل الجمعية العمومية والتصويت اإللكتون
.) بشأن صندوق الزكاة والقرض الحسن64(  إلغاء المادة رقم.5
ن
القواني واألنظمة واللوائح والقرارات
) بشأن69(  تعديل المادة رقم.6
والتعاميم ر
. الت تطبق وتشي
 ويمكن.تخضع كافة التعديالت الواردة أعاله لموافقة السلطات المختصة
اإلكت ن
اإلطالع عىل النظام األساس المعدل عىل الموقع ر
ون ر
.للشكة

Special Resolution No (3):
- To endorse the voluntary contributions made by the
Company in the context of Corporate Social Responsibility for
the previous years.
Notes:
per Securities and Commodities Authority new
guidelines,ِAmlak’s Shareholders have to register
electronically to be able to register and vote on the items of
the General Assembly. Registration will be opened on Sunday
21 June 2020 at 11:00 am and will be closed on Monday 22
June 2020 at 11:00 am. For electronic registration, kindly click
on the following link: www.smartagm.ae

1. As

2. The assembly meeting will be held at the Company’s

3.

4.

5.
6.
7.

8.

headquarters in the presence of the Board of Directors, the
auditor, the registrar, the meeting secretary, and the votes
collector. The attendance of the shareholders will be through
electronic participation and without personal attendance
Any Shareholder that has the right to attend the General
Meeting may delegate any person chosen by him, other than
a Director, based on a written proxy. A proxy of a number of
shareholders shall not hold in this capacity more than five
percent (5%) of the Company's share capital. Shareholders
who are minors or legally incapacitated shall be represented
by their legal representatives.
A corporate person may delegate one of its representatives or
those in charge of its management under a resolution passed
by its board of directors or any similar entity to represent such
corporate person in the General Assembly meeting of the
Company. The delegated person shall have the powers as
determined under the delegation resolution.
Shareholders registered on Sunday 21/06/2020 shall be
deemed to be the holder of the right to vote at the General
Meeting.
The meeting agenda does not include a proposal concerning
the distribution of dividends
The General Assembly meeting shall not be valid unless
shareholders representing at least 50% of the Company’s
share capital are registered electronically, and if the quorum is
not met in the first meeting, a second meeting shall take place
on Monday 29/06/2020 at 11:00am.
Shareholders may access and review the Company’s financial
statement through the Dubai Financial Market website
www.dfm.ae
and
the
Company’s
website
www.amlakfinance.com

:)3( قرار خاص رقم
ن
ر
ر
الش اكة ف إطار المس ا ولية
المصااادقة عىل المساااهمات الطوعية الت قامت بها ا
المجتمعية ر
.للشكات عن األعوام السابقة

 عىل مساهم رشكة امالك، بناء عىل قرار هيئة االوراق المالية والسلع.1
تسجيل الحضور والتصويت عىل بنود الجمعية العمومية ر
 يفتح.الكتونيا
ً
11:00  الساعة2020  يونيو21 باب التسجيل اعتبارا من يوم االحد
ً
ن
11:00  الساعة2020  يونيو22 االثني
صباحا ويتم اغالق التسجيل يوم
ً ر
ً
 ى،إلكتونيا
:يرج الضغط عىل الرابط
 لتسجيل الحضور.صباحا
www.smartagm.ae
 يعقد اجتماع الجمعية بمقر ر.2
الشكة بحضور مجلس اإلدارة ومدقق
 ويكون حضور،الحسابات والمسجل ومقرر االجتماع وجامع األصوات
ر
ن
.االلكتونية وبدون حضور شخص
المساهمي من خالل المشاركة
 يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غت أعضاء.3
ن
بمقتص توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل
مجلس اإلدارة
ً
ر
ن
) خمسة بالمئة%5( لعدد من المساهمي حائزا بهذه الصفة عىل أكت من
من رأس مال ر
. ويمثل ناقص األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا،الشكة
ن
القائمي عىل إدارته بموجب
 للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو.4
ن
 ليمثله ف الجمعية العمومية،قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه
ر
 ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار،للشكة
.التفويض
ن
 هو2020/06/21  يكون مالك السهم المسجل ف يوم األحد الموافق.5
.صاحب الحق نف التصويت نف الجمعية العمومية
 ال يتضمن جدول أعمال اإلجتماع ر.6
ن
.المساهمي
مقتح توزي ااع أرباح عىل
ً
صحيحا إال إذا تم تسجيل ر
إلكتونيا
 ال يكون انعقاد الجمعية العمومية.7
) من رأسمال%50( لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن
ن
ر
 فإذا لم يتوافر هذا النصاب ف االجتماع األول فإنه سيتم عقد،الشكة
ن
ن
ن
/
/
 ف تمام الساعة2020 06 29 االجتماع الثان بتاري ااخ االثني الموافق
ً
. صباحا11:00
للمساهمي الحصول واالطالع عىل البيانات المالية ر
ن
للشكة من خالل
 يمكن.8
االلكتونن
ن
ر
ر
 والموقعwww.dfm.ae دن الماىل
الموقع االلكتون لسوق ى
ر
www.amlakfinance.com للشكة

ن
9. Shareholders may access and review the Company’s 2019 2019 للمساهمي الحصول واالطالع عىل التقرير السنوي للعام
 يمكن.9
ن
ر
ر
Annual report and Amended Article of Association on the دن
والنظام األساس المعدل للشكة من خالل الموقع
االلكتون لسوق ى
االلكت ن
ر
ر
Dubai Financial Market website www.dfm.ae and the للشكة
ون
والموقع
www.dfm.ae
الماىل
Company’s website www.amlakfinance.com

10.Shareholders may access the investors rights guidelines by
visiting the website of the Securities and Commodities
authorities at:
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
11.
Special Resolution: is a resolution passed by majority
vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares
represented in the General Assembly meeting of a joint-stock
company.

www.amlakfinance.com

ن
للمساهمي اإلطالع عىل دليل حقوق المستثمرين من خالل الموقع
 يمكن.10
اإللكت ن
ر
:ون لهيئة األوراق المالية والسلع التاىل
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

ن
المساهمي الذين يملكون
 هو القرار الصادر بأغلبية أصوات:  القرار الخاص.11
ن
ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة ف اجتماع الجمعية العمومية
ر
.للشكة المساهمة

األساس – رشكة أمالك للتمويل ش.م.ع
جدول التعديالت عىل النظام
ي
المواد قبل التعديل
التعاريف  :ال يوجد

المادة ()4
ر
تلتم ر
الشكة يف جميع أعمالها تطبيق أحكام الشيعة اإلسالمية ،و
تلق الودائع اإلستثمارية من
المودعي وبخاصة
ر
تمارس نشاطها يف ي
الشخصيات االعتبارية و استثمارها..............
ف هيئة الفتوى والرقابة ر
الشعية
ي
المادة ()33
مع االلتام بحكم المادة ( )3/11من قانون ر
تعي
الشكات التجارية ،ر
ً
الجمعية العمومية سنويا بناء عىل ترشيح مجلس اإلدارة هيئة للفتوى
و الرقابة ر
الشعية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة و ال يزيد عىل خمسة
الشعية الخاصة بأنشطة ر
المختصي ف المعامالت ر
الشكة و يصدر
من
ر ي
مجلس اإلدارة الئحة تنظم عملها و تحدد المعاملة المالية لرئيسها و
أعضائها.

المادة ()34
تتوىل هيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية إصدار الفتاوى و اعتماد نماذج
الشكة و مراجعة و تدقيق جميع أعمال ر
العقود الت تستعملها ر
الشكة
ي
و لها الحق ف قبول أو رفض أي نشاط تقوم به ر
الشكة ال يتفق مع
ي
أحكام ر
الشيعة اإلسالمية  ،و عىل مجلس اإلدارة االلتام التام بقرارات
الهيئة و عىل الهيئة تقديم تقرير بنتيجة هذه المراجعة إىل الجمعية
الت تعقد سنويا ،و يتوىل رئيس هيئة الفتوى و الرقابة
العمومية ي
ر
الشعية او أحد أعضائها قراءة هذا التقرير و الرد عىل استفسارات
أعضاء الجمعية بشأنه.

المواد بعد التعديل
التعاريف
الهيئة العليا ر
الشعية  :الهيئة ر
الشعية المنشأة بموجب قرار رقم
(5 /102و )1/لسنة  ، 2016و المادة  17من المرسوم بقانون
اتحادي رقم  14لسنة  2018يف شان المرصف المركزي و تنظيم
المنشآت و األنشطة المالية
المادة ()4
ر
تلتم ر
الشكة يف جميع أعمالها تطبيق أحكام الشيعة اإلسالمية
ر
الت يصدرها المرصف
وتلتم
ر
بمعايت و أطر الحوكمة الشعية ي
ر
تلق الودائع
المركزي و الهيئة العليا الشعية ،و تمارس نشاطها يف ي
اإلستثمارية من
المودعي وبخاصة الشخصيات االعتبارية و
ر
استثمارها..............
ف لجنة الرقابة ر
الشعية الداخلية
ي
المادة ()33
مع االلتام بأحكام المادة  2/79من المرسوم االتحادي رقم 14
ً
تعي الجمعية العمومية بناءا عىل ترشيح مجلس
لعام 2018
ر
ر
االدارة لجنة مستقلة للرقابة الشعية الداخلية "تسىم "لجنة
الرقابة ر
الشعية الداخلية" ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة و ال يزيد
عىل خمسة من ذوي الختة واالختصاص يف فقه المعامالت
المالية والمرصفية اإلسالمية ،و يصدر مجلس اإلدارة الئحة تنظم
عملها و تحدد المعاملة المالية لرئيسها و أعضائها .وترسل طلبات
تعيي أوتجديد عضوية أوإقالة أواستقالة أي عضو من أعضاء لجنة
ر
ر
ر
الرقابة الشعية الداخلية إىل الهيئة العليا الشعية لالعتماد ،وال
التعيي أو التجديد أو اعتماد اإلقالة أو قبول االستقالة ساريا
يعتت
ر
ر
إال بعد موافقة الهيئة العليا الشعية قبل عرضها عىل الجمعية
العمومية وصدور قرار باعتماد تعيينها  ،ويرفق بطلب الموافقة
الستة الذاتية للمرشح.
عىل
التعيي أو التجديد ر
ر
المادة ()34
مع مراعاة احكام المادة  80من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14
الشعية الداخلية الرقابة ر
لسنة ، 2018تتوىل لجنة الرقابة ر
الشعية
عىل كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات
الشكة ،واعتمادها ووضع الضوابط ر
ومواثيق عمل ر
الشعية الالزمة
الت تضعها الهيئة العليا
لها يف إطار القواعد والمبادئ
ر
والمعايت ي
ر
ر
الشعية ،وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشيعة االسالمية ،و
ر
يكون ما تصدره لجنة الرقابة الشعية الداخلية من فتاوى أو آراء
ً
ملزما .و عىل اللجنة تقديم تقرير سنوي بنتيجة هذه المراجعة إىل
الت تعقد سنويا،
الجمعية العمومية ي
و يتوىل رئيس لجنة الرقابة ر
الشعية الداخلية او أحد أعضائها قراءة
هذا التقرير و الرد عىل استفسارات أعضاء الجمعية بشأنه.
ّ
الش ّ
عىل أن ترسل التقارير ر
السنوية الصادرة عن لجنة الرقابة
عية
ّ
الش ّ
ر
الداخلية ر
ر
للشكة إىل الهيئة العليا الشعية من أجل
عية
ّ
الجمعية
المساهمي يف
مراجعتها واعتمادها قبل عرضها عىل
ر
ّ
العمومية.

األساس – رشكة أمالك للتمويل ش.م.ع
جدول التعديالت عىل النظام
ي
المادة ()35
لهيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية حق االطالع يف أي وقت عىل جميع
ر
غت ذلك
الت تتمها و ر
دفاتر و سجالت و مستندات الشكة و العقود ي
الت تراها الزمة ألداء مهمتها،
من الوثائق ،و لها أن تطلب االيضاحات ي
وعىل هيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية يف حالة عدم تمكينها من أداء
مهمتها إثبات ذلك يف تقرير يقدم اىل مجلس االدارة ،فإذا لم يقم
بتسيت مهمة هيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية يعرض هذا
المجلس
ر
التقرير عىل اجتماع الجمعية العمومية بعد تقديم التقرير اىل مجلس
االدارة.
المادة ()36
تنتخب هيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية من ربي اعضائها رئيسا و نائبا
للرئيس يف أول اجتماع تعقده بعد تعيينها ،و يمثل هيئة الفتوى و
الرقابة ر
الشعية رئيسها أو نائبه عند غياب رئيس هيئة الفتوى و الرقابة
ر
الشعية ،أمام مجلس االدارة و الجمعية العمومية.
المادة ()37
ر
ال يجوز وقف أي من أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشعية عن العمل
أو عزله إال بقرار مسبب من مجلس اإلدارة إذا ثبت انه قد خالف نصا
ً
أو حكما رشعيا مجمعا عليه ربي العلماء او ارتكب مخالفة يرى مجلس
اإلدارة أنها تؤثر عىل قيامه بأداء مهامه المنصوص عليها يف هذا النظام،
و يعرض قرار الوقف او العزل عىل عضو هيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية
و عىل هيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية إلبداء رأيها ثم يعرض القرار عىل
الجمعية العمومية يف أول اجتماع لها .و إذا شغر مركز احد أعضاء هيئة
الفتوى و الرقابة ر
تعيي عضو مكانه عىل
الشعية كان لمجلس اإلدارة ر
التعيي عىل الجمعية العمومية يف أول اجتماع لها.
أن يعرض هذا
ر

المادة ()35
للجنة الرقابة ر
الشعية الداخلية حق االطالع يف أي وقت عىل
ر
الت تتمها و
جميع دفاتر و سجالت و مستندات الشكة و العقود ي
الت تراها الزمة
ر
غت ذلك من الوثائق ،و لها أن تطلب االيضاحات ي
ألداء مهمتها ،وعىل لجنة الرقابة ر
الشعية الداخلية يف حالة عدم
تمكينها من أداء مهمتها إثبات ذلك يف تقرير يقدم اىل مجلس
بتسيت مهمة لجنة الرقابة ر
الشعية
االدارة ،فإذا لم يقم المجلس
ر
الداخلية يعرض هذا التقرير عىل اجتماع الجمعية العمومية بعد
تقديم التقرير اىل مجلس االدارة.
المادة ()36
تنتخب لجنة الرقابة ر
الشعية الداخلية من ربي اعضائها رئيسا و
نائبا للرئيس يف أول اجتماع تعقده بعد تعيينها ،و يمثل لجنة الرقابة
ر
الشعية الداخلية رئيسها أو نائبه عند غياب رئيس لجنة الرقابة
ر
الشعية الداخلية  ،أمام مجلس االدارة ----و الجمعية العمومية.
المادة ()37
ر
ال يجوز وقف أي من أعضاء لجنة الرقابة الشعية الداخلية عن
العمل أو عزله إال بقرار مسبب من مجلس اإلدارة إذا ثبت انه قد
ً
خالف نصا أو حكما رشعيا مجمعا عليه ربي العلماء او ارتكب
مخالفة يرى مجلس اإلدارة أنها تؤثر عىل قيامه بأداء مهامه
المنصوص عليها يف هذا النظام ،و يعرض قرار الوقف او العزل
ً
(مسببا)عىل الهيئة العليا ر
الشعية للموافقة وال يعتت القرار ساريا
إال بعد موافقة الهيئة العليا ر
الشعية عليه ،ثم يعرض القرار عىل
الجمعية العمومية يف أول اجتماع لها .و إذا شغر مركز احد أعضاء
لجنة الرقابة ر
تعيي عضو
الشعية الداخلية كان لمجلس اإلدارة
ر
التعيي عىل الهيئة العليا ر
الشعية
مكانه عىل أن يعرض هذا
ر
للموافقة ثم عىل الجمعية العمومية يف أول اجتماع لها.
المادة ()38
ال يكون اجتماع لجنة الرقابة ر
الشعية الداخلية صحيحا اال بحضور
اغلبية أعضائها ،و ال يجوز لعضو لجنة الرقابة ر
الشعية الداخلية
غته من األعضاء يف التصويت عىل القرارات  ،وتصدر
أن ينيب عنه ر
ر
قرارات لجنة الرقابة الشعية الداخلية بأغلبية األصوات ويرجح
ً
جانب الرئيس إذا تساوت األصوات ،و يعد اإلجتماع صحيحا يف
التأخت إذا حرصه رئيس لجنة الرقابة
الت ال تحتمل
ر
األمور العاجلة ي
ر
الشعية وأحد أعضائها وصدر القرار بموافقتهما عىل أن يعرض هذا
القرار ف أول اجتماع للجنة الرقابة ر
الشعية الداخلية .
ي

المادة ()39
ر
يف حال حدوث خالف ربي أعضاء هيئة الفتوى و الرقابة الشعية
وأعضاء مجلس اإلدارة يتعلق بمهام هيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية
يلتم مجلس اإلدارة برأي هيئة الفتوى والرقابة ر
الشعية.

المادة ()39
ر
ع ربي أعضاء لجنة الرقابة
يف حال وجود خالف حول رأي ش ي
ر
الشعية الداخلية أو وجود خالف بشأن رشعية أمر ما ربي لجنة
ر
ر
الرقابة الشعية الداخلية ومجلس إدارة الشكة ،فإن األمر يحال
إىل الهيئة العليا ر
الشعية ،ويعتت رأي الهيئة نهائيا يف هذا الشأن.
المادة ()40
ر
ر
ع يعينة مجلس اإلدارة بناء عىل توصية
يكون للشكة مراقب ش ي
ر
لجنة الرقابة ر
للشكة يساعده عدد كاف من
الشعية الداخلية

المادة ()38
ر
ال يكون اجتماع هيئة الفتوى و الرقابة الشعية صحيحا اال بحضور
اغلبية أعضائها ،و ال يجوز لعضو هيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية أن
غته من األعضاء يف التصويت عىل القرارات  ،وتصدر
ينيب عنه ر
ر
قرارات هيئة الفتوى و الرقابة الشعية بأغلبية األصوات ويرجح جانب
ً
الرئيس إذا تساوت األصوات ،و يعد اإلجتماع صحيحا يف األمور
التأخت إذا حرصه رئيس هيئة الفتوى و الرقابة
الت ال تحتمل
ر
العاجلة ي
ر
الشعية وأحد أعضائها وصدر القرار بموافقتهما عىل أن يعرض هذا
القرار يف أول اجتماع لها.

المادة ()40
ر
ر
ع يعينة مجلس اإلدارة بناء عىل توصية هيئة
يكون للشكة مراقب ش ي
الشعية ر
الفتوى والرقابة ر
المدققي
للشكة يساعده عدد كاف من
ر

األساس – رشكة أمالك للتمويل ش.م.ع
جدول التعديالت عىل النظام
ي
ر
الشع مراجعة وتدقيق معامالت ر
عي ويتوىل المراقب ر
الشكة
الش ر
ي
للتأكد من موافقتها ألحكام ر
الشيعة اإلسالمية وفتاوى وقرارت هيئة
ر
ر
ع تقارير الرقابة
الفتوى و الرقابة الشعية  ،ويرفع المراقب الش ي
والتدقيق الت قام بها إىل هيئة الفتوى و الرقابة ر
الشعية إلتخاذ
ي
القرارت المناسبة بشأنها.

المدققي ر
ر
ع مراجعة وتدقيق
ر
الش ر
عيي ويتوىل المراقب الش ي
الشكة للتأكد من موافقتها ألحكام ر
معامالت ر
الشيعة اإلسالمية
ر
ر
ع
وفتاوى وقرارت لجنة الرقابة الشعية ،ويرفع المراقب الش ي
تقارير الرقابة والتدقيق الت قام بها إىل لجنة الرقابة ر
الشعية
ي
الداخلية إلتخاذ القرارت المناسبة بشأنها وإىل مجلس إدارة
ر
الشكة.

األساس – رشكة أمالك للتمويل ش.م.ع
جدول التعديالت عىل النظام
ي
المادة رقم ()42
توجه الدعوة إىل
المساهمي لحضور اجتماعات الجمعية العمومية
ر
صحيفتي
بإعالن يف
يوميتي
محليتي تصدر إحداهما عىل األقل
ر
ر
رً
الت تحددها
اإلخطار
لطريقة
وفقأ
أو
مسجلة،
وبكتب
العربية
باللغة
ي
الهيئة يف هذا الشأن ،وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة
ر
عش يوما عىل األقل ،وذلك بعد الحصول عىل موافقة الهيئة .ويجب
أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق
الدعوة إىل الهيئة والسلطة المختصة ولمرصف اإلمارات المركزي.

المادة رقم ()49

المادة رقم ()42
توجه الدعوة إىل
المساهمي لحضور اجتماعات الجمعية
ر
صحيفتي
العمومية بإعالن يف
يوميتي
محليتي تصدر إحداهما
ر
ر
ر
خالل ارسال
من
أو
مسجلة،
وبكتب
العربية
عىل األقل باللغة
ً
ون "إن وجد"،أو وفقأ لطريقة
رسائل نصية هاتفية والتيد اإللكت ي
الت تحددها الهيئة يف هذا الشأن ،وذلك قبل الموعد
اإلخطار ي
المحدد لالجتماع بخمسة ر
عش يوما عىل األقل ،وذلك بعد
الحصول عىل موافقة الهيئة .ويجب أن تتضمن الدعوة جدول
أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إىل الهيئة
والسلطة المختصة ولمرصف اإلمارات المركزي قبل ر
النش .
المادة رقم ()49

الت يعينها رئيس
الت يعينها رئيس يكون التصويت يف الجمعية العمومية بالطريقة ي
يكون التصويت يف الجمعية العمومية بالطريقة ي
الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت .و الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت و يكون
ر
الت
إذا تعلق األمر بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم ،لكل مساهم يف الشكة عدد من األصوات يساوي عدد األسهم ي
اكىم.
يملكها .و إذا تعلق األمر بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو
فان ذلك يكون بالتصويت الشي الت ي

اكىم.
بمساءلتهم ،فان ذلك يكون بالتصويت الشي الت ي
ومع مراعاة أحكام المادة )  ( 183من قانون ر
الشكات ،يجوز للمساهم
ً
التصويت االلكتون باجتماعات الجمعية العمومية ر
للشكة وفقا لآللية
ي
المتبعة لدى السوق المدرجة فيه أسهم ر
الشكة والمعتمدة من الهيئة
يىل:
ويشتط يف هذه الحالة ما ي
أ .توقيع إقرار مسبق من المساھم قبل االجتماع بموافقته الكتابية عىل
ون وإثبات حضوره االجتماع وعلمه التام
اتباع آلية التصويت االلكت ي
بكيفية استخدام هذه اآللية وما سيتتب عىل ذلك من قرص تصويته
ون عىل بنود جدول أعمال الجمعية العمومية قبل بداية
االلكت ي
االجتماع وعدم تمكنه من مناقشة بنود جدول االعمال أو التصويت
يف حال إدراج بنود جديدة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتامه
بكافة الضوابط الصادرة عن السوق بهذا الشأن.
ب .أن يوضح رئيس االجتماع عدد االسهم المشاركة باالجتماع من خالل
المساھمي
ون والذي تم إثبات حضورھم بسجل
ر
التصويت االلكت ي
القانون المقرر النعقاد االجتماع.
النصاب
اكتمال
عند االعالن عن
ي
جـ .أن يوضح جامع االصوات عند التصويت عىل قرارات الجمعية
ون عىل
العمومية عدد االصوات المشاركة من خالل التصويت االلكت ي
كل قرار من قرارات الجمعية العمومية.
د .أية متطلبات أخرى تحددھا الهيئة.

األساس – رشكة أمالك للتمويل ش.م.ع
جدول التعديالت عىل النظام
ي
صندوق الزكاة والقرض الحسن
المادة ()64
ً
تنش ر
أ .ر ئ
الشكة صندوقا للزكاة ،ويضع مجلس اإلدارة الئحة لتنظيم
ويعي إلدارته لجنة من ثالثة أعضاء.
العمل يف هذا الصندوق ،ر
ب .يكون للصندوق حساب مستقل عن بقية حسابات ر
الشكة
وحسابات المضاربة ،تودع فيه زكاة ر
الشكة المستحقة ،حسب ما تقرره
هيئة الفتوى والرقابة ر
الشعية ، ،ويتم الرصف من الصندوق بقرار من
اللجنة وفق أحكام ر
الشيعة اإلسالمية.
لحي
ت .توضع أموال الصندوق يف حساب استثماري باسم الصندوق ر
رصفها لمستحقيها ويحول منه إىل حساب جار للرصف منه حسب
الحاجة.
ث .ر
ر
ئ
تنش الشكة صندوق للقرض الحسن ،و يضع مجلس اإلدارة
يعي إلدارته لجنة من ثالثة
الئحة لتنظيم العمل يف هذا الصندوق ،و ر
أعضاء.
ر
ج .يكون للصندوق حساب مستقل عن بقية حسابات الشكة و
ً
ً
حسابات المضاربة ولمجلس اإلدارة أن يخصص مبلغا محددا
لصندوق القرض الحسن.
ً
ح .يمنح القرض الحسن للعموم أفرادا أو هيئات دون احتساب أرباح
اجي .ويتم توثيق
أو فوائد أو من أي نوع حال كونهم
ر
مسلمي محت ر
ً
جميع عقود القرض الحسن و أخذ الضمانات الالزمة للوفاء وفقا
ألحكام ر
القواني السارية يف الدولة.
الشيعة اإلسالمية و
ر
خ .تخضع جميع أعمال صندوق القرض الحسن ألعمال تدقيق
الش ٌ
المحاسبي و الرقابة المالية و ر
عية.
ر
د .يجوز لمجلس اإلدارة إعفاء المدي رني المعشين من سداد كامل أو
رصيد مبلغ القرض الحسن حال ثبوت إعسارهم.

إلغاء المادة ( )64بكاملها

المادة ()69
المادة ()69
الشكة قانون ر
يشي عىل ر
الشكات التجارية والقرارات المنفذة ألحكامه ويعتت يف حال مخالفة أي من األحكام الواردة يف هذا النظام لألحكام الواردة يف
ً
ً
جزءا ال يتجزأ من النظام األساس ر
المرسوم بقانون اتحادي رقم  14لسنة  2018يف شأن المرصف المركزي
للشكة ومكمال له
ي
وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية  ،أو القانون االتحادي رقم  2لسنة
 2015بشأن ر
الشكات التجارية وتعديالته أو أي من اللوائح أو األنظمة
أو القرارات أو التعاميم الصادرة تطبيقا ألي منهما  ،فإن أحكام تلك
الت تطبق وتشي
ر
ه ي
القواني واألنظمة واللوائح و القرارات والتعاميم ي

Proxy Form
توكيل خاص

Proxy
To the Board of Amlak Finance PJSC
Dear Sir,

توكيــــــل
ر
ّ
المحتم
)ع.م. مجلس إدارة رشكة أمالك للتمويل (ش/السيد
ّ
ّ
،تحيـة طيبـة وبعـد

I / we:

:  نحن/ أنا

The shareholder(s) of Amlak Finance PJSC
hereby appoint by virtue of this proxy

ن
/ المساهم
)ع.م.المساهمي ن يف رشكة أمالك للتمويل (ش
ن
ن
 نعي بموجب/ أعي
: هذا التوكيل

Mr. / Mrs.: ……………………………………………………..

................................................................... : السيدة/السيد

Mobile Phone No: ……………………………………………

.......................................................... : رقم الهاتف المحمول
ر ن
................................................................ : ون
ر
التيد اإللكت ي

Email: ………………………………………………………….
To represent me/us and vote on my/our behalf at the
General Assembly Meeting to be held on Monday 22
June 2020, or any adjourned meeting.

ن
ً ن
عنا ن يف/عن
 نفوضه بأن يصوت/ عنا وأفوضه/عن
 بإسمنا وبالنيابة ي/ بإسم
وكيال ي
ي
ن
 يونيو22 اإلثني الموافق
اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده ن يف يوم
. وأي تأجيل لهذا االجتماع2020

Shareholder’s number: ……………………………………..

.................................................................... :رقم المس ــاهم

Mobile Phone No: ……………………………………………

........................................................... :رقم الهاتف المحمول

Date:

/

/2020

The signature of the shareholder mentioned in the agency referred to must
be the signature approved by / with one of the following authorities, and the
company must take the necessary measures to verify this.
1.
2.
3.
4.

Notary.
A Chamber of Commerce or an economic department in the
country.
A bank or company licensed in the country, provided that the
principal has an account with either of them.
Any other entity authorized to perform the documentation.

A legal person may delegate one of his representatives or those in charge of
his administration according to a decision issued by his board of directors or
whoever takes his place.

 م2020 /

/

ً
: تحريرا ن يف

ن
لدى/يتعي أن يكون توقيع المساهم الوارد ن يف الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من
 وعىل ر،أحد الجهات التالية
.الشكة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من ذلك
.الكاتب العدل
.غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
بنك أو رشكة مرخصة بالدولة رشيطة أن يكون للموكل حساب لدى أي
.منهما
.أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

.1
.2
.3
.4

ن
القائمي عىل ادارته بموجب قرار صادر عن
للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو
.مجلس ادارته اومن يقوم مقامه

Signature:

:التوقيع

ر
:التاىل
بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل ر
يرج ارساله اىل الشكة وارفاق المستندات المطلوبة عىل االيميل ي
registration@smartagm.ae
After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:
registration@smartagm.ae

