
1. س�ع تقرير املجلس عن نشاط الرشكة ومركزها املايل عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 والتصديق عليه؛

2. س�ع تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 والتصديق عليه؛

3. مناقشة ميزانية الرشكة وحساب األرباح والخسائر عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 والتصديق عليها؛

4. إبراء ذمة املجلس عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019  أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية عليهم حسب األحوال

5. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة؛

6. النظر يف مقرتح مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019؛

7. االطالع عىل املقرتح بشأن مكافأة املجلس؛

8. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 أو عزلهم ورفع دعوى املسؤولية عليهم حسب األحوال؛

9. تعي« مدقق حسابات للسنة املالية 2020 وتحديد أتعابه؛

املوضوعات التي تحتاج إىل قرار خاص وهي ك� ييل:

10. " برشط اعت�د القرار (11) ادناه، املوافقة عىل تخفيض رأس مال الرشكة عن طريق إلغاء عدد من أسهم الرشكة يوازي قيمة الخسائر املرتاكمة والظاهرة يف البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 

ديسمرب 2019، ومنح مجلس إدارة الرشكة كامل الصالحيات لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس املال وفًقا ألحكام قانون الرشكات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة األوراق املالية والسلع." 

11. برشط اعت�د القرار (10) أعاله، املوافقة عىل اقرتاح مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة املصدر بحد أقىص 500 مليون درهم إمارا× ("زيادة رأس املال") من خالل إصدار أسهم جديدة 

بقيمة اسمية واحد (1) درهم إمارا×، واملوافقة عىل منح مجلس إدارة الرشكة كامل الصالحيات لتنفيذ إجراءات زيادة رأس املال وكذلك تفويضه يف تحديد القيمة النهائية ملقدار الزيادة 

("مقدار الزيادة") وعدد األسهم الجديدة التي سيتم إصدارها وفًقا ألحكام قانون الرشكات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة األوراق املالية والسلع. وكذلك منح مجلس إدارة الرشكة كامل 

الصالحيات وتفويضه يف االكتفاء Ûا تم االكتتاب فيه يف زياده رأس املال نهائياً من قبل حملة حقوق االكتتاب دون طرح ما تبقى من مقدار الزيادة لالكتتاب العام.

12. تعديل املادة 6 من النظام األسايس للرشكة ليعكس تعديل رأس مال الرشكة.

13. تفويض مجلس إدارة الرشكة وأي شخص ُمفوض من قبل مجلس اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات الالزمة للس�ح للرشكة بإÝام تخفيض رأس املال وزيادة رأس املال Ûا يف ذلك إجراء 

التعديالت املطلوبة عىل النظام األسايس للرشكة. 

يترشف مجلس إدارة ("املجلس") رشكة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع ("الرشكة") بدعوة السادة املساهم« لحضور اجت�ع الجمعية العمومية عن بعد / إلكرتونياً 

وذلك يف Ýام الساعة الحادية عرش صباحا من يوم الخميس املوافق 2020/04/09 وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتىض الحال، املوافقة عىل جدول األع�ل اآل×: 

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع

1. {كن للمساهم« التصويت عىل القرارات من خالل رابط الكرتوhttps://beta.adx.ae/Arabic/pages/login.aspx þ لدى املسجل (سوق أبوظبي لألوراق املالية).

2. تعقد اجت�عات الجمعية Ûقر الرشكة يف اليوم والساعة املحددة بدعوة املساهم«، وذلك بحضور مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات واملسجل ومقرر االجت�ع وجامع األصوات، ويكون حضور املساهم« من خالل 

املشاركة االلكرتونية وبدون حضور شخيص.

 þباستخدام املنصة الرقمية املتكاملة للسوق "سهمي". لالستعالم عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة املوقع اإللكرتو þ3. {كن للمساهم« يف سوق أبوظبي لألوراق املالية التسجيل والتصويت االلكرتو

investors@julphar.net þأو التواصل مع عالقات املستثمرين للرشكة عىل هاتف  0097172045273 / بريد إلكرتو www.adx.ae للسوق

4. يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه من يختاره من غ@ أعضاء مجلس اإلدارة Ûقتىض توكيل خطي (وفقاً للنموذج املعتمد الذي تم إرساله للمساهم«) ويجب أال يكون الوكيل لعدد من املساهم« حائزا بهذه 

الصفة عىل أك> من (%5) خمسة باملائة من رأس�ل الرشكة، و{ثل ناقيص األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا، وللشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القا<« عىل إدارته Ûوجب قرار مجلس ادارته او 

من يف حكمه لحضور الجمعية العمومية والتصويت عىل قراراتها. ويتم تقديم التوكيل إىل سوق أبوظبي لألوراق املالية أو الرشكة قبل يوم« عىل األقل من التاريخ املحدد لالجت�ع وذلك لحفظها يف السجالت 

الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيالت األصلية..

5.يكون مالك السهم املسجل يوم 8 ابريل 2020 هو صاحب الحق يف التصويت يف الجمعية العمومية.

6. {كن للمساهم« االطالع عىل البيانات املالية للرشكة من خالل املوقع االلكرتوþ لسوق أبو ظبي لألوراق املالية واملوقع اإللكرتوþ للرشكة.

7. ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا تم تسجيل إلكرتونياً مساهمون {لكون أو {ثلون بالوكالة ما ال يقل عن (50%) من رأس�ل الرشكة

فإذا : يتوافر هذا النصاب يف االجت�ع األول فإنه سيتم عقد االجت�ع الثاþ بتاريخ 16 ابريل 2020 يف نفس املكان والزمان.

يف حال عدم اكت�ل النصاب القانوþ للجمعية فإن التوكيالت الصادرة لحضور االجت�ع األول تعترب صحيحة ونافذه لالجت�ع الالحق ما : يتم إلغائها رصاحة من قبل املساهم املعني بإشعار يوجه للرشكة 

وذلك قبل يوم« عىل األقل من موعد االجت�ع الالحق.

8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات املساهم« الذين {لكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف اجت�ع الجمعية العمومية للرشكة املساهمة.

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor- التايل:  الرابط  الرسمي حسب  الهيئة  الرئيسية عىل موقع  بالصفحة  املالية واملتوفر  األوراق  املستثمرين يف  االطالع عىل دليل حقوق  9. {كنكم 

protection.aspx

مالحظات:

ا�عالن عن  فتح باب الترشيح 
لعضوية مجلس ا�دارة

املساهم« عن  السادة  بإعالم  الرشكة  إدارة   يترشف مجلس 

فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس إدارة الرشكة وذلك خالل 

الفرتة من يوم اإلثن« املوافق 2020/03/23 إىل يوم األربعاء 

فيه  توافرت  مساهم  شخص/  ولكل   ،2020/04/01 املوافق 

نفسه  يرشح  أن  اإلدارة  مجلس  لعضوية  الرتشيح  رشوط 

لعضوية املجلس Ûوجب طلب الكرتونياً يتقدم به إىل إدارة 

 ،  hessa@julphar.net :þالرشكة من خالل الربيد االلكرتو

وصفة  مقدمه  عن  تعريفية  نبذة  بالطلب  يرفق  أن  وعىل 

(عضو  أساسها  عىل  نفسه  ترشيح  يف  يرغب  التي  العضوية 

تنفيذي – عضو غ@ تنفيذي – عضو مستقل).

اإلدارة  مجلس  لعضوية  انتخابهم  املطلوب  األعضاء  عدد   .1

تسعة أعضاء.

ملدة  مفتوحاً  اإلدارة  مجلس  لعضوية  الرتشيح  باب  سيظل   .2

املادة  ملتطلبات  وفقا  وذلك  اإلعالن  تاريخ  من  يوما   (10)

(40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 

بشأن معاي@ االنضباط املؤسيس وحكومة الرشكات املساهمة 

العامة.

3. يشرتط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن تنطبق 

لسنة   (2) رقم  االتحادي  القانون  يف  الواردة  الرشوط  عليه 

2015 يف شأن الرشكات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة 

املؤسيس  االنضباط  معاي@  بشأن  لسنة 2016  (7/ر.م)  رقم 

وحكومة الرشكات املساهمة العامة والنظام األسايس للرشكة.

4. أن يرفق بطلب الرتشح املستندات املشار إليها يف املادة (41) 

من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.

5. ال يجوز للمرشح بعد غلق باب الرتشح التنازل عن ترشحه 

لشخص آخر.

الخاصة  وبياناتهم  املرشح«  أس�ء  بنرش  الرشكة  ستقوم   .6

بالرتشيح يف لوحة اإلعالنات املوجودة باملقر الرئييس للرشكة 

الدولية  املعلومات  بشبكة  الرشكة  موقع  وعىل 

(www.julphar.net) بتاريخ 2020/04/06.

بقا<ة  والسوق  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  موافاة  سيتم   .7

أس�ء املرشح« بعد غلق باب الرتشيح.

شروط عامة:



 دليل المستخدم للحضور والتصويت اإللكتروني

عن بعد الجتماع الجمعيات العمومية
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تابعونا على

 للمزيد من المعلومــــات

لمزيد من االستفســارات الرجاء التواصل على:
csd@adx.ae :البريــد اإللكتروني

شــكراً  الختياركم ســوق أبوظبي لألوراق المالية

ســوقك المالي األول

سوق أبوظبي لألوراق المالية

إدارة المقاصة والتسوية واإليداع

mailto:csd@adx.ae
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رؤيتنا
 سوقك المالي

األمثل

قيمنا

 الشفافية | النزاهة | التركيز
على المتعاملين | الكفاءة

 سوق ابتكاري، جاذب، يتميز
 بالشفافية ويدعم اقتصاد

دولة اإلمارات العربية المتحدة

رسالتنا
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«منصة سهمي الرقمية»
الجزء األول

فئة المستثمرين األفراد )حملة بطاقة الهوية اإلماراتية(
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1. الدخول  الذكي إلى منصة سهمي الرقمية عبر  الموقع 
اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المالية  أو تطبيق الهاتف 

SAHMI الذكي

2. إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور الخاصة 

 بحساب "الدخول الذكي"
)في حال عدم التسجيل 

مسبقًا، يرجى القيام 
بالتسجيل(.

3. بعد إتمام عملية الربط 
بين رقم المستثمر وحساب 

الدخول الذكي، سيتم 
إعادة توجيهك إلى الصفحة 

الرئيسية الخاصة بك، 
يرجى اختيار "خدماتي" من 

القائمة.
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4. يرجى اختيار "التصويت للجمعيات 
العمومية" من قائمة الخدمات.

5. سيتم عرض الجمعيات العمومية 
المتاحة للمستثمر وهي ال تشمل ما 

يملكه المستثمر من شهادات غير مودعة 
في حسابه، يرجى اختيار االجتماع المراد 

المشاركة فيه.

6. سيتم عرض التفاصيل الخاصة 
بانعقاد الجمعية العمومية، يرجى اختيار 

"المشاركة في االجتماع".
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7. سيتم إعادة توجيهك إلى 
الصفحة الخاصة بالحضور 

والتصويت اإللكتروني  عن 
بعد، يرجى العلم بأنه سوف 

يتم تحديد حالة الحضور تلقائيا ً 
وهذا يعني بأن المستثمر قد تم 

تسجيله في االجتماع ويحسب 
في نصاب انعقاد الجمعية، 

يمكن للمستثمر تغيير الحالة إذا 
أراد.

8. يرجى اختيار قائمة التصويت 
كما هو موضح لبدء التصويت 

عن بعد.
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9. يجب عليك مراجعة تصويتك على بنود 
الجمعية العمومية قبل حفظ األصوات.

10. في حال الرغبة بتغيير التصويت، يرجى 
العودة إلى صفحة ملخص التصويت واختيار 

"استدعاء األصوات".
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11. يرجى اختيار "خدمات العائلة" من قائمة 
الخدمات.

12. يرجى اختيار خدمة " التصويت للجمعيات 
العمومية" من قائمة خدمات العائلة.

13. يرجى اختيار اسم المستفيد )يمكن 
إضافة المستفيدين من خالل خدمات 

العائلة(، واختيار الجمعية المتاحة المراد 
المشاركة بها، ومن ثم تكرار نفس اإلجراءات 

التي تم ذكرها أعاله بالنسبة للمستثمر 
نفسه.

كما تتيح منصة سهمي الرقمية إمكانية تسجيل الحضور والتصويت اإللكتروني عن بعد نيابة 
عن األبناء القصر – تحت 21 سنة  كما هو موضح أدناه
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منظومة التصويت اإللكتروني
الجزء الثاني
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11. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة/بريد 
إلكتروني تحتوي على رابط لحضور الجمعية 

العمومية.

2. يرجى الضغط على الرابط، وكتابة الرمز 
السري المرفق مع الرسالة في الخانة 

المطلوبة وكتابة رموز التحقق لتأكيد صحة 
المعلومات.
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3. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الخاصة 
بالحضور والتصويت اإللكتروني  عن بعد، 
يرجى العلم بأنه سوف يتم تحديد الحالة 

“حاضر” تلقائيا ً وهذا يعني بأن المستثمر 
قد تم تسجيله في االجتماع ويحسب في 

نصاب انعقاد الجمعية، يمكن للمستثمر 
تغيير الحالة إذا أراد.

4. يرجى اختيار قائمة التصويت كما هو 
موضح أدناه لبدء التصويت عن بعد.
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5. يجب عليك مراجعة اختياراتك على تصويت 
بنود الجمعية قبل حفظ األصوات.

6. في حال الرغبة بتغيير التصويت، يرجى 
العودة إلى صفحة ملخص التصويت واختيار 

“استدعاء األصوات”.




