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ي الوطنية للتكافل   كة ابوظب   تكافل  – ش م ع   – شر

ح تعديل النظام األساسي   مقتر

 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
 تكافل  - النظام األساسي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل 

 مدرجة بالسوق المالي شركة مساهمة عامة
 تكافل  - النظام األساسي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل 

 مدرجة بالسوق المالي شركة مساهمة عامة

    تمهيد

للتكافل   الوطنية  أبوظبي  في    - تأسست شركة  عامة(  مساهمة  )شركة  تكافل 

إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بعد موافقة السلطات المختصة وبموجب  

من دائرة التنمية   17/11/2003الصادرة بتاريخ    CN-1002130الرخصة التجارية رقم  

الصادر بتاريخ    2003لسنة    217قتصاد رقم  االقتصادية بإمارة أبوظبي وقرار وزارة اال

المؤرخ ،12/10/2003 للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  في    ينوبموجب 

في شأن الشركات    1984( لسنة  8رقم )  االتحاديالقانون    ووفقاً ألحكام  01/06/2003

 والقوانين المعدلة له.  التجارية

شأن الشركات التجارية    في  2015( لسنة  2ولما كان القانون االتحادي رقم )

في    1984( لسنة  8رقم )  االتحادي القانون  قد نص على إلغاء    25/3/2015الصادر في  

والقوانين المعدلة له،  وأوجب على الشركات المساهمة العامة    شأن الشركات التجارية

 القائمة بتعديل أنظمتها األساسية بما يتوافق مع أحكامه. 

إجتم  19/06/2016بتاريخ   وقررت  إنعقد  للشركة  العمومية  الجمعية  اع 

بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام األساسي للشركة  ليتوافق وأحكام  

 في شأن الشركات التجارية.  2015( لسنة 2القانون االتحادي رقم )

 ( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  كان  لسنة  32ولما  الشركات    2021(  بشأن 

(  2رقم )   االتحاديالقانون  قد نص على إلغاء    2021سبتمبر    20التجارية الصادر في  

، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة في شأن الشركات التجارية  2015لسنة  

 مه. تعديل أنظمتها األساسية بما يتوافق مع أحكا

إنعقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار    20/03/2022بتاريخ 

خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام األساسي للشركة ليتوافق وأحكام المرسوم  

وذلك على النحو  بشأن الشركات التجارية،  2021( لسنة 32بقانون اتحادي رقم )

 التالي:

 تمهيد 

ال أبوظبي  شركة  للتكافل  تأسست  مساهمة    - وطنية  )شركة  تكافل 

عامة( في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بعد موافقة السلطات  

الصادرة بتاريخ   CN-1002130المختصة وبموجب الرخصة التجارية رقم  

وزارة    17/11/2003 وقرار  أبوظبي  بإمارة  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

بتاريخ    2003لسنة    217االقتصاد رقم   ، وبموجب    12/10/2003الصادر 

في   المؤرخ  للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  ووفقاً    01/06/2003عقد 

)  االتحادي القانون    ألحكام لسنة  8رقم  ال  1984(  التجاريةفي شأن   شركات 

 والقوانين المعدلة له. 

في شأن الشركات    2015( لسنة 2ولما كان القانون االتحادي رقم )

رقم    االتحادي القانون  قد نص على إلغاء    25/3/2015التجارية الصادر في  

والقوانين المعدلة له،  وأوجب    في شأن الشركات التجارية  1984( لسنة  8)

القائمة بتعديل أنظمتها األساسية بما يتوافق مع   على الشركات المساهمة العامة

 أحكامه. 

وقررت     19/06/2016بتاريخ   للشركة  العمومية  الجمعية  إجتماع  إنعقد 

للشركة    األساسي  النظام  أحكام  تعديل  على  الموافقة  خاص  قرار  بموجب 

( رقم  االتحادي  القانون  وأحكام  لسنة  2ليتوافق  الشركات    2015(  شأن  في 

 التجارية وذلك على النحو التالي: 

 الباب األول  الباب األول 
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 ( 1المادة )

 التعاريف 

ما لم    منها  كل  قرين   المحددة  المعاني   التالية،  للتعابير  يكون   األساسي،  النظام  هذا  في

 : النص ما يدل على غير ذلك  يوجد في سياق

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة  :الدولـــة

ب الشركات:المرسوم  )  قانون  رقم  اتحادي  بقانون  لسنة  32المرسوم  بشأن    2021( 

 .وأي تعديل يطرأ عليهالشركات التجارية 

التأمين  في    2007( لسنة  6القانون اإلتحادي رقم )  :  التأمين  قانون شأن تنظيم اعمال 

 . وأي تعديل يطرأ عليه 

 . المتحدة العربية  اإلمارات بدولة والسلع المالية األوراق هيئة :الهيئـــة

 هو مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  : المصرف المركزي

 بإمارة أبوظبي.  االقتصادية التنمية دائرة :المختصة   السلطة

 سوق أبوظبي لألوراق المالية المدرجة به أسهم الشركة.     :الســـوق

 . الشركة إدارة مجلس :اإلدارة مجلــس

  : الشرعية  الرقابة  جميع   التى  الشرعّية  الرقابةلجنة    هيلجنة  على  اإلشراف  تتولى 

 . النواحي الشرعّية لنشاطات الشركة

االنضباط    :الحوكمة  ضوابط تحقق  التي  واإلجراءات  والمعايير  الضوابط  مجموعة 

تحديد  خالل  من  وذلك  العالمية  واألساليب  للمعايير  وفقاً  الشركة  إدارة  في  المؤسسي 

التنفيذية   للشركة وتأخذ في  العليا  مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

 االعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. 

القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن   : الخاص  القرار

 ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة. 

 ( 1)المادة  

 التعاريف 

  كل   قرين  المحددة   المعاني  التالية،  للتعابير  يكون  األساسي،  النظام  هذا  في

 : النص ما يدل على غير ذلك  ما لم يوجد في سياق منها

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة  :الدولـــة

في شأن الشركات    2015( لسنة  2القانون االتحادي رقم )  قانون الشركات: 

 . وأي تعديل يطرأ عليه  التجارية

في شأن إنشاء هيئة   2007( لسنة  6القانون اإلتحادي رقم )  :  التأمين  قانون

 .وأي تعديل يطرأ عليهالتأمين وتنظيم اعماله 

 . المتحدة العربية  اإلمارات بدولة والسلع المالية األوراق هيئة :الهيئـــة

 العربية   اإلمارات  هيئة التأمين: هيئة الـتأمين المشرفة على نشاط التأمين بدولة

 المتحدة.

 بإمارة أبوظبي.  االقتصادية التنمية دائرة :المختصة   السلطة

 سوق أبوظبي لألوراق المالية المدرجة به أسهم الشركة.     :الســـوق

 . الشركة إدارة مجلس :اإلدارة مجلــس

تتولى اإلشراف على   التى  الشرعّية  الرقابةلجنة    هيلجنة الرقابة الشرعية :  

 . جميع النواحي الشرعّية لنشاطات الشركة

تحقق    :الحوكمة  ضوابط التي  واإلجراءات  والمعايير  الضوابط  مجموعة 

االنضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير واألساليب العالمية وذلك 

من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 للشركة وتأخذ في االعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.العليا  

القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال   :الخاص   القرار

 يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 التي  األسهم  عدد  يساوي  األصوات  من  عدد  مساهم  لكل  يكون  أن  :التراكمي   التصويت

  بين   توزيعها  أو  اإلدارة   مجلس  لعضوية  واحد  لمرشح  بها  بالتصويت  يقوم  بحيث  يملكها،

 للمرشحين  يمنحها  التي  األصوات   عدد  يتجاوز  ال  أن  على  المرشحين  من  يختارهم  من

 . األحوال من حال   بأي بحوزته التي األصوات عدد اختارهم الذين

القرار بسبب مصلحة شخصية مادية    اتخاذ الحالة التي يتأثر فيها حياد     :حـتعارض المصال

طراف ذات العالقة مع مصالح أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح األ

 الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.   استغاللعند    الشركة ككل أو 

التحكم  :   رة ـــــالسيط أو  التأثير  أو غير    - القدرة على  تعيين    - مباشربشكل مباشر  في 

منه أو من الجمعية العمومية   أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة

أو ترتيب آخر    باتفاق للشركة، وذلك من خالل ملكية نسبة من األسهم أو الحصص أو  

 يؤدي إلى ذات التأثير.

لتنفيذية  رئيس وأعضاء مجلس إدارة للشركة وأعضاء اإلدارة ا  :  العالقة  ذات  األطراف

التي يساهم فيها أي من هؤالء بما ال يقل عن  بها، والشركات  العليا للشركة والعاملين 

 % من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة. 30

 مارات العربية المتحدة. العملة الرسمية لدولة اإل الدرهم:

 هو رأس مال الشركة الموافق عليه من قبل الجهات المعنية.  رأس المال:

المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام    اإلدارة:

 أو العضو المنتدب المخول من قبل مجلس اإلدارة بإدارة الشركة ونوابهم.

الشركة: أو    مدير  المنتدب  أو  العضو  العام  التنفيذي المدير  الرئيس  أو  التنفيذي  المدير 

 للشركة المعين من قبل مجلس اإلدارة.

 

 عدد  يساوي   األصوات  من  عدد  مساهم  لكل   يكون  أن  :التراكمي   التصويت

  مجلس   لعضوية   واحد  لمرشح  بها  بالتصويت  يقوم  بحيث  يملكها،  التي  األسهم

 عدد  يتجاوز   ال  أن  على  المرشحين  من  يختارهم  من  بين  توزيعها  أو  اإلدارة

  بحوزته   التي  األصوات  عدد  اختارهم  الذين  للمرشحين  يمنحها  التي  األصوات

 . األحوال من حال بأي

القرار بسبب مصلحة    اتخاذالحالة التي يتأثر فيها حياد     :حـتعارض المصال

طراف  شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح األ 

الصفة المهنية أو الرسمية    استغاللعند    ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو

 بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية. 

في   - ر بشكل مباشر أو غير مباش - القدرة على التأثير أو التحكم :  رة ـــــالسيط

الصادرة القرارات  أو  إدارة شركة  مجلس  أعضاء  أغلبية  من   تعيين  أو  منه 

الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خالل ملكية نسبة من األسهم أو الحصص  

 أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير. باتفاقأو 

   :  العالقة ذات األطراف

العليا بالشركة،   دارة التنفيذيةرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإل •

والشركات التي يملك فيها أي من هؤالء حصة مسيطرة، والشركات األم  

 أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة. 

حتى   • العليا  التنفيذية  اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلس  عضو  أو  رئيس  أقارب 

 الدرجة األولى. 

السنة   • خالل  كان  الذى  االعتباري  أو  الطبيعي  على الشخص  السابقة 

% فأكثر بالشركة أو عضواً في مجلس إدارتها 10التعامل مساهماً بنسبة  

 أو شركتها األم أو شركاتها التابعة.

 الشخص الذي له سيطرة على الشركة.  •

 مارات العربية المتحدة. العملة الرسمية لدولة اإل الدرهم:

 لمعنية. هو رأس مال الشركة الموافق عليه من قبل الجهات ا رأس المال:
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

المدير التنفيذي والرئيس واإلدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام    اإلدارة:

الشركة   بإدارة  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المخول  المنتدب  العضو  أو  التنفيذي 

 ونوابهم.

الشركة: للشركة    مدير  التنفيذي  الرئيس  أو  التنفيذي  المدير  أو  العام  المدير 

 دارة. المعين من قبل مجلس اإل

 ( 2المادة )

 اسم الشركة 

، وهي شركة مساهمة عامة    "تكافل   –شركة أبوظبي الوطنيّة للتكافل  اسم الشركة هو "

 يُشار إليها فيما بعد بلفظ )"الشركة"(. ، و

 
 

 ( 2المادة )

 اسم الشركة 

 " هو  الشركة  للتكافل  اسم  الوطنيّة  أبوظبي  شركة    "تكافل   –شركة  وهي   ،

 يُشار إليها فيما بعد بلفظ )"الشركة"(. مساهمة عامة ، و

 ( 3المادة )

 المركز الرئيسي 

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي ويجوز لمجلس  

المتحدة  اإلدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت في دولة اإلمارات العربية  

 أو خارجها.

 

 ( 3المادة )

 المركز الرئيسي 

أبوظبي  بإمارة  أبوظبي  مدينة  في  القانوني  ومحلها  الرئيسي  الشركة  مركز 

ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت في دولة  

 اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها.

 ( 4المادة )

 مدة الشركة  

قيدها بالسجل    تاريخ  بدأت من  سنة ميالدية    ( مائة 100)هي  المدة المحددة لهذه الشركة  

تجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا و،   17/11/2003التجاري لدي السلطة المختصة بتاريخ 

لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية العمومية بتعديل مدة الشركة  

 أو إنهائها.

 ( 4)  المادة

 مدة الشركة  

قيدها    تاريخ  بدأت من  سنة ميالدية    ( مائة 100)هي  المدة المحددة لهذه الشركة  

تجدد هذه  و،    17/11/2003بالسجل التجاري لدي السلطة المختصة بتاريخ  

المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية 

 الشركة أو إنهائها.العمومية بتعديل مدة 

 (  5المادة ) (  5المادة )
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 أغرض الشركة 

تنظيم  بشأن  م  2007( لسنة  6االتحادي رقم )تباشر الشركة نشاطها وفقاً ألحكام القانون  

التأمين وتعديالته قرار    أعمال  بمقتضاه ، و  الصادرة  والقرارات  واألنظمة والتعليمات 

بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين   2014( لسنة  26رقم )هيئة التأمين  مجلس إدارة  

التأمين  وقرار مجلس إدارة  بتنظيم   2016( لسنة  10رقم )  هيئة  التعليمات المتعلقة  بشأن 

ن نظام أبش  2010( لسنة 4رقم )  يئة التأمينه  أعمال الشركات القائمة وقرار مجلس إدارة

تكون األغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين ، ويمين التكافلأالت 

 والقرارات المعمول بها داخل الدولة .

 : األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي 

بكافة   1-1 أنواعها وأشكالها وفروعها تقديم جميع خدمات التأمين وإعادة التأمين 

أحكام الشريعة اإلسالمّية، بما في ذلك على سبيل المثال و  القانون  المتفقة مع

 ال الحصر:  

التأمين ضدّ الحوادث والمسؤولية المدنّية : ويشمل عمليات التأمين ضدّ  ( أ)

فيها   بما  النقل  ووسائل  والمرور  السير  حوادث  عن  الناتجة  األضرار 

ث الشخصّية واألمراض وإصابات العمل وكذلك  السيارات وعن الحواد 

التأمين ضدّ السرقة وخيانة األمانة واالختالس وضياع األشياء أو تلفها 

واألخطار المتعلّقة باألعمال الزراعّية والصناعّية والهندسّية واألخطار  

المدنّية   المسؤولية  التأمين ضدّ  أنواع  الحيوانات وكافة  قد تصيب  التي 

ُعرفاً أو عادةً في التأمين ضدّ الحوادث  قانونا أو  دخل  وغير ذلك مما ي 

 . والمسؤولية المدنّية

التأمين   ( ب ) : ويشمل ذلك كافة عمليّات  به  يلحق  الحريق وما  التأمين ضدّ 

ضدّ الحريق واألخطار الناجمة عنه وكذلك الظواهر الطبيعّية والكوارث  

ر ذلك  واالنفجارات واالضطرابات والحروب واألخطار المشابهة وغي 

 . عرفاً أو عادةً في التأمين ضدّ الحريققانونا أو مما يدخل 

جميع  ( ج) ويشمل  والجوي:  والبحري  البري  النقل  أخطار  ضدّ  التأمين 

والسفن   كالشاحنات  النقل  وسائل  يصيب  ما  ضدّ  التأمين  عمليات 

 أغرض الشركة 

م بشأن 2007( لسنة  6االتحادي رقم )تباشر الشركة نشاطها وفقاً ألحكام القانون  

التأمين وتنظيم أعماله واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة  إنشاء هيئة 

إدارة   مجلس  قرار  و   ، التأمين  بمقتضاه  )هيئة  لسنة  26رقم  بشأن   2014( 

(  10رقم )  هيئة التأمين  ارة التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إد

وقرار    2016لسنة   القائمة  الشركات  أعمال  بتنظيم  المتعلقة  التعليمات  بشأن 

إدارة التأمين  مجلس  )  هيئة  لسنة  4رقم  الت أبش  2010(  نظام  التكافلأن  ، يمين 

القوانين و أحكام  مع  متفقة  الشركة  أجلها  من  أسست  التي  األغراض  تكون 

 الدولة .والقرارات المعمول بها داخل 

 : األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي 

تقديم جميع خدمات التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعها وأشكالها   1-1

أحكام الشريعة اإلسالمّية، بما في ذلك  و  القانون  وفروعها المتفقة مع

 على سبيل المثال ال الحصر:  

المدنّية : ويشمل عمليات  ( أ) الحوادث والمسؤولية  التأمين ضدّ 

والمرور   السير  حوادث  عن  الناتجة  األضرار  ضدّ  التأمين 

الشخصّية   الحوادث  وعن  السيارات  فيها  بما  النقل  ووسائل 

التأم وكذلك  العمل  وإصابات  السرقة  واألمراض  ضدّ  ين 

وخيانة األمانة واالختالس وضياع األشياء أو تلفها واألخطار  

المتعلّقة باألعمال الزراعّية والصناعّية والهندسّية واألخطار  

التي قد تصيب الحيوانات وكافة أنواع التأمين ضدّ المسؤولية  

ُعرفاً أو عادةً في التأمين قانونا أو  المدنّية وغير ذلك مما يدخل  

 . الحوادث والمسؤولية المدنّيةضدّ 

التأمين ضدّ الحريق وما يلحق به : ويشمل ذلك كافة عمليّات   ( ب )

التأمين ضدّ الحريق واألخطار الناجمة عنه وكذلك الظواهر  

والحروب   واالضطرابات  واالنفجارات  والكوارث  الطبيعّية 
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
والطائرات ومعداتها وآالتها ومهامها من أضرار وكذلك ما تحمله هذه  

أو بضائع أو مواد أو أمتعة أو ممتلكات منقولة أو  الوسائط من أشخاص 

أموال وكذلك التأمين على أجور شحنها وكافة األخطار التي قد تنشأ عن  

ذلك  في  بما  أو رسوها،  إصالحها  أو  نقلها  أو  استخدامها  أو  تصنيعها 

عرفاً أو قانونا أو  األضرار التي قد تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل  

 . دّ أخطار النقل البري والبحري والجويعادةً في التأمين ض

التأمين العائلي والذي يشمل التأمين ذي الصفة االستثمارية أو االدخارية   ( د)

وكذلك التأمين المتعلق بتسديد أقساط التسهيالت المصرفية في حالة وفاة  

له المؤمن  يدخل    أو عجز  مما  ذلك  أو  وغير  في  قانونا  أو عادةً  عرفاً 

 العائلي أو التكافلي.التأمين 

إعادة التأمين : ويشمل ذلك إعادة التأمين لكافة أو بعض عمليات التأمين   ( ه)

 المباشر التي تجريها الشركة أو الغير.

إعادة  ( و) أو  التأمين  الفنّية في مجال  بالدراسات  تقديم االستشارات والقيام 

 التأمين. 

ن مستقبالً، ما دام متفقاً مع أحكام الشريعة  ما قد يستجد من أنواع التأمي  ( ز)

 اإلسالمية. 

مزاولة أي عمٍل أو نشاٍط مهما كانت طبيعته ما دام مرتبطاً أو تابعاً ألي من   1-2

أغراض الشركة المحددة أعاله، أو من شأنه بشكل مباشر أو غير مباشر أن 

الح يعزز أرباح الشركة أو ممتلكاتها وموجوداتها أو يدعم مصالحها أو مص

مجاالت   من  أّي  في  الشركة  أموال  استثمار  ذلك  في  بما  فيها،  المساهمين 

المناسبة   ويكون  االستثمار  التأمين   وقانون  يتعارض  أحكام بما ال  مع  متفقاً 

 الشريعة اإلسالمية. 

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات  1-3

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق  أو الشركات التي تزاول أعماالً  

أو   الهيئات  هذه  تشتري  أن  ولها  خارجها  في  أو  الدولة  داخل  في  غرضها 

، أو أن تشترك في تأسيس أو تؤسس كياناً جديداً    الشركات أو أن تلحقها بها

أو  قانونا أو  واألخطار المشابهة وغير ذلك مما يدخل   عرفاً 

 . تأمين ضدّ الحريقعادةً في ال

البري والبحري والجوي: ويشمل   ( ج) النقل  أخطار  التأمين ضدّ 

جميع عمليات التأمين ضدّ ما يصيب وسائل النقل كالشاحنات  

أضرار  من  ومهامها  وآالتها  ومعداتها  والطائرات  والسفن 

وكذلك ما تحمله هذه الوسائط من أشخاص أو بضائع أو مواد 

أ  منقولة  ممتلكات  أو  أمتعة  على أو  التأمين  وكذلك  أموال  و 

أو  تصنيعها  تنشأ عن  قد  التي  األخطار  أجور شحنها وكافة 

ذلك   في  بما  رسوها،  أو  إصالحها  أو  نقلها  أو  استخدامها 

قانونا أو  األضرار التي قد تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل  

عرفاً أو عادةً في التأمين ضدّ أخطار النقل البري والبحري  

 . والجوي

التأمين ذي الصفة االستثمارية التأمين   ( د) العائلي والذي يشمل 

أو االدخارية وكذلك التأمين المتعلق بتسديد أقساط التسهيالت  

وغير ذلك مما    المصرفية في حالة وفاة أو عجز المؤمن له

 العائلي أو التكافلي.عرفاً أو عادةً في التأمين قانونا أو يدخل 

التأ ( ه) إعادة  ذلك  ويشمل   : التأمين  بعض  إعادة  أو  لكافة  مين 

 عمليات التأمين المباشر التي تجريها الشركة أو الغير. 

تقديم االستشارات والقيام بالدراسات الفنّية في مجال التأمين   ( و)

 أو إعادة التأمين.

ما قد يستجد من أنواع التأمين مستقبالً، ما دام متفقاً مع أحكام   ( ز)

 الشريعة اإلسالمية. 

مزاولة أي عمٍل أو نشاٍط مهما كانت طبيعته ما دام مرتبطاً أو تابعاً  1-2

ألي من أغراض الشركة المحددة أعاله، أو من شأنه بشكل مباشر  

أو غير مباشر أن يعزز أرباح الشركة أو ممتلكاتها وموجوداتها أو  

استثمار  ذلك  في  بما  فيها،  المساهمين  أو مصالح  يدعم مصالحها 
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
بما   ذلك  التأمينكّل  وقانون  يتعارض  ال  الشريعة و  بما  أحكام  يخالف  ال 

 اإلسالمية. 

ر أغراض وصالحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعاله بشكل  تفس 1-4

وتمارس   أغراضها  تحقق  أن  للشركة  ويجوز  معانيها،  وبأوسع  مقيد  غير 

تها المذكورة سواء في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج، اصالحي 

ار كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت آلخر بقر

وقانون   المرسوم بقانون الشركاتطبقاً ألحكام    من الجمعّية العمومّية خاص  

المنفذة لهما ، وال يحدها في ذلك سوى ضرورة االلتزام الـتأمين والقرارات 

 بأحكام الشريعة اإلسالمية وبأحكام التشريعات النافذة في الدولة التزاماً كامالً.

ط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة  ال يجوز للشركة القيام بأية نشاط يُشتر 1-5

الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو خارج الدولة إال بعد الحصول على 

والمصرف  الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذه التراخيص للهيئة  

 والسلطة المختصة.  المركزي 

في الشركة  المناسبة    أموال  االستثمار  مجاالت  من  ال  أّي  بما 

 متفقاً مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يتعارض وقانون التأمين  ويكون  

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع غيرها  1-3

من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي  

اخل الدولة أو في خارجها ولها  قد تعاونها على تحقيق غرضها في د

أو أن تشترك  أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها

جديداً   كياناً  تؤسس  أو  تأسيس  بما  في  ذلك  كّل  يتعارض ،  بما ال 

 ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية. و وقانون التأمين

الفقرات  تفسر أغراض وصالحيات الشركة المنصوص عليها في   1-4

أعاله بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق  

تها المذكورة سواء في دولة اإلمارات  اأغراضها وتمارس صالحي 

توسيعها وتغييرها   لها  يجوز  الخارج، كما  أو في  المتحدة  العربية 

بقرار   آلخر  وقت  من  طريقة  بأي  الجمعّية  خاص  وتعديلها  من 

وقانون الـتأمين والقرارات    قانون الشركات   طبقاً ألحكام  العمومّية

لهما بأحكام المنفذة  االلتزام  ضرورة  سوى  ذلك  في  يحدها  وال   ،

التزاماً  الدولة  في  النافذة  التشريعات  وبأحكام  اإلسالمية  الشريعة 

 كامالً.

ال يجوز للشركة القيام بأية نشاط يُشترط لمزاولته صدور ترخيص   1-5

لى النشاط بالدولة أو خارج الدولة إال  من الجهة الرقابية المشرفة ع

بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذه  

 التراخيص للهيئة وهيئة التأمين والسلطة المختصة.  

 

 الباب الثاني 

 رأسمال الشركة  

 ( 6المادة )

 الباب الثاني 

 رأسمال الشركة  

 ( 6المادة )
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 رأس المال الُمصدر 

الشركة مال  رأس  )المصدر    حدد  مائة  105.000.000بمبلغ  ماليين(  درهم    وخمسة 

( درهم  1سهم بقيمة اسمّية قدرها )  وخمسة ماليين( مائة  105.000.000موزعاً على ) 

، متساوية مع بعضها البعض واحد للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل

 في الحقوق وااللتزامات. 

 

 رأس المال الُمصدر 

( مائة مليون درهم 100.000.000بمبلغ )المصدر    حدد رأس مال الشركة

( درهم 1( مائة مليون سهم بقيمة اسمّية قدرها )100.000.000موزعاً على )

، متساوية مع بعضها واحد للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل

 البعض في الحقوق وااللتزامات. 

 

 ( 7المادة )

 نسبة الملكية 

  من قبل وغير قابلة للتجزئة ويجب أن تكون مملوكة بالكامل  اسمية  جميع أسهم الشركة  

 االعتباريين. أو /الطبيعيين و، مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 ( 7المادة )

 نسبة الملكية 

جميع أسهم الشركة أسمية وغير قابلة للتجزئة ويجب أن تكون مملوكة بالكامل  

 .مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل

 

 ( 8المادة )

 التزام المساهم قبل الشركة 

حدود في  إال  الشركة  على  خسائر  أو  التزامات  بأية  المساهمون  يلتزم  مساهمتهم   ال 

 . بالشركة

 

 ( 8المادة )

 التزام المساهم قبل الشركة 

حدود  في  إال  الشركة  على  خسائر  أو  التزامات  بأية  المساهمون  يلتزم    ال 
 .مساهمتهم بالشركة

 ( 9المادة )

 االلتزام بالنظام األساسي وقرارات الجمعية العمومية 

جمعياتها  وقرارات  للشركة  األساسي  النظام  المساهم  قبول  السهم  ملكية  على  يترتب 

 العمومية وال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس المال .   

 
 

 

 ( 9المادة )

 االلتزام بالنظام األساسي وقرارات الجمعية العمومية 

وقرارات   للشركة  األساسي  النظام  المساهم  قبول  السهم  ملكية  على  يترتب 

جمعياتها العمومية وال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس  

 المال .    

 ( 10المادة ) ( 10المادة )
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 عدم تجزئة السهم  

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص  

هؤالء   ويكون  الشركة،  تجاه  عنهم  ينوب  من  بينهم  من  يختاروا  أن  وجب  متعددون 

الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم    االلتزاماتاألشخاص مسؤولين بالتضامن عن  

 من ينوب عنهم يجوز ألي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه  اختيارعلى    اتفاقهم

 . ويتم إخطار الشركة والسوق المالي بقرار المحكمة بهذا الشأن

 

 عدم تجزئة السهم  

عدة ورثة أو تملكه   السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى

أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة،  

الناشئة عن ملكية   االلتزاماتويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن  

وفي حال عدم   يجوز ألي منهم    اختيارعلى    اتفاقهمالسهم،  ينوب عنهم  من 

ر الشركة والسوق المالي بقرار ويتم إخطا  اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه

 . المحكمة بهذا الشأن

 ( 11المادة  )

 ملكية السهم 

  من مالك األسهم من ذات الفئة، كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره  

بال تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي األرباح المبينة فيما بعد وحضور  

  جلسات الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها. 

 ( 11المادة  )

 ملكية السهم 

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز في ملكية 

موجودات الشركة عند تصفيتها وفي األرباح المبينة فيما بعد وحضور جلسات  

 الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها.  

 ( 12المادة )

 التصرف باألسهم 

  فيه   المدرجة  المالي  السوق   في   بها  المعمول   والقرارات   واألنظمة  القوانين  الشركة  تتبع

  حقوق   أي  وترتيب  ورهنها  ملكيتها  ونقل  وتداولها  الشركة   أسهم   وتسجيل  إصدار   بشأن

 أي  على  رهنها  أو  فيها  التصرف  أو  الشركة  أسهم  عن  تنازل  أيّ   تسجيل  يجوز  وال  عليها،

 . األساسي النظام هذا أحكام مخالفة الرهن او التصرف أو التنازل شأن من كان إذا وجه،

 

 ( 12المادة )

 التصرف باألسهم 

  المالي   السوق  في   بها  المعمول  والقرارات  واألنظمة  القوانين  الشركة  تتبع 12.1

 ملكيتها  ونقل  وتداولها الشركة  أسهم  وتسجيل إصدار  بشأن  فيه المدرجة

  أسهم   عن  تنازل  أيّ   تسجيل  يجوز  وال  عليها،  حقوق   أي  وترتيب  ورهنها

 شأن   من  كان  إذا  وجه،  أي  على  رهنها  أو  فيها  التصرف  أو  الشركة

 . األساسي النظام هذا أحكام مخالفة الرهن او التصرف أو التنازل

 ( 13المادة )

 المساهم  دائنو ورثة أو  

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختام على دفاتر 

أن   وال  القسمة  إمكان  لعدم  جملة  بيعها  أو  قسمتها  يطلبوا  أن  وال  ممتلكاتها  أو  الشركة 

 ( 13المادة )

 ورثة أو دائني المساهم  

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختام على 

بيعها جملة لعدم إمكان  دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو 

القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى 
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل  

 ة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية.  على قوائم جرد الشرك

 

ة وحساباتها الختامية وعلى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشرك

 قرارات جمعياتها العمومية. 

 ( 14المادة )

 زيادة أو تخفيض رأس المال  

الهيئة   - أ الحصول على موافقة  المركزي  بعد  المختصة  والمصرف  والسلطة 

االسمية  القيمة  بنفس  جديدة  أسهم  بإصدار  الشركة  رأسمال  زيادة  يجوز 

يجوز   كما  االسمية  القيمة  إلى  إصدار  عالوة  بإضافة  أو  األصلية  لألسهم 

 تخفيض رأس مال الشركة.  

وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها االسمية وإذا تم إصدارها  -ب

فرق إلى االحتياطي القانوني، ولو جاوز االحتياطي  بأكثر من ذلك أضيف ال

 القانوني بذلك نصف رأسمال الشركة المصدر . 

وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار خاص يصدر من  -ج

الحالتين وبعد  اقتراح  من مجلس اإلدارة في  بناءاً على  العمومية  الجمعية 

يض، وعلى أن يبين في حالة  سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أي تخف

الزيادة مقدارها وسعر إصدار األسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار 

 هذا التخفيض وكيفية تنفيذه. 

األولوية في   -د للمساهمين حق  الجديدة    االكتتابيكون  يسري على وباألسهم 

الخاصة  هذه  في    االكتتاب القواعد  األصلية  باالكتتاباألسهم  األسهم   في 

 ستثنى من حق األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة ما يلي: ويُ 

 .يؤدي إلى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها دخول شريك إستراتيجي- 1

النقدية حت- 2 الديون  للحكومــة    ويل  المحلية    االتحاديةالمستحقة  والحكومات 

التمويل وشركات  والبنوك  الدولة  في  العامة  والمؤسسات  في    والهيئات  أسهم  إلى 

 . رأسمال الشركة

الشركة - 3 تحفيز موظفي  للتحفيز على   برنامج  يهدف  برنامج  إعداد  من خالل 

 .هاسهمأل الموظفين تملكاألداء المتميز وزيادة ربحية الشركة ب 

 .فيها  أسهم المصدرة من قبل الشركة إلى الصكوك: أو  السندات تحويل- 4

 ( 14المادة )

 زيادة أو تخفيض رأس المال  

بعد الحصول على موافقة الهيئة وهيئة التأمين والسلطة المختصة   - أ

القيمة   بنفس  جديدة  أسهم  بإصدار  الشركة  رأسمال  زيادة  يجوز 

القيمة   إلى  إصدار  عالوة  بإضافة  أو  األصلية  لألسهم  االسمية 

 االسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة.  

السمية وإذا تم  وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها ا -ب

إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى االحتياطي القانوني،  

الشركة   رأسمال  نصف  بذلك  القانوني  االحتياطي  جاوز  ولو 

 المصدر . 

وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار خاص   -ج

يصدر من الجمعية العمومية بناءاً على اقتراح  من مجلس اإلدارة  

و الحالتين  أي  في  حالة  في  الحسابات  مدقق  تقرير  سماع  بعد 

تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار 

التخفيض   هذا  مقدار  التخفيض  حالة  في  ويبين  الجديدة  األسهم 

 وكيفية تنفيذه. 

في   -د األولوية  حق  للمساهمين  الجديدة   االكتتابيكون  باألسهم 

 باالكتتاباألسهم القواعد الخاصة هذه في  االكتتابيسري على و

األصلية األسهم  االكتتاب   في  في  األولوية  حق  من  ويُستثنى 

 باألسهم الجديدة ما يلي: 

إستراتيجي- 1 شريك  وزيادة   دخول  للشركة  منافع  تحقيق  إلى  يؤدي 

 . ربحيتها

النقدية حت- 2 الديون  للحكومــة    ويل  والحكومات   االتحاديةالمستحقة 

  المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة والبنوك وشركات التمويل

 . إلى أسهم في رأسمال الشركة
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

موافقة   على  الحصول  يتعين  أعاله  المذكورة  األحوال  جميع  المركزي   وفي  المصرف 

 وإستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.والهيئة 

 

الشركة   - 3 موظفي  تحفيز  يهدف   برنامج  برنامج  إعداد  خالل  من 

ب  الشركة  ربحية  وزيادة  المتميز  األداء  على   الموظفين  تملكللتحفيز 

 .هاسهمأل

 .فيها  أسهم  المصدرة من قبل الشركة إلى  وك:الصك  أو  السندات  تحويل- 4

وفي جميع األحوال المذكورة أعاله يتعين الحصول على موافقة هيئة التأمين   

 والهيئة وإستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

 ( 15المادة )

 حق المساهم في اإلطالع على دفاتر ومستندات الشركة  

على أية مستندات أو وثائق  كذلك  على دفاتر الشركة ووثائقها و  االطالعلحق في  للمساهم ا

طراف ذات العالقة بإذن من مجلس اإلدارة  حد األ أتتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع  

 .أو بموجب قرار من الجمعية العمومية

 

 ( 15المادة )

 حق المساهم في اإلطالع على دفاتر ومستندات الشركة  

ا في  للمساهم  و  االطالعلحق  ووثائقها  الشركة  دفاتر  أية كذلك  على  على 

طراف ذات  حد األ أمستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع  

 . العالقة بإذن من مجلس اإلدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية

 ب الثالث  البا 

 الصكوك  

 ( 16المادة )

 إصدار الصكوك 

أن   الهيئة  بعد موافقة  العمومية  بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها  للشركة  يكون 

ويبين  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  يتوافق مع  بما  مالية  أوراق  أو  إصدار صكوك  تقرر 

قابليتها للتحويل إلى  القرار قيمة الصكوك أو األوراق المالية وشروط إصدارها ومدى  

ب  تفويض مجلس اإلدارة في تحديد موعد إصدار الصكوك  أسهم، ولها أن تصدر قراراً 

 . على أال يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض

 

 الباب الثالث  

 الصكوك  

 ( 16المادة )

 إصدار الصكوك 

موافقة  يكون للشركة بموجب قرار خاص صادر من جمعيتها العمومية بعد  

الهيئة أن تقرر إصدار صكوك أو أوراق مالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة  

اإلسالمية، ويبين القرار قيمة الصكوك أو األوراق المالية وشروط إصدارها 

تفويض مجلس اإلدارة ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم، ولها أن تصدر قراراً ب 

وز سنة من تاريخ الموافقة على في تحديد موعد إصدار الصكوك على أال يتجا

 .التفويض

 ( 17المادة )

 تداول الصكوك  

 ( 17المادة )

 تداول الصكوك  
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متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  أو أوراق مالية  يجوز للشركة أن تصدر صكوك   .أ

إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول  قابلة للتداول  

 لكل إصدار. 

ً يكون الصك   . ب  صدار الصكوك لحاملها. إ يجوز  وال أو الورقة المالية اسميا

ً   ألصحابها  تعطي  واحد  تمويل  بمناسبة  تصدر  أو األوراق المالية التي  الصكوك .ج   حقوقا

 . ذلك يخالف شرط كل باطالً  ويقع متساوية

سواء كانت  قابلة للتداول  أو أوراق مالية  يجوز للشركة أن تصدر صكوك   .أ

 إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.قابلة أو غير قابلة للتحول  

ً يكون الصك   . ب  صدار الصكوك لحاملها. إ يجوز  وال أو الورقة المالية اسميا

التيأو    الصكوك .ج المالية   تعطي   واحد   قرض   بمناسبة  تصدر  األوراق 

ً  ألصحابها  . ذلك يخالف شرط كل باطالً  ويقع  متساوية حقوقا

 ( 18المادة )

 الصكوك القابلة للتحول ألسهم  

  اتفاقياتإلى أسهم إال إذا نُص على ذلك في  أو األوراق المالية  ال يجوز تحويل الصكوك  

وحده  أو الورقة المالية  نشرة اإلصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك الصك    أو  وثائق  أو

للصك أو الورقة المالية ما لم تتضمن     االسميةالحق في قبول التحويل أو قبض القيمة  

اتفاقيات أو وثائق أو نشرة اإلصدار إلزامية التحويل ألسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل  

 .  ية ألسهم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند اإلصدارالصكوك أو األوراق المال

 ( 18المادة )

 الصكوك القابلة للتحول ألسهم  

إلى أسهم إال إذا نُص على ذلك أو األوراق المالية  ال يجوز تحويل الصكوك  

نشرة اإلصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك الصك   أو   وثائق   أو   اتفاقيات في  

للصك     االسميةوحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة  ية  أو الورقة المال

اتفاقيات أو وثائق أو نشرة اإلصدار إلزامية  المالية ما لم تتضمن  الورقة  أو 

التحويل ألسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل الصكوك أو األوراق المالية ألسهم 

 . بناء على الموافقة المسبقة من الطرفين عند اإلصدار

 الباب الرابع 

 مجلس إدارة الشركة 

 ( 19المادة  )

 إدارة الشركة 

يتولى إدارة الشـــركة مجلس إدارة مكون من عدد ســـبعة أعضـــاء تنتخبهم  .أ

ويجب أن يكون الجمعية العمومية للمسـاهمين بالتصـويت السـري التراكمي، 

 من المستقلين غير التنفيذيين. على األقل أعضاء مجلس اإلدارة  ثلث

ــاء مجلس اإلدارة من غير أالّ  ويجــب في كــّل األحوال   . ب يزيــد عــدد أعضـــ

 المتمتعين بجنسية الدولة على اثنين. 

 الباب الرابع 

 مجلس إدارة الشركة 

 ( 19المادة  )

 إدارة الشركة 

ــبعة   .أ ــركة مجلس إدارة مكون من عدد س ــاء يتولى إدارة الش أعض

ــري   ت الســ ــوـي التصــ ة للمســـــاهمين ـب ة العمومـي تنتخبهم الجمعـي

 التراكمي. 

ــاء مجلس اإلدارة من  . ب ويـجب في ـكّل األحوال أالّ يزـيد ـعدد أعضــ

 غير المتمتعين بجنسية الدولة على اثنين. 
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بأســماء أعضــاء مجلس إدارتها، المصــرف المركزي  على الشــركة إعالم  .ج

 .وعن خلو مركز أي منهم

بأســماء أعضــاء مجلس إدارتها، التأمين  على الشــركة إعالم هيئة   .ج

 .وعن خلو مركز أي منهم

 ( 20المادة  )

 مدة العضوية بمجلس اإلدارة 

يتولى كل عضــو من أعضــاء مجلس اإلدارة منصــبه لمدة ثالث ســنوات ميالدية،  - أ

ــاء الذين  ــكيل المجلس، ويجوز إعادة انتخاب األعضـ وفي نهاية هذه المدة يعاد تشـ

 انتهت مدة عضويتهم. 

أن يعين أعضـاء في المراكز ( ثالثين يوما، 30خالل مدة أقصـاها )لمجلس اإلدارة   -ب

ـــنة   على أن يعرض ـهذا التعيين على الجمعـية العمومـية في  التي تخلو في أثـناء الســ

ويكمل العضــو الجديد مدة ســلفه،  أول اجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم،  

ــاغر خالل تـلك الـمدة وـجب على  ــو ـجدـيد ـبالمركز الشــ وفي ـحال ـعدم تعيين عضــ

اغر في أول اجتماع للجمعي  ح النتخاب عضـو للمركز الـش ة المجلس فتح باب الترـش

 العمومية، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ــاء المجلس أو أكثر خالل ـمدة والـية  -ج ــاغرة ربع ـعدد أعضــ إذا بلـغت المراكز الشــ

مجلس اإلدارة وـجب على المجلس دعوة الجمعـية العمومـية لالجتـماع خالل ثالثين  

ــاغرة، وفي جميع  ــغر آخر مركز النتخاب من يمأل المراكز الشـ يوماً من تاريخ شـ

 ال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.األحو

أو فهد  إدس اإلدارش  اسااااتهجةت مإذا قدم رئيس وأعضااااجل  إدس إدارش اة اااار     -د

ت ااا يج ةإن   ةقت       اة صااارل اة ر   نصاااجال اةهجنونع ف دج  إدس إدارش  

ذو  اةخارش واالختصاااجت وت يي  رئيس ة ج ونجئه ةل    اي  أعضاااجئ ج ةتتوةج 

إدارش اة اااار ا و ودعوش اةإ  يا  اة  و يا  ةخإت اجة خخج  ادش ال ت ياد عدج  خ ا  

أ ااا ر    تجريش ت ااا يج اةدإن  قجاد  ةدتإديد ة دش   ج د  وة رش واردش اهرار    

النتخجه  إدس إدارش إديد ةد ااار  و وتتر ج   اة ر   اة صااارل   إدس إدارش  

 . إدس إدارش اة صرل اة ر   اة ر   أت جه اةدإن  اةتع يرددهج 

ــرـكة مقرر لمجلس اإلدارة -ه ، وال يجوز أن يكون مقرر المجلس  يـجب أن يكون للشــ

 من أعضائه.

 ( 20المادة  )

 مدة العضوية بمجلس اإلدارة 

رة منصـبه لمدة ثالث سـنوات  يتولى كل عضـو من أعضـاء مجلس اإلدا - أ

ميالدية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة انتخاب 

 األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم. 

لمجلس اإلدارة أن يعين أعضـــاء في المراكز التي تخلو في أثناء الســـنة  -ب

على أن يعرض ـهذا التعيين على الجمعـية العمومـية في أول اجتـماع لـها  

 إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.

إذا بلغت المراكز الشـاغرة ربع عدد أعضـاء المجلس أو أكثر خالل مدة  -ج

ــة  العمومي ــة  الجمعي دعوة  المجلس  ــب على  وج اإلدارة  مجلس  ــة  والي

ــغر آخر مركز النتـخاب من   اً من ـتاريخ شــ اع خالل ثالثين يوـم لالجتـم

عضــــو الجديد مدة يمأل المراكز الشــــاغرة، وفي جميع األحوال يكمل ال

 سلفه.

إذا قدم رئيس وأعضااجل  إدس إدارش اة اار   اسااتهجالت م أو فهد  إدس   -د

ت اااا يج ةإن    هيئ  اةتأ ي اإلدارش نصااااجال اةهجنونع ف دج  إدس إدارش  

 ةقتا     ذو  اةخارش واالختصاااااجت وت يي  رئيس ة اج ونجئه ةل    

ي  ةخإت جة اي  أعضاجئ ج ةتتوةج إدارش اة ار  و ودعوش اةإ  ي  اة  و 

خخج  ادش ال ت ياد عدج  خ ا  أ اااا ر    تاجريش ت اااا ياج اةدإنا  قاجادا   

  إدس إدارش هيئا  اةتاأ ي ةدتإادياد ة ادش   اج دا  وة رش وارادش اهرار     

النتخجه  إدس إدارش إديد ةد ار  و وتتر ج اة ار   أت جه اةدإن  اةتع 

 . إدس إدارش هيئ  اةتأ ي يرددهج 

، وال يجوز أن يكون مقرر لمجلس اإلدارة  يجب أن يكون للشــركة مقرر -ه

 المجلس من أعضائه.

 ( 21المادة  ) ( 21المادة  )
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 أعضاء مجلس اإلدارة  مساهمة 

 الخبرة من غير المساهمين.يجوز أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي 

 

 حاالت تعيين الجمعية العمومية ألعضاء مجلس اإلدارة  

اسـتثناء من وجوب إتباع آلية الترشـح لعضـوية مجلس اإلدارة الذي يتعين أن  

يســــبق اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها النتخاب أعضــــاء المجلس  

ــرـكات  144/2ووفـقاً لحكم الـمادة ) يجوز للجمعـية العمومـية ، ( من ـقانون الشــ

ــاء من ذوي الخبرة في مجلس اإلدارة من غير   أن تعين عـدداً من األعضـــ

المسـاهمين في الشـركة على أال يتجاوز ثلث عدد األعضـاء المحددين بالنظام 

 في حال تحقق أياً من الحاالت التالية: األساسي

عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب   .أ

نقص عدد   بشكل يؤدي إلى الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

 .انعقادهأعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة 

الموافقة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم تعينهم في   . ب

 المراكز الشاغرة من قبل مجلس اإلدارة.

استقالة أعضاء مجلس اإلدارة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية  .ج

الشركة لحين فتح  العمومية وتعيين مجلس مؤقت لتسيير أعمال 

 باب الترشح لعضوية المجلس. 

 ( 22المادة  )

 متطلبات الترشح لعضوية المجلس 

 يتعين على المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يقدم للشركة ما يلي:  

السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة   .1

 العضو التى يترشح لها )تنفيذي /غير تنفيذي / مستقل(. 

(  6رقم ) التأمينوقانون   المرسوم بقانون الشركاتبالتزامه بأحكام  اً إقرار .2

واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة والمنفذة لهما ،    م2007لسنة 

في    والنظام األساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص

 داء عمله. أ

 ( 22المادة  )

 متطلبات الترشح لعضوية المجلس 

 يتعين على المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يقدم للشركة ما يلي:  

السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع   .1

العضو التى يترشح لها )تنفيذي /غير تنفيذي / تحديد صفة 

 مستقل(. 

إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات وقانون إنشاء هيئة التأمين   .2

واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة    م2007( لسنة 6رقم )
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
3.  ً   عضوية يشغل أو فيها  العمل يزاول التي والمؤسسات الشركات بأسماء  بيانا

 مباشرة  غير أو مباشرة بصورة به يقوم عمل أي إداراتها وكذلك مجالس

 للشركة.  منافسة يشكل

 المرسوم بقانون الشركات. من( 149)   للمادة المرشح مخالفة بعدم إقراراً  .4

في حال ممثلي الشخص االعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص  .5

 االعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة. 

بالشركات التجارية التى  يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد األسهم أو بياناً   .6

 الحصص فيها.

 

والمنفذة لهما ، والنظام األساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية 

 داء عمله. أفي   الشخص الحريص

  أو فيها  العمل يزاول التي والمؤسسات الشركات بأسماء بيان .3

  بصورة به يقوم عمل أي إداراتها وكذلك مجالس  عضوية يشغل

 للشركة.  منافسة يشكل مباشرة غير أو مباشرة

 . قانون الشركات من( 149)  للمادة المرشح مخالفة  بعدم إقرار .4

في حال ممثلي الشخص االعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من   .5

الشخص االعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية  

 مجلس اإلدارة. 

بيان بالشركات التجارية التى  يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد   .6

 األسهم أو الحصص فيها.

 ( 23المادة  )

 انتخاب رئيس المجلس ونائبه 

ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضــائه رئيســاً ونائباً للرئيس ، ويقوم نائب الرئيس   . أ

المصــــرف  مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه ، وعلى مجلس اإلدارة تزويد 

بنـسخة من محاضر إجتماعات المجلس وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس المركزي  

وضــين بالتوقيع عن الشــركة وبنماذج مجلس إدارة الشــركة ونائبه واألعضــاء المف

 توقيعاتهم، خالل سبعة أيام من صدور تلك القرارات.

ة  . ب ارات العربـي ة اإلـم ه من مواطني دوـل ائـب يجـب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة وـن

دة دير ،    المتـح وال يجوز الجمع بين منصـــــب رئيس مجلس اإلدارة ومنصـــــب ـم

 الشركة أو العضو المنتدب.

ن ينتخب من بين أعضـــائه عضـــواً منتدباً لودارة وال يجوز يحق لمجلس اإلدارة أ . ج

للعضــــو المنتدب أن يكون رئيســــاً تنفيذياً أو مديراً عاماً لشــــركة أخرى ، ويحدد 

المجلس اختصــاصــاته ومكاف ته، كما يكون له أن يشــكل من بين أعضــائه لجنة أو 

شـركة وتنفيذ أكثر يمنحها بعض اختصـاصـاته أو يعهد إليها بمراقبة سـير العمل بال

 قرارات المجلس. 

 ( 23المادة  )

 انتخاب رئيس المجلس ونائبه 

ــاً ونائباً للرئيس ، ويقوم  . أ ــائه رئيســ ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضــ

اـبه أو قـيام ـمانع ـلدـيه ، وعلى مجلس   ام الرئيس عـند غـي ـناـئب الرئيس مـق

ــر إجتـماـعات   ـــخة من مـحاضــ المجلس  اإلدارة تزوـيد هيـئة الـتأمين بنســ

وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه واألعضاء  

بعة أيام من  المفوضـين بالتوقيع عن الـشركة وبنماذج توقيعاتهم، خالل ـس

 صدور تلك القرارات.

يـجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة وـنائـبه من مواطني دوـلة اإلـمارات  . ب

ة المتـحدة صــــب رئيس مجلس اإلدارة وال يجوز الجمع بين من ،    العربـي

 ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب.

يحق لمجلس اإلدارة أن ينتخب من بين أعضـــائه عضـــواً منتدباً لودارة  . ج

وال يجوز للعضـو المنتدب أن يكون رئيسـاً تنفيذياً أو مديراً عاماً لشـركة  

أخرى ، ويحدد المجلس اختصــاصــاته ومكاف ته، كما يكون له أن يشــكل 

أعضـائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصـاصـاته أو يعهد إليها  من بين  

 بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس. 
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 ( 24المادة )

 صالحيات مجلس اإلدارة 

  والتصرفات   األعمال  بكافة   والقيام  الشركة  إدارة  في   السلطات  كافة  اإلدارة  لمجلس .أ

  الصالحيات   كافة  وممارسة   به،  القيام  للشركة  مصرح   هو  حسبما  الشركة   عن  نيابة

 احتفظ   ما إال  والصالحيات  السلطات  هذه   من  يحد   وال  أغراضها،  لتحقيق  المطلوبة

 العمومية.  للجمعية  األساسي النظام أو المرسوم بقانون الشركات به

يضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية وشؤون الموظفين  . ب

واجتماعاته  أعماله  بتنظيم  الئحة خاصة  المجلس  يضع  كما  المالية،  ومستحقاتهم 

 وتوزيع االختصاصات والمسئوليات.

أحكام   .ج الشركاتمع مراعاة  بقانون  الصادرة عن   المرسوم  له  المنفذة  والقرارات 

ومنح عقد القروض آلجال تزيد على ثالث سنوات  في    اإلدارة  مجلس  يُفَوض  الهيئة  

أدوات  التسهيالت   من  وغيرها  والمضاربات  المرابحات  مجال  في  واالستثمار 

الشركة  االستثمار اإلسالمية،   أموال  أو رهن  المتجر  أو  الشركة  بيع عقارات  أو 

أو إجراء الصلح    التزاماتهمالمنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من  

 .ومتابعة إجراءاته على التحكيم واالتفاق

حوكمة    والمسؤوليات  بالمهام  اإلدارة  مجلس  يلتزم .د بضوابط  عليها  المنصوص 

 التي تنطبق على الشركة.  العامة اهمةسالشركات الم

 ( 24المادة )

 صالحيات مجلس اإلدارة 

  األعمال  بكافة  والقيام  الشركة   إدارة  في   السلطات   كافة  اإلدارة   لمجلس  .أ

  به،   القيام  للشركة  مصرح  هو  حسبما  الشركة  عن  نيابة  والتصرفات

 هذه  من  يحد  وال  أغراضها،  لتحقيق  المطلوبة   الصالحيات  كافة  وممارسة

  النظام   أو  الشركات  قانون  به  احتفظ  ما  إال  والصالحيات  السلطات

 العمومية.   للجمعية األساسي

يضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية وشؤون   . ب

ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس الئحة خاصة بتنظيم الموظفين  

 أعماله واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمسئوليات. 

الصادرة عن  .ج له  المنفذة  والقرارات  الشركات  قانون  أحكام  مع مراعاة 

عقد القروض آلجال تزيد على ثالث  في    اإلدارة  مجلس   يُفَوض  الهيئة  

ر في مجال المرابحات والمضاربات  ومنح التسهيالت واالستثماسنوات  

اإلسالمية،   االستثمار  أدوات  من  أو    أووغيرها  الشركة  عقارات  بيع 

ذمة   إبراء  أو  المنقولة  وغير  المنقولة  الشركة  أموال  رهن  أو  المتجر 

 . على التحكيم واالتفاقأو إجراء الصلح  التزاماتهممديني الشركة من 

 ( 25المادة )

 تمثيل الشركة 

مجلس اإلدارة ، أو أي يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس   .أ

 عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس اإلدارة. 

عالقتها  . ب وفي  القضاء  أمام  للشركة  القانوني  الممثل  اإلدارة  مجلس  رئيس  يكون 

للرئيس  ،  بالغير والصالحيات  المدة  توكيالت محددة  إلغاء  و/أو  اصدار  وله حق 

 . شركة التنفيذي و/أو من يراه مناسبا لمتابعة أعمال ال

خطياً بأي   لرئيس مجلس اإلدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس اإلدارة  يجوز .ج

 .من صالحياته

 ( 25المادة )

 تمثيل الشركة 

يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة ،   .أ

 عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس اإلدارة. أو أي 

القضاء وفي   . ب أمام  للشركة  القانوني  الممثل  يكون رئيس مجلس اإلدارة 

 عالقتها بالغير. 

 لرئيس مجلس اإلدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس اإلدارة   يجوز .ج

 . خطياً بأي من صالحياته
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
بشكل   اختصاصاتهال يجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع   .د

 مطلق.  

  اختصاصاته ال يجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع   .د

 بشكل مطلق.  

 

 ( 26المادة  )

 مكان اجتماعات المجلس 

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق  

 عليه أعضاء مجلس اإلدارة. 

 ( 26المادة  )

 مكان اجتماعات المجلس 

مجلس اإلدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان يعقد  

 آخر يوافق عليه أعضاء مجلس اإلدارة.

 

 (  27المادة  )

 النصاب القانوني الجتماعات المجلس والتصويت على قراراته 

ـشخصـياً ـسواء ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صـحيحا إال بحضـور أغلبية أعضـائه   .أ

 بأنفـسهم الحاـضرين  اإلدارة  مجلس  أعـضاء عدد يقل  ، وأالأو من خالل وـسائل التقنية

المجلس، و يجوز لعضـو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره  أعضـاء عدد  نصـف عن

الحالة ال يجوز أن ينوب عـضو مجلس  من أعـضاء المجلس في التـصويت، وفي هذه 

 اإلدارة عن أكثر من عضو واحد ويكون لهذا العضو صوتان.

ــوتهض عن العضــو   . ب ــو النائب اإلدالء بص ــلة، وعلى العض ــويت بالمراس ال يجوز التص

 .الغائب وفقاً لما تم تحديده في سند اإلنابة

مثلين وإذا تصـدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصـوات األعضـاء الحاضـرين والم .ج

 تساوت األصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه . 

مجلس اإلدارة أو لجانه تفاصــيل المســائل التي نظر   اجتماعاتتســجل في محاضــر   .د

ــاء أو آراء مخالفة  اتـخاذهافيـها والقرارات التي تم  بـما في ذلك أية تحفظات لألعضــ

ــرين مقرر مجلس اإلدارة وتوقيع عبروا عنها، ويجب   ــاء الحاضـ على كافة األعضـ

، على أن ترســــل نســــخ من هذه المحاضــــر اإلدارة  مجلس   اجتماعاتمحاضــــر  

ــاء بعد  ــر   لالحتفاظ  االعتمادلألعضــ مجلس اإلدارة   اجتماعاتبها، وتحفظ محاضــ

ــاء عن التوقيع   امتـناعل مقرر مجلس اإلدارة وفي ـحاـلة  ولـجاـنه من قـب أـحد األعضــ

ــهيُثـبت   ــرفي الم  اعتراضــ ـــباب  حضــ ويكون    ،ـبدائـهاإـحال    االعتراضوـتُذكر أســ

 (  27المادة  )

 النصاب القانوني الجتماعات المجلس والتصويت على قراراته 

صـــحيحا إال بحضـــور أغلبية أعضـــائه ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة   .أ

 عن بأنفسـهم الحاضـرين اإلدارة  مجلس  أعضـاء عدد يقل شـخصـياً، وأال

المجلس، و يجوز لعضــو مجلس اإلدارة أن ينيب  أعضــاء عدد  نصــف

عنه غيره من أعضــاء المجلس في التصــويت، وفي هذه الحالة ال يجوز 

ــو واحد ويكون  ــو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضـ لهذا أن ينوب عضـ

 العضو صوتان.

ال يجوز التصـويت بالمراسـلة، وعلى العضـو النائب اإلدالء بصـوتهض عن  . ب

 .العضو الغائب وفقاً لما تم تحديده في سند اإلنابة

تصــدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصــوات األعضــاء الحاضــرين  .ج

والممثلين وإذا تســاوت األصــوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من 

 يقوم مقامه . 

مجلس اإلدارة أو لجانه تفاصــيل المســائل   اجتماعاتتســجل في محاضــر  .د

تم   بمــا في ذلـك أيـة تحفظــات    اتخــاذهـاالتي نظر فيهــا والقرارات التي 

ــاء أو آراء مـخالـفة عبروا عنـها، ويـجب لأل ــاء   توقيععضــ ـكاـفة األعضــ

ــر  ــودات مـحاضــ ــرين على مســ مجلس اإلدارة قـبل   اجتـماـعاتالـحاضــ

  االعتماد ، على أن ترسـل نسـخ من هذه المحاضـر لألعضـاء بعد اعتمادها

ــر    لالحتفاظ مجلس اإلدارة ولجانه من قبل  اجتماعاتبها، وتحفظ محاضـ
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
لتزم الموقعون على هذه المحاضـــر مســـؤولين عن صـــحة البيانات الواردة فيها، وت 

 .في هذا الشأن الصادرة عن الهيئة الضوابطب  الشركة

ــارـكة يجوز .ه ــرـكة إدارة مجلس  اجتـماـعات في المشــ ــاـئل خالل  من الشــ  التقنـية  وســ

 الصادرة  والضوابط  اإلجراءات  مراعاة  ضرورة مع الصوتية و/أو الصوت والفيديو

 .الشأن  بهذا الهيئة عن

ــاء عن التوقيع يُثـبت    امتـناعاـلة مقرر مجلس اإلدارة وفي ـح أـحد األعضــ

ويكون  ،بدائهاإحال  االعتراضوتُذكر أســباب    حضــرفي الم  اعتراضــه

ؤولين عن صـحة البيانات الواردة فيها،  الموقعون على هذه المحاضـر مـس

 .في هذا الشأن الصادرة عن الهيئة الضوابطب  لتزم الشركةوت 

  وســـائل  خالل  من  الشـــركة إدارة  مجلس  اجتماعات في  المشـــاركة  يجوز . ه 

 عن الصــادرة  والضــوابط  اإلجراءات مراعاة  ضــرورة مع الحديثة التقنية

 .الشأن بهذا الهيئة

 ( 28المادة )

 المجلس والدعوة النعقاده إجتماعات 

 ( أربع اجتماعات خالل السنة المالية على األقل.4عدد ) مجلس اإلدارةيجتمع   .1

اع .2 ل رئيس مجلس اإلدارة  يكون االجتـم ة من قـب اء على دعوة خطـي ه في   بـن ائـب أو ـن

ن من أعضـــاء المجلس على اعلى طلب خطي يقدمه عضـــو ، أو بناءً حالة غيابه 

قبل أســــبوع على األقل من الموعد المحدد مشــــفوعة بجدول األقل وتوجه الدعوة 

 األعمال.

المجلس ثالث جلســـات    اجتماعاتإذا تغيب عضـــو مجلس اإلدارة عن حضـــور   .3

ه   ــات متقطعـة، خالل مـدة مجلس اإلدارة دون عـذر يقبـل ة أو خمس جلســـ الـي متـت

 بر مستقيالً.عتُ االمجلس 

 كما يشغر أيضاً منصب عضو مجلس اإلدارة في إحدى الحاالت التالية:  .4

ــبح ـعاجزاً  - أ ـــيب بـعارض من عوارض األهلـية أو أصــ إذا توفى أو أصــ

 بصورة أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في مجلس اإلدارة، أو 

 أدين بأية جريمة مخلة بالشرف واألمانة، أو  -ب

ة -ج ــه أو توقف عن دفع ديوـنه التـجاريـّ حتى لو لم يقترن ذـلك   أعلن إفالســ

 بإشهار إفالسه، أو

 استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى، أو -د

 صدر قرار من الجمعّية العمومّية بعزله. -ه

 ( 28المادة )

 إجتماعات المجلس والدعوة النعقاده 

( أربع اجتماعات خالل السنة المالية على 4عدد )  مجلس اإلدارةيجتمع    .1

 األقل.

ة من قـبل رئيس مجلس اإلدارة  يكون االجتـماع .2 اء على دعوة خطـي أو    بـن

ه   اـب ة غـي اـل ه في ـح ائـب اءً ـن ــو  ، أو بـن ه عضــ دـم ب خطي يـق ن من اعلى طـل

ــبوع على األقل من  ــاء المجلس على األقل وتوجه الدعوة قبل أسـ أعضـ

 الموعد المحدد مشفوعة بجدول األعمال.

ــور   .3 ــو مجلس اإلدارة عن حضـ المجلس ثالث  اجتماعاتإذا تغيب عضـ

جلـسات متتالية أو خمس جلـسات متقطعة، خالل مدة مجلس اإلدارة دون 

 بر مستقيالً.عتُ اعذر يقبله  المجلس 

 كما يشغر أيضاً منصب عضو مجلس اإلدارة في إحدى الحاالت التالية:  .4

ــبح  -ز ــيب بعارض من عوارض األهلية أو أص إذا توفى أو أص

عاجزاً بصورة أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في مجلس 

 إلدارة، أو ا

 أدين بأية جريمة مخلة بالشرف واألمانة، أو  -ح

ة حتى لو لم  -ط اريـّ ه التـج أعلن إفالســـــه أو توقف عن دفع ديوـن

 يقترن ذلك بإشهار إفالسه، أو
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
  ألحكام المرسوم بقانون الشركات.كانت عضويته مخالفة  -و

ء للجمعية العمومية عزل رئيس مجلس اإلدارة أو أي عـضو بالمجلس أو كل أعـضا .5

مجلس اإلدارة وفي هـذه الحـالـة يتعين على الجمعيـة العموميـة تفويض من تراه 

ة اجتماع الجمعية العمومية واتخاذ إجراءات فتح باب الترـشح ودعوة  بًا لرئاـس مناـس

ــاء جدد لمجلس اإلدارة بدالً من الذين تم عزلهم،  الجمعية العمومية النتخاب أعضــ

ية المجلس قبل مـضي ثالث ـسنوات من وال يجوز إعادة ترـشيح من تم عزله لعـضو

 تاريخ صدور قرار العزل.

له للـشركة بهذا  -ي عار خطي أرـس تقال من منصـبه بموجب إـش اـس

 المعنى، أو

 صدر قرار من الجمعّية العمومّية بعزله. - ك

ة ألح -ل ه مخـالـف ــويـت ت عضــ اـن ادّة )ـك ام الـم انون 149ـك ( من ـق

 الشركات. 

إذا ـشغر منـصب عـضو مجلس اإلدارة ألحد األـسباب المبينة في الفقرات  .5

لعضــوية مجلس اإلدارة   ذات الشــخص الســابقة فال يجوز إعادة ترشــيح

 قبل مضي ثالث سنوات من صدور قرار العزل.

 

 ( 29المادة )

 قرارات التمرير 

ــافة إلى التزام (  28)بالمادة   اجتماعاته  الواردة عددمجلس اإلدارة بالحد األدنى ل  باإلضـ

ة من قرارات لتنظيم ـحاالت إصــــدار  ،    النـظاممن ـهذا   ا يصــــدر من الهيـئ ومراـعاة ـم

التمرير التمرير في ،  القرارات ـب ه ـب ه يجوز لمجلس اإلدارة إصـــــدار بعض قراراـت إـن ـف

ــحيـحة وـناـفذة كـما لو أنـها    وتُعتبر  الـحاالت الـطارـئة  اجتـماعفي   اتـخذتتـلك القرارات صــ

 يلي:مع مراعاة ما  ليه وعقد أصوالً إتمت الدعوة 

أعضـــاء مجلس اإلدارة باألغلبية على أن الحالة التي تســـتدعي موافقة   . أ

 إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

أعضــاء مجلس اإلدارة القرار مكتوب خطياً للموافقة عليه جميع تســليم   . ب

 مصحوباً بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعته.

يجـب الموافقـة الخطيـة بـاألغلبيـة على أي من قرارات مجلس اإلدارة  . ج

التالي لمجلس    االجتماعالصـــادرة بالتمرير مع ضـــرورة عرضـــها في 

 .اجتماعهاإلدارة لتضمينها بمحضر 

 ( 29المادة )

 قرارات التمرير 

ــاـفة إلى التزام  اجتـماـعاـته  الواردة  ـعددمجلس اإلدارة ـبالـحد األدنى ل    ـباإلضــ

ادة   الـم ه يجوز لمجلس اإلدارة إصـــــدار بعض   ( من هـذا النظـام28)ـب إـن ، ـف

تلك القرارات صـــحيحة ونافذة   وتُعتبر  قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة

ــوالً إتـمت اـلدعوة    اجتـماعفي   اتـخذتكـما لو أنـها  مع مراـعاة ـما  لـيه وعـقد أصــ

 يلي:

التمرير أربع مرا . أ اوز ـحاالت إصـــــدار القرارات ـب ت أال تتـج

 سنوياً.

ــاء مجلس اإلدارة باألغلبية على أن الحالة التي  . ب موافقة أعضــ

 تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

ــليم   . ج اً جميع  تســ أعضــــاء مجلس اإلدارة القرار مكتوب خطـي

للموافقة عليه مصــــحوباً بكافة المســــتندات والوثائق الالزمة 

 لمراجعته.
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

ة ـباألغلبـية على أي من قرارات مجلس   . د ة الخطـي يـجب الموافـق

 االجتماعاإلدارة الـصادرة بالتمرير مع ـضرورة عرـضها في 

 .اجتماعهالتالي لمجلس اإلدارة لتضمينها بمحضر 

 ( 30المادة )

 العمل المنافس للشركة  

اة فوض  يرظر عدج رئيس وأعضجل  إدس إدارش اة ر   و ديرهج اة جم واة دير  -  1
أو    يهوم  هج ل أو أ   دير فع اة ر   أو  وظل    اإلدارش اة ديج في ج  ج 

 يأتع:
 ) أ ( اال تراك فع إدارش  ر   تأ ي  أخرى  نجفس  أو   جا   ة ج. 

)ه(  نجفس  أع جج اة ر   أو اةهيجم اأ  ع ج أو ن جط ينإم عنل تضجره  ع  
  صدر  اة ر  . 

 يط اةتأ ي .)ج(   جرس  أع جج و يج أو وس
 )د( تهجضع ع وة  ع  أ  ع ج    أع جج اةتأ ي . 

يرظر عدج    يتوةج إدارش اة ر   أو أ   وظل في ج أ  ي و     خً أل   سجهم   -  2
 فع هذه اة ر  .

 ( 30المادة )

 العمل المنافس للشركة  

يرظر عدج رئيس وأعضجل  إدس إدارش اة ر   و ديرهج اة جم واة دير  -  1
اة فوض أو    يهوم  هج ل أو أ   دير فع اة ر   أو  وظل     

 اإلدارش اة ديج في ج  ج يأتع: 
 ) أ ( اال تراك فع إدارش  ر   تأ ي  أخرى  نجفس  أو   جا   ة ج. 
)ه(  نجفس  أع جج اة ر   أو اةهيجم اأ  ع ج أو ن جط ينإم عنل  

 تضجره  ع  صدر  اة ر  . 
 يط اةتأ ي .)ج(   جرس  أع جج و يج أو وس

 )د( تهجضع ع وة  ع  أ  ع ج    أع جج اةتأ ي . 
يرظر عدج    يتوةج إدارش اة ااار   أو أ   وظل في ج أ  ي و     خً   -  2

 أل   سجهم فع هذه اة ر  .

 ( 31المادة )

 تعارض المصالح

أو للجهة التى يمثلها بمجلس على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له   .أ

ــلحة مشـــتركة أو متعارضـــة في اإلدارة   ــفقة أو تعامل تُ مصـ عرض على صـ

أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في  التخاذ قرار بشـــأنهامجلس اإلدارة  

ــة، وال يجوز له   ــر الجلسـ ــتراكمحضـ ــويت الخاص بالقرار   االشـ في التصـ

 الصادر في شأن هذه العملية. 

( من هذه أمجلس اإلدارة عن إبالغ المجلس وفقاً لحكم البند ) إذا تخلّف عـضو . ب

المادة جاز للشــركة أو ألي من مســاهميها التقدم للمحكمة المختصــة إلبطال  

ــو المـخالف بأداء أي ربح أو منفـعة تحقـقت له من التـعاقد  العـقد أو إلزام العضــ

 ورده للشركة.

 ( 31المادة )

 تعارض المصالح

ــو في مجلس إد .أ ــركة تكون له  على كل عضـ أو للجهة التى ارة الشـ

تركة أو متعارضـة في  يمثلها بمجلس اإلدارة  صـفقة أو مصـلحة مـش

ل تُ  اـم اعرض على مجلس اإلدارة  تـع اذ قرار بشـــــأنـه أن يبلغ   التـخ

المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضـــر الجلســـة، وال يجوز له 

في التصـــويت الخاص بالقرار الصـــادر في شـــأن هذه   االشـــتراك

 لية. العم

إذا تخلّف عضـــو مجلس اإلدارة عن إبالغ المجلس وفقاً لحكم البند  . ب

دم أ) ا التـق ة أو ألي من مســـــاهميـه ــرـك از للشــ ادة ـج ذه الـم ( من ـه

للمحكمة المختـصة إلبطال العقد أو إلزام العـضو المخالف بأداء أي 

 ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.
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 ( 32المادة )

 منح القروض والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة 

أو   .1 أو عقد كفاالت  إدارتها  تقديم قروض ألي من أعضاء مجلس  للشركة  يجوز  ال 

أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضاً مقدماً لعضو مجلس   تقديم

 كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب لهُ حتى الدرجة الثانية. اإلدارة

 

ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس اإلدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي  .2

 % ( من رأس مالها.20من أقاربه حتى الدرجة الثانية  أكثر من ) 

 

، تتكون مكافأة أعضاء  الشركاتالمرسوم بقانون  ( من  171مع مراعاة أحكام المادّة ) .3

لما هو منصوص عليه في   مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً 

من هذا النظام، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفاً أو أتعاباً د (    –   58المادة رقم )  

 إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألّي عضو من أعضائه إذا

كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاّصة أو يقوم بأعمال إضافية  

 . لخدمة الشركة فوق واجباته العادّية كعضو في مجلس اإلدارة

 

 ( 32المادة )

 منح القروض والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة 

أو عقد  .1 إدارتها  تقديم قروض ألي من أعضاء مجلس  للشركة  يجوز  ال 

أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضاً   يمكفاالت أو تقد

مقدماً لعضو مجلس اإلدارة كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي 

 قريب لهُ حتى الدرجة الثانية. 

 

ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس اإلدارة أو زوجه أو  .2

% ( من رأس  20أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية  أكثر من )  

 مالها.

 

( من قانون الشركات ، تتكون مكافأة أعضاء 169مع مراعاة أحكام المادّة ) .3

و منصوص مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً لما ه

من هذا النظام، كما يجوز أن تدفع الشركة  د (    –  58المادة رقم )  عليه في  

مصاريفاً أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة 

يبذل   إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو  ألّي عضو من أعضائه 

شركة فوق واجباته العاديّة  جهوداً خاّصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة ال

 . كعضو في مجلس اإلدارة

 

 ( 33المادة )

 تعامل األطراف ذات العالقة في األوراق المالية للشركة 

تصل به من معلومات بحكم أيحظر على األطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما  

لغيره أيا كانت في تحقيق مصلحة له أو  في الشركة  أو وظيفته    في مجلس اإلدارة  عضويته

نتيجة التعامل في األوراق المالية للشركة وغيرها من المعامالت، كما ال يجوز أن يكون  

ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير 

 في أسعار األوراق المالية التي أصدرتها الشركة. 

 

 ( 33المادة )

 القة في األوراق المالية للشركة تعامل األطراف ذات الع

تصل به من معلومات  أيحظر على األطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما  

في تحقيق مصلحة له  في الشركة أو وظيفته  في مجلس اإلدارة  بحكم عضويته

من  وغيرها  للشركة  المالية  األوراق  في  التعامل  نتيجة  كانت  أيا  لغيره  أو 

يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة المعامالت، كما ال  

مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار األوراق المالية التي 

 أصدرتها الشركة. 
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 ( 34المادة )

 الصفقات مع األطراف ذات العالقة  

منهم ما اتصل به من معلومات بحكم يحظر على األطراف ذات العالقة أن يستغل أي    - 1

ً عضويته أو وظيفته بالشركة، في تحقيق مصلحة له أو لغيره أي  كانت نتيجة التعامل في    ا

األوراق المالية للشركة وغيرها من المعامالت، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة  

في أسعار األوراق  مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير  

 المالية التي أصدرتها الشركة مع علمه بذلك.

%( من رأسمالها مع طرف  5ال يجوز للشركة عقد أي صفقة ال تتجاوز قيمتها نسبة )  - 2

ذي عالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة، كما يتعين موافقة الجمعية العمومية للشركة فيما  

وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار زاد على تلك النسبة بعد تقييم هذه الصفقة  

 من الهيئة.

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويًا   - 3

أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في  

أن يفشي أي معلومات أو بيانات أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وال يجوز له  

 تخص الشركة وإال جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باألرباح التي حققها نتيجة لذلك.

يتعين على الطرف ذي العالقة قبل إبرام صفقة مع الشركة، اإلفصاح لمجلس اإلدارة    - 4

مساهمته في  عن طبيعة الصفقة وشروطها وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو  

 الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته فيها. 

يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام الشركة لصفقات مع األطراف    - 5

ذات العالقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذي العالقة،  

الفائدة للطرف ذي العالقة في الصفقة وأي بيانات أو  وتفاصيل الصفقة، وطبيعة ومدى  

معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة، مع تأكيد خطي أن شروط الصفقة مع الطرف ذي  

 العالقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة. 

يُحدد المقصود باألطراف ذات العالقة والمعامالت ذات الصلة بتضارب المصالح    - 6

ذي الصلة بالشركة وكذلك الصفقات وفقًا للقرارات واألنظمة الصادرة    وواجبات الطرف

 عن الهيئة.

 ( 34المادة )

 القة  الصفقات مع األطراف ذات الع

بموافقة مجلس   إال  العالقة  للشركة عقد صفقات مع األطراف ذات  يجوز  ال 

% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية  5اإلدارة فيما ال يجاوز  

بواسطة مقيم   في جميع األحوال  للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات

، ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على معتمد لدى الهيئة

بيان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة وأي  

 .  خذت بشأنهاتُ امن األطراف ذات العالقة واإلجراءات التي 
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

ال تعد الصفقات التي تدخل في طبيعة عمل الشركة وال تعطي عضو مجلس اإلدارة    - 7

ً شروط ً تفضيلية صفقات مع أطراف ذات عالقة وال تشكل تعارض ا  .في المصالح ا

 ( 35المادة  )

 تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام

لمجلس اإلدارة الحق في أن يعين رئيـساً تنفيذياً أو مديراً عاماً للـشركة أو عدة مديرين أو 

وكالء مفوـضين وأن يحدد صالحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكاف تهم، وال يجوز 

ــركة   ــاً تنفيذاً أو مديراً عاماً لشـ ــركة أن يكون رئيسـ للرئيس التنفيذي أو المدير العام للشـ

أو باســم المدير العام المصــرف المركزي  أخرى ، وعلى الشــركة إعالم  مســاهمة عامة

ــيين وعن خلو مركز أي  الرئيس التنفيذي أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيســ

 منهم.

 

 ( 35المادة  )

 تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام

عاماً للشـركة أو عدة لمجلس اإلدارة الحق في أن يعين رئيسـاً تنفيذياً أو مديراً 

مديرين أو وكالء مفوـضين وأن يحدد ـصالحياتهم وـشروط خدماتهم ورواتبهم 

ومكاف تهم، وال يجوز للرئيس التنفيذي أو المدير العام للـشركة أن يكون رئيـساً 

تنفيذاً أو مديراً عاماً لـشركة مـساهمة عامة أخرى ، وعلى الـشركة إعالم هيئة 

أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيســـيين   التأمين باســـم المدير العام

 وعن خلو مركز أي منهم.

 

 ( 36المادة )

 مسؤولية أعضاء المجلس عن التزامات الشركة 

بالتزامات   .أ يتعلق  فيما  شخصية  مسئولية  مسئولين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يكون  ال 

ال   الذي  بالقدر  وذلك  إدارة  مجلس  كأعضاء  بواجباتهم  قيامهم  عن  الناتجة  الشركة 

 يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم .  

ـسأل ، كما تُ اختـصاـصهتلتزم الـشركة باألعمال التي يجريها مجلس اإلدارة في حدود    . ب

ــروعة التي تقع منعن تعويض  ــرر عن األفعال غير المش ــأ من الض رئيس   ما ينش

 وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.

 ( 36المادة )

 مسؤولية أعضاء المجلس عن التزامات الشركة 

يتعلق  .أ فيما  اإلدارة مسئولين مسئولية شخصية  أعضاء مجلس  يكون  ال 

إدارة  بواجباتهم كأعضاء مجلس  قيامهم  الناتجة عن  الشركة  بالتزامات 

 وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم .  

،  اختصاصه تلتزم الشركة باألعمال التي يجريها مجلس اإلدارة في حدود    . ب

ســأل عن تعويض ما ينشــأ من الضــرر عن األفعال غير المشــروعة  كما تُ 

 رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة. التي تقع من

 

 ( 37المادة  )

 تجاه الشركة والمساهمين والغير  مسؤولية أعضاء المجلس

ــاء مجلس اإلدارة   .أ ــاهمين أعضـ واإلدارة التنفيذية مســـؤولون تجاه الشـــركة والمسـ

والغير عن جميع أعمال الغش وإســاءة اســتعمال الســلطة، وعن كل مخالفة للقانون 

 ( 37المادة  )

 كة والمساهمين والغير تجاه الشر مسؤولية أعضاء المجلس

أعضـاء مجلس اإلدارة مسـؤولون تجاه الشـركة والمسـاهمين والغير عن  .أ

 جميع أعمال الغش وإساءة استعمـــال السلطة، وعن كل مخالفـــة لقانون
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ذلك، ويمثل اإلدارة التنفيذية كل من ولنظام الـشركة، ويبطل كل ـشرط يقـضي بغير 

ــرـكة ونوابهم وـكل من في  الـمدير الـعام أو الـمدير التنفـيذي أو الرئيس التنفـيذي للشــ

ــؤولي اإلدارة التنفـيذـية واـلذين تم تعيينهم   ــتوى الوـظائف التنفـيذـية العلـيا، ومســ مســ

 شخصيًا في مناصبهم من قبل مجلس اإلدارة.

( من هذه المادة على جميع أعضـــاء أعليها في البند )تقع المســـؤولية المنصـــوص   . ب

ــدر بإجماع اآلراء، أما إذا كان القرار  ــأ الخطأ عن قرار صـ مجلس اإلدارة إذا نشـ

ــون متى كانوا قد أثبتوا  ــأل عنه المعارض ــادراً باألغلبية فال يس ــاءلة ص محل المس

ة، اعتراضـهم ة التي صـد  بمحضـر الجلـس ر فيها فإذا تغيب أحد األعضـاء عن الجلـس

دم  ه مع ـع ه ـب القرار أو علـم ه ـب دم علـم ت ـع ه إال إذا ثـب ــؤوليـت القرار فال تنتفي مســ

( من هذه أوتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند )، عليه االعتراض  استطاعته

 المادة على اإلدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها.

، وعن الخطأ في اإلدارة، ويبطل كل األســـاســـيلنظام  هذا اوالشـــركات  

 شرط يقضي بغير ذلك.

( من هذه المادة على جميع أالبند )تقع المســؤولية المنصــوص عليها في  . ب

أعـضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع اآلراء، أما 

ه  ة فال يســـــأل عـن األغلبـي ة صـــــادراً ـب ل المســـــاءـل ان القرار مـح إذا ـك

فإذا تغيب   بمحـضر الجلـسة،  اعتراـضهمالمعارـضون متى كانوا قد أثبتوا  

قرار فال تنتفي مـسؤوليته إال أحد األعـضاء عن الجلـسة التي ـصدر فيها ال

ــتـطاعـتهإذا ثـبت ـعدم علـمه ـبالقرار أو علـمه ـبه مع ـعدم    االعتراض  اســ

 عليه.

 الباب الخامس 

 الجمعية العمومية 

 ( 38المادة  )

 اجتماع الجمعية العمومية 

ويكون   .أ  ، أبوظبي  بإمارة  للشركة  العمومية  الجمعية  حضور تنعقد  حق  مساهم    لكل 

الجمعية العمومية ويكون له من األصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز    اجتماعات  

لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس  

و بالكتابة،  ثابت  خاص  توكيل  بمقتضى  من اإلدارة  لعدد  الوكيل  يكون  أال  يجب 

بهذه الصفة على أكثر من ) ،  المصدر  %( من رأس مال الشركة5المساهمين حائزاً 

 ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

ــخص االعتباري أن يفوض   . ب بموجب أو موظفيه  حد ممثليه أو القائمين على إدارته  أللش

ه أو من  صـــــادر  قرار   ه في  من مجلس إدارـت ه، ليمثـل اـم اتيقوم مـق اـع ة ال  اجتـم جمعـي

عمومية للشــــركة، ويكون للشــــخص المفوض الصــــالحيات المقررة بموجب قرار ال

 التفويض.

 الباب الخامس 

 الجمعية العمومية 

 ( 38المادة  )

 اجتماع الجمعية العمومية 

ويكون   .ج  ، أبوظبي  بإمارة  للشركة  العمومية  الجمعية  حق  تنعقد  لكل مساهم 

الجمعية العمومية ويكون له من األصوات ما يعادل عدد   اجتماعات    حضور 

من  عنه  ينيب  أن  العمومية  الجمعية  حضور  حق  له  لمن  ويجوز  أسهمه، 

يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، 

يجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من و

الشركة5) مال  رأس  من  وفاقديها المصدر  %(  األهلية  ناقصي  ويمثل   ،

 النائبون عنهم قانوناً.

اري أن يفوض   .د ــخص االعتـب ه  أللشــ ه أو القـائمين على إدارـت أو  حـد ممثلـي

ــادر بموـجب قرار موظفـيه  يقوم مـقاـمه، ليمثـله من مجلس إدارـته أو من  صــ

اعـاتفي   ة  ال  اجتـم ــخص المفوض الجمعـي ة، ويكون للشــ ــرـك ة للشــ عمومـي

 الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 ( 39المادة )

 الجمعية العمومية اإلعالن عن الدعوة الجتماع 

ــاب وفقًا لحكم المادة   - 1 ــتثناء اجتماع الجمعية العمومية المؤجل لعدم اكتمال النصـ باسـ

ــركات، يكون توجيه الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية 185) ــوم بقانون الشــ ( من المرســ

العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المســاهمين وفقًا للضــوابط والشــروط التي يصــدر 

 قرار من الهيئة بهذا الشأن، مع مراعاة ما يأتي:بها 

أن يتم اإلعالن عن دعوة الجمعـية العمومـية قـبل الموـعد المـحدد لالجتـماع بـمدة ال تـقل  - أ

 ( واحد وعشرين يوًما.21عن )

ــدر بـها قرار من  - ب ا لطريـقة اإلعالن التي يصــ أن يكون إعالن اـلدعوة لالجتـماع وفقـً

 الهيئة.

 أو من خالل وسائل التقنية الحديثة.و/لمساهمين بكتب مسجلة أن يتم إخطار ا - ج

بنسخة من اإلعالن والمصرف المركزي  أن تخطر الشركة الهيئة والسلطة المختصة    - د

 في تاريخ إعالن الدعوة.

يجب أن تشتمل دعوة االجتماع على جدول األعمال ومكان وتاريخ وموعد االجتماع   - 2

ال عدم اكتمال النصـاب القانوني لصـحة االجتماع األول،  األول، واالجتماع الثاني في ح

ــور اجتماع الجمعية العمومية وحقه في إنابة من يختاره  ــاحب الحق في حضـ وبيان صـ

ــى توكـيل خاص ثابت بالكـتابة وفقـًا لـما تـحدده  ــاء مجلس اإلدارة بمقتضــ من غير أعضــ

ات المدرجة في الهيئة بهذا الشـــأن، وبيان على أحقية المســـاهم في مناقشـــة الموضـــوع

جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه األســئلة إلى مجلس اإلدارة، ومدقق الحســابات، 

والنصـــاب القانوني المطلوب لصـــحة كٍل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات  

 الصادرة فيه، وبيان صاحب الحق في التوزيعات إن وجدت.

ة وا  - 3 ات العمومـي ــاهم في مـداوالتهـا يجوز عقـد اجتمـاعـات الجمعـي ــتراك المســـ شــ

والتصـــويت على قراراتها بواســـطة وســـائل التقنية الحديثة للحضـــور عن بعد، وفقًا 

 .للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن

 ( 39المادة )

 اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية 

العمومية بإعالن توجه الدعوة إلى المســـاهمين لحضـــور اجتماعات الجمعية 

في صـحيفتين يوميتين محليتين تصـدران باللغة العربية وبكتب مسـجلة وذلك 

اً على األـقل وذـلك بـعد  ــر يوـم قـبل الموـعد المـحدد لالجتـماع  بخمســــة عشــ

الحصـــول على موافقة الهيئة ، ويجب أن تتضـــمن الدعوة جدول أعمال ذلك 

هيئة التأمين والـسلطة  االجتماع وترـسل ـصورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة و

 المختصة.

 (  40المادة )

 الدعوة الجتماع الجمعية العمومية 

 (  40المادة )

 الدعوة الجتماع الجمعية العمومية 



26 | P a g e ل   ف ا ك ت ل ل ة  ي ن ط و ل ا ي  ب  ظ و ب أ ة  ك شر ل سي  ا س أل ا م  ا ظ ن ل ا ل  ي د ع ت ح  تر ق ع    – م م  ل                    – ش  ف ا ك ت  
 

 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

لالجتـماع دعوة الجمعـية العمومـية بـعد موافـقة الهيـئة يـجب على مجلس اإلدارة   .أ

 األربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.خالل األشهر 

ــاهم أو أكثر يملكون )  . ب ــابات أو لمسـ % ( من 10يجوز للهيئة أو لمدقق الحسـ

ــهم   ــركة على األقل كحد  أسـ ــركة لعقد أدنى تقديم  الشـ طلب لمجلس إدارة الشـ

ة  دعوة ا اـل ة العمومـية ويتعين على مجلس اإلدارة في ـهذه الـح ة الجمعـي لجمعـي

ــة أيام من تاريخ تـقديم الطـلب، ويتم انعـقاد الجمعـية 5خالل )العمومـية  ( خمســ

 .( ثالثين يوًما من تاريخ الدعوة لالجتماع30خالل مدة ال تجاوز )

يجب أن يسلم الطلب المذكور في البند ) ب (  إلى الشركة في مقرها الرئيسي  .ج

ائل التي يج تها ، وفي حال  وأن يبين فيه الغرض من االجتماع والمـس ب مناقـش

كان مقدم الطلب مسـاهما فعليه أن يقدم شـهادة من السـوق المالي المدرجة فيه 

أســهم الشــركة تفيد حظر التصــرف في األســهم المملوكة له بناء على طلبه  

 لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

ــهر يـجب على مجلس  .أ اإلدارة دعوة الجمعـية العمومـية خالل األشــ

 األربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها لذلك.

ــاهم أو أكثر يملكون )  . ب ــاـبات أو لمســ يجوز للهيـئة أو لـمدقق الحســ

وألسباب جدية % ( من رأس مال الشركة على األقل كحد أدنى  20

ــرـكة لعـقد الجم عـية العمومـية ويتعين  تـقديم طـلب لمجلس إدارة الشــ

على مجلس اإلدارة في ـهذه الـحاـلة  دعوة الجمعـية العمومـية خالل  

 خمسة أيام  من تاريخ تقديم الطلب.

ــركة في  .ج ــلم الطـلب الـمذكور في البند ) ب (  إلى الشــ يـجب أن يســ

مقرها الرئيسـي وأن يبين فيه الغرض من االجتماع والمسـائل التي  

مقدم الطلب مســاهما فعليه أن يقدم يجب مناقشــتها ، وفي حال كان  

شـــهادة من الســـوق المالي المدرجة فيه أســـهم الشـــركة تفيد حظر  

اد  ه لحين انعـق اء على طلـب ه بـن ة ـل ــهم المملوـك ــرف في األســ التصــ

 اجتماع الجمعية العمومية.

 ( 41المادة )

 اختصاص الجمعية العمومية السنوية

قرار    واتخاذ تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر  

 في المسائل اآلتية:   

ــنة  .أ ــركة وعن مركزها المالي خالل السـ ــاط الشـ تقرير مجلس اإلدارة عن نشـ

ــديق وتقرير مدققي  ــرعية الداخلية والتص ــابات وتقرير لجنة الرقابة الش الحس

 عليهم .

 ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر . . ب

 .االقتضاءأعضاء مجلس اإلدارة عند  انتخاب .ج

 ( 41المادة )

 اختصاص الجمعية العمومية السنوية

بالنظر   الخصوص  وجه  على  للشركة  السنوية  العمومية  الجمعية  تختص 

 قرار في المسائل اآلتية:    واتخاذ

نـشاط الـشركة وعن مركزها المالي خالل تقرير مجلس اإلدارة عن  .أ

الســــنة وتقرير مدققي الحســــابات وتقرير لجنة الرقابة الشــــرعية 

 الداخلية والتصديق عليهم .

 ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر . . ب

 .االقتضاءأعضاء مجلس اإلدارة عند  انتخاب .ج
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 .تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .د

 تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.  .ه

األرباح ســواء كانت توزيعات نقدية أم مقترحات مجلس اإلدارة بشــأن توزيع  .و

 أسهم منحة.

 مقترح مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها.   .ز

ــاء مجلس اإلدارة،  .ح عزلهم ورفع دعوى وعدم إبراء ذمتهم أو  إبراء ذمة أعضـ

 المسؤولية عليهم حسب األحوال.

ات،    . ط ــاـب عزلهم ورفع دعوى وعـدم إبراء ذمتهم  أو  إبراء ذمـة مـدققي الحســـ

 المسؤولية عليهم حسب األحوال.

 

 .تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .د

 ابات وتحديد أتعابهم. تعيين مدققي الحس .ه

مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح سواء كانت توزيعات  .و

 نقدية أم أسهم منحة.

ــاء مجلس اإلدارة    .ز ــأن مكــافـأة أعضـــ مقترح مجلس اإلدارة بشـــ

 وتحديدها. 

دـعوى  .ح ورـفع  ـعزـلـهم  أو  اإلدارة،  ـمـجـلس  ــاء  أعضــــ ــة  ذم إـبراء 

 المسؤولية عليهم حسب األحوال.

إبراء ذمة مدققي الحســـابات، أو عزلهم ورفع دعوى المســـؤولية    . ط

 عليهم حسب األحوال.

 

 ( 42المادة )

 تسجيل حضور المساهمين الجتماع الجمعية العمومية 

يســــجل المســــاهمون الذين يرغبون في حضــــور اجتماع الجمعية العمومية  .أ

الغرض في أســـماءهم في الســـجل اإللكتروني الذي تعده إدارة الشـــركة لهذا 

 مكان االجتماع قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك االجتماع بوقت كاف.

يجب أن يتضــمن ســجل المســاهمين اســم المســاهم أو من ينوب عنه وعدد  . ب

ــند   ــماء مالكيها مع تقديم س ــهم التي يمثلها وأس ــهم التي يملكها وعدد األس األس

ذكر فيها عدد الوكالة، ويعطى المســاهم أو النائب بطاقة لحضــور االجتماع ي 

 األصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

يسـتخرج من سـجل المسـاهمين خالصـة مطبوعة بعدد األسـهم التي ُمثلت في  .ج

ة ورئيس  بة الحضـور ويتم توقيعها من قبل كل من مقرر الجلـس االجتماع ونـس

االجتماع ومدقق حســابات الشــركة وتســلم نســخة منها للمراقب الممثل للهيئة 

 نسخة منها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية. ويتم إلحاق 

 ( 42المادة )

 تسجيل حضور المساهمين الجتماع الجمعية العمومية 

ــور اجتماع الجمعية  .أ ــاهمون الذين يرغبون في حضـ ــجل المسـ يسـ

العمومية أسـماءهم في السـجل اإللكتروني الذي تعده إدارة الشـركة  

ان   ذا الغرض في مـك ك لـه اد ذـل دد النعـق ت المـح ل الوـق اع قـب االجتـم

 االجتماع بوقت كاف.

يجب أن يتضـمن سـجل المسـاهمين اسـم المسـاهم أو من ينوب عنه  . ب

ماء مالكيها   هم التي يمثلها وأـس هم التي يملكها وعدد األـس وعدد األـس

ــند الوكالة، ويعطى المســاهم أو النائب بطاقة لحضــور   مع تقديم س

 ألصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.االجتماع يذكر فيها عدد ا

هم التي  .ج اهمين خالصـة مطبوعة بعدد األـس تخرج من ـسجل المـس يـس

ُمثلت في االجتماع ونســـبة الحضـــور ويتم توقيعها من قبل كل من 

ــلم  ــركة وتس ــابات الش ــة ورئيس االجتماع ومدقق حس مقرر الجلس
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
يغلق باب التســجيل لحضــور اجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس  .د

االجتماع اكتمال النصــــاب المحدد لذلك االجتماع أو عدم اكتماله ، وال يجوز 

بعد ذلك قبول تســجيل أي مســاهم أو نائب عنه لحضــور ذلك االجتماع كما ال 

 بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك االجتماع. يجوز االعتداد

ر نسـخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق نسـخة منها بمحضـ

 اجتماع الجمعية العمومية. 

ــور اجتماعات الجمعية العمومية عندما  . د  ــجيل لحضـ يغلق باب التسـ

ــاب المـحدد ـلذـلك االجتـماع أو  يعلن رئيس االجتـماع اكتـمال النصــ

عدم اكتماله ، وال يجوز بعد ذلك قبول تســجيل أي مســاهم أو نائب 

برأيه عنه لحضـور ذلك االجتماع كما ال يجوز االعتداد بصـوته أو 

 في المسائل التي تطرح في ذلك االجتماع.

 (  43المادة )

 سجل المساهمين 

يكون ـسجل المـساهمين في الـشركة الذين لهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية 

طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصــة والتســويات والتصــويت على قراراتها للشــركة  

المالية والقواعد المعنية الســائدة في الســوق المالي المدرج ونقل الملكية وحفظ األوراق  

 فيه أسهم الشركة.

 

 (  43المادة )

 سجل المساهمين 

ــور اجتماع  ــركة الذين لهم الحق في حضـ ــاهمين في الشـ ــجل المسـ يكون سـ

ــرـكة   ــوـيت على قراراتـها الجمعـية العمومـية للشــ طبـقا للنـظام الـخاص والتصــ

ــة   ــويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية والقواعد بالتداول والمقاص والتس

 المعنية السائدة في السوق المالي المدرج فيه أسهم الشركة.

 

 ( 44المادة )

 النصاب القانوني الجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها 

ة .أ ــرـك الشــ ة ـب ل المتعلـق النظر في جميع المســـــاـئ ة ـب ة العمومـي يتحقق و  ،تختص الجمعـي

يمثلون بالوكالة  لجمعية العمومية بحضــور مســاهمين يملكون أوا اجتماعالنصــاب في  

 األول،  االجتماعالـشركة، فإذا لم يتوافر النـصاب في  رأـسمالمن   %(50ماال يقل عن)

ــي ـمدة ال تـقل عن ) عـقدـثان يُ   اجتـماعوـجب دعوة الجمعـية العمومـية إلى   ( 5بـعد مضــ

األول ويُعتبر  االجتماعســـة عشـــر يوماً من تاريخ ( خم15وال تجاوز )  أيامخمســـة  

 .ينضراحأياً كان عدد الالمؤجل صحيحاً  االجتماع

( من هذا النظام 48فيما عدا القرارات التى يتعين صــدورها بقرار خاص وفقأ للمادة ) . ب

االجتماع، تصـــدر قرارات الجمعية العمومية للشـــركة بأغلبية األســـهم الممثلة في ، 

تكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المسـاهمين سـواًء كانوا حاضـرين في و

ــواًء كانوا موافقين عليها  االجتماع ــدرت فيه هذهض القرارات أو غائبين عنه وس الذي ص

 ( 44المادة )

 النصاب القانوني الجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها 

ــرـكة .ج ــاـئل المتعلـقة ـبالشــ  ، تختص الجمعـية العمومـية ـبالنظر في جميع المســ

لجمعية العمومية بحضــور مســاهمين يملكون ا اجتماعيتحقق النصــاب في  و

الـشركة، فإذا لم يتوافر   رأـسمالمن   %(50يمثلون بالوكالة ماال يقل عن) أو

ثان  اجتماعوجب دعوة الجمعية العمومية إلى   األول، االجتماعالنصاب في  

( خمســـة 15وال تجاوز )  أيام( خمســـة  5بعد مضـــي مدة ال تقل عن ) عقديُ 

أياً المؤجل صــحيحاً   االجتماعاألول ويُعتبر    االجتماععشــر يوماً من تاريخ  

 .ينضراحكان عدد ال

ــدورها بقرار خاص وفقأ للمادة ) .د ( من 48فيما عدا القرارات التى يتعين صـ

تصــــدر قرارات الجمعية العمومية للشــــركة بأغلبية األســــهم هذا النظام ، 

والممثلــة في   تكون قرارات الجمعيــة العموميــة ملزمــة لجميع االجتمــاع، 

ــرين في   ــواًء كانوا حاضـ ــاهمين سـ ــدرت فيه هذهض  االجتماعالمسـ الذي صـ
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
منها إلى كل من الهيئة والسـوق المالي المدرجة  إبالغ صـورة  ، ويتم أو معارضـين لها

 الهيئة بهذا الشأن.الصادرة عن فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقاً للضوابط 

، ويتم القرارات أو غائبين عنه وسواًء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها

ــهم  ــوق المالي المدرجة فيه أسـ ــورة منها إلى كل من الهيئة والسـ إبالغ صـ

 الهيئة بهذا الشأن.الصادرة عن لسلطة المختصة وفقاً للضوابط الشركة وا

 ( 45المادة )

 رئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع االجتماع 

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابهض يرأسها نائبه   .أ

مجلس   يختاره  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  يرأسها  غيابهما  حال  وفي 

شخص   أي  يرأسها  للعضو  اإلدارة  مجلس  اختيار  عدم  حال  وفي  لذلك،  اإلدارة 

ددها الجمعية العمومية، التصويت بأية وسيلة تحويكون   تختاره الجمعية العمومية،

مقرراً   الجمعية  تعين  يتعلق لالجتماعكما  أمر  في  تبحث  الجمعيــة  كانـت  وإذا   ،

يتولى   االجتماعبرئيس   المساهمين من  بين  الجمعية من  أن تختار  أيا كان وجب 

، ويعين الرئيس جامعاً لألصوات على أن  خالل مناقشة هذا األمر  االجتماعرئاسة 

 مية تعيينه. تقر الجمعية العمو

الجمعية العمومية يتـضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو   باجتماعيحرر محـضر   . ب

ــوات   ــالة أو بالوكالة وعدد األصـ ــهم التي في حيازتهم باألصـ الممثلين وعدد األسـ

المقررة لهم والقرارات الصـادرة وعدد األصـوات التي وافقت عليها أو عارضـتها 

 .االجتماعفي  وخالصة وافية للمناقشات التي دارت

الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل    اجتماعاتتدون محاضر   . ج

الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس   الصادرة عنالضوابط    شأنهخاص يتبع في  

على  الموقعون  ويكون  الحسابات،  ومدقق  األصوات  وجامع  ومقررها  الجمعية 

 عن صحة البيانات الواردة فيه.  مسئولون االجتماعاتمحاضر 

 ( 45المادة )

 رئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع االجتماع 

الشركة   .أ إدارة  مجلس  رئيس  العمومية  الجمعية  غيابهض يرأس  حالة  وفي 

 يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك    يرأسها نائبه وفي حال غيابهما 

التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية  ويكون  

برئيس لالجتماعمقرراً   يتعلق  أمر  في  تبحث  الجمعيــة  كانـت  وإذا   ،

ن المساهمين من يتولى أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بي   االجتماع

، ويعين الرئيس جامعاً لألصوات  خالل مناقشة هذا األمر  االجتماعرئاسة  

 على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه. 

الجمعية العمومية يتضــمن أســماء المســاهمين  باجتماعيحرر محضــر  . ب

ــالة أو  ــهم التي في حيازتهم باألصـ ــرين أو الممثلين وعدد األسـ الحاضـ

دد   ة وـع اـل الوـك دد ـب ــوات المقررة لهم والقرارات الصـــــادرة وـع األصــ

األصــوات التي وافقت عليها أو عارضــتها وخالصــة وافية للمناقشــات  

 .االجتماعالتي دارت في 

محاضر   .ج كل    اجتماعاتتدون  عقب  منتظمة  بصفة  العمومية  الجمعية 

الهيئة ويوقع    الصادرة عنالضوابط    شأنهجلسة في سجل خاص يتبع في  

ومدقق   األصوات  وجامع  ومقررها  الجمعية  رئيس  من  محضر  كل 

عن    مسئولون  االجتماعاتالحسابات، ويكون الموقعون على محاضر  

 صحة البيانات الواردة فيه. 

 ( 46المادة )

 طريقة التصويت باجتماع الجمعية العمومية 

يكون التصـويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت  

األمر بانتخاب أعضــــاء مجلس  الجمعية العمومية طريقة معينة للتصــــويت، و إذا تعلق  

 ( 46المادة )

 طريقة التصويت باجتماع الجمعية العمومية 

يكون التصـويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال 

ت، و إذا تعلق   ــوـي األمر إذا قررت الجمعيـة العموميـة طريقـة معينـة للتصــ
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
اإلدارة أو بعزلهم أو بمســــاءلتهم أو بتعيينهم في الحاالت التى يجوز فيها ذلك وفقاً لحكم 

ويجوز أن  ( من هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصـويت السـري التراكمي،21المادة )

ــويت اإللكت  ــتخدام آلية التص ــويت في اجتماعات الجمعية العمومية باس روني يكون التص

 . شريطة االلتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن

  

اب أعضـــــاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمســـــاءلتهم أو بتعيينهم في  انتـخ ـب

ادة ) اً لحكم الـم ك وفـق ا ذـل االت التى يجوز فيـه ام، فيـجب  21الـح ذا النـظ ( من ـه

 إتباع طريقة التصويت السري التراكمي. 

 

 ( 47المادة )

 تصويت أعضاء مجلس اإلدارة على قرارات الجمعية العمومية 

في التصـــويت على قرارات   االشـــتراكيجوز ألعضـــاء مجلس اإلدارة  ال  .أ

الجمعية العمومية الخاصــة بإبراء ذمتهم من المســؤولية عن إدارتهم أو التي 

تتعلق بمنفعة خاصـة لهم أو المتعلقة بتعارض المصـالح أو بخالف قائم بينهم 

 .وبين الشركة

ً ن  عـضو مجلس اإلدارة  يمثل ـشخـصا افي حال ك . ب أـسهم ذلك ـستبعد ت  اعتباريا

ــخص   ــويت على قرارات الجمعية العمومية بإبراء االعتباري  الشـ من التصـ

ة أن ذمـته ة العمومـي اـعات الجمعـي ــور اجتـم ه حق حضــ ا ال يجوز لمن ـل ، كـم

يـشترك في التـصويت عن نفـسه أو عمن يمثله في المـسائل التي تتعلق بمنفعة 

 خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة. 

 ( 47المادة )

 أعضاء مجلس اإلدارة على قرارات الجمعية العمومية تصويت 

في التصــويت على  االشــتراكيجوز ألعضــاء مجلس اإلدارة  ال  .أ

قرارات الجمعية العمومية الخاصـــة بإبراء ذمتهم من المســـؤولية  

عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصـة لهم أو المتعلقة بتعارض 

 .المصالح أو بخالف قائم بينهم وبين الشركة

ً ن  عـضو مجلس اإلدارة  يمثل ـشخـصا افي حال ك . ب يـستبعد  اعتباريا

االعتباري، كما ال يجوز لمن له حق حضـور  أسـهم ذلك الشـخص  

اجتماعات الجمعية العمومية أن يشــترك في التصــويت عن نفســه 

ــة أو بخالف  ــائل التي تتعلق بمنفعة خاصـ أو عمن يمثله في المسـ

 قائم بينه وبين الشركة. 

 ( 48المادة )

 إصدار القرار الخاص 

ــدار قرار خاص    ــاهمين الذين يتعين على الجمعية العمومية إصـ بأغلبية أصـــوات المسـ

 الجمعية العمومية للشــركة  اجتماعيملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األســهم الممثلة في  

  - في الحاالت التالية:

 .زيادة رأس المال أو تخفيضه .أ

 أو صكوك أو أوراق مالية.تمويل إصدار سندات  . ب

 . في أغراض خدمة المجتمع مات طوعيةم مساهي تقد .ج

 ( 48المادة )

 إصدار القرار الخاص 

بأغلبية أصوات المساهمين  يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص   

ــهم الممثـلة في  الجمعـية   اجتـماعاـلذين يملكون ـما ال يـقل عن ثالـثة أرـباع األســ

  - في الحاالت التالية: العمومية للشركة 

 .زيادة رأس المال أو تخفيضه .أ

 إصدار سندات قرض أو صكوك أو أوراق مالية. . ب

 . في أغراض خدمة المجتمع مساهمات طوعيةم  ي تقد .ج
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 . حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى .د

  .بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر .ه

 .إطالة مدة الشركة .و

 تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي. .ز

ــركاتفي الحاالت التي يتطلب فيها  .ح ــوم بقانون الشـ ــدار    المرسـ قرار التجارية إصـ

 خاص.

ــة   ــلـطة المختصــ ــرف  وفي جميع األحوال يتعين أـخذ موافـقة الهيـئة والســ والمصــ

القرار الخاص بتعديل عقد التأســيس والنظام األســاســي  اســتصــدار  على المركزي  

 للشركة.

 

 . حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى .د

  .بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر .ه

 .إطالة مدة الشركة .و

 تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي. .ز

ــدار قرار  .ح ــركات التجارية إصــ في الحاالت التي يتطلب فيها قانون الشــ

 خاص.

في جميع األحوال يتعين أخذ موافقة الهيئة والســـلطة المختصـــة وهيئة و

ــيس والنظام  ــدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسـ ــتصـ التأمين على إسـ

 األساسي للشركة.

 

 ( 49المادة  )

 إدراج بند بجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية 

يجوز  ال تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، و  .أ

 . المدرجة بجدول األعمالللجمعية العمومية المداولة في غير المسائل 

استثناء من البند )أ( من هذه المادة ومع االلتزام  بالضوابط الصادرة عن الهيئة  . ب

 الصالحية فيما يلي:يكون للجمعية العمومية بهذا الشأن 

 االجتماع.حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء  .1

وفق الضوابط   في جدول أعمال الجمعية العمومية  بند إضافيإدراج  .2

الهيئة أو  الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على طلب يقدم من 

رأس مال الشركة  أسهم  %( من 5المساهمين يمثل ) عدد منمساهم أو 

ويجب على رئيس اجتماع الجمعية العمومية إدراج البند  ،على األقل

عرض الموضوع   وأقبل البدء في مناقشة جدول األعمال   اإلضافي

 لتقرر إضافة البند إلى جدول األعمال من عدمه. الجمعية العمومية  على

 
  

 ( 49المادة  )

 إدراج بند بجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية 

ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول   .أ

 .األعمال

استثناء من البند )أ( من هذه المادة ومع االلتزام  بالضوابط الصادرة   . ب

 الصالحية فيما يلي: يكون للجمعية العمومية عن الهيئة بهذا الشأن 

حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء  .1

 االجتماع.

وفق   في جدول أعمال الجمعية العمومية  بند إضافيإدراج  .2

الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على الضوابط الصادرة عن 

%( من  10الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل )طلب يقدم من 

ويجب على رئيس اجتماع   ،رأس مال الشركة على األقل

قبل البدء في مناقشة   الجمعية العمومية إدراج البند اإلضافي

الجمعية العمومية  عرض الموضوع على  وأجدول األعمال 

 البند إلى جدول األعمال من عدمه. لتقرر إضافة 
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 الباب السادس  

 مدقق الحسابات 

 ( 50المادة )

 تعيين مدقق الحسابات 

الجمعية العمومية بناء يكون للشــــركة مدقق حســــابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه  .أ

على ترشــيح من مجلس اإلدارة، ويشــترط في مدقق الحســابات أن يكون مقيداً لدى 

 الهيئة  ومرخصاً له بمزاولة المهنة.

يجوز   . ب وال  للتجديد  قابلة  سنة  لمدة  حسابات  تدقيق  شركة  العمومية  الجمعية  تُعين 

التدقيق عملية   تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أال تتولى شركة

( ستة سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام 6التدقيق بالشركة لمدة تزيد على ) 

التدقيق بالشركة، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق  

( ثالث سنوات مالية، ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق  3للشركة بعد انتهاء )

الش )حسابات  مرور  بعد  مدة  2ركة  انتهاء  تاريخ  من  األقل  على  ماليتين  سنتين   )

الحسابات  يتولىو،  تعيينها نهاية    مدقق  من  نهاية   اجتماعمهامه  إلى  الجمعية  تلك 

وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي ،  الجمعية العمومية السنوية التالية  اجتماع

   عين لها.

 

 الباب السادس  

 الحسابات مدقق 

 ( 50المادة )

 تعيين مدقق الحسابات 

ة  .أ اـبه الجمعـي ه وتـحدد أتـع ــرـكة ـمدقق حســــاـبات أو أكثر تعيـن يكون للشــ

دقق   ــترط في ـم ــيح من مجلس اإلدارة، ويشــ اء على ترشــ ة بـن العمومـي

 الحسابات أن يكون مقيداً لدى الهيئة  ومرخصاً له بمزاولة المهنة.

وعليه مراقبة حسابات السنة  لتجديد  حسابات لمدة سنة قابلة لاليُعيّن مدقق   . ب

لها   ُعين  التي  ت المالية  أال  تعيينه  جاوز  ت على  تجديد  سنوات مدة  ثالث 

 . متتالية

الحسابات  يتولى .ج نهاية    مدقق  نهاية   اجتماعمهامه من  إلى  الجمعية  تلك 

  .الجمعية العمومية السنوية التالية اجتماع

 ( 51المادة )

 التزامات مدقق الحسابات 

 يتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي:

وقانون   المرســـوم بقانون الشـــركاتااللتزام باألحكام المنصـــوص عليها في   .أ

 التأمين واألنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة لهما.

 .مستقالً عن الشركة ومجلس إدارتهاأن يكون  . ب

 .يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركةأال  .ج

 ( 51المادة )

 التزامات مدقق الحسابات 

 يتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي:

االلتزام باألحكام المنصـــوص عليها في قانون الشـــركات وقانون  .أ

 والتعاميم المنفذة لهما.التأمين واألنظمة والقرارات 

 .مستقالً عن الشركة ومجلس إدارتهاأن يكون  . ب

 .يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركةأال  .ج
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أال يـشغل منصـب عضـو مجلس إدارة أو أي منصـب فني أو إداري أو تنفيذي  .د

 ا.فيه

مؤـسـسي الـشركة أو أي من أعـضاء مجلس    أال يكون ـشريكاً أو وكيالً ألي من .ه

  إدارتها أو قريباً ألي منهم حتى الدرجة الثانية.

 

أال يـشغل منـصب عـضو مجلس إدارة أو أي منـصب فني أو إداري  .د

 ا.أو تنفيذي فيه

أال يكون شـــريكاً أو وكيالً ألي من مؤســـســـي الشـــركة أو أي من  .ه

  مجلس إدارتها أو قريباً ألي منهم حتى الدرجة الثانية.أعضاء 

 ( 52المادة )

 صالحيات مدقق الحسابات 

ــركة   .أ ــابات الحق في اإلطالع في كل وقت على جميع دفاتر الشــ يكون لمدقق الحســ

وســجالتها ومســتنداتها وغير ذلك من وثائق ومســتندات وله أن يطلب اإليضــاحات  

التي يراها الزمة ألداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها 

ثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى ، وإذا لم يتمكن من اســـتعمال هذه الصـــالحيات أ

مجلس اإلدارة، ـفإذا لم يقم المجلس بتمكين الـمدقق من أداء مهمـته وـجب على الـمدقق  

أن يرســـل صـــورة من التقرير إلى الهيئة والســـلطة المختصـــة وأن يعرضـــه على 

 الجمعية العمومية. 

األ  . ب الميزانية وحساب  الشركة وفحص  تدقيق حسابات  الحسابات  رباح  يتولى مدقق 

تطبيق   ومالحظة  العالقة  ذات  األطراف  مع  الشركة  صفقات  ومراجعة  والخسائر 

نظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص هذا الو المرسوم بقانون الشركاتأحكام 

والسلطة    والمصرف المركزي  إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة

 ، التأكد مما يأتي: عند إعداد تقريره ويجب عليه المختصة،

 . الشركة بها تحتفظ التي  المحاسبية السجالت  صحة مدى −

 . المحاسبية السجالت مع الشركة حسابات اتفاق مدى −

بإثبات ذلك في تقرير    التزمإذا لم يتم تقديم تسهيالت إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه،   .ج

يقدمه إلى مجلس اإلدارة وإذا قّصر مجلس اإلدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات،  

 تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.

يطلبها  .د التي  والتوضيحات  المعلومات  بتقديم  التابعة ومدقق حساباتها  الشركة  تلتزم 

 . ألغراض التدقيقاألم  مدقق حسابات الشركة 

 

 ( 52المادة )

 صالحيات مدقق الحسابات 

يكون لمدقق الحســابات الحق في اإلطالع في كل وقت على جميع دفاتر  .أ

الشــركة وســجالتها ومســتنداتها وغير ذلك من وثائق ومســتندات وله أن  

ــاـحات التي يراـها الزـمة ألداء مهمـته وـله ـكذـلك أن يتحقق  يطـلب اإليضــ

ــتعـمال ـهذه  ــرـكة والتزاـماتـها ، وإذا لم يتمكن من اســ من موجودات الشــ

ــالحـيات أ ثـبت ذلك كـتابة في تقرير يـقدم إلى مجلس اإلدارة، فإذا لم الصــ

يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرســـل  

صــورة من التقرير إلى الهيئة والســلطة المختصــة وأن يعرضــه على 

 الجمعية العمومية. 

يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب    . ب

العالقة  األ ذات  األطراف  الشركة مع  والخسائر ومراجعة صفقات  رباح 

نظام، وعليه تقديم تقرير هذا الوالشركات  ومالحظة تطبيق أحكام قانون  

  بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة

عند إعداد تقريره، التأكد   ويجب عليه  والسلطة المختصة،  وهيئة التأمين

 ا يأتي:مم

 .الشركة  بها  تحتفظ  التي   المحاسبية  السجالت  صحة  مدى −

 . المحاسبية السجالت مع الشركة حسابات اتفاق مدى −

بإثبات    التزمإذا لم يتم تقديم تسهيالت إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه،   .ج

ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس اإلدارة وإذا قّصر مجلس اإلدارة في تسهيل  

 مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة. 

تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي  .د

 . ألغراض التدقيقاألم   يطلبها مدقق حسابات الشركة 
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 ( 53المادة )

 التقرير السنوي لمدقق الحسابات 

ــتـمل على البـياـنات  .أ ــاـبات إلى الجمعـية العمومـية تقريراً يشــ يـقدم ـمدقق الحســ

ركاتوالمعلومات المنصـوص عليها في  وم بقانون الـش في أن يذكر ، و  المرـس

التى قامت  ـشركة المـساهمات الطوعية  لل  العمومية  ميزانيةكذلك في الوتقريره 

وجدت" وأن  " إن  غراض خدمة المجتمعخالل الســـنة المالية أل  بها الشـــركة

، وعليه أن يرسـل نسـخة   الجهة المسـتفيدة من هذه المسـاهمات الطوعية يحدد

 .للمصرف المركزيعن تقريره السنوي 

 

 أن يقرأويجب على مدقق الحســــابات أن يحضــــر اجتماع الجمعية العمومية  . ب

ـــحاً أـية معوـقات أو ـتدخالت من مجلس  في الجمعـية العمومـيةتقريره   ، موضــ

، والحيادية باالســتقالليةاإلدارة واجهته أثناء تأدية أعماله، وأن يتســم تقريره 

وأن يدلي في االجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية 

ومالحظاته على حســـابات الشـــركة ومركزها المالي وأية مخالفات الشـــركة  

المدقق مســــؤوالً عن صــــحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل ، ويكون بها

مســاهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يســتوضــحه  

 عما ورد فيه.

 
 

  

 ( 53المادة )

 التقرير السنوي لمدقق الحسابات 

ــتمل على  .أ ــابات إلى الجمعية العمومية تقريراً يشــ يقدم مدقق الحســ

أن ، و  والمعلومات المنصــوص عليها في قانون الشــركاتالبيانات 

شـركة المسـاهمات لل العمومية ميزانيةكذلك في الوفي تقريره يذكر 

غراض خدمة  خالل السنة المالية أل  التى قامت بها الشركةالطوعية  

يحــدد  المجتمع ــتفيــدة من هــذه    " إن وجــدت" وأن  الجهــة المســ

اهمات الطوعية خ  المـس ل نـس نوي ، وعليه أن يرـس ة عن تقريره الـس

 لهيئة التأمين.

ــابات أن يحضـــر اجتماع الجمعية العمومية  . ب يجب على مدقق الحسـ

ـــحاً أـية معوـقات أو في الجمعـية العمومـيةتقريره    أن يقرأو ، موضــ

ــم   ـتدخالت من مجلس اإلدارة واجهـته أثـناء ـتأدـية أعـماـله، وأن يتســ

، وأن يدلي في االجتماع برأيه في كل والحيادية باالستقالليةتقريره 

ومالحظاته على  ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشــركة  

ــرـكة ومركزـها الـمالي وأـية مـخالـفات بـها ــاـبات الشــ ، ويكون حســ

ـــحة البـياـنات الواردة في تقريره، ولـكل  ــؤوالً عن صــ الـمدقق مســ

ــاهم أثـناء عـقد الجمعـية العمومـية أن يـناقش تقرير الـمدقق وأن  مســ

 يستوضحه عما ورد فيه.

 الباب السابع 

 مالية الشركة 

 ( 54المادة )

 حسابات الشركة 

 الباب السابع 

 مالية الشركة 

 ( 54المادة )

 حسابات الشركة 
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تعكس   بحيث  وفق المعايير واألسس المحاسبية الدولية  تُعد الشركة حسابات منتظمة .أ

وضــع صــورة صــحيحة وعادلة عن أرباح أو خســائر الشــركة للســنة المالية وعن 

المرـسوم بقانون ينص عليها الـشركة في نهاية الـسنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات 

والقرارات الـصادرة تنفيذاً له ، وأن تتقيد بمتطلبات القانون االتحادي رقم   الـشركات

 والقرارات الصادرة تنفيذاً له.ال التأمين تنظيم أعمفي شأن  2007لسنة  6

حســاباتها المرحلية  عدادإ عند الدولية  المحاســبية  ســسواأل  المعايير  الشــركة  تطبق . ب

 رباح القابلة للتوزيع. والسنوية وتحديد األ

تلتزم الـشركة بفـصل حـسابات المـساهمين عن حـسابات المـستأمنين وذلك على النحو  .ج

 التالي : 

 

ــركة   .1 ــمال الشــ ــاهمين التي تحتوي على رأســ ــابات المســ ــاب/حســ حســ

واحتياطياته مضـافاً إليه عائدات الشـركة من مصـادرها المختلفة، بما في 

ذلك، عوائد المســاهمين من بدل إدارة العمليات التأمينية واســتثمار فائض  

 االشتراكات التأمينية. 

تراكات التأمين( والتي .2 ابات اـش تأمنين )حـس ابات المـس تراكات   حـس تمثل اـش

التأمين المسـددة من المسـتأمنين، والتي يتّم توزيع الفائض منها )إن وجد(  

ات الفنية ي على المسـتأمنين بعد خصـم المصـروفات وتخصـيص االحتياط

 .وذلك كله وفقاً لسياسات التوزيع التي تتبعها الشركة

 
 

 وفق المعايير واألسـس المحاسـبية الدولية الشـركة حسـابات منتظمةتُعد  .أ

تعكس صـــورة صـــحيحة وعادلة عن أرباح أو خســـائر الشـــركة   بحيث

الشــركة في نهاية الســنة المالية وأن تتقيد بأية وضــع  للســنة المالية وعن 

ــادرة تنفيذاً له ، متطلبات  ــركات والقرارات الصـ ينص عليها قانون الشـ

في ـشأن إنـشاء   2007لـسنة  6لبات القانون االتحادي رقم  وأن تتقيد بمتط

 هيئة التأمين وتنظيم أعماله والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

حسـاباتها  عدادإ عند الدولية المحاسـبية  سـسواأل  المعايير  الشـركة  تطبق . ب

 رباح القابلة للتوزيع. المرحلية والسنوية وتحديد األ

تلتزم الـشركة بفـصل حـسابات المـساهمين عن حـسابات المـستأمنين وذلك  .ج

 على النحو التالي : 

 

حـساب/حـسابات المـساهمين التي تحتوي على رأـسمال الـشركة   .1

ــادرـها  ــرـكة من مصــ ــاـفاً إلـيه ـعاـئدات الشــ واحتـياطـياـته مضــ

بـدل إدارة  ــاهمين من  المختلفــة، بمــا في ذلـك، عوائـد المســـ

 ثمار فائض االشتراكات التأمينية. العمليات التأمينية واست 

حسـابات المسـتأمنين )حسـابات اشـتراكات التأمين( والتي تمثل  .2

ــتأمنين، والتي يتّم توزيع   ــددة من المس ــتراكات التأمين المس اش

ــم   ــد خصــ بع ــأمنين  ــت المســ وجــد( على  )إن  ــا  منه ــائض  الف

ات الفنية وذلك كله وفقاً ي المصـــروفات وتخصـــيص االحتياط

 .التي تتبعها الشركةلسياسات التوزيع 

 ( 55المادة )

 السنة المالية للشركة 

ديســمبر من كل ســنة فيما   31للشــركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ةتبدأ الســنة المالي 

عدا الســنة المالية االولي التى بدأت من تاريخ قيد الشــركة بالســجل التجاري وانتهت في 

  ديسمبر من السنة التالية. 31

 ( 55المادة )

 السنة المالية للشركة 

ديسـمبر من كل   31للشـركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ةتبدأ السـنة المالي 

ســنة فيما عدا الســنة المالية االولي التى بدأت من تاريخ قيد الشــركة بالســجل  

 ديسمبر من السنة التالية. 31التجاري وانتهت في 

 ( 56المادة )

 الميزانية العمومية للسنة المالية 

 ( 56المادة )

 الميزانية العمومية للسنة المالية 
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن الســنة المالية قد تم تدقيقها قبل االجتماع الســنوي  

تقرير عن نشــاط الشــركة ومركزها المالي في للجمعية العمومية ، وعلى المجلس إعداد 

ختام الســنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصــافية وترســل صــورة من 

الميزانية وحـساب األرباح والخـسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس 

ة العمومية السنوية اإلدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعي 

اعالنها وفقا لطريقة اإلعالن التي يصــدر بها قرار من لمســاهمي الشــركة للموافقة على 

ة  الهيـئة ة العمومـي اد اجتـماع الجمعـي ــرين يوـما على 21)، قـبل موـعد إنعـق ( بواـحد وعشــ

بنسـخة عن الميزانية العمومية التي تم المصـرف المركزي  ، وعلى الشـركة تزويد األقل

 تدقيقها.

 

يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل االجتماع 

ــركة  ــاط الش ــنوي للجمعية العمومية ، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نش الس

لتوزيع األرباح ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها 

الصـافية وترسـل صـورة من الميزانية وحسـاب األرباح والخسـائر مع نسـخة 

ــابات وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة  من تقرير مدقق الحس

ــنوية لمســـاهمي الشـــركة   مع إرفاق مســـودة من دعوة الجمعية العمومية السـ

ــحف اليومـية قـبل م ــر اـلدعوة في الصــ وـعد إنعـقاد اجتـماع للموافـقة على نشــ

ــركة تزويد هيئة التأمين  ــر يوما ، وعلى الشـ ــة عشـ الجمعية العمومية بخمسـ

 بنسخة عن الميزانية العمومية التي تم تدقيقها.

 

 (  57المادة  )

 االحتياطي االختياري إلستهالك موجودات الشركة أو انخفاض قيمتها 

الصـــافية نســـبة يحددها الســـتهالك لمجلس اإلدارة أن يقتطع من األرباح الســـنوية غير 

موجودات الشــركة أو التعويض عن نزول قيمتها، ويتم التصــرف في هذه األموال بناء 

 على قرار من مجلس اإلدارة وال يجوز توزيعها على المساهمين.

 

 (  57المادة  )

 االحتياطي االختياري إلستهالك موجودات الشركة أو انخفاض قيمتها 

ــبة يحددها لمجلس اإلدارة أن يقت  ــافية نسـ ــنوية غير الصـ طع من األرباح السـ

الســتهالك موجودات الشــركة أو التعويض عن نزول قيمتها، ويتم التصــرف  

اء على قرار من مجلس اإلدارة وال يجوز توزيعهـا على   في هـذه األموال بـن

 المساهمين.

 

 ( 58المادة  )

 توزيع األرباح السنوية 

 العمومية  المصروفات   جميع  خصم  بعد  للشركة  الصافية  السنوية  األرباح  توزع

   - :يلي لما وفقا األخرى والتكاليف

بالمائة من صافي األرباح تخصص لحساب اإلحتياطي  10تقتطع ) .أ %( عشرة 

يوازي   قدرا  اإلحتياطي  مجموع  بلغ  متى  اإلقتطاع  هذا  ويوقف  القانوني 

%( خمسين بالمائة على األقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص 50)

 اإلحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى اإلقتطاع .  

 األرباح  من  المساهمين  على  توزيعها  يجب  التي  النسبة  العمومية  الجمعية  تحدد . ب

  الصافية  األرباح تسمح لم  إذا أنه  على القانوني، االحتياطي خصم بعد الصافية 

  السنين   أرباح  من   بها  المطالبة  يجوز  فال  أرباح  بتوزيع   السنين  من  سنة  في

 . الالحقة

 ( 58المادة  )

 توزيع األرباح السنوية 

  المصـروفات جميع  خصـم  بعد  للشـركة  الصـافية  السـنوية  األرباح توزع

  - :يلي لما وفقا األخرى والتكاليف العمومية

%( عشرة بالمائة من صافي األرباح تخصص لحساب  10تقتطع ) .أ

اإلحتياطي القانوني ويوقف هذا اإلقتطاع متى بلغ مجموع  

%( خمسين بالمائة على األقل من  50اإلحتياطي قدرا يوازي )

رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص اإلحتياطي عن ذلك تعين 

 عودة إلى اإلقتطاع .  ال

 المساهمين على توزيعها يجب التي النسبة  العمومية الجمعية تحدد . ب

 لم إذا أنه على القانوني، االحتياطي خصم بعد الصافية األرباح من

 يجوز فال أرباح بتوزيع السنين من سنة في  الصافية األرباح تسمح

 . الالحقة السنين أرباح من بها المطالبة
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 بعد   المنتهية  المالية   للسنة  الصافي  الربح  من%(  10)  على  تزيد  ال  نسبة  تخصص .ج

 اإلدارة  مجلس   ألعضاء  كمكافأة  واإلحتياطيات  اإلستهالكات   من   كل  خصم

  وتخصم   ،  فيها  للنظر  العمومية  الجمعية  على  وتعرض  المكافأة  المجلس  ويقترح

  أو  الهيئة  من  الشركة  على  ُوقعت  قد  تكون  التي  الغرامات  المكافأة  تلك  من

  أو لمرسوم بقانون الشركات  ل  اإلدارة  مجلس  مخالفات  بسبب    المختصة  السلطة

 عدم   العمومية  وللجمعية  المنتهية،  المالية  السنة   خالل  للشركة  األساسي  للنظام

 عن  ناتجة ليست الغرامات تلك أن لها تبين إذا بعضها أو الغرامات تلك خصم

 . اإلدارة مجلس من خطأ  أو تقصير

مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة استثناًء من البند )ج( من هذه المادة، ومع   .د

مبلغ   أتعابًا عبارة عن  اإلدارة  لعضو مجلس  يُصرف  أن  يجوز  الشأن،  بهذا 

( مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية بعد 200.000مقطوع ال يتجاوز )

موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك األتعاب وذلك في الحاالت اآلتية:  

أرباًحا. ب. إذا حققت الشركة أرباًحا وكان نصيب عضو    أ. عدم تحقيق الشركة

( مائتي ألف درهم، وفي  200.000مجلس اإلدارة من تلك األرباح أقل من )

 هذه الحالة ال يجوز الجمع بين المكافأة واألتعاب. 

يوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءاً على  .ه

ختياري  إ حتياطي إإلنشاء السنة المقبلة أو يخصص  إقتراح مجلس اإلدارة إلى

ألغراض   وال يخصص    إال  أخرى   أغراض   ألية  إستخدامه  يجوز  محددة 

 العمومية للشركة.   الجمعية عن صادر قرار بموجب

 

  المالية  للسنة الصافي الربح من%( 10)  على تزيد ال نسبة تخصص .ج

  كمكافأة واإلحتياطيات اإلستهالكات من كل خصم بعد المنتهية

 على وتعرض المكافأة المجلس ويقترح اإلدارة مجلس ألعضاء
  الغرامات المكافأة تلك من وتخصم ، فيها للنظر العمومية الجمعية

   المختصة السلطة أو الهيئة من الشركة على ُوقعت قد تكون التي

  األساسي للنظام أو الشركات لقانون اإلدارة مجلس مخالفات بسبب

  عدم العمومية وللجمعية المنتهية، المالية السنة خالل  للشركة

 الغرامات تلك أن لها تبين إذا بعضها أو الغرامات تلك خصم

 . اإلدارة مجلس  من خطأ أو تقصير عن ناتجة ليست

يوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل   .د

بناءاً على إقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص  

  يجوز  محددة والختياري يخصص ألغراض إحتياطي إإلنشاء 

  عن صادر  قرار بموجب  إال أخرى أغراض ألية  إستخدامه

 العمومية للشركة.   الجمعية

 

 ( 59المادة  )

 التصرف في االحتياطي االختياري والقانوني 

ــرف في اإلحتـياطي االختـياري بـناًء على قرار مجلس اإلدارة في األوـجه التي  يتم التصــ

ــاهمين، وإنما  ــالح الشـــركة، وال يجوز توزيع اإلحتياطي القانوني على المسـ تحقق مصـ

ــدر   ــف رأس المال المصــ ــتعمال ما زاد منه على نصــ كأرباح على لتوزيعه يجوز إســ

 .المساهمين في السنوات التي ال تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم

 

 ( 59المادة  )

 التصرف في االحتياطي االختياري والقانوني 

اًء على قرار مجلس اإلدارة في  اري بـن اطي االختـي ــرف في اإلحتـي يتم التصــ

ــركة، وال يجوز توزيع ــالح الشــ اإلحتياطي القانوني  األوجه التي تحقق مصــ

على المســـاهمين، وإنما يجوز إســـتعمال ما زاد منه على نصـــف رأس المال 

ركة  المصـدر   نوات التي ال تحقق الـش اهمين في الـس لتوزيعه كأرباح على المـس

 .فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم

 (  60المادة  )

 أرباح المساهمين 

بهذا  الهيئة الـصادرة عنوالقرارات والتعاميم    المـساهمين طبقاً لألنظمةتدفع األرباح إلى  

    الشأن.

 (  60المادة  )

 أرباح المساهمين 

اهمين طبقاً لألنظمة  الصـادرة عنوالقرارات والتعاميم   تدفع األرباح إلى المـس

   بهذا الشأن. الهيئة
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 الباب الثامن 

   لجنة الرقابة الشرعيّة

 (  61المادة  )

 تشكيل اللجنة 

المرسـوم بقانون اتحادي ووقانون التأمين،    المرسـوم بقانون الشـركاتمع مراعاة أحكام 

نة  14رقم ) طة المالية   2018( لـس أن المصـرف المركزي وتنظيم المنـش ت واألنـش في ـش

في ـشأن نظام التأمين   2010( لـسنة  4قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )و،  وتعديالته

ــمى )لجـن ــكـيل لجـنة تســ ــرـكة بتشــ ة الرـقاـبة  التـكافلي وأي تـعدـيل يطرأ علـيه، تلتزم الشــ

 الشرعية(. تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه اآلتي:

 يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة. ( أ)

قبل   المصـــرف المركزيتعرض أســـماء المرشـــحين ومؤهالتهم على  ( ب )

ً خمســـة وأربعين يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشـــركة التي  ا

أو  المصـرف المركزيتبلغ الشـركة بموافقة  ، و  سـتنظر في الموضـوع

ــه. وفي حالة   ــيح بديل عن االعتراضاعتراضــ ــركة ترشــ ، على الشــ

 المرشح المعترض عليه.

تعرض أـسماء المرـشحين على الجمعية العمومية للـشركة للموافقة على  ( ج)

ــاء في  ــرف المركزي ويتم إبالغ الهيئة،   اللجنةتعيينهم أعضـ ، والمصـ

ــرة  خالل األـيام   ـــماء من تم العشــ الـتالـية النعـقاد الجمعـية العمومـية ـبأســ

 تعيينهم لعضوية اللجنة.

 للتجديد.قابلة  ثالث سنواتاللجنة مدة العضوية في  ( د)

ــ ( ه) ــاء اللجـنة من بينهم رئيســ ً يخـتار أعضــ ً وـنائـب  ا للرئيس ويمـثل الرئيس   ا

ام م ة أـم ة  اللجـن ة العمومـي ة والجمعـي ــرـك ــرف  جلس إدارة الشــ والمصــ

 .المركزي

 الباب الثامن 

   لجنة الرقابة الشرعيّة

 (  61المادة  )

 تشكيل اللجنة 

ــرـكات  وـقانون الـتأمين، ومع مراـعاة أحـكام  الـقانون االتـحادي رقم ـقانون الشــ

ــنة  6) ــركات    1995( لسـ ــات المالّية والشـ ــسـ ــارف والمؤسـ ــأن المصـ في شـ

ــالمّية   ــتثمارّية اإلسـ ــنة 4قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم )،  واالسـ ( لسـ

في شـــأن نظام التأمين التكافلي وأي تعديل يطرأ عليه، تلتزم الشـــركة   2010

تتكون اللجنة من ثالثة أعضـاء   بتشـكيل لجنة تسـمى )لجنة الرقابة الشـرعية(.

 يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه اآلتي:

 يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة. ( أ)

قبل  هيئة التأمين  تعرض أســماء المرشــحين ومؤهالتهم على  ( ب )

ً خمســـــة وأربعين يوـم ة    ا ة العمومـي اد الجمعـي اريخ انعـق من ـت

الشـركة بموافقة تبلغ ، و  للشـركة التي سـتنظر في الموضـوع

ة أمين  هيـئ ة    الـت اـل ا. وفي ـح ـــه ، على االعتراضأو اعتراضــ

 الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه.

تعرض أســماء المرشــحين على الجمعية العمومية للشــركة  ( ج)

 ويتم إبالغ الهيئة ،   للموافقة على تعيينهم أعضــــاء في اللجنة

ــرة  ، خالل األيام  وهيـئة الـتأمين   نعـقاد الجمعـية الـتالـية الالعشــ

 العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة.

 مدة العضوية في اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ( د)
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

في حالة شــغور إحدى عضــويات اللجنة، يقوم مجلس إدارة الشــركة بتعيين عضــو يحل 

ويتم إبالغ الهيئة )د( في العضـوية الشـاغرة لكي يكمل المدة المنصـوص عليها في البند 

الجمعية العمومية للشــركة في بهذا التعيين ويقدم هذا التعيين إلى والمصــرف المركزي 

  أول اجتماع الحق لها للمصادقة علي

ً يختار أعضـــاء اللجنة من بينهم رئيســـ ( ه) ً ونائب  ا للرئيس ويمثل  ا

ــركة والجمعية العمومية  الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الش

 .هيئة التأمينو

ت اللجنة، يقوم مجلس إدارة الشـــركة بتعيين في حالة شـــغور إحدى عضـــويا

عضـو يحل في العضـوية الـشاغرة لكي يكمل المدة المنصـوص عليها في البند 

بهذا التعيين ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية وهيئة التأمين ويتم إبالغ الهيئة  )د(  

 العمومية للشركة في أول اجتماع الحق لها للمصادقة عليه.

 

 ( 62المادة  )

 شروط العضوية باللجنة 

  ية لجنة الرقابة الشرعّية توفر الشروط اآلتية:عضوالمرشح إلشغال يشترط في 

 .كاملةالقانونّية الهلية متمتعاً باألأن يكون مسلماً بالغاً   - أ

ــريـعة أن يكون   -ب ــهود لهم ـبالعلم والمعرـفة في أحـكام الشــ من المشــ

اإلســــالمية بشــــكل عام وفي فقه المعامالت المالّية في الشــــريعة 

 اإلسالمية بشكل خاص.

 الحديثة. التجارّية المالّية والمعامالت مّطلعاً على أن يكون  -ج

ً  -د ــاهما ــواً في مجلس إدارتها أو  أن ال يكون مس ــركة أو عض في الش

 .من العاملين فيها

 ( 62المادة  )

 شروط العضوية باللجنة 

ية لجنة الرقابة الشــرعّية توفر الشــروط  عضــوالمرشــح إلشــغال  يشــترط في 

  اآلتية:

 .كاملةالقانونّية الهلية متمتعاً باألأن يكون مسلماً بالغاً   - أ

العلم والمأن يكون   -ب ــهود لهم ـب ام من المشــ ة في أحـك عرـف

الشــــريعة اإلســــالمية بشــــكل عام وفي فقه المعامالت 

 المالّية في الشريعة اإلسالمية بشكل خاص.

يكون   -ج ة والمعــامالت  مّطلعــاً على  أن  ة  المــاليــّ التجــاريــّ

 الحديثة. 

ً  -د ــاهما ــواً في مجلس   أن ال يكون مس ــركة أو عض في الش

 إدارتها أو من العاملين فيها.

ــويتين في لجنتين من  -ه ال يجوز الجمع بين أكثر من عضـ

 لجان الرقابة الشرعية في الشركات.

 ( 63المادة  ) ( 63المادة  )
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
 المراقب الشرعي 

بناء على توـصية لجنة الرقابة الـشرعية في الـشركة موظفاً متخـصـصاً يقوم   تعين الـشركة

بدور المراقب الشـــرعي على المعامالت داخل الشـــركة. ويختّص المراقب الشـــرعي 

بتدقيق معامالت الشــركة تحت اإلشــراف المباشــر للجنة الرقابة الشــرعية للتأكد من أن 

ــكل دقيق. ويقو ــيق مع اللجنة، قرارات اللجنة قد تّم تنفيذها بشـ م المراقب بأعماله بالتنسـ

كما يتولى المراقب الـشرعي منـصب أمين ـسّر اللجنة ويقدم تقريره ومالحظاته إلى لجنة 

 الرقابة الشرعية بالتنسيق مع مدير الشركة. 

 

 المراقب الشرعي 

بناء على توصـــية لجنة الرقابة الشـــرعية في الشـــركة موظفاً   تعين الشـــركة

صـاً أو شـركة متخصـصـة يقوم أو تقوم بدور المراقب الشـرعي على متخصـ

المعامالت داخل الشركة. ويختّص المراقب الشرعي بتدقيق معامالت الشركة  

تحت اإلـشراف المباـشر للجنة الرقابة الشرعية للتأكد من أن قرارات اللجنة قد 

يق مع اللج كل دقيق. ويقوم المراقب بأعماله بالتنـس نة، كما يتولى تّم تنفيذها بـش

المراقب الـشرعي منـصب أمين ـسّر اللجنة ويقدم تقريره ومالحظاته إلى لجنة 

 الرقابة الشرعية بالتنسيق مع مدير الشركة. 

 (  64المادة  )

 مهام اللجنة 

ة بكافّة نشـاطات الشـركة بناء على  تتولى لجنة الرقابة الشـرعّية إصـدار الفتاوى الخاصـّ

طلب من مجلس اإلدارة أو أجهزتها التنفيذّية أو المراقب الشـرعي. كما تتولى اإلشـراف  

النشــاطات للتأّكد من على جميع النواحي الشــرعّية لنشــاطات الشــركة وتراقب كافّة هذه 

مطابقتها للفتاوى الصـادرة عنها وألحكام الشـريعة اإلسـالمية وقواعدها وتعدّ توصـياتها 

بشــــأنها. كما تراجع اللجنة جميع نماذج العقود واالتفاقيّات المتعلّقة بمعامالت الشــــركة  

ــالمـية. كـما ـتدرس اللجـنة تـقارير المراـق ــريـعة اإلســ ب  للتثـبت من مـطابقتـها ألحـكام الشــ

الشــرعي بشــأن مدى التزام عمليات الشــركة المنفذة بأحكام الشــريعة اإلســالمية وفتاوى  

وللجنة الرقابة الشــرعية أن تطلب اإليضــاحات التي تراها ضــرورية  ، اللجنة وقراراتها

المرتبطة جميع قرارات اللجنة  ،    ألداء مهمتها وعلى إدارة الشركة تقديم تلك اإليضاحات

ــريع ــالمية بتطبيق أحكام الش ــركة  مُ ة اإلس في حالة عدم تمكينها   وعلى اللجنة، لزمة للش

ــركة. فإذا لم يقم المجلس   من أداء مهمتها تثبيت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس إدارة الشـ

ً  بذلك المصرف المركزيباالستجابة لطلب اللجنة فعليها إبالغ   .التخاذ ما تراه مناسبا

 

 (  64المادة  )

 مهام اللجنة 

ة بكافّة نشـاطات الشـركة   تتولى لجنة الرقابة الشـرعّية إصـدار الفتاوى الخاصـّ

على طلب من مجلس اإلدارة أو أجهزتها التنفيذّية أو المراقب الشـــرعي.   بناء

كما تتولى اإلشـراف على جميع النواحي الشـرعّية لنشـاطات الشـركة وتراقب  

د من مـطابقتـها للفـتاوى ال ــاـطات للـتأكـّ ة ـهذه النشــ ــادرة عنـها وألحـكام ـكافـّ صــ

الـشريعة اإلـسالمية وقواعدها وتعدّ توـصياتها بـشأنها. كما تراجع اللجنة جميع 

ا  ابقتـه ة للتثـبت من مـط ــرـك امالت الشــ ة بمـع ات المتعلـّق اقيـّ اذج العقود واالتـف نـم

أن  ريعة اإلـسالمية. كما تدرس اللجنة تقارير المراقب الـشرعي بـش ألحكام الـش

المنفذة بأحكام الشـريعة اإلسـالمية وفتاوى اللجنة مدى التزام عمليات الشـركة  

ا ا ،  وقراراتـه ات التي تراـه ب اإليضـــــاـح ة أن تطـل ــرعـي ة الشــ اـب ة الرـق وللجـن

ــاحات ــركة تقديم تلك اإليض ــرورية ألداء مهمتها وعلى إدارة الش جميع  ،   ض

،  لزمة للشــركة  مُ المرتبطة بتطبيق أحكام الشــريعة اإلســالمية  قرارات اللجنة 

في ـحاـلة ـعدم تمكينـها من أداء مهمتـها تثبـيت ذـلك في تقرير يـقدم   اللجـنةوعلى  

إلى مجلس إدارة الشــركة. فإذا لم يقم المجلس باالســتجابة لطلب اللجنة فعليها 

ً  إبالغ هيئة التأمين بذلك  .التخاذ ما تراه مناسبا

 

 (  65المادة  ) (  65المادة  )
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 مكافأة اللجنة 

 أعضاء اللجنة والمراقب الشرعي. يحدد مجلس اإلدارة مخصصات ومكاف ت رئيس و

 

 مكافأة اللجنة 

يحدد مجلس اإلدارة مخصــصــات ومكاف ت رئيس وأعضــاء اللجنة والمراقب  

 الشرعي. 

 (  66المادة  )

 نصاب الحضور باللجنة  

ــائها، وتَ  ــور غالبية أعضـ ــحيحاً إال بحضـ ــيات ال يكون اجتماع اللجنة صـ ــدر توصـ صـ

بأغلبية أصــوات األعضــاء الحاضــرين وإذا تســاوت األصــوات رجح   اللجنةوقرارات  

 الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. الجانب 

 

 (  66المادة  )

 نصاب الحضور باللجنة  

ــائها، وتَ  ــور غالبية أعضـ ــحيحاً إال بحضـ ــدر ال يكون اجتماع اللجنة صـ صـ

األعـضاء الحاـضرين وإذا تـساوت  بأغلبية أـصوات    اللجنةتوـصيات وقرارات  

 الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. الجانب األصوات رجح 

 

 ( 67المادة  )

 حق اطالع اللجنة 

يكون للجنة حق اإلطالع على جميع دفاتر الـشركة وـسجالتها ومـستنداتها وطلب البيانات 

ــول عليـها، ولـها ـكذـلك أن تتحقق من   ــرورة الحصــ ــرـكة  التي ترى ضــ موجودات الشــ

والتزاـماتـها، وعلى اللجـنة في ـحاـلة ـعدم تمكينـها من القـيام بواجـباتـها إثـبات ذـلك كـتاـبة في 

 تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة.

 

 ( 67المادة  )

 حق اطالع اللجنة 

ــتنداتها  ــجالتها ومسـ ــركة وسـ يكون للجنة حق اإلطالع على جميع دفاتر الشـ

ل عليها، ولها كذلك أن تتحقق من وطلب البيانات التي ترى ضـرورة الحصـو

موجودات الشــــركة والتزاماتها، وعلى اللجنة في حالة عدم تمكينها من القيام 

 بواجباتها إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة.

 

 (  68المادة  )

 العزل لعضو اللجنةأو الوقف عن العمل 

عضــــو من أعضــــاء اللجنة عن العمل أو عزله إال بقرار من مجلس  ال يجوز وقف أي 

 على أسباب موجبة لمثل هذا اإلجراء.  اً اإلدارة بناء

 (  68المادة  )

 الوقف عن العمل او العزل لعضو اللجنة

ال يجوز وقف أي عضـو من أعضـاء اللجنة عن العمل أو عزله إال بقرار من 

 على أسباب موجبة لمثل هذا اإلجراء.  اً مجلس اإلدارة بناء

 



42 | P a g e ل   ف ا ك ت ل ل ة  ي ن ط و ل ا ي  ب  ظ و ب أ ة  ك شر ل سي  ا س أل ا م  ا ظ ن ل ا ل  ي د ع ت ح  تر ق ع    – م م  ل                    – ش  ف ا ك ت  
 

 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 (  69المادة  )

 تقرير اللجنة

ً تقدم لجنة الرقابة الـشرعية   إلى الجمعية العمومية للـشركة تبيّن فيه خالـصة   تقريراً ـسنويا

ما قامت به اللجنة من أعمال مع مالحظاتها بشأن معامالت الشركة ومدى التزام الشركة  

باألحكام الشرعية. ويجب قراءة تقرير اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها 

 .المصرف المركزيدي وتقدم نسخة من التقرير إلى السنوي العا

 

 (  69المادة  )

 تقرير اللجنة

تقدم لجنة الرقابة الشــرعية تقريًرا ســنويًا إلى الجمعية العمومية للشــركة تبيّن 

ــأن مـعامالت  ــة ـما ـقاـمت ـبه اللجـنة من أعـمال مع مالحـظاتـها بشــ فـيه خالصــ

الشــركة ومدى التزام الشــركة باألحكام الشــرعية. ويجب قراءة تقرير اللجنة 

دي وتقدم نســـخة من  في اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها الســـنوي العا

 .هيئة التأمينالتقرير إلى 

 

 (  70المادة  )

 الئحة عمل اللجنة 

ــركة  ــع الشـ ــرعية، اإلدارةبقرار من مجلس    تضـ ، الئحة داخلية لعمل لجنة الرقابة الشـ

تتضمن كيفية عقد اجتماعاتها والنصاب واتخاذ القرارات على أن ينص في الالئحة على 

، عدم جواز اإلنابة بين األعضـاء في اجتماعات اللجنة أو عند التصـويت على القرارات 

الشــرعي. ويتم إرســال   عالقة اللجنة بأجهزة الشــركة المختلفة وبالمراقبتبين الالئحة  و

 .المصرف المركزينسخة منها إلى 

 

 (  70المادة  )

 الئحة عمل اللجنة 

ــركة  ــع الشــ ، الئـحة داخلـية لعـمل لجـنة الرقابة اإلدارةبقرار من مجلس    تضــ

الشـرعية، تتضـمن كيفية عقد اجتماعاتها والنصـاب واتخاذ القرارات على أن  

ينص في الالئحة على عدم جواز اإلنابة بين األعضــــاء في اجتماعات اللجنة 

عالقة اللجنة بأجهزة الشركة  تبين الالئحة  و، أو عند التصويت على القرارات  

 الشرعي. ويتم إرسال نسخة منها إلى هيئة التأمين. المختلفة وبالمراقب

 

 الباب التاسع 

 المنازعات 

 ( 71المادة )

 سقوط دعوى المسؤولية 

ة مجلس   :1 -71 إبراء ذـم ة ـب ة العمومـي ب على أي قرار يصـــــدر من الجمعـي ال يترـت

اإلدارة ـسقوط دعوى المـسؤولية المدنية ـضد أعـضاء مجلس اإلدارة بـسبب األخطاء  

 الباب التاسع 

 المنازعات 

 ( 71المادة )

 سقوط دعوى المسؤولية 

ــدر من الجمعـية العمومـية ـبإبراء ذـمة  :1 -71 ال يترـتب على أي قرار يصــ

مجلس اإلدارة ســـقوط دعوى المســـؤولية المدنية ضـــد أعضـــاء مجلس  
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 
في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمســـؤولية قد عرض على التي تقع منهم 

ــنة من  ــي س ــقط بمض ــؤولية تس ــادقت عليه فإن دعوى المس الجمعية العمومية وص

ــاء مجلس   ــوب إلى أعضـ تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسـ

ــقوط ا ــؤولـية إال بســ ــقط دعوى المســ ـلدعوى  اإلدارة يكون جريـمة جـنائـية فال تســ

 العمومية.

تكون الشــــركة في حدود موجوداتها مســــؤولة عن تعويض أي عضــــو من  :2 -71

أعضـاء مجلس اإلدارة، وأي مدير في الشـركة عن أية مسـؤولية يتحملها )باسـتثناء 

ريطة   ؤولية الجنائية( نتيجة للقيام بواجباته أو متصـلة بذلك أو لها عالقة به، ـش المـس

ن نية ونتيجة العتقاده المعقول أن ما قام به أن يكون ذلك الـشخص قد قام بذلك بحـس

إنما هو لصـالح أو على األقل ال يتعارض مع مصـالح الشـركة. مع مراعاة أن ذلك 

الشــخص ال يســتحق أي تعويض بخصــوص أية مطالبة أو مســألة ثبتت مســؤوليته  

 عنها تجاه الشركة بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.

ــؤولة :3 -71 ــركة بدفع وتكون مس ــاريف واألتعاب   تقوم الش عن تعويض كافة المص

والتكاليف التي يتكبدها ذلك الشـــخص والمتعلقة بأي مطالبة أو دعوى أو إجراءات  

قـضائية أو خالف ذلك، والتي تأكد التزامه بها ويـستحق تعويـضاً عنها طبقاً لما تقدم 

ي )بما في ذلك على ســبيل المثال ال الحصــر تلك الناشــئة عن الدعاوى الجنائية الت 

 تنتهي ببراءته منها أو إسقاط التهمة عنه(. 

 

ـــبب األخـطاء التي تقع منهم في  تنفـيذ مهمتهم وإذا ـكان الفـعل اإلدارة بســ

ــادقت عليه  ــؤولية قد عرض على الجمعية العمومية وصـ الموجب للمسـ

نة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية،  قط بمضـي ـس ؤولية تـس فإن دعوى المـس

ــاء مجلس اإلدارة يكون  ــوب إلى أعضــ ومع ذـلك إذا ـكان الفـعل المنســ

 وى العمومية.جريمة جنائية فال تسقط دعوى المسؤولية إال بسقوط الدع

تكون الشركة في حدود موجوداتها مسؤولة عن تعويض أي عضو  :2 -71

ــؤولية   ــركة عن أية مسـ ــاء مجلس اإلدارة، وأي مدير في الشـ من أعضـ

ــتثناء المســؤولية الجنائية( نتيجة للقيام بواجباته أو متصــلة   يتحملها )باس

بذلك أو لها عالقة به، ـشريطة أن يكون ذلك الـشخص قد قام بذلك بحـسن 

ــالح أو على األقل  ن  ية ونتيجة العتقاده المعقول أن ما قام به إنما هو لصـ

ال يتعارض مع مـصالح الـشركة. مع مراعاة أن ذلك الـشخص ال يـستحق 

أي تعويض بخصــوص أية مطالبة أو مســألة ثبتت مســؤوليته عنها تجاه 

 الشركة بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة.

تعويض كافة المصــاريف  تقوم الشــركة بدفع وتكون مســؤولة عن :3 -71

واألتعاب والتكاليف التي يتكبدها ذلك الشــخص والمتعلقة بأي مطالبة أو 

ا   ه بـه د التزاـم أـك ك، والتي ـت ة أو خالف ذـل دعوى أو إجراءات قضـــــائـي

ويســتحق تعويضــاً عنها طبقاً لما تقدم )بما في ذلك على ســبيل المثال ال 

ــئة عن الدعاوى الجنائية التي ت  ــر تلك الناشـ نتهي ببراءته منها أو الحصـ

 إسقاط التهمة عنه(. 

 

 الباب العاشر 

 حل الشركة وتصفيتها 

 ( 72المادة  )

 حل الشركة 

 األسباب التالية: تنحل الشركة ألحد 

 الباب العاشر 

 حل الشركة وتصفيتها 

 ( 72المادة  )

 حل الشركة 

 تنحل الشركة ألحد األسباب التالية: 
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

ــي النظام  هذاالمدة المحددة في    انتهاء .أ ــاس ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة األس

 .بهذا النظام

 الغرض الذي أسست الشركة من أجله.  انتهاء . ب

 مجدياً. استثماراً الباقي  استثمارهالك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر  .ج

 .المرسوم بقانون الشركاتوفقاً ألحكام  االندماج .د

 .صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بحل الشركة .ه

 صدور حكم قضائي بحل الشركة. .و

 

ما لم تجدد المدة طبقاً األسـاسـي  النظام  هذاالمدة المحددة في    انتهاء .أ

 .بهذا النظامللقواعد الواردة 

 الغرض الذي أسست الشركة من أجله.  انتهاء . ب

ركة أو معظمها بحيث يتعذر  .ج تثمارهالك جميع أموال الـش الباقي  اـس

 مجدياً. استثماراً 

 .قانون الشركاتوفقاً ألحكام  االندماج .د

 .صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بحل الشركة .ه

 صدور حكم قضائي بحل الشركة. .و

 

 ( 73المادة  )

 تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها 

على مجلس اإلدارة خالل  شــركة نصــف رأس مالها المصــدر وجب  الإذا بلغت خســائر  

عن القوائم المالية الدورية أو الـسنوية دعوة للهيئة ( ثالثين يوماً من تاريخ اإلفـصاح  30)

ــرـكة قـبل األـجل المـحدد لـها أو   لالنعـقاد التـخاذالجمعـية العمومـية  قرار ـخاص بـحل الشــ

 في مباشرة نشاطها.   استمرارها

يمة توثر إذا تعرضـت الـشركة ألوضـاع مالية أو إدارية ـسو ائر جـس يئة أو تعرضـت لخـس

 المصـــرف المركزيعلى حقوق المؤمن لهم أو المســـتفيدين، فعلى مجلس إدارتها تبليغ  

 بذلك فوًرا.

 

 ( 73المادة  )

 تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها 

شركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس اإلدارة الإذا بلغت خسائر  

عن القوائم المالية الدورية  للهيئة  ( ثالثين يوماً من تاريخ اإلفصـاح  30خالل )

قرار خاص بحل الشــركة  لالنعقاد التخاذأو الســنوية دعوة الجمعية العمومية 

 في مباشرة نشاطها.   استمرارهاقبل األجل المحدد لها أو 

إذا تعرضــت الشــركة ألوضــاع مالية أو إدارية ســيئة أو تعرضــت لخســائر و

توثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى مجلس إدارتها تبليغ   جسيمة

 بذلك فوًرا.  هيئة التأمين

 

 ( 74المادة )

 تصفية الشركة 

 ( 74المادة )

 تصفية الشركة 
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

ــرـكة أو حلـها قـبل األـجل المـحدد تعين الجمعـية العمومـية بـناء على عـند   انتـهاء ـمدة الشــ

  سلطة تنتهيطلب مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطتهم و

ً  يســتمر مجلس اإلدارة ومع ذلكمرحلة التصــفية ، الشــركة    بدخولمجلس اإلدارة    قائما

ــ ــرـكة ويعتبر ـبالنســ ــفين إلى أن يتم تعيين على إدارة الشــ ـبة إلى الغير في حكم المصــ

، وتبقى ســلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصــفية إلى أن يتم االنتهاء  المصــفي

ــفـية ، وذـلك مع مراـعاة ـما ورد ـبالـقانون االتـحادي رقم  ـــنة   6من ـكاـفة أعـمال التصــ لســ

 .تنظيم أعمال التأمينفي شأن  2007

 
 
 

  

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل األجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء 

اً أو أكثر وتـحدد  ــفـي ــفـية وتعين مصــ ة التصــ على طـلب مجلس اإلدارة طريـق

ومع مرحلة التصـفية ، الشـركة    بدخولمجلس اإلدارة   سـلطة  تنتهيسـلطتهم و

على إدارة الشــركة ويعتبر بالنســبة إلى الغير  قائم  يســتمر مجلس اإلدارة ذلك

لطة الجمعية العمومية في حكم المصـفين إلى أن يتم تعيين المصـفي ، وتبقى ـس

قائمة طوال مدة التصـفية إلى أن يتم االنتهاء من كافة أعمال التصـفية ، وذلك 

في ـشأن إنـشاء هيئة  2007لـسنة   6مع مراعاة ما ورد بالقانون االتحادي رقم 

 مين وتنظيم أعماله.التأ

 

 الباب الحادي عشر 

 األحكام الختامية 

 ( 75المادة )

 مساهمات طوعية  

. للشـركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بموجب قرار خاص تخصـيص نسـبة من أرباحها 1

 السنوية أو األرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.

. تلتزم الشـركة باإلفصـاح على موقعها اإللكتروني بعد انتهاء السـنة المالية عن قيامها 2

 بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه.

. يجب أن يتضــمن تقرير مدقق الحســابات والبيانات المالية الســنوية للشــركة الجهة أو 3

 من هذه المساهمات المجتمعية. الجهات المستفيدة

 

 الباب الحادي عشر 

 األحكام الختامية 

 ( 75المادة )

 مساهمات طوعية  

ــركة بموجب قرار خاص بعد  ــاءيجوز للشـ ــنتين ماليتين من تاريخ   انقضـ سـ

غراض خدمة المجتمع ألتأـسيـسها وتحقيقها أرباحاً، أن تقدم مـساهمات طوعية  

ــركة خالل  2، ويجب أال تزيد على ) ــافية للشـ ــط األرباح الصـ %( من متوسـ

 السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.

 

 ( 76المادة )

 ضوابط الحوكمة

 ( 76المادة )

 ضوابط الحوكمة
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

الشركة   على  اإلقرار  يسري  ومعايير  الحوكمة  المؤسسيضوابط  والقرارات    نضباط 

م بشأن  2007لسنة    6والقانون االتحادي رقم    المرسوم بقانون الشركاتالمنفذة ألحكام  

 له.  ومكملةً عتبر جزءاً ال يتجزأ من النظام األساسي للشركة ت ، وتنظيم أعمال التأمين

 

الشركة   على  اإلقرار  يسري  ومعايير  الحوكمة    المؤسسي نضباط  ضوابط 

رقم   االتحادي  والقانون  الشركات  قانون  ألحكام  المنفذة  لسنة    6والقرارات 

عتبر جزءاً ال يتجزأ من  ت ، وم بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله  2007

 النظام األساسي للشركة ومكمالً له. 

 

 ( 77المادة )

 تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة 

تسهيل حساباتها    يمدققوالمديرين بالشركة  و  الرئيس التنفيذيالشركة ومجلس إدارة    على

الهيئة   به  تقوم  الذي  الدوري  التفتيش  المركزي  أعمال  اوالمصرف  خالل   لمفتشينمن 

 ، وكذلك اإلطالع على من بيانات أو معلومات    طلبه المفتشينما ي   المكلفين من قبلها وتقديم

وشركاتها التابعة داخل    هاودفاترها أو أية أوراق أو سجالت لدى فروع  الشركة  أعمال

 .أو لدى مدقق حساباتها الدولة وخارجها

وذلك   المصرف المركزيتسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي  كما يجب على الشركة  

 . قطاع التأمين واإلشراف عليه  في تنظيم  المصرف المركزيللمساهمة في دور 

 
  

 ( 77المادة )

 تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة 

إدارة    على ومجلس  التنفيذيالشركة  بالشركة  و  الرئيس   يمدققو المديرين 

تسهيل أعمال التفتيش الدوري الذي تقوم به الهيئة وهيئة التأمين من حساباتها  

ا وتقديم  لمفتشينخالل  قبلها  من  ي   المكلفين  المفتشينما  أو    طلبه  بيانات  من 

أية أوراق أو    الشركة  أعمال  ، وكذلك اإلطالع على  معلومات   ودفاترها أو 

وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق    هالدى فروع  سجالت

 .حساباتها

الشركة   على  يجب  التأمين  كما  هيئة  لمفتشي  الدوري  التفتيش  أعمال  تسهيل 

 .قطاع التأمين واإلشراف عليه   وذلك للمساهمة في دور هيئة التأمين في تنظيم  

 

 ( 78المادة )

 في حال التعارض  

  المرسوم ب في حال التعارض بين النصوص الواردة بهذا النظام مع أي من األحكام الواردة  

أو قانون التأمين أو األنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة لهما فإن تلك    بقانون الشركات

 األحكام هي التى تكون واجبة التطبيق. 

على أعمال التأمين إال بالقدر الذي ال التجارية  بقانون الشركاتال تطبق أحكام المرسوم 

واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة    قانون التأمين تتعارض فيه أحكامه مع أحكام  

 بمقتضاه

 

 ( 78المادة )

 في حال التعارض  

في حال التعارض بين النصوص الواردة بهذا النظام مع أي من األحكام الواردة 

التأمين أو األنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة لهما بقانون الشركات أو قانون  

 فإن تلك األحكام هي التى تكون واجبة التطبيق. 

ال تطبق أحكام قانون الشركات التجارية على أعمال التأمين إال بالقدر الذي ال 

واألنظمة والتعليمات والقرارات   قانون التأمينتتعارض فيه أحكامه مع أحكام  

 الصادرة بمقتضاه

 

 ( 79المادة ) ( 79المادة )
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 النص قبل التعديل  ( فقط األحمر باللونكلمات التي في الالنص بعد التعديل )التعديل 

 البطالن الجزئي 

ما لم يقض السياق خالف ذلك ، ال يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام محدداً أو مقيداً 

باإلحالة إلى أي مادة أخرى أو االستنتاج منها ، وفي حال اعتبار أي مادة أو جزء منها 

المواد أو الجزء الصحيح من  غير قانوني أو غير نافذ فإن ذلك ال يمس في سالمة بقية  

 ذات المادة المعنية بأي حال من األحوال. 

 

 البطالن الجزئي 

النظام  نفاذ أي مادة من مواد هذا  يعتبر  ما لم يقض السياق خالف ذلك ، ال 

محدداً أو مقيداً باإلحالة إلى أي مادة أخرى أو االستنتاج منها ، وفي حال اعتبار  

جزء منها غير قانوني أو غير نافذ فإن ذلك ال يمس في سالمة بقية أي مادة أو  

 المواد أو الجزء الصحيح من ذات المادة المعنية بأي حال من األحوال. 

 

 ( 80المادة )

 نشر النظام األساسي 

 يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.

 

 ( 80المادة )

 نشر النظام األساسي 

 طبقا للقانون.يودع هذا النظام وينشر  
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Mustafa M. Hassoun

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: 02 March, 2022 02:18 م
To: Mustafa M. Hassoun
Cc: Osama Abdeen; Sara Alabsi; Mohammad Junaid Essa; Abdulrahman Salem Mubarak; 

Ossama Hamdy; Sara Alabsi; Evan Ramadan; Eman Nemer; SCA-Governance & Auditors; 
Fatema Hashel Al-Mughairi; lc@adx.ae; Ahmed Saeed Alnaqbi

Subject: RE:  كة أبوظبي الوطنية للتكافل مسودة تقرير الحوكمة ل
Attachments: Draft Invitation to AGM 2021AR final.docx; Articles Of Association TAKAFUL - Before 

and after modification.docx

 المحترمين،،،                             السادة/ شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش. م.ع 
 تحية طيبة وبعد ،،،  

 
لشركة أبوظبي  باإلشارة إلى بريدكم اإللكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية 

  28/03/2022من صباح يوم االثنين الموافق  10:00ش.م.ع المقرر عقده في تمام الساعة الوطنية للتكافل  
 بمقر الشركة الرئيسي. 

 
وافقة على نشر الدعوة المذكورة أعاله في الصحف اليومية،  يرجى اإلحاطة بأنه ال مانع لدى الهيئة من الم

 على أن يتم مراعاة التالي:
االلتزام بما ورد في التعميم بشأن اإلفصاح عن التقرير المتكامل وتوفير كافة البيانات والمعلومات   .1

 مع نشر دعوة الجمعية العمومية السنوية. 
 االلتزام بتعليمات المصرف المركزي.  .2
 المقترح تعديلها على موقع السوق (قبل التعديل وبعد التعديل).نشر المواد  .3

 
  :كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي 

نود التأكيد على أنه يجب إرسال الدعوات لجميع المساهمين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية   ·
 العمومية المذكور أعاله وذلك حسب سجالت المساهمين المحدثة. 

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيالت مع دعوة الجمعية العمومية على موقع الشركة   نشر مسودة ·
 اإللكتروني وموقع السوق.  

على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيالت والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع  ·
ليل الحوكمة مع االحتفاظ  ) من د40المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (

 بكافة المستندات والتوكيالت الواردة من المساهمين. 
 االلتزام بأحكام قانون الشركات التجارية عند التنفيذ.   ·
  موافاة الهيئة بنسخة من إعالن الدعوة بعد النشر في الصحف اليومية باللغتين العربية واإلنجليزية.  ·
انعقاد االجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي   استخدام تقنية الحضور االلكتروني أثناء ·

جميع المساهمين من   اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات االنترنت) وذلك لتمكين
ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد 

  .مباشرعليها والتصويت على كل قرار بشكل 



2

 إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية  ·
 قبل النشر في الصحف المحلية. 

 موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لالجتماع أعاله.  ·
  موافاة الهيئة بالرابط اإللكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية أعاله. ·

 
 علم سوف يمثل الهيئة في هذا االجتماع السيد/ عبدالرحمن سالم. ولل

   
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،  

 

 

Market Supervision Department    إدارة اإلشراف على السوق
 
TEL: +971 2 6277 888 .  +971 2 6277 888 :   هاتف
  
FAX : +971 4 3328884    +971 4 3328884 :    فاكس 
P.O. Box 33733 33733  صندوق بريد
Abu Dhabi, United Arab Emirates أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  
 

 

www.sca.gov.ae 

 

  : رأيك يهمنا
احات والمالحظات لحكومة  نسعى جاهدين لتوفير أفضل مستوى خدمات لجميع المتعاملين، وبما أن رأيك يهمنا فإنه يسعدنا تلقي مقترحاتك ومالحظاتك عبر بوابة االقتر

 ).  نظام حكومتي ( دولة اإلمارات
Your opinion matters: 
In an effort to provide our customers with the best services, we have the pleasure to receive your feedback, suggestions, and 

the UAE Federal Feedback Gateway. Your feedback is much appreciated and will help us to improve our , MyGov comments via
ability to serve you. 

 
 : تنبيه

 للشخص/األشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة وهامة موجهه سرية قد تحتوي على معلومات هذه الرسالة اإللكترونية و أٌي من مرفقاتها
بريده اإللكتروني و كذلك إتالف أي نسخ مطبوعة عنها حيث أنه   وحذفها من contactus@sca.ae اإللكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل

شكل من األشكال علما بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه آنفاً   ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة إلكترونية و أٌي من مرفقاتها بأي يه قراءةيحظر عل
 .المخالف للمساءلة القانونية يعرض

Disclaimer:  
This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not 

mail -mail. If you have received this e-immediately by e contactus@sca.aemail. Please notify -disseminate, distribute or copy this e
by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as 
information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not 
accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If 
verification is required please request a rd-copy version. 
 
 

From: Mustafa M. Hassoun <m.hassoun@takaful.ae>  
Sent: Wednesday, March 2, 2022 1:53 PM 
To: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae> 


