اﻋﻼن ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻳﺘﴩف ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﺴﺎدة اﳌﺴﺎﻫﻤني ﻋﻦ
ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل
اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻳﻮم اﻹﺛﻨني اﳌﻮاﻓﻖ  2020/03/23إﱃ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء
اﳌﻮاﻓﻖ  ،2020/04/01وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ /ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ
ﴍوط اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ مبﻮﺟﺐ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ إﱃ إدارة
اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوين، hessa@julphar.net :
وﻋﲆ أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻧﺒﺬة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ وﺻﻔﺔ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻬﺎ )ﻋﻀﻮ
ﺗﻨﻔﻴﺬي – ﻋﻀﻮ ﻏري ﺗﻨﻔﻴﺬي – ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ(.
ﺷﺮوط ﻋﺎﻣﺔ:

 .1ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻄﻠﻮب اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء.
 .2ﺳﻴﻈﻞ ﺑﺎب اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﳌﺪة
) (10ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎدة
) (40ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ )/7ر.م( ﻟﺴﻨﺔ 2016
ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳري اﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺆﺳﴘ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 .3ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﴩوط اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ
 2015ﰲ ﺷﺄن اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ
رﻗﻢ )/7ر.م( ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳري اﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺆﺳﴘ
وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﴩﻛﺔ.
 .4أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﱰﺷﺢ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة )(41
ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ )/7ر.م( ﻟﺴﻨﺔ .2016
 .5ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﱰﺷﺢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺗﺮﺷﺤﻪ
ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ.
 .6ﺳﺘﻘﻮم اﻟﴩﻛﺔ ﺑﻨﴩ أﺳامء اﳌﺮﺷﺤني وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﱰﺷﻴﺢ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﴩﻛﺔ
وﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﴩﻛﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
) (www.julphar.netﺑﺘﺎرﻳﺦ .2020/04/06
 .7ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎة ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺴﻮق ﺑﻘﺎمئﺔ
أﺳامء اﳌﺮﺷﺤني ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﱰﺷﻴﺢ.

دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ )ﺟﻠﻔﺎر( ش.م.ع
ﻳﺘﴩف ﻣﺠﻠﺲ إدارة )"اﳌﺠﻠﺲ"( ﴍﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ )ﺟﻠﻔﺎر( ش.م.ع )"اﻟﴩﻛﺔ"( ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺴﺎدة اﳌﺴﺎﻫﻤني ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘامع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  /إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً
وذﻟﻚ ﰲ متﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ  2020/04/09وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أو اﻟﻨﻈﺮ أو ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﴣ اﻟﺤﺎل ،اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﺟﺪول اﻷﻋامل اﻵيت:
 .1ﺳامع ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﴩﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  31دﻳﺴﻤﱪ  2019واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ؛
 .2ﺳامع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  31دﻳﺴﻤﱪ  2019واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ؛
 .3ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﴩﻛﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  31دﻳﺴﻤﱪ  2019واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
 .4إﺑﺮاء ذﻣﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  31دﻳﺴﻤﱪ  2019أو ﻋﺰﻟﻬﻢ ورﻓﻊ دﻋﻮى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال
 .5اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة؛
 .6اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻘﱰح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻌﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  31دﻳﺴﻤﱪ 2019؛
 .7اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﳌﻘﱰح ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺄة اﳌﺠﻠﺲ؛
 .8إﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  31دﻳﺴﻤﱪ  2019أو ﻋﺰﻟﻬﻢ ورﻓﻊ دﻋﻮى اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال؛
 .9ﺗﻌﻴني ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  2020وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻪ؛

اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻗﺮار ﺧﺎص وﻫﻲ ﻛام ﻳﲇ:
 " .10ﺑﴩط اﻋﺘامد اﻟﻘﺮار ) (11ادﻧﺎه ،اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻐﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﴩﻛﺔ ﻳﻮازي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﱰاﻛﻤﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ 31
دﻳﺴﻤﱪ  ،2019وﻣﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﳌﺎل وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ".
 .11ﺑﴩط اﻋﺘامد اﻟﻘﺮار ) (10أﻋﻼه ،اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﻗﱰاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺰﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ اﳌﺼﺪر ﺑﺤﺪ أﻗﴡ  500ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎرايت )"زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل"( ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ واﺣﺪ ) (1درﻫﻢ إﻣﺎرايت ،واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳌﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة
)"ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة"( وﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪارﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ .وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺔ ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﰲ اﻻﻛﺘﻔﺎء مبﺎ ﺗﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻪ ﰲ زﻳﺎده رأس اﳌﺎل ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻛﺘﺘﺎب دون ﻃﺮح ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم.
 .12ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة  6ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﴩﻛﺔ ﻟﻴﻌﻜﺲ ﺗﻌﺪﻳﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ.
 .13ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺔ وأي ﺷﺨﺺ ُﻣﻔﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺴامح ﻟﻠﴩﻛﺔ ﺑﺈمتﺎم ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﳌﺎل وزﻳﺎدة رأس اﳌﺎل مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﺟﺮاء
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﴩﻛﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

 .1ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤني اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺧﻼل راﺑﻂ اﻟﻜﱰوين  https://beta.adx.ae/Arabic/pages/login.aspxﻟﺪى اﳌﺴﺠﻞ )ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ(.
 .2ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘامﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ مبﻘﺮ اﻟﴩﻛﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ اﳌﺤﺪدة ﺑﺪﻋﻮة اﳌﺴﺎﻫﻤني ،وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﳌﺴﺠﻞ وﻣﻘﺮر اﻻﺟﺘامع وﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮات ،وﻳﻜﻮن ﺣﻀﻮر اﳌﺴﺎﻫﻤني ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺷﺨﴢ.
 .3ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤني ﰲ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻻﻟﻜﱰوين ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮق "ﺳﻬﻤﻲ" .ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين
ﻟﻠﺴﻮق  www.adx.aeأو اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﴩﻛﺔ ﻋﲆ ﻫﺎﺗﻒ  / 0097172045273ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﱰوين investors@julphar.net
 .4ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ أن ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏري أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة مبﻘﺘﴣ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﻄﻲ )وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤني( وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤني ﺣﺎﺋﺰا ﺑﻬﺬه
اﻟﺼﻔﺔ ﻋﲆ أﻛرث ﻣﻦ ) (5%ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأﺳامل اﻟﴩﻛﺔ ،وميﺜﻞ ﻧﺎﻗﴢ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻓﺎﻗﺪﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،وﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أن ﻳﻔﻮض أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ أو اﻟﻘﺎمئني ﻋﲆ إدارﺗﻪ مبﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻪ او
ﻣﻦ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ .وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ إﱃ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﴩﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣني ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺤﺪد ﻟﻼﺟﺘامع وذﻟﻚ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺳﻮى اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻷﺻﻠﻴﺔ..
.5ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻬﻢ اﳌﺴﺠﻞ ﻳﻮم  8اﺑﺮﻳﻞ  2020ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 .6ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤني اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوين ﻟﺴﻮق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين ﻟﻠﴩﻛﺔ.
 .7ﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎً إﻻ إذا ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ميﻠﻜﻮن أو ميﺜﻠﻮن ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) (%50ﻣﻦ رأﺳامل اﻟﴩﻛﺔ
ﻓﺈذا مل ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﰲ اﻻﺟﺘامع اﻷول ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘامع اﻟﺜﺎين ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16اﺑﺮﻳﻞ  2020ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن.
ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻛﺘامل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﺼﺎدرة ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘامع اﻷول ﺗﻌﺘﱪ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻧﺎﻓﺬه ﻟﻼﺟﺘامع اﻟﻼﺣﻖ ﻣﺎ مل ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﴏاﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﻫﻢ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻠﴩﻛﺔ
وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣني ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘامع اﻟﻼﺣﻖ.
 .8اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص :ﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﳌﺴﺎﻫﻤني اﻟﺬﻳﻦ ميﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﺟﺘامع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ.
 .9ميﻜﻨﻜﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ دﻟﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄhttps://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor- :
protection.aspx

دليل المستخدم للحضور والتصويت اإللكتروني
عن بعد الجتماع الجمعيات العمومية

سوق أبوظبي لألوراق المالية

إدارة المقاصة والتسوية واإليداع
لمزيد من االستفســارات الرجاء التواصل على:
البريــد اإللكترونيcsd@adx.ae :
للمزيد من المعلومــــات

شــكرا ً الختياركم ســوق أبوظبي لألوراق المالية
ســوقك المالي األول
تابعونا على

صفحة 2

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

رؤيتنا

سوقك المالي
األمثل

رسالتنا

الشفافية | النزاهة | التركيز
على المتعاملين | الكفاءة

قيمنا

سوق ابتكاري ،جاذب ،يتميز
بالشفافية ويدعم اقتصاد
دولة اإلمارات العربية المتحدة

صفحة 3

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

الجزء األول

»منصة سهمي الرقمية«

فئة المستثمرين األفراد (حملة بطاقة الهوية اإلماراتية)

صفحة 4

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

 .1الدخول الذكي إلى منصة سهمي الرقمية عبر الموقع
اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المالية أو تطبيق الهاتف
الذكي SAHMI

 .2إدخال اسم المستخدم
وكلمة المرور الخاصة
بحساب "الدخول الذكي"
(في حال عدم التسجيل
ً
مسبقا ،يرجى القيام
بالتسجيل).

 .3بعد إتمام عملية الربط
بين رقم المستثمر وحساب
الدخول الذكي ،سيتم
إعادة توجيهك إلى الصفحة
الرئيسية الخاصة بك،
يرجى اختيار "خدماتي" من
القائمة.

صفحة 5

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

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

 .5سيتم عرض الجمعيات العمومية
المتاحة للمستثمر وهي ال تشمل ما
يملكه المستثمر من شهادات غير مودعة
في حسابه ،يرجى اختيار االجتماع المراد
المشاركة فيه.

 .6سيتم عرض التفاصيل الخاصة
بانعقاد الجمعية العمومية ،يرجى اختيار
"المشاركة في االجتماع".

صفحة 6

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

 .7سيتم 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.

 .8يرجى اختيار قائمة التصويت
كما هو موضح لبدء التصويت
عن بعد.

صفحة 7

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

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

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

صفحة 8

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

كما تتيح منصة سهمي الرقمية إمكانية تسجيل الحضور والتصويت اإللكتروني عن بعد نيابة
عن األبناء القصر – تحت  21سنة كما هو موضح أدناه

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

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

 .13يرجى 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.

صفحة 9

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

الجزء الثاني
منظومة التصويت اإللكتروني

صفحة 10

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

 .11سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة/بريد
إلكتروني تحتوي على رابط لحضور الجمعية
العمومية.

 .2يرجى الضغط على الرابط ،وكتابة الرمز
السري المرفق مع الرسالة في الخانة
المطلوبة وكتابة رموز التحقق لتأكيد صحة
المعلومات.

صفحة 11

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

 .3سيتم 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.

صفحة 12

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

 .4يرجى اختيار قائمة التصويت كما هو
موضح أدناه لبدء التصويت عن بعد.

 .5يجب عليك مراجعة اختياراتك على تصويت
بنود الجمعية قبل حفظ األصوات.

صفحة 13

دليل مستخدم منصة سهمي الرقمية – الحضور والتصويت عن بعد

 .6في حال الرغبة بتغيير التصويت ،يرجى
العودة إلى صفحة ملخص التصويت واختيار
“استدعاء األصوات”.

