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قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (  / 06ر .م) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات
املساهمة العامة الصادرباعتماده قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) لسنة 2020م
رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع ،،،
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2000في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع وتعديالته،
وعلى املرسوم االتحادي رقم ( )110لسنة  2021بتشكيل مجلس الوزراء لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة  2000في شأن نظام عمل هيئة األوراق املالية والسلع وتعديالته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34م1/و) لسنة  2022بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (/157ر) لسنة  2005في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع
وتعديالته،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/16ر.م) لسنة  2018بشأن تحديد السلطة املختصة باتخاذ القرارات املتعلقة
بإجراءات األنشطة والخدمات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وتعديالته،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم / 13ر.م لسنة  2021بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية وآليات توفيق
األوضاع وتعديالته،
وعلى موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه األول من الدورة الثامنة واملنعقد بتاريخ 2022/01/26م،
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة،
ق ـ ــرر:
املادة األولى
تعديل البند ( )5من املادة ( )9من دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة الصادر باعتماده قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة
رقم (/3ر.م) لسنة 2020م ليصبح على النحو اآلتي:
"يحدد النظام األساس ي األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين واألعضاء املستقلين ،على أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة
على األقل من املستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية بما يعود باملصلحة على
الشركة ،وفي جميع األحوال يتعين عند اختيار األعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو ً
قادرا على تخصيص
ً
تعارضا مع مصالح أخرى له".
الوقت واالهتمام الكافيين لعضويته وأال تمثل هذه العضوية
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املادة الثانية
تعديل البند ( )4من املادة ( )40من دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة الصادر باعتماده قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة
رقم (/3ر.م) لسنة 2020م ليصبح على النحو اآلتي:
"دون اإلخالل بأحكام املادة ( )180من املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32املشار إليه ،يجوز للجمعية العمومية تعيين ممثل
أو أكثر عن املساهمين _يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب حاجة الشركة_ لحضور اجتماعات الجمعية
العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن املساهمين وتحدد أتعابهم ،وذلك من مكاتب املحاماة املقيدة في جدول
ً
املحامين املشتغلين بالدولة أو املحللين املاليين املعتمدين من قبل الهيئة وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /13ر.م
ً
) لسنة  2021املشار إليه وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة ،وفقا لألحكام التالية:
أ .تدرج الشركة على جدول األعمال املرفق بإعالن الدعوة املوجه للمساهمين أسماء وبيانات االتصال الخاصة بممثلي
املساهمين الذين يجوز أن ينوبوا عن املساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
ب .تتحمل الشركة أتعاب ممثلي املساهمين املعينين.
ج .يقوم املساهم بتوكيل املمثل ّ
املعين من خالل تعبئة نموذج التوكيل املرفق بإعالن الدعوة املوجه للمساهمين وإرساله
إلى الشركة قبل ( )5خمسة أيام على األقل من املوعد املحدد النعقاد الجمعية العمومية ،على أن يتضمن نموذج التوكيل
بشكل واضح وصريح تعليمات املساهم للتصويت على البنود املدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية ،على أن يتم
مراعاة ما يلي:
 ال يجوز للممثل املعين التصويت على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر املساهم تعليماتالتصويت بشأنها.
ً
 في حالة إدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية سندا بنص املادة ( )2/182من املرسوم بقانون اتحادي رقم( )32املشار إليه ،ال يجوز للممثل املعين التصويت على هذا البند ما لم يصدر املساهم تعليمات التصويت في هذا الشأن.
ه .تحتسب األسهم التي صدرت وكاالت بشأنها ضمن النصاب القانوني الجتماعات الجمعية العمومية.
و .ال تحتسب األسهم التي لم يصدر املساهم تعليمات التصويت بشأنها ضمن النصاب القانوني إلصدار القرار.
ز .يتوجب على املمثل املعين إدارة تعارض املصالح بين مهامه كممثل معين وعالقته بالشركة واإلفصاح عنها.
ً
ح .يتوجب على املمثل املعين حضور االجتماع شخصيا وال يجوز له أن ينيب عنه شخص آخر لحضور االجتماع.
ط .يجب على املمثل املعين لإلنابة عن املساهمين قبول اإلنابة عن كل مساهم بحسب أسبقية تقديم الطلبات إليه.
ك .وال يجوز تجزئة األسهم ألكثر من ممثل ،أو قبول املمثل لجزء من أسهم املساهم".
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املادة الثالثة
ُيلغى كل حكم في أي قرار آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
املادة الرابعة
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةُ ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد علي الشرفاء الحمادي
رئيس مجلس إدارة الهيئة

صدر في أبوظب ـي بتاريخ 2022 / 02 / 25 :م
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