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الموضوع :تـعـمـيـم بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظرا لقرب موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة ،فقد تم إصدار هذا التعميم للتذكير والتأكيد على
األحكام التي نص عليها كل من القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015م في شأن الشركات التجارية وتعديالته وقرار
رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /3ر.م ).لسنة  0202بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وعلى األخص
ما يلي- :
أوال :األحكام العامة- :
 .1عدم نشرررل عودعالج ماع ال عوي ال عو ال ال ال عو ررربع م ا د العايل عولا ل عشر عووشرررل العاا لا او ررر ل ن
( الدج عالن عودعالج  /الدج عالن اعح ااب عوعلشح و ضاليل يشس عإلدعرج ال حال االد عنع اب ألعضاء يشس
عإلدعرج  /رررريررررليررررل عورررربررررال رررر ررررل) ارررريررررا وررررشررررورررر ررررا م عورررر ررررعررررالعاررررلج عررررشررررر ررررال رررر عوررررلررررارررر ررررلععإلورررر ررررعررررل نررررل
عوعأ اد عشر ضرررل رج تن عضررر ن رررالدج
https://www.sca.gov.ae/ar/corporate-governance.aspx
بديد عألرااح
عالن دعالج عوي ال عو ال ال عو ل ضررررل عشر عولا ل اد ل تع ال عماع ال عشر اه عو ررررال
عو يعلح الزي لا عشر عو رراي ان ن ر علا يدعريا العريت عوعالزي ( ال حال عدم االد يعلح الزي يع ان ل
وك ال عودعالج).
ال حال عدم ع ع ال عوو رررررراب عويانالنل الااه عودعالج و يد عاع ال تانب يعالاة عادج بديد عوعاريت عوذي يُ ررررررعبق
ا الا ه ت الت ش ال عألسلم ااه وألرااح.
 .0يع ان عموعزعم اإرسررال عإلارار ااودعالج من ياد عوي ال عو ال ال وششررل ل ور عو ررالر عو درال اه عوشررل ل
ل عإلعالن وش اي ان ع ل عو بع.

وك

 .3الااه عودعالج ور ا ا عو ررررراي ان اإعالن ال يررررربايعان يال اعان بشاعان ررررردر حدعي ا عشر عأل ل ااوش ل
عو لاال ا عة رررريشل ت ن االل سررررايل عوعيوال عوبدي ل ايا ص و ا يول عشاه عووسام عألسرررراسررررل وششررررل ل وك ل
عو العد عو بدد والن ياد اـ( )12واحد وعشرين يوما ً على األقل حتى وإن كان النظام األساسي ينص على مدة أقل.
 .4يية تن ي شع ل عالن عودعالج عشر اد ل عألع الب
عو ع ل ال اريت عالن عودعالج.

ا لسل ن ت ن ت رعر عودعالج ور ل ن عولا ل عو شرل

 .5ييالز عيد عاع اعات عوي اات عو ال ال عشرررعلعل عو رررايم ال دع م لا عوع رررالير عشر لعرع لا االعسررررل
سايل عوعيوال عوبدي ل وشبضالر عن ا دب ايصا وشضالعاط عآل ال:
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ت .عن يعم بديد يل عاع ال عوي ال عو ال ال ال عودعالج ااار عوبضررالر عإلو عل نل عشر تن يالم عوشررل ل ا يد
عماع ال دعال يل عوشررل ل ت تي ان رال لعا عوشررل ل واسر اصب ع ا اال عإلالعءعت عوعدعاال عمحعلعزيل ال
يذع عوشأن وع ان ا ا عو اي ان ن ارسل ل حيال لم عو يالول ولم انالنا ص اش ل وبسل يديم عسعي ارع لم عولد
عشالا وا شل ل عو والد عوع الير عشر ل لعر اش ل اشل.
ب .تن يعم عوعو اق عويلل عو وس ل ماع ال عوي ال عو ال ال وعر اق روال عوع الير عإلو عل نل عو ع دج ن عولا ل
ااإلضررررراال ور اايرررررال عوعالعيرررررل عو ليل عو شرررررار ل ااوياديال عن طليق تحد ر ايات عإلنعلنر ( – TEAMS
.) ZOOM – WEBEX
ت.
.1

تن يالم عوشل ل اع يال ا ا

اي عماع ال عن ا د.

ُ ان عوي ال عو ال ال يلرصع والاع ال اا صا وأليالعت.

 .7يعالور رياسرررل عوي ال رياس يشس دعرج عوشرررل ل ال حاول بااا ره يلتسرررلا ناي ه ال حال بااال ا يلتسرررلا تي
عضال ن تعضاء يشس عإلدعرج ي عارا يشس عإلدعرج وذوكب ال حال عدم عاعاار يشس عإلدعرج وش ضال يلتسلا تي
ش ل عارا عوي ال عو ال ال ب ع انـرررررررر عوي اـرررررررـرررررررل ب ال ت ل يع شق الياس عماع ال اة تن عار
عوي ال ن اان عو اي ان ن يعالور رياسل عماع ال االل وا شل يذع عأل ل.
 .8و ل رررايم حق حضرررالر عوي ال عو ال ال ي الن وه ن عأليرررالعت ا ي ادل عدد تسرررل هب ييالز و ن وه حق
حضررررالر عوي ال عو ال ال تن يواة عوه ن ي عارا ن بال تعضرررراء يشس عإلدعرج ت عو ا شان ااوشررررل ل ت شررررل ل
سرررراطل ال عأل رعر عو اوال ت عو ا شان الا ا يعضررررر ال ال اا تاار ااو عاال يول يررررلعحل عشر حق عوال ال ال
حضالر عاع اعات عوي ال عو ال ال عوع الير عشر لعرع لا.
يية تم ي الن عوال ال -و دد ن عو اي ان -حاي صزع الذا عو يل عشر ت ل ن ( )%5ن رتس ال عوشل ل عو
ي ل نا ل عأليشال اا ديلا عوواي الن عولم انالنصا.

در.

 .9يع ان تن ي الن ال ا عو ررررررايم عوالعرد ال عوال اول عو شررررررار والا ال عو ود ( )1ن يذا عو ادج يال عوعال ا عو ع د
ن/ودى تحد عويلات عوعاوالب عشر عوشل ل ع ا عإلالعءعت عوالز ل وشعبيق ن وك.
ت.

عو ا ة عو دل.

ب.

بلال يارج ت دعيلج ع ع اديل ااود ول.

م.

اوك ت شل ل لا ل ااود ول شليرل تن ي الن وش ال ل ح اب ودى تي ول ا.

د.

تي الل تالى لال ولا وشياام اأع ال عوعالتاق.

 .12وششررر ل عمعع اري تن ييالض تحد شاه ت عوياي ان عشر دعر ه ا الاة لعر يرررادر ن يشس دعر ه ت ن
ييالم يا هب وا شه ال اع اعات عوي ال عو ال ال وششرررل لب ي الن وششررر ل عو يالض عو رررالحاات عو يلرج ا الاة
لعر عوعياليض.
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شالم ن عاع ال عوي ال عو ال ال ا د ع ع ال ن رررررراب عن ياديا اإن وك
 .11ع عن رررررربة تي ن عو رررررراي ان ت
ّ
عمن باب م يؤتل عشر يبل عن ياد عوي ال عو ال الب عشر تن يع ال يدعر عويلعرعت عألبش ال عو يلرج ال عويانالن
وألسلم عو ع يال عو شل ال عإلاع ال.
 .10عدم االعز دع ول عوي ال عو ال ال ال بال عو ررررررايل عو درال ايد ل عألع ال ااسررررررع واء عوال اي عو رالج عوعل
ررايم ت عدد ن عو رراي ان ي ش الن ن ر ل م يل عن ( )%5ن تسررلم
عشررع تتواء عماع الب ع طش ر عولا ل ت
رتس ال عوشل لب وك ل عو دء ال وا شل اد ل تع ال عوي ال عو ال الب درعم اود ت اوالد ضااال ايد ل تع ال
عوي ال اة عشر رياس عماع ال درعم عو ود ت عو والد عشر اد ل عألع ال.
 .13يبسل درعم اود اديد ور اد ل تع ال عوي ال عو ال ال ال عوبامت عوعاوال:
ن عوي ال عو ال ال عو شررررار عوالا ال عو ادج ر م
ع رشة ع ا عويلعر اشررررأن عو ود عويديد يرررردعر لعر اا
ت.
( )41ن لعر رياس يشس دعرج عولا ل ر م ( /3ر.م ).و ررول  0202اشررأن ععع اد دوال حال ل عوشررل ات عو رراي ل
عو ا ل.
ب.

ع ان عو ود عويديد يع شق ا زل ل ت ا ض تعضاء يشس دعرج عوشل ل.

 .14ي الن و ل ررررايم حق وا شررررل عو الضررررالعات عو درال ال اد ل تع ال عوي ال عو ال ال الااه عألسرررر شل ور
تعضاء يشس عإلدعرج د ق عوب ااات يشعزم تعضاء عو يشس عو د ق ااإلااال عشر عألس شل ااويدر عوذي م ي لض
رررشبل عوشرررل ل وشضرررلرب وش رررايم تن يبع م ور عوي ال عو ال ال ع رتى تن عولد عشر سرررؤعوه بال اي ي الن
لعر عوي ال عو ال ال عاة عوعوياذ.
شالم عدد عألسررلم عوعل
 .15بليل بضررل ماع ال عوي ال عو ال ال يعضر ن تسر اء عو رراي ان عوباضررلين ت
ال حااز لم ااأليرراول ت عوال اول عدد عأليررالعت عو يلرج ولا عويلعرعت عو ررادرج عدد عأليررالعت عوعل عاير عشالا
ت ااويعلا االيرررل عاال وش وا شرررات عوعل دعرت ال عماع الب ال ا عو بضرررل شرررع عوبضرررالر ن ل رياس
عوي ال يلريا اا عأليررالعت د ق عوب رراااتب تن يعم االه عولا ل عو ررشرل عو ع ررل ا ررالرج ن بضررل
عاع ال عوي ال االل خمسةةةة عشةةةر يو ًما ن اريت يرررد رياب ا يية عشر عوشرررل ل ز يد عو رررالر عو ول اوعاي
عاع ال عوي ال عو ال ال ا يلد عنعلاء عماع ال ل اش ل دع ل عواالم عوعاول وعاريت عوي ال.
 .11وشلا ل عو ررشرل عو ع ررل رسررال لع ة عن ل ول ا ت ت ل وبضررالر عاع اعات عوي ال عو ال ال وششررل ات
د ن تن ي الن ألي ولم حق عوع الير ي ر حضالريم ال بضل عاع ال عوي ال عو ال ال.
 .17ع وم ع ن عوي ال عو ال ال وششل ل ن ع ا لعر يع شق اع اان د ق ح ااا لا ال عاع اعلا عو واليب اششلا ل
حق اان د ق ح ااات عوشل ل و دج سول اوال بديد ت ااه.
ن عوي ال عو ال ال
 .18ع رب ر عوشل ل ال ديل عيد عوعأساس عووسام عألساسل اإنه يية يدعر لعر اا
وششررررل ل اع ديل عيد أسررررا ررررلا ت نسا لا عألسرررراسررررل وك ا د عوب ررررالل عشر العايل عولا ل يية ز يد عو ررررشرل
عو ع ل او ل ن يذع عويلعر.
 .19يع ان عشر عو شل ل ن شل عوع ديالت عو يعلحل عشر عووسام عأل سا سل عشر ال عو شل ل عإلو عل نل ال عو الر
عو ول ل اريت عن ياد عوي ال عو ال ال عوعل سررررررعوا ا شك عوع ديالت ذوك تي ياريل ت درعسررررررات ت يعلحات
اباال ور طالل عو اي ان عشالا ل عوي ال.
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 .02ال حال ض ن اد ل تع ال عوي ال اود اباال ور لعر اا ب اايل شك عو ع شيل الا شل رتس ال عوشل لب
ت عمند ام عمسعبالع ب ت عسع لعريل عوشل ل ن عد هب باليا ن عأل الر عولا ل يع ان الاال عوعيليل عو عودعت
عوعي اشال عو ع شيل الذع عو ود لايلص ااودعالج اد ل عألع ال.

ثانيًا :الجمعيات العمومية السنوية- :
 .1عموعزعم ا العد عن ياد عوي ال عو ال ال عو ررواليل االل عألرا ل تشررلل عوعاوال وولايل عو ررول عو اوال ايصا وب م عو ادج
( )171ن انالن عو شل ات عوعياريل عشر تن يعم لععاج عن ياد عماع ال عو انل ال حاول عدم ع ع ال ن اب عوب ضالر
عويانالنل والاع ال عأل ل ضررر ن عو دج عو ذ الرج تعالا .ي ن وششرررل ل عيد ت ل ن ا ال ع ال ال االل عو رررول ش ا
لععاج تنه
رتت الا ص وذوكب م يعل ة عشالا عمنعسار وياام عوي ال عو ال ال ال عو ررررررول عو ي شل م ا تي لعرب
عود عيد عاع ال يشس عإلدعرج وشوسل ال دعالج عوي ال عو ال ال تن يُ يد عاع ال يشس عإلدعرج ل تالتان يال ا ص عشر
عأل ل ن اريت عن ياد تي عاع ال وشي ال عو ال الب عإلا ررراح عويالري وش ررراي ان ا الاة شررر ار ي رررل وش رررالر
عشر عو ال عإلو عل نل وششررررررل ل _عية عنعلاء عاع ال يشس عإلدعرج اشررررررل صج_ عن لعرعت عو يشس عوعاريت
عو يعلح و يد عوي ال عو ال ال.
 .0يع ان ز يد عولا ل

طشة عو العايل عشر دعالج عوي ال عو ال ال عو واليل عو عودعت عوعاوال- :

· يليل عوبال ل وش ام ( 0202وششل ات عو راو ل ااإلا اح عن يليل عوبال ل)ب مرفق ن ال م يليل عوبال ل
وش ام  0202عوعواليه عشر عآل ل:
·
·

الدج عالن اعح ااب عوعلشح و ضاليل يشس عإلدعرج.
الدج العد عووسام عألساسل عو لعد ديشلا (عوول ل ا د عوع ديل) ال حال ض ور دعالج عوي ال عو ال ال
يدعر لعر اا اع ديل العد عووسام عألساسل.

· اي ل اأسرررررر اء تعضررررررراء يشس عإلدعرج عوباول عشر تن يذ ل عمسررررررم عولااعل عشر عأل ل ااوش عان عو لاال
عإلنيشازيل ااان عويو الب يع ان عشر عوشل ل عوعو اق عو الر عو ول وعبدي ااانات تعضاء يشس
عإلدعرج عشر عو ال عإلو عل نل وش الر ا ص وذوك.
عإلا اح عن عو اانات عو اوال عو واليل عو د يل ل عوب الل عشر العايل عولا ل عشر نشل دعالج عاع ال عوي ال
.3
عو ال ال عو واليل.
 يية تن بعالي عوعياريل عو اوال عو رررواليل عو لحشال عولا سرررواليل عشر يليل وا شرررل عإلدعرج عوعبشال( )Management Discussion and Analysisاق عوو ال م عو لاق الذع عوع ام.
-

ا يية ض ان عوعياريل عو اوال عو واليل عو لحشال عولا ال بديد عأل ش ا عو ؤ وان عن عو اانات
عو اوالب يية ضرررراال الحسل واليه عضرررر ول ال ا عألشرررر ا عو الوان ااعع اد عو اانات عو اوال
ضاال عو ارج عوعاوال ااوش عان عو لاال عإلنيشازيل:

"عشر حد عش واب ن عو شال ات عو اوال عو درال ال عوعيليل لض اش ل عادل _ ن ا ا عووالعحل_ عوالض عو اول
نعاي عألع ال عوعدايات عوويديل وششل ل وشيعلج عو اوال عو ل ضل ال عوعيليل عود ري"
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" To the best of our knowledge, the financial information included in the report fairly
presents in all material respects the financial condition, results of operation and cash flows
"of the company as of, and for, the periods presented in the periodic report

.4

م ييالز وشي ال عو ال ال ياليض يشس عإلدعرج ال اان د ق عوب ااات ت بديد ت ااه.

 .5ي شعلط وع اان د ق عوب ااات وش شل ات عو اي ل عو ا ل تن ي الن ع دعص ودى عولا ل ايا ص وش ضالعاط عوعل ردت
ايلعر يشس دعرج عولا ل ر م ( )05و ررررول  0215اشررررأن اد د يل ح ررررااات شررررل ات عو رررراي ل عو ا ل يررررواديق
عم سع ارب تن ييدم وش شل ل يالرج ساريل ن شلادج اد ت شلادج يديد عوياد ال سيل د يل عوب ااات عو ع دين
ودى عولا ل.
 .1يع ان عود اان د ق عوب ررررااات لععاج تح ام عو ادج ( )043ن عويانالن عإل بادي ر م  0و ررررول  0215اشررررأن
عوشررل ات عوعياريل ديال هب حا ي الن وشي ال عو ال ال اان د ق ح ررااات ت ت ل و دج سررول ااشل وشعيديد عشر
تم يا ز ( )1سرر سروالعت اوال ععاوال ن اريت الوالا لام عوعد اق ااوشرل لب يع ان ال يذا عوباول اال عوشرليك
عو ؤ ل عن تع ال عوعد اق وششل ل ا د عنعلاء ( )3تالث سوالعت اوالب ي دت عحع االا ن اريت نيا عويانالن عم بادي
ر م ( )0و ول  0215اشأن عوشل ات عوعياريل.
 .7عشر عوشل ل عو اي ل عو ا ل عموعزعم اآوال يلي ااأج رياس تعضاء يشس عإلدعرجب عشر تن الن سااسات
دا نييات ت رسالم ت عال عت ضااال ت رع ا ص شلليا ص ولم معتمدة من الجمعية العمومية للشركة وذلك ح ة ا يال
و ال عشاه ال عو ادج ( )09ن دوال عوبال ل عوعل ن ر عشر:
ت .1" .ع الن ااأج رياس تعضاء يشس عإلدعرج ن ن ل اليل ن عولاح عو اال عشر تن م عيا ز ()%12
ن شك عألرااح وش ول عو اوال ا د ا م ل ن عمسعلال ات عمحعااطاات.
ب .ييالز وششل ل تن دا نييات ت رسالم ت عال عت
عو رااسرات عوعل يعلحلا ويول عوعلشرابات عو
وششل لب وك ع ان عو ضال ي ل ال تي ويول ت
االر عا ا ه عو اديل ضال ال يشس دعرج عوشل
عإلدعرج عن عاع اعات عو يشس.

ضااال ت رع ا ص شلليا ص ور تعضاء يشس دعر لا ا ا يعيق
ااآت يلعا لا يشس عإلدعرج ع ديا عوي ال عو ال ال
ي ذل الالدعص اايل ت ييالم اأع ال ضااال و د ل عوشل ل
لب م ييالز يلي ادل حضالر ولياس ت عضال يشس

ررررم ن ااأج رياس تعضرررراء يشس عإلدعرج عو لع ات عوعل الن د ُ ر عشر عوشررررل ل ن عولا ل ت
ت.
عو ررشرل عو ع ررل ا ر ة اويات يشس عإلدعرج ويانالن عوشررل ات ت وشوسام عألسرراسررل وششررل ل االل عو ررول
عو اوال عو وعلالب وشي ال عو ال ال عدم ا ررم شك عو لع ات ت ا ضررلا ع ان ولا تن شك عو لع ات وا ررر
نا يل عن ي ال ت ارأ ن يشس عإلدعرج".
ث .ا يع ان عشر عوشل ل علض تي نييات ع رسالم ع عال عت ضااال ع ر ع ة دا لا عوشل ل عور تعضاء
يشس عشر عوي ال عو ال ال عو واليل معع اديا.
 .8بدد عوي ال عو ال ال وششررررل ل عوو رررر ل عوعل يية الزي لا عشر عو رررراي ان ن عألرااح عو ررررااال ا د ا ررررم
عمحعااطل عويانالنل عمحعااطل عماعااريب ييالز تن يبدد عووسام عألساسل وششل ل الزي ترااح سواليل ت ن ع ت
را سررواليلب يية عشر عوشررل ل يدعل الزي ات عألرااح عوويديل وش رراي ان عو رريشان ال عواالم عو اشررل ادءعص ن عواالم
عوعاول وعاريت عن ياد عاع ال عوي ال عو ال ال عوعل يلر االا الزي شك عألرااحب ابا م عيا ز ع شال سررررررردعد
مالحظة :تم إصدار المراسلة بشكل الكتروني
صفحة 5من  12مرجع رقم :إ.م.ش/خ 2021/35/بتاريخ 16/02/2021

عألرااح عوويديل وش ررراي ان تالتان يال ا ص ن اريت يرررد ر عويلعر ااو العايل عشر شك عوعالزي اتب يية عشر عوشرررل ل
يدعل عألرااح عوويديل ال عوب اب عو لال وش الرب وك االل عو دج ااآلوال عوعل يبدديا عو الر.

 .9عموعزعم اع ض ان اد ل تع ال عوي ال عو ال ال عو واليل عو
عوشل ات عوعياريل- :

ايل عو اول تدناا ايصا وب م عو ادج ( )177ن انالن

· يليل يشس عإلدعرج عن نشاط عوشل ل عن ل زيا عو اول االل عو ول يليل د يل عوب ااات
يليل ويول عول اال عوشرررررلعال عودعاشال ( ع انر عوشرررررل ل ارس نشررررراطلا اق تح ام عوشرررررلي ل
عإلسال ال) عوع ديق عشالم.
· ازعنال عوشل ل ح اب عألرااح عو

ايل.

·عنع اب تعضاء يشس عإلدعرج عود عم عضاء.
· اان تعضاء ويول عول اال عوشلعال عودعاشال ( ع انر عوشل ل ارس نشاطلا اق تح ام عوشلي ل
عإلسال ال).
· اان د يل عوب ااات بديد ت االم.
· يعلحات يشس عإلدعرج اشرررررأن الزي عألرااح سرررررالعء انر الزي ات نيديل تم تسرررررلم وبل (يية
بديد نالل يدعر عوعالزي ن عه ور رتس عو ال).
· يعلح يشس عإلدعرج اشأن

ااأج تعضاء يشس عإلدعرج بديديا.

· العء ل تعضاء يشس عإلدعرجب ت عزولم را دعالى عو ؤ وال عشالم ح ة عألحالعل.
· العء ل د يل عوب اااتب ت عزولم را دعالى عو ؤ وال عشالم ح ة عألحالعل.
 .12يية تن يعضررررر ن يليل يشس عإلدعرج د ق عوب رررررااات عو اانات عو اوال عو رررررواليل عوعل لض عشر عوي ال
عو ال ال يايال تي ا الت ر ت عوعل سالي عم ن عألطلعي عت عو ال ل يم:
رياس تعضرراء يشس دعرج وششررل ل تعضرراء عإلدعرج عوعوياذيل عو شاا وششررل ل عو ا شان الاب عوشررل ات عوعل ي ررايم
االا تي ن يؤمء ا ا م ييل عن  %32ن رتس اولاب ذع عوشل ات عوعاا ل ت عوشيايل ت عوبشايل.
 .11ال حال عيد يييات تطلعي عت عو ال ل يا ز ا علا ( )%5ن رتس عو ال عو در يع ان ياا لا االعسرل
ُ يام ع د ودى عولا ل ل عو لض عشر عوي ال عو ال ال ال يذا عوباول يع ان عشر عوشررررررل ل عوعيدم وشلا ل ارشة
بالاا ص الا عه عوعياريل لعر ن عو ُ يام اأع اوه عو اايل ال يذع
عو العايل عشر عو ُ يام  -عوذي سايالم ا شال عوعياام
اوح ال اا ه اأع ال ياام شك عو ييل ـررررررر وشلا ل ا د عمطالل عشر عألع ال عو اايل
عو يال عدم االد ارض
وش ُ يام سررررال ه عوذع ال تن يلر عو العايل عشر ااوه ُ يام وعشك عو ررررييل ت رشة ن عوشررررل ل لشرررراح ُ يام رالب م
ييالز وشرلي عو ال ل عمشعلعل ال عوع الير عو ا ايلعر عوي ال عو ال ال عو ادر ال شأن يذا عو ييل.
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 .10م ي الن عاع ال عوي ال عو ال ال يرررررربابص ا م ع حضررررررلا ررررررراي الن ي ش الن ت ي شالن ااوال اول (ت ا الع
ااوع ررالير عإلو عل نل عن ا د) ا م ييل عن ( )%52ن رتسر ال عوشررل ل اوم يبدد عووسام عألسرراسررل وششررل ل ن ر ل
تان ي يد ا د ضرررررل
ت لب اإ ع وم يعالعال يذع عوو ررررراب ال عماع ال عأل ل اة دعالج عوي ال عو ال ال ور عاع ال ر
دج م يل عن ( )5ا ل تيام م يا ز ( )15ا ل عشل يال ص ا ن اريت عماع ال عأل ل ي ع ل عماع ال عو ؤال
يبابصا تيصا ان عدد عوباضلين.
لععاج ا ن ررررررر عشاه عو ادج ( )141ن عويانالن عم بادي ر م ( )0و ررررررول  0215م ال شررررررأن عوشررررررل ات
.13
وك يية تن ي الن
عوعياريل يبدد عووسام عألسررراسرررل وششرررل ل طلييل عوع رررالير عشر لعرعت عوي ال عو ال الب
عوع رررالير سرررليصا ع شق اانع اب تعضررراء يشس عإلدعرج ت ا زولم ت ا ررراءوعلمب ييالز تن ي الن عوع رررالير ال
عاع اعات عوي ال عو ال ال ااسررع دعم روال عوع ررالير عإلو عل نل شررليرل عموعزعم ااوضررالعاط عوشررل ط عو ررادرج عن
در لعرعت عوي ال عو ال ال اأبش ال عألسلم عو شل ال عماع ال ت تي تبش ال ت ل يبدديا
عولا ل الذع عوشأن حا
عووسام عألساسل ال عويلعرعت عو ع ذج ال عو الضالعات عو اديل.
لععاج ا ن ر عشاه عو ادج ( )178ن عويانالن عم بادي ر م ( )0و ول  0215م ال شأن عوشل ات عوعياريلب
.14
م ييالز ألعضررراء يشس عإلدعرج عمشرررعلعل ال عوع رررالير عشر لعرعت عوي ال عو ال ال عو ايرررل اإالعء علم ن
عو ررررررؤ وال عن دعر لم ت عوعل ع شق ا وي ل اايررررررل ولم ت عو ع شيل اع ارض عو رررررراوح ت ا الي ايم ااولم اان
عوشل ل.
 .15ال عو الضررررالعات عت عور ا ل عو ايررررل ( زيادج رتس ال عوشررررل ل ياض رتس ال عوشررررل ل باليا ن
عو الضررالعات عوعل عم ا الاة لعر اا ي رردر ن عوي ال عو ال ال ا د العايل عولا ل) ااشررعلط االا يرردعر ا
ي ررر ر "بالقرار الخاص" يال عويلعر عو رررادر اأبش ال تيرررالعت عو ررراي ان عوذين ي ش الن ا م ييل عن تالتل تراال
عألسلم عو شل ال عاع ال عوي ال عو ال ال وششل ل عو اي ل.
 .11الن لعرعت عوي ال عو ال ال عو رادرج ايا ص ألح ام يذع عويانالن نسام عوشرل ل شز ل وي ا عو راي ان سرالع صء
انالع حاضرررلين شررر ررراا ص ت عن ا د والاع ال عوذي يررردرت ااه يذ را عويلعرعت ت باي ان عوه سرررالع صء انالع العايان
عشالا ت ارضان ولا.
 .17ي الن وشي ال عو ال ال عزل رياس يشس عمدعرج ت تي عضال ااو يشس ت ل تعضاء يشس عإلدعرج ال يذا
عوباول يع ان عشر عوي ال عو ال ال ياليض ن لعا واسررررر ا ص ولياسرررررل عاع ال عوي ال عو ال ال ع ا العءعت اعح
ااب عوعلشررح دعالج عوي ال عو ال ال منع اب تعضرراء ادد و يشس عإلدعرج ادمص ن عوذين م عزولمب م ييالز عادج
لععاج تح ام
لشرررراح ن م عزوه و ضرررراليل عو يشس ل ضررررل تالث سرررروالعت ن اريت يررررد ر لعر عو زلب
عو اد ان ( )144( )143ن انالن عوشل ات رل الم ل ن عولا ل عو شرل عو ع ل.
ثالثًا :إجراءات انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:
 vتسةةةرإل اإلجراءات التالية على كافة الشةةةركات المسةةةاةمة العامة المدرجة المفلية بما في ا الصنوف والم ةةةار
والشركات المرخ ة من الم ر المركزإل:
 .1اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مع دعوة الجمعية العمومية ،وفقا ً للخطوات التالية:
رررالدج دعالج
· عوعيدم ارشة وشب رررالل عشر العايل عولا ل عشر رررالدج عإلعالن عن اعح ااب عوعلشررراح
ص
ارريرررا وررشررورر ررال م عورر ررعررالاررل عررشررر ررال رر عوررلررارر رررل
عورريرر رر ررارررل عورر رر ررال ررارررل رر رررل نشرررررررررليرررا
عإلو عل نل  https://www.sca.gov.ae/ar/corporate-governance.aspxب وررك ررل العررد
عن ياد عوي ال عو ال ال اأ ل ن  12يوم على األقل.
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· يوشررل عإلعالن عن اعح ااب عوعلشرراح دعالج عوي ال عو ال ال ال يرربايعان يال اعان بشاعان رردر
تحدعي ا ااوش ل عو لاال عشر عأل لب ا عة يشل ت ن االل سايل عوعيوال عوبدي ل ايا ص و ا يول عشاه
عووسام عألساسل وششل ل وك ل عو العد عو بدد من ياد عاع ال عوي ال عو ال ال وششل ل اـ( )01عحد
عشلين يال ا ص عشر عأل ل حعر ن ان عووسام عألساسل يول عشر دج ت ل.
·

يسل ااب عوعلشح و ضاليل يشس عإلدعرج يعالحا ص و دج عشلج تيام ن اريت عإلعالن.

· نشررل تسرر اء عو لشرربان ااانا لم عو ايررل ااوعلشررح ال والحل عإلعالنات عو الاالدج ااوشررل ل عشر ال
عوشرررل ل ال عو رررالر اشررر ل عو شال ات عود وال (عإلنعلنر)ب وك ل عو العد عو بدد من ياد عاع ال
عوي ال عو ال ال وششل ل ااال ان عشر عأل ل.
·
·

م ييالز وش لشح ا د بشق ااب عوعلشح عوعوازل عن لشبه وش ل رال.
العااج عولا ل عو الر اياي ل ش ل تس اء عو لشبان ال عواالم عوعاول و شق ااب عوعلشح.

· ال حال انر عو رررشرل عو بشال عو ع رررل عوعل ضررر ولا عوشرررل ل اإحدى ارعت عود ول عرشة ععع ادعص
يا ص ألس اء عو لشبان ل العء ع شال عمنع ابب اإنه يع ان عشر شك عوشل ات لععاج عو دد عوز وال
عو شار والا تعالا ابا يعم عوب الل عشر عو العايات عوالز ل ن شك عويلات ال عوال ر عو وا سة حعر
يع رررور نشرررل تسررر اء عو لشررربان عو ع دج ل عو العد عو بدد من ياد عاع ال عوي ال عو ال ال وششرررل ل
بيومين عشر عأل ل عإلشارج ور وك عأل ل ال عإلعالن عن اعح ااب عوعلشاح.
·

و ل ش ل يلبة ال عوعلشح تن يعيدم ارشة وششل ل لايا ص اه عو عودعت عوعاوال:

ت .عو الج عوذع ال الضبصا الا عو لعت عو شال عو ؤيل عو ش ل عو يل عوعل يلبة ال لشاح ني ه عشر تساسلا
( وياذي/بال وياذي  /عيل).
ب .لعر ااوعزع ه اأح ام انالن عوشل ات عويلعرعت عو ويذج وه عووسام عألساسل وششل لب تنه سالي ي ذل عوايل
عوش ل عوبليل ال تدعء ع شه.
ت .ااان اأس اء عوشل ات عو ؤس ات عوعل يزع ل عو ل االا ت يش ل عضاليل ياوس دعرع لا
ييالم اه ا الرج اشلج ت بال اشلج يش ل واا ل وششل ل.

ذوك تي ع ل

ث .ال حال شل عوش ل عمعع اري يع ان راار عاب رس ل ن عوش ل عمعع اري بدد ااه تس اء
عو لشبان و ضاليل يشس عإلدعرج.
·

.0
التالية-:

شاه

العااج عولا ل اإ لعر ويول عوعلشرررابات عو ااآت عشر اي ل تسررر اء عو لشررربان وك ن االل عوعأ د ن
عسررعاياء ر اق تح ام عو العد عو ايررل اضررالعاط عوعلشررح و ضرراليل يشس عإلدعرج شررل ط عو ضرراليل ااهب
عوالعردج ال لعر رياس يشس دعرج عولا ل ر م (/23ر.م) و رررررول  0202م اشرررررأن ععع اد دوال حال ل
عوشررررل ات عو رررراي ل عو ا ل وك ل يال ان عشر عأل ل ن عاع ال عوي ال عو ال ال وششررررل ل ( لاق
ن ال م عإل لعر) .

الت ةةةةةةويق على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بانتخاب أعضةةةةةةاء مجلس اإلدارة يتم وفقا ً ل جراءات
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ررراءوعلم
· يعم عوع رررالير عشر لعرعت عوي ال عو ال ال عو ع شيل اانع اب تعضررراء يشس عإلدعرج ت عزولم ت
ارلييل عم علعل عو ررلي عوعلع ل ييالز تن ي الن عوع ررالير ال عاع اعات عوي ال عو ال ال ااسررع دعم روال
عوع الير عإلو عل نل شليرل عموعزعم ااوضالعاط عوشل ط عو ادرج عن عولا ل الذع عوشأن حا يعم عحع اب
عأليالعت عشر تساس تن "و ل ايم ن عأليالعت ا ي ادل عدد تسل ه عوعل ي عش لا" وك ا ا يعيق نل
عو ادج ( )141ن انالن عوشل ات عوعياريل.
·

الاال ن ذج لييال عن عألشرررررر ا عو لشرررررربان و ضرررررراليل يشس عإلدعرج ل العء عوع ررررررالير ا ا ي رل
عو اي ان ا لج عضبل عن ا لعت ؤيالت عو لشبان.

شالم
· يلي ع شال عوع رالير ن االل ارا ل اايرل وشع رالير يعم الزي لا عشر عو راي ان عوباضرلين ت
ال عماع الب عشر تن د يذا عو را ل ل عماع ال اال ر ايب ت ن االل النا اا ااوباسررررة عآلول
" وسال ل عوع الير"ب ت ن االل عوع الير عإلو عل نل.
ياض عأليررررالعت عوزعيدج ااوو رررر ل

·

ع حدث يررررالت تحد عو رررراي ان ا دد ت ل ن عو دد عوذي ي ش هب ااعم
عوعواسة اان عو لشبان عوذين يالت و اوبلم.

·

ع حدث يررالت تحد عو رراي ان ا دد ت ل ن عو دد عوذي ي ش ه اشن ي الن ال
ي عش ه اإضااعه ور تحد عو لشبان.

انه عسررع دعم اا ل عو دد عوذي

· يعم ل اة عو لشبان وازواصا ايصا و دد عأل يالعت عوعل ح ل عشالا ل لشحب يعم عالن عنع اب عو لشبان
لععاج عو ياعد عو ايررل ااألعضرراء عو ررعيشان عوذين يية تن
عوذين ح ررشالع عشر ت ل عدد ن عأليررالعت
يش شالع تبش ال تعضاء يشس عإلدعرج عشر عأل ل ح ة الععد شل ط عمنع اب.
· ال حال عدم ن عوي ال عو ال ال وششررررررل ل ن ع ا لعر يع شق اانع اب تعضررررررراء يشس عإلدعرج ال
عاع اعان ععاواان ربم ع ع ال عوو رررابب لا عولا ل عأل ل ولياس يشس دعر لا ا د عوعشرررا ر عو رررشرل
عو ع ل عويلات عو والط الا عإلشلعي عشر عووشاط عوذي اشلا عوشل ل ااود ولب وع اان يشس دعرج ؤ ر
وششل ل وك و دج م زيد عشر سول اوال.
رابعاً :اإلف اح باللغتين العربية واإلنجليزية:
· ي الن الااه عودعالج وش اي ان ااإلعالن ااو بع عواال ال عشر عو ال عإلو عل نل وش الر عو اول عوشل ل ااوش عان
عو لاال عإلنيشازيل.
· اضالص عن عوالسايل عو و ال عشالا ال انالن عوشل ات عوعل م الضابلا تعالاب ييالز عسع دعم سايل عم
عوبدي ل ل عولسايل عوو ال عو ليد عإلو عل نل وعالااه عودعالجب عشر تن يعم لععاج ع ال عإلالعءعت عو و ال
عشالا ااو ود ساا ا ص تدناا.

ال

·

ال حال االد عنع اب ألعضاء يشس عإلدعرج يية عود دعالج عو اي ان ماع ال عوي ال عو ال ال عإلعالن عن
اعح ااب عوعلشررح عإلعالن عن وك ااو رربع عواال ال عشر عو ال عإلو عل نل وش ررالر عو اول عوشررل ل ااوش عان
عو لاال عإلنيشازيل.

·

يع ان الاال اد ل عوعلا ل عويالريل وش ل عو لاال عإلنيشازيل تتواء عاع ال عوي ال عو ال ال.
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· يع ان الاال ن ررت ن يليل عوبال ل ال عاع ال عوي ال عو ال ال عو رروالي عشر عو ال عإلو عل نل وش ررالر عو اول
عوشل ل ااوش عان عو لاال عإلنيشازيل.
· يع ان عإلا رراح عشر عو ال عإلو عل نل وش ررالر عو اول عوشررل ل عن نعاي
ااوش عان عو لاال عإلنيشازيل.

باضررل عاع اعات عوي ال عو ال ال

· يع ان تن الن ا ا ا احات عوشل ل عشر عو ال عإلو عل نل وش الر عو اول عوشل ل ااوش عان عو لاال عإلنيشازيل
ا ا ال وك عإلا اح عن العد عاع ال يشس عإلدعرج عإلا اح عن نعاي عماع ال.
رررررريح دوال حيالر
· يع ان عموعزعم اأن يعم ضررررررراال ر عاط و عل نال عشر عو ال عإلو عل نل وششررررررل ل وعب ال
عو ررررع لين عودوال عمسررررعلشررررادي وعلشررررح داالل عو لتج و ياوس عإلدعرج عو ررررادر ن عولا ل ااوش عان عو لاال
عإلنيشازيرررل ضرررررررررراارررل يرررذع عولع اط https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-
 protection.aspxعشر دعالج عو اي ان ماع ال عوي ال عو ال ال.
خامساً :الت ويق اإللكتروني:
اواء عشر لعر رياس يشس دعرج عولا ل ر م (/3ر.م ).و رررول  0202اشرررأن ععع اد دوال حال ل عوشرررل ات عو ررراي ل
عو ا ل عوذي ت اح وششل ات عو درال اأسالعر عود ول ر اق نسام عوع الير عإلو عل نل عشر لعرعت عوي ال عو ال ال
عنع اب تعضاء ياوس عإلدعرج اإنه يع ان عشر عوشل ات لععاج ا يشل:
 .1تح ام عو ادج ( )183ن انالن عوشررررل اتب ييالز وش ررررايم عوع ررررالير عإلو عل نل اااع اعات عوي ال عو ال ال
وششل ل ايا ص وآلوال عو ع ل ودى عو الر عو درال ااه تسلم عوشل ل عو ع دج ن عولا ل يشعلط ال يذا عوباول ا يشل:
ت.

تن ي الن عووسام عألساسل وششل ل ي ح ااسع دعم عوع الير عإلو عل نل ال عاع اعات عوي ال عو ال ال.

ب .تن يالضررح رياس عماع ال عدد عألسررلم عو شررار ل ااماع ال ن االل عوع ررالير عإلو عل نل عوذي م ت ات
حضالريم ا يل عو اي ان عود عإلعالن عن ع ع ال عوو اب عويانالنل عو يلر من ياد عماع ال.
ت .تن يالضح اا عأليالعت عود عوع الير عشر لعرعت عوي ال عو ال ال عدد عأليالعت عو شار ل ن االل
عوع الير عإلو عل نل عشر ل لعر ن لعرعت عوي ال عو ال ال.
ث .تي عرش ات تالى بدديا عولا ل.
 .0د ن عإلاالل ااو ود ( )1عو ااقب ييالز وششل ل احل عوع الير عإلو عل نل وش ايم ل عن ياد عوي ال عو ال ال
ايصا وش دج عوعل بددياب وش ررررايم عوع ررررالير عشر ا ا اوالد اد ل عألع ال عو وشررررالر ت ازء ن شك عو والدب ال
ا ا عألحالعل ي ع ل عو ررايم حاض رلصع عاع ال عوي ال عو ال ال ُح ص اب ويشةةترل لكلك إقرار مسةةصق من المسةةاةم قصل
الت ويق بموافقته على اآلتي:
·

ع ّ ال روال عوع الير عإلو عل نل ل عماع ال.

·

عش ه عوعام ا ايال عسع دعم يذا عآلوال.
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·

ررل رراليعه عإلو عل نل عشر اوالد اد ل تع ال عوي ال عو ال ال ل ادعيل عماع الب عدم وه ن
وا شررررررل اوالد اد ل عألع ال ت عوع ررررررالير ال حال درعم اوالد اديدج ايد ل تع ال عوي ال عو ال ال
تتواء عماع ال.

· ععع ارا ال ح م عو عو عن عوع رررالير _ ُح صا_ عشر عو والد عوعل وم ي رررالت عشالا ل عماع الب
عو والد عويديدج عوعل ضاي ال اد ل تع ال عوي ال عو ال ال تتواء عماع ال.
·

ععع ارا حاضلصع عاع ال عوي ال عو ال ال ُح ص ا.

·

عوعزع ه ا اال عألح ام عوضالعاط عإلالعءعت عو ادرج عن عولا ل عو الر الذع عوشأن.

ذوك

 .3عشر عولبم ا رد ال عوييلج ( )0عو ررراايلل وش رررايم عوذي يرررالت ل عاع ال عوي ال عو ال ال عو شرررار ل ال
حضالر عماع ال عن ا دب ت ااوبضالر عوش ل _ ن ان عاحصا ن ل عوشل ل_ل ال يذا عوباول ييالز وه عوعلعا
_ شاصا ت ازياصا_ عن رررراليعه عوذي م ل عماع الب يبق وه عوع ررررالير عشر اوالد اد ل عألع ال يددصع ا وم ي شق
ااب عوع الير عشر عو ود عوذي لعا اشأنه.
 .4ييالز وششل ل عيد عاع ال عوي ال عو ال ال عن ا د ن االل عم
ان عاحصا ن ل عوشل ل.

ال عو ليلب

حق عوبضالر عوش

ل ن

سادساً :الخدمات اإللكترونية:
 .1اال عوو ا م عإلالعءعت عو ايررررل ا يد عوي اات عو ال ال عنع اب تعضرررراء يشس عإلدعرج عالالج عشر عولعاط
عإلو عل نل عوعاول :
https://www.sca.gov.ae/ar/corporate-governance.aspx
 .0يع ان عشر عوشررررررل ل يديم عودعالج و يد عاع ال عوي ال عو ال ال ن ال م اعح ااب عوعلشررررررح يليل عوبال ل
و عل ناا ص ع ل نسام عو د ل عإلو عل نال عو عاح عشر عو ال عإلو عل نل ولا ل عأل رعر عو اوال عو رررش وك ل عو العد
عو بدد وشوشل ا التل تيام ع ل عشر عأل لب ن االل عألش ا عو لح ولم اذوك ن ل عوشل ل.

سابعاً :إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية:
ايا ُ ألح ام عو ادج ر م ( )170ن عويانالن عم بادي ر م  0و ررررررول  0215اشرررررررأن عوشررررررل ات عوعياريل عوعل تعرر
عو ررالحال وشلا ل وعبديد سررايل ارار عو رراي ان ودعالج عاع ال عوي ال عو ال الب اواء عشر نل عو ادج ر م ()41
ن لعر رياس يشس دعرج عولا ل ر م ( /3ر.م ).و ررول  0202اشررأن ععع اد دوال حال ل عوشررل ات عو رراي ل عو ا لب
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اإنه اإ ان عوشررررل ات رسررررال عودعالعت من ياد عوي ال عو ال ال و رررراي ل عوشررررل ل عن طليق عولسررررايل عوو ررررال
( )SMSت عو ليد عإلو عل نل شليرل تن يول عووسام عألساسل عشر وكب يع ان تن يعم ع ال عإلالعءعت عوعاوال:
· ضاال اود ال اد ل تع ال عوي ال عو ال ال ( لعر اا ) وع ديل عو ادج عو ايل اإعالن عودعالج
ماع ال عوي ال عو ال ال ال عووسام عألساسل وششل ل واعض ن عوع ديل عو شار واه تعالا.
·
·

عوعيدم وشلا ل اع ديل عووسام عألساسل ا د عوب الل عشر العايل عوي ال عو ال ال.
عوعو اق

عو الر عو ول اشأن روال عوعر اق رسال عودعالعت.

· ا د عمنعلاء ن عإلالعءعت عو شررررررار والا تعالا اإ ان عوشررررررل ل رسررررررال عودعالعت عن طليق
اال عو اي ان وعبدي
لععاج عوعالعيل
عولسايل عوو ال ( )SMSت عو ليد عإلو عل نل
ااانا لم ودى عوشل ل عو الر عو اول.
ثامناً :االلتزام بالتعديالت التشريعية:
يية عشر عوشررل ل عو درال عموعزعم اأي ديل شررلي ل عشر الععد حال ل عوشررل ات ي رردر محيصا عشر يررد ر يذع
عوع ام ن ر نيا ا.

د .ع اد ساع عوزعاال
عولياس عوعوياذي
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