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بصفتي و كيأل  9-8707205-1971-784، لبناني الجنسية ، أحمل هوية مقيم رقم ، زياد ناجي توماانا الموقع أدناه / 
 2124001228، بموجب محضر إجتماع الجمعية العمومية الموثق لدي كاتب العدل بالرقم  لالستثمار ش م عاشراق عن شركة 

وذلك من أجل التوقيع علي تعديل عقد التأسيس. 14/06/2021بتاريخ 
/2021/07"( في هذا اليوم الواقع فيه .....التعديلأبرم هذا التعديل على العقد التأسيس )"-

   تمهيد
ة التأسيس بموجب شهاد مارات العربية المتحدةبدولة اإل أبو ظبي في إمارة – شركة مساهمة عامة لالستثماراشراق  شركةتأسست 

من دائرة التنمية االقتصادية في إمارة أبوظبي، وشهادة تجديد ( 24/12/2006)الصادرة في تاريخ  -1005631CNرقم 
ي ف ينوبموجب عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة المؤرخ 1030تسجيل الشركة لدى هيئة األوراق المالية والسلع تحت رقم 

 والموافق عليهم 1949001828تصديق رقم  18/03/2019و مرة ثانية بتاريخ  1105006712بالرقم   16/06/2011
، كما وتعديالته في شأن الشركات التجارية 2015( لسنة 2رقم ) االتحادي ألحكام القانون من هيئة األوراق المالية والسلع وفقا  

( 14( و )1المواد رقم ) أحكام خاص، تعديل قرار ، بموجب27/04/2021 المنعقدة بتاريخ للشركة العمومية الجمعية وأقرت
ليصبح  ( من عقد التأسيس52( و )47( و )42( و )41( و )37( و )34( و )32( و )26( و)19) ( و18( و )17و)

 :التالــي النحو عقد التأسيس علـــى

الباب األول
(1المادة )

التعاريف

 شركة لالنظام األساسي 
ش.م.ع.  لالستثمار إشراق

 لـــــــــتعدي
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ما يدل  سياق النصما لم يوجد في في هذا النظام األساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة قرين كل منها 
 :على غير ذلك

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. الدولـــة:
 .وأي تعديل يطرأ عليه في شأن الشركات التجارية 2015( لسنة 2القانون اإلتحادي رقم ) :الشركات قانون

 هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة. الهيئـــة:
 .باإلمارة المعنيةقتصادية اإلدائرة التنمية  السلطة المختصة:

 أسهم الشركة.المدرجة فيه أبو ظبي لألوراق المالية  سوق  الســـوق:
 هو النظام األساسي للشركة كما يتم تعديله من وقت ألخر. النظام أو النظام األساسي:

 مجلس إدارة الشركة. مجلــس اإلدارة:المجلس أو 
من الجمعية و المنتخب من الشخص اإلعتباري أرئيس وعضو مجلس االدارة المعين يشمل :  عضو مجلس االدارة

  العمومية.
العضو الذي ال تربطه بالشركة أو بأي من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو  العضو المستقل:

تنتفي منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته، و  الشركة األم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي عالقة قد تؤدي إلى
  صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة على وجه الخصوص في الحاالت الواردة في هذا القرار.

العضو الذي ال يشغل وظيفة بالشركة وال يتقاضى راتبا  منها وال تعتبر المكافأة  عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي:
 كعضو مجلس إدارة راتبا  . التي يتقاضاها

 : العضو الذي يشغل وظيفة بالشركة ويتقاضى راتبا  شهريا  أو سنويا  من الشركة.عضو مجلس االدارة التنفيذي
 . النظام لهذا وفقا   للمجلس رئيسا   بصفة انتخابه يتم   الذي اإلدارة مجلس عضو الرئيس:

 .امالنظ لهــــذا وفقـــا   اإلدارة مجلس لرئيس نائبا   بصفة انتخابه يتم   الذي اإلدارة مجلس عضو الرئيس: نائب
دب اإلدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، والعضو المنت : العليا التنفيذية االدارة

 المخول من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بإدارة الشركة ونوابهم.  
 جلسم : المدير العام، المدير التنفيذي، الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب للشركة المعي ن من قبل الشركة مدير

 اإلدارة.
مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق اإلنضباط المؤسسي في العالقات واإلدارة في الشركة وفقا   ضوابط الحوكمة:

للمعايير واألساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا 
 حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.للشركة وتأخذ في اإلعتبار حماية 
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عمليات واإلجراءات التي تقوم بها الشركة للتحقق من التزامها بالقوانيـــــــــن واألنظمة والقرارات واللوائح ال: التدقيق الداخلي
 التي تنظم عملهــــا.

لة في ثة أرباع األسهم الممثال يقل عن ثال القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما القرار الخاص:
 جتماع الجمعية العمومية للشركة.إ

أن يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت  التصويت التراكمي:
بها لمرشح واحد لعضوية مجلس اإلدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن ال يتجاوز عدد األصوات 

 ألحوال.ختارهم عدد األصوات التي بحوزته بأي حال من اإالتي يمنحها للمرشحين الذين 
تخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو الحالة التي يتأثر فيها حياد إ  تعارض المصالـح:

ستغالل الصفة المهنية أو الرسمية قة مع مصالح الشركة ككل أو عند إتبدو أنها تتداخل مصالح األطراف ذات العال
  بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

دارة شركة إ في تعيين أغلبية أعضاء مجلس -بشكل مباشر أو غير مباشر -:  القدرة على التأثير أو التحكم ـرةالسيطــــ
ية نسبة من األسهم أو الحصص أو منه أو من الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خالل ملكأو القرارات الصادرة 

 تفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.بإ
 الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعها شركة أخرى. شركة شقيقة:
مـــن رأس مالهــا أو تخضع للسيطرة الكاملة من  %50الشركة التي تمتلك شركة أخرى فيها ما ال يقل  عن  :شركة تابعة

 في الجمعيات العمومية. تالتصويو/أو قبل تلك الشركة في تعيين مجلس ادارتها 
تباري الذي يمتلك ما يكفي من االسهم إلتخاذ القرارات في الجمعيات العمومية لشركة أخرى.: الشخص اإلعالشركة األم

  .من رأسمالها %50وأقل من  %25مملوكة من شركة أخرى بأكثر من  شركــــــــــة :شركـــة حليفة
أي حدث أو واقعة أو قرار أو معلومة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية  معلومة جوهرية:

أو حجم تداولها أو يكون لها تأثير على قرار الشخص في شراء الورقة المالية أو االحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف 
 .بها

والمعامالت ذات الصلة بتضارب المصالح وواجبات الطرف ذي ُتحدد األطراف ذات العالقة  األطراف ذات العالقة :
 الصلة بالشركة وكذلك الصفقات وفقا  للقرارات واألنظمة الصادرة عن الهيئة.

 (2)المادة 
 أسم الشركة

لشركة.ا بعد بلفظ ايشار إليها فيم –وهي شركة مساهمة عامة  (ش.م.ع. لالستثماراشراق )أسم هذه الشركة هو شركة 
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(3)المادة 
 المركز الرئيسي

اخل د ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب ،أبو ظبيمركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة 
.الدولة وخارجها

(4)المادة 
 مدة الشركة

، صةالسلطة المختلدي  السجل التجاريب قيدها تاريخ بدأت من سنة ميالدية  ماية( 100)المدة المحددة لهذه الشركة هي 
وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية العمومية بتعديل مدة 

الشركة أو إنهائها .

(5)المادة 
 أغرض الشركة

داخل الدولة. تكون األغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بهاأ. 
-:التالية هي الدولةسواء داخل أو خارج الشركة  والتي تزاولها األغراض التي أسست من أجلها ب.

دارتها -1 ؛االستثمار في المشاريع التجارية وتطويرها وتأسيسها وا 
؛االستثمار في المشروعات الصناعية و تأسيسها وادارتها -2
؛تأسيسها وادارتها االستثمار في المشروعات الزراعية و -3
دارتها -4 ؛االستثمار في المشاريع العقارية وتطويرها وتأسيسها وا 
؛االستثمار في المشروعات السياحية و تأسيسها وادارتها -5
؛االستثمار في المشروعات الترفيهية و تأسيسها وادارتها -6
؛االستثمار في مشروعات البنية التحتية و تأسيسها وادارتها -7
؛ستثمار في مشروعات الطاقة و تأسيسها وادارتهااال -8

227B9E297A444BEC5B10

4/37



Page 5 of 37 

؛االستثمار في مشروعات الخدمات الصحية و تأسيسها وادارتها -9
؛االستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية و تأسيسها وادارتها -10
داراتهااال -11 ؛ستثمار في المشروعات الرياضية وتأسيسها وا 
.في األموال واألوراق المالية أموال الشركة استثمار -12

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون بأي وجه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات  جـ.
وبصورة خاصة: داخل الدولة أو خارجها مادامت تزاول أعماال شبيهة بأعمالها

شركات حليفة وتخويلها السلطة والصالحية التى تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية و/أو شركات فردية كما تأسيس -1
لها أو ألعمـــــــال الشركة سواء داخل أو خــــارج الدولـــة؛ اضافاتألي أغراض تتعلق بأغــــــــراض الشركة أو بأي 

غير مدرجةأو  مدرجة  في شركاتامتالك األسهم والحصص رهن أو ، إصدار، بيع، المساهمة في أو ذاو حستإ -2
واالكتتاب بسندات دين أو صكوك تصدرها أو مشاريع أخرى )بما في ذلك أي شركة أو شركة تابعة جديدة( 

داخل أو خارج الدولة، التي تعمل في أي مجال مرتبط بأغراض أو بأعمال الشركة، أو تزاول أعماال  الشركات 
و تساعد الشركة على تحقيق أغراضها داخل وخارج الدولة على حد سواء، مماثلة لألعمال التى تقوم بها الشركة أ

 وتمويل تلك الشركات والمشاريع؛
إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكاالت ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات وأعمال الشركة، بما في ذلك -3

فيها أسهمها أو اصولها، أو مصالح أو أسهم دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على األصول، بما 
برام اتفاقيات فيما يتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها، بما في  أو حصص أو أصول أي شركات حليفة، وا 

 ذلك دونما حصر إصدار ضمانات أو منح تعويضات، أو العمل بصفة كفيل؛
اتاإلنشاء االستثمارات وإبــــــــرام أي عقـــــــود أو اتفاقيات مطلوبة لتنفيذ أغـــــــراض الشركـــــــة، بما في ذلك إبرام عقود  -4

شركــــــــــات التي تعمل في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيــــــــل أو ال مع والتشغيـــــل واإلدارة والصيانة والبيع والشراء
أي من مرافق الشركة، أو في مجال أي خدمات تبعية ترتبط بذلك، أو االتفاقيات المتعلقة بإنشاء وتطوير صيانة 

 وتشغيل وصيانة المرافق التي تمتلكها تلـــــك الشركــــات؛
االشتراك بصفة شريك مع أي طرف ثالث في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات أخرى من أجل إحراز أو -5

تالك أو تشغيل أو إدارة أو استبدال أو صيانة مرافق الشركة؛تطوير أو ام
تقديم المساعدة إلى أي طرف آخر من أجل الحصول على الموافقات والرخص المطلوبة للشركة أو ألي شركة -6

حليفة لها؛
القيام على نفقة الشركة باستخدام أي وكيل أو وكالء في أي جزء من العالم ودفع أتعابهم، سواء كانوا مديري أو -7

محامين أو مصرفيين أو محاسبين أو استشاريين أو مهندسين أو مديرين، أو غيرهـــــــم، وذلـــــــك للقيـــــــام بــــــأي عمل 
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ــــــــام بـــــه تحقيقا  ألغراض الشركة، بما في ذلــــــــك استالم ودفع أي مبالغ أو إبــــــــــرام أو فعل مطلوب إجراؤه أو القيـــــ
 المستنـــدات؛ و

حيازة مصلحة أو االشتراك بأي طريقة مع كيانات أو شركات أخرى تزاول أعماال  مماثلة ألعمال الشركة أو تؤدي -8
بصورة مباشرة أو غير مباشرة قيمة قيمة كافة أو  زبأعمـــــــال الشركة وقد يعز أي عمل أن نشاط قد يكون مرتبطا  

أصولها أو غيرها ويزيد من ربحية الشركة، أو يعزز مصالح استثماراتها أو أي من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو 
 الشركة أو مصالح الشركاء فيها.

ضحة أعاله بأوسع المعاني. يحق للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس ينبغي تفسير وتأويل أغراض وسلطات الشركة المو  د. 
صالحياتها المذكورة أعاله في اإلمارات العربية المتحدة وحول العالم ويحق لها أن تقوم بتوسعة أو تعديل أو تغيير 

قانون  هللجمعية العمومية وفقا  لما ينص علي خاص أغراضها وصالحياتها بأي طريقة من وقت آلخر بموجب قرار
 الشركات.

ال يجوز للشركة القيام بأية نشاط ُيشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو  هـ.
خارج الدولة إال بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذا التراخيص للهيئة والسلطة المختصة.

الباب الثاني
الشركةرأسمال 
(6)المادة 

 مال الُمصدرال رأس
مليون وعشرون وخمسة وثالثمائة مليارين )فقط  2,325,000,000 المصرح به والمدفوع بالكامل هورأس مال الشركة 

كل سهم قيمة ،  وخمسة وعشرين مليون سهم(وثالثمائة )مليارين سهم  2,325,000,000موزع على  درهم اماراتي(
وجميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق واإللتزامات. للسهم درهم ( واحد1)

 (7)المادة 
نسبة الملكية

لس ومواطني دول مججميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن ال تقل نسبة مساهمة مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ي أي وقت ف المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون عتباريةشخاص اإلاألفراد الطبيعيين أو األالتعاون الخليجي من 

(. %49وال يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن )(% من رأس المال، 51طوال مدة بقاء الشركة عن )
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(8)المادة 
 قبل الشركة إلتزام المساهم

.مساهمتهم بالشركة لتزامات أو خسائر على الشركة إال في حدودال يلتزم المساهمون بأية إ

(9)المادة 
 وقرارات الجمعية العمومية اإللتزام بالنظام األساسي

طلب ي لشركة وقرارات جمعياتها العمومية وال يجوز للمساهم أناألساسي لنظام اليترتب على ملكية السهم قبول المساهم 
في رأس المال.  كمساهمة  ما دفعه من مبالغ للشركة سترداد إ

(01)المادة 
عدم تجزئة السهم

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا 
من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن اإللتزامات الناشئة عن ملكية 

يتم و  إختيار من ينوب عنهم يجوز ألي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينهالسهم، وفي حال عدم إتفاقهم على 
خطار الشركة والسوق المالي بقرار المحكمة بهذا الشأن.إ

(11) المادة 
 ملكية السهم

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي 
الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها. إجتماعات وحضور  المقسمة على الوجه المبين فيما بعد األرباح

(21)المادة 
التصرف باألسهم

تتبع الشركة القوانين واألنظمة والقرارات المعمول بها في السوق بشأن إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل 
وال يجوز تسجيل أي  تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها على  ،عليهاملكيتها ورهنها وترتيب أي حقوق 

ل والقوانين والقررات المعمو  أي وجه، إذا كان من شأن التنازل أو التصرف او الرهن مخالفة أحكام هذا النظام األساسي
.الشأن بهذاالجمعية العمومية  أو أي قرارات صادرة عن في الدولة بها 
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(31)المادة 
 هو دائنيالمساهم ورثة 

في حال وفاة أحد المساهمين الطبيعيين يكـون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافــــــــــق الشركة بأن يكون له حقوق ملكية  أ. 
أو مصلحة في أسهم المتوفي ويكون له الحق في األرباح واالمتيازات األخرى التي كان للمتوفي حقا  فيها. ويكون للوريث 

كام هـذا النظام ، ذات الحقوق التي كـان يتمتع بها المتوفي فيما يخص هذه األسهم، بعد تسجيله في الشركة وفقا  ألح
 .وال ٌتعفى تركة المساهم المتوفي مـن أي التزام  فيما يختص بأي سهم كان يمتلكــــــــــه بتاريــــخ الوفاة

مساهم أو بمقتضى أمر حجز بالشركة بنتيجة وفاة أو إفالس أي م يجب على أي شخص يحرز حقوقا  في  أي أسهب. 
صادر عن أي محكمة مختصة أن يقوم خالل ثالثين يوما :

بتقديم بينة على الحق المذكور إلى مجلس اإلدارة؛ و -1
أن يختار إما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمي شخصا  ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم، وذلك -2

 ية لدى السوق بتاريخ الوفاة أو اإلفالس أو صدور قرار الحجــــز.دون إخالل بأحكام األنظمة المرع
ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا جـ. 

تعمال ة الشركة ويجب عليهم لدى اسقسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدار 
حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية. 

(41)المادة 
 زيادة أو تخفيض رأس المال

األصلية هم سمية لألسإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإليجوز زيادة رأسمال الشركة بى موافقة الهيئة بعد الحصول عل .أ
 سمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة. إضافة عالوة إصدار إلى القيمة اإلأو ب

ذا تم إصدارها بأكثر من ذلك .ب ق إلى أضيف الفر  مع عالوة وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها اإلسمية وا 
 .المصدر الشركةحتياطي القانوني بذلك نصف رأسمال ز اإلاإلحتياطي القانوني، ولو جاو 

جلس قتراح من ممن الجمعية العمومية بناءا على إيصدر  قرار خاصموجب زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ب تتم .ج
 ،الة الزيادةفي حقرار الجمعية العمومية، وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات ، وعلى أن يبين  ،الحالتينكال اإلدارة في 

وسعر إصدار األسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه. قيمة تلك الزيادة
اعد الخاصة القو  األسهمهذه يكون للمساهمين حق األولوية في اإلكتتاب باألسهم الجديدة ويسري على اإلكتتاب في  .د

ون الشركات ما نص عليه قان في اإلكتتاب باألسهم الجديدة ولويةوُيستثني من حق األ كتتاب في األسهم األصليةباإل
.التجارية
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لحصول ااستيفاء الشروط والضوابط المحددة بقانون الشركات والقرارات المنفذة له و  وفي جميع االحوال المذكورة أعاله يتعين
 .واستصدار قرار خاص من الجمعية العموميةعلى موافقة الهيئة 

(51المادة )
 الشركة مستنداتدفاتر و طالع على المساهم في اإلحق 

ركة على أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشكذلك للمساهم الحق في اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها و 
بإبرامها مع أحد اإلطراف ذات العالقة بإذن من مجلس اإلدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية.

 الباب الثالث
أو الصكوك /الدينسندات القرض

(61)المادة 
أو الصكوك /الدينإصدار سندات القرض

من أي نوع  أو صكوك  /الدينقرض بموجب قرار خاص أن تقرر إصدار سنداتبعد موافقة الهيئة و  يكون للشركة
، ويبين القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم ، ولها أن تصدر إسالمية

تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على أال يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة  صالحيةقرارا بتفويض مجلس اإلدارة 
.على التفويض

(17المادة )
 تداول السندات أو الصكوك

الشركة بقيم  إلى أسهم فيسواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول أ. 
متساوية لكل إصدار.

 .إلى حين الوفاء بقيمته كاملةيكون السند أو الصك إسميا   ب.
اإلصدار أو شروط اإلصدار، فإذا تقرر ج. ال يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إال إذا نص على ذلك في نشرة 

التحويل بالنسبة إلى السندات أو الصكوك غير إلزامية التحويل إلى أسهم، كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في 
قبول التحويل أو قبض القيمة اإلسمية للسند أو الصك.
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ذلك. ا  متساوية ويقع باطال  كل شرط يخالفالسندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي ألصحابها حقوقد. 

(18المادة )
 :ألسهم هاتحول بعدالسندات أو الصكوك أرباح 

يكون لألسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت إلى أسهم في رأسمال الشركة نصيب في 
سندات التحويل، ما لم تنص نشرة أو شروط إصدرا تلك الاألرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خاللها 

أو الصكوك على عكس ذلك.

 الباب الرابع
مجلس إدارة الشركة

 (19)المادة  
 وسجل أعضاء مجلس اإلدارة إدارة الشركة

تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت  اءعضأ( 7) سبعة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من -أ
 السري التراكمي.

كون أغلبية أعضاء المجلس من يأن  يجبال، و األحجميع  رئيس مجلس االدارة من مواطني الدولة وفييكون  -ب
.مواطني الدولة

.في مجال نشاط الشركة الرئيسيوالمتمرسين على أعضاء مجلس اإلدارة أن يكونوا من ذوي الخبرة  -ج
 .اإلدارة بالشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأنتلتزم الشركة في انتخاب أعضاء مجلس  -د
ات على أن تكون البيانمجلس اإلدارة وأمين سر  عضاء ألسجل بعلى الشركة أن تحتفظ لدى مركزها الرئيسي  -ه

المذكورة فيها متوافقة مع القوانين واألنظمة بهذا الخصوص.
يحق ألي مساهم أو عضو في مجلس اإلدارة اإلطالع على سجل أعضاء مجلس اإلدارة في أي وقت خالل ساعات  -و

 أو تكلفة، على أن يتم مراعاة الشروط التي تضعها الشركة بهذا الخصوص. مقابلالعمل وذلك دون أي 
وكل مرة اقتضى األمر ,سنة مالية يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإبالع الشركة ب"إقرار المصلحة" بنهاية كل ربع  -ز

جميع الشراكات والتوظيفات ذات صلة والمصالح )الشخصية أو األقارب( والعالقات التي  هذا اإلقرار يتضمنبحيث 
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س ن أمين سر  مجلو  د  على آداء مهامه على أن يُ  ة عضو مجلس اإلدارةرى أنها تؤثر على قدر يمكن أن تؤثر أو تُ 
 اإلدارة في سجل خاص لهذا الغرض المصالح المذكورة.  

(02)المادة  
 دارةمدة العضوية بمجلس اإل

اية هذه المدة يعاد تشكيل ، وفي نهة منصبه لمدة ثالث سنوات ميالديةيتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدار  .أ
 نتهت مدة عضويتهم . نتخاب األعضاء الذين إالمجلس، ويجوز إعادة إ

معية ين على الجلمجلس اإلدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعي .ب
إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو  ا إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهمجتماع لهالعمومية في أول إ

مجلس اإلدارة وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية لإلجتماع خالل ثالثين خالل مدة والية في أي وقت أكثر 
.يوما  من تاريخ شغر آخر مركز إلنتخاب من يمأل المراكز الشاغرة، وفي جميع األحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه

 يشغر منصب عضو مجلس اإلدارة في إحدى الحاالت التالية:  .ج
عوارض األهلية أو أصبح عاجزا  بصورة أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في إذا توفى أو أصيب بعارض من  .1

 مجلس اإلدارة، أو 
أدين بأية جريمة مخلة بالشرف واألمانة، أو  .2
 أعلن إفالسه أو توقف عن دفع ديونه التجاري ة حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفالسه، أو .3
 المعنى، أواستقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا  .4
 صدر قرار من الجمعي ة العمومي ة بعزله. .5
إذا تغيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور إجتماعات المجلس ثالث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة،  .6

خالل مدة مجلس اإلدارة دون عذر يقبله  المجلس أعتبر مستقيال .
 ( من قانون الشركات. 149كانت عضويته مخالفة ألحكام الماد ة ) .7

، وال يجوز أن يكون مقرر المجلس من أعضائه.يكون للشركة مقرر لمجلس اإلدارة يجب أن .د

 (12المادة  )
دارةالجمعية العمومية ألعضاء مجلس اإلحاالت تعيين 
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الذي يتعين أن يسبق إجتماع الجمعية العمومية المقرر آلية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وجوب إتباع من  ا  إستثناء
يجوز للجمعية ، ( من قانون الشركات 144المادة ) ( من2الفقرة الثانية ) ووفقا  لحكمانعقادها إلنتخاب أعضاء المجلس 

 تجاوزأال يالعمومية أن تعين عددا  من األعضاء من ذوي الخبرة في مجلس اإلدارة من غير المساهمين في الشركة على 
أيا  من  حال تحقق ثلث عدد األعضاء المحددين بالنظام األساسي في عدد هؤالء األعضاء المعينين وفقا  لهذه الفقرة

 الحاالت التالية:
الى نقص  بشكل يؤدي مرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارةالعدم توافر العدد المطلوب من . 1

رة عن الحد األدنى لصحة إنعقاده.عدد أعضاء مجلس اإلدا
 .الموافقة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس اإلدارة. 2
وتعيين مجلس مؤقت لتيسير اعمال الشركة  إستقالة أعضاء مجلس اإلدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية. 3

.لحين فتح باب الترشح لعضوية المجلس

(22المادة  )
 متطلبات الترشح لعضوية المجلس

مرشح يتعين على التلتزم الشركة بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بشأن الترشح لعضوية مجلس االدارة و 
 ما يلي: أن يقدم للشركة   دارةلعضوية مجلس اإل

/غير  مع تحديد صفة العضو التى يترشح لها )تنفيذي السيرة الذاتية موضحا  بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي .1
 .تنفيذي / مستقل(

ذل عناية الشخص يب ه سوفوأن، له والنظام األساسي للشركة المنفذةبأحكام قانون الشركات والقرارات  بالتزامه إقرار  .2
 .في إداء عمله  الحريص

مل يقوم أي ع بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك بيان .3
.به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة

 .الشركات ( من قانون149لمادة )لإقرار بعدم مخالفة المرشح  .4
ثليه مإرفاق كتاب رسمي من الشخص اإلعتباري محدد فيه أسماء معتباري يتعين ال ممثلي الشخص اإلفي ح .5

 دارة.المرشحين لعضوية مجلس اإل
( يوما  من 15( أيام تلي تعيينهم وضمن خمسة عشر )5يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأن يقوموا ضمن مهلة خمسة )

يا  وفورا  ها في الشركة وبإخطار الشركة خطنهاية كل سنة مالية للشركة بإخطار الشركة خطيا  بعدد األسهم التي يمتلكون
بأي تعامالت تمت على تلك األسهم من قبلهــــم في أي وقـــت.
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(32)المادة  
 إنتخاب رئيس المجلس ونائبه

عن طريق االقتراع السري خالل أول اجتماع له يلي انتخاب أعضاء مجلس  ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه .أ
 رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه .  اإلدارة، 

كما  ختصاصاته ومكافآته ،، ويحدد المجلس إدارةلإل يحق لمجلس اإلدارة أن ينتخب من بين أعضائه عضوا منتدبا    .ب
مل بالشركة إليها بمراقبة سير العختصاصاته أو يعهد أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض إيكون له أن يشكل من بين 

 .وتنفيذ قرارات المجلس
 يذيةتنف وظيفة أي أو المنتدب، العضو أو و/ الشركة مدير ومنصب اإلدارة مجلس رئيس منصب بين الجمع يحظر .ج

 .بالشركة أخرى

(42)المادة 
 صالحيات مجلس اإلدارة

لمجلس اإلدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة األعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح  .أ
للشركة القيام به، وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها، وال يحد من هذه السلطات والصالحيات إال 

 معية العموميةحتفظ به قانون الشركات أو النظام األساسي للجإما 
ما يضع المجلس ، كون الموظفين ومستحقاتهم الماليةؤ يضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية وش .ب

جتماعاته وتوزيع اإلالئحة خاصة بتن .ختصاصات والمسئولياتظيم أعماله وا 
لمجلـــــــس اإلدارة أن يقـــــــوم بـــــــأداء وممارســـــــة يحـــــــق ، مـــــــع مراعـــــــاة أحكـــــــام قـــــــانون الشـــــــركات والقـــــــرارات المنفـــــــذة لـــــــه  ج. 

:على سبيل المثال ال الحصر الصالحيات والسلطات التالية
ع قواعد لتسيير أعمال الشركة؛ضو  -1
والقواعـــــــد المتعلقـــــــة بالشـــــــؤون اإلداريـــــــة والماليـــــــة الخاصـــــــة لجهـــــــاز موظفــــــــي الشركــــــــةع أنظمـــــــة ولـــــــوائح ضـــــــو   -2

بالشركـــــة، وشـــــؤون المــــوظفين ومســـــتحقاتهم، كمــــا يضـــــع المجلــــس اللـــــوائح خاصــــة بتنظـــــيم أعمالــــه واجتماعاتـــــه 
 وتوزيع االختصاصات والمسؤوليات فيما بين أعضاء مجلس اإلدارة؛
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ــــــاع الشـــــركة لقـــــوانين وأنظمـــــة   -3 التـــــي تـــــزاول الشـــــركة فيهـــــاالدولـــــة  إنفـــــاذ جميـــــع اإلجـــــراءات الضـــــرورية إلخضــــــــــ
نشاطاتهـــــــا؛

دارة وتنفيـــــــــذ والقيـــــــــام بكافـــــــــة األعمـــــــــال واألمـــــــــور واألشـــــــــياء المطلوبـــــــــة والضـــــــــرورية أو المرتبطـــــــــة أو  -4 إبـــــــــرام وا 
اإلمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة دولـــــة ن عمليـــــات الشـــــركة فـــــي وشـــــؤو بأعمـــــال  المتعلقـــــة بـــــأي طريقـــــة مهمـــــا كانـــــت 

ـــــــع والتنـــــــازل عـــــــن  ـــــــك األغـــــــراض بعقـــــــد المفاوضـــــــات، والقبـــــــول وأداء وتوقي وفـــــــي أي مكـــــــان آخـــــــر والقيـــــــام لتل
ـــــــات والعقــــــود والمــــــذكرات وخطابــــــات وتحويــــــل  لغــــــاء وتســــــوية وتجديــــــد كافــــــة أنــــــواع االتفاقيــــــــ نهــــــاء وا  وتعــــــديل وا 

والمعــــــــامالت والمراســــــــالت والترتيبـــــــــات  واالكتتابــــــــات والتوظيفــــــــات واالســــــــتثمارات النوايــــــــا وخطابــــــــات الشــــــــراء
ــــــان  ـــــاألغراض المؤسســـــاتية للشـــــركة مهمـــــا كـــــ ــــــة ب ـــــر وكافـــــة النشـــــاطات األخـــــرى المتعلقـــــــ والتعـــــامالت مـــــع الغي

 نوعها وقيمتهـــــا أو شكلهــــا؛
التــــــــــــي قــــــــــــد تكــــــــــــون ضــــــــــــرورية ألغــــــــــــراضإعــــــــــــداد وتقــــــــــــديم ومتابعــــــــــــة جميــــــــــــع الطلبــــــــــــات واإلجــــــــــــراءات   -5

ــــــــــــد تكــــــــــــون  ــــــــــــي ق ــــــــــــات الت ــــــــــــراخيص واألذون ــــــــــــع التصــــــــــــاريح والت لغــــــــــــاء جمي ــــــــــــد وا  ــــــــــــى وتجدي الحصــــــــــــول عل
مطلوبــــــــــة فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بــــــــــامتالك وتشــــــــــغيل المنشــــــــــآت والمعــــــــــدات والفنــــــــــادق واســــــــــتيراد كافــــــــــة المعــــــــــدات 

ييــــــــــد كافــــــــــة والماكينــــــــــات والمــــــــــواد الخــــــــــام المطلوبــــــــــة للشــــــــــركة لغــــــــــرض أعمالهــــــــــا وتعامالتهــــــــــا و توقيــــــــــع وتأ
 مستندات االستيراد والتصدير بما في ذلك الفواتير وبوالص الشحن؛

ــــــــوال أو الممتلكـــــــات المســـــــتحقة لهـــــــا ومـــــــنح خصـــــــومات و/أو تســـــــوية  -6 اســـــــتالم لحســـــــاب الشـــــــركة جميـــــــع األمــــــــ
خالء طرف بالنيابة عــــن الشركـــة عطاء إيصاالت وا   ؛عليها وا 

المســــــتحقة للشـــــــركة ومباشــــــرة اإلجـــــــراءات القانونيــــــة والـــــــدفاع فيهــــــا باســـــــم طلــــــب وتنفيــــــذ دفـــــــع جميــــــع الـــــــديون  -7
صـــــــدار التعليمـــــــات إلـــــــى المحـــــــامين  الشـــــــركة )فـــــــي جميـــــــع المراحـــــــل اإلجرائيـــــــة( وتســـــــوية تلـــــــك اإلجـــــــراءات وا 

 والمحاسبين وغيرهم من الخبراء فيما يتعلق بذلك؛
كافــــــة أنــــــواع التــــــأمين ضــــــد أي مــــــنيــــــد والتعاقــــــد وتعــــــديل وتحويــــــل والتنــــــازل وتجدعلــــــى توقيــــــع واالستحصــــــال   -8

ـــــف، الضـــــرر أو الخســـــارة،  ـــــأمين علـــــى المســـــؤولية المهنيـــــة، ممتلكـــــات الشـــــركة، التل وجميـــــع المخـــــاطر مثـــــل الت
صــــــدار  ورفــــــع المطالبــــــات ضــــــد شــــــركات التــــــأمين واســــــتالم التعويضــــــات واإليــــــرادات المعنيــــــة باســــــم الشــــــركة وا 

خالء الطرف؛  اإليصاالت الضرورية وا 
ــــــــــــين وصــــــــــــرف  -9 ــــــــــــين والمــــــــــــوظفين بالنيابــــــــــــة عــــــــــــن الشــــــــــــركة، ،المــــــــــــدراء، المستشــــــــــــارين الــــــــــــوكالءتعي الممثل

تحديــــــــــــد رواتــــــــــــبهم وأتعــــــــــــابهم وتعويضــــــــــــاتهم وشــــــــــــروط تعيينهم/اســــــــــــتخدامهم األخــــــــــــرى، تحديــــــــــــد مســــــــــــم يات 
وظـــــــــــــائفهم، اإلشـــــــــــــراف علـــــــــــــى أدائهـــــــــــــم، تعـــــــــــــديل أو إنهـــــــــــــاء خـــــــــــــدماتهم وتســـــــــــــوية مســـــــــــــتحقاتهم؛ تعيـــــــــــــين 
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لغاؤهــــــــــا،  الــــــــــوكالء والممثلــــــــــين للعمــــــــــل بالنيابــــــــــة عــــــــــن الشــــــــــركة ومــــــــــنحهم ســــــــــندات التوكيــــــــــل الضــــــــــرورية وا 
 والتوقيع على جميع المستندات التي قد تكون ضرورية بهذا الشأن؛

شررررراس وت رررر وت وبوررررت وتل يررررت واأتيررررائج وتورررر يت وت  ور/اسررررت  ار وبالتعامــــل مــــع كافــــة األمــــور المتعلقــــة  -10

وق الملكيـــــة الفكريـــــة األخـــــرى، ـــــــــلشـــــركة وكافـــــة حقالخاصـــــة با والبـــــراءات الفكريـــــة حمايـــــة العالمـــــات التجاريـــــة
بمــــا فــــي ذلــــك تسجيلهـــــــــا لــــدى الســــلطات المختصـــــة داخــــل دولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة وخارجهــــا والقيـــــام 
ــــراءات  ــــف، ب ــــدفاع عــــن وحمايــــة العالمــــات التجاريــــة، حقــــوق المؤل بجميــــع األشــــياء التــــي قــــد تكــــون ضــــرورية لل

 جارية/ الصناعية الخاصة بالشركة؛االختراع و/ أو الملكية الت
تعيــــــين المحــــــامين والمستشــــــارين القــــــانونيين للعمــــــل بالنيابــــــة عــــــن الشــــــركة وتمثيــــــل مصــــــالحها بصــــــفة مــــــدعى -11

ــــــة أو  ــــــة أو أي طــــــرف آخــــــر ذي مصــــــلحة فــــــي أي دعــــــوى أو قضــــــية أمــــــام المحــــــاكم االبتدائي عليهــــــا أو مدعي
المحليـــــة أو الخاصـــــة )مثـــــل المحـــــاكم الشـــــرعية وغيرهـــــا محـــــاكم االســـــتئناف أو محكمـــــة الـــــنقض االتحاديـــــة أو 

ــــــة  ــــــة أو هيئ ــــــابر قضــــــائية وأقســــــام أخــــــرى فــــــي أي محكمــــــة أو لجن ــــــع بصــــــالحيات خاصــــــة( وأي من التــــــي تتمت
تحكــــيم داخــــل دولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحـــــــــدة أو خارجهــــا، والقيــــام نيابــــة عــــن الشــــركة أمــــام أي محكمـــــة أو 

ــــــة )بصــــــورة مباشـــــــــــــرة أو  ــــــزه القانــــــــــــــون( بتقديـــــــم ومالحقــــــة ومتابعــــــة كافــــــة هيئ بواســــــطة محــــــامين حســــــبما يجي
أنـــــواع القضايـــــــــــا أو اإلجـــــراءات القانونيـــــة )المدنيـــــة والجنائيــــــة واالداريــــــة والتحكيميـــــة( وتقـــــديم ومتابعـــــة واتمــــــام 

ـــــــض وتقـــــديم الـــــدعاوى أي اســـــتئناف والترافـــــع فيهـــــا وتعـــــديلها وتغييـــــر مســـــار الـــــدعوى أو ســـــحبها وطلـــــب التعويــــ
ـــــــا والتــــــدخل فــــــي الــــــدعاوى كطــــــرف ثالــــــث واإلحالــــــة إلــــــى التحكــــــيم وتعيــــــين المحكمــــــين  المتقابلــــــة والــــــدفاع فيهـــــ
ــــــة ومتابعـــــة  ـــــة واالحتياطيــــــــــ صـــــدار األوامـــــر التنفيذي ـــــر فـــــي الخصـــــومة وا  دخـــــال الغي ـــــب عـــــزلهم وا  ـــــراء وطل والخب

ــــــوم  بهـــــا والتســـــوية والتخلـــــي عـــــن الخصـــــومة أو التنـــــازل عـــــن الحكـــــم أو اإلجـــــراءات وتحصـــــيل المبـــــالغ المحكــــــــ
ــــــان  ــــــاف واإلبـــــراء ورفـــــع الحجـــــز أو التخلـــــي عـــــن الضمــــــ ــــــا  أو جزئيـــــا  أو بموجـــــب أي وســـــيلة استئنــــــ الحـــــق كليــــ
ل بينمـــــا يبقـــــى الـــــدين غيـــــر مســـــدد والطعـــــن بالتزويــــــــــــر وقبـــــول أو رد القضـــــاة أو المحكمـــــين أو الخبـــــراء وقبــــــو 

أو رفــــض العــــروض أو القيـــــام بــــأي مـــــــــــــن وكافــــة اإلجـــــراءات األخــــرى التـــــي تتطلــــب تفويضـــــا  خاصــــا  بموجـــــب 
 ن؛القانو 

ـــــة لتمكـــــين الشـــــركة -12 ـــــي قـــــد تكـــــون مطلوب ـــــد  بتنفيـــــذ أي مـــــن وكافـــــة األفعـــــال أو األشـــــياء الت القيـــــام بـــــدون أي قي
هــــا والقيــــام عمومــــا  بكافــــة األفعــــال واألشـــــياء اإلمــــارات العربيـــــة المتحــــدة وخارجدولــــة مــــن مزاولــــة أعمالهــــا فــــي 

 ؛على نحو كامل وفعال 
ـــــدعوات ل -13 صـــــدار واســـــتالم ال شـــــروطها وتســـــعيرهاأحكامهـــــا و لعطـــــاءات والمناقصـــــات وقبـــــول اتخـــــاذ القـــــرارات وا 

وتوقيع العطاءات/المناقصات وكافة  التعديالت والتغييرات والمستندات المتعلقة بها؛
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ــــــــةاالستحصـــــــال إمـــــــا عـــــــن ط -14 ريـــــــق التنـــــــازل مـــــــن طـــــــرف ثالـــــــث أو بموجـــــــب مفاوضـــــــات مباشـــــــرة، علـــــــى كافــ
التصــــــاريح والتــــــراخيص والتنــــــازالت واإلعفــــــاءات والمزايــــــا األخــــــرى مــــــن البلــــــديات والــــــوزارات وغــــــرف التجــــــارة 
المختصــــة والـــــدوائر الحكوميـــــة حســـــبما قــــد يكـــــون أو يعتقـــــد أنـــــه ضــــروري أو مالئـــــم لمزاولـــــة نشـــــاطات الشـــــركة 

 رات العربية المتحـــدة أو فـــي الخــــارج؛اإلما دولة في
ـــــــات أو شـــــــركات  -15 ــــــــروع للشـــــــركة ، وكـــــــذلك تأســـــــيس كيان غـــــــالق فــــــ ـــــــتح وا  ـــــــة اإلمـــــــارات العربيـــــــة ف داخـــــــل دول

ــــــول فـــــي شـــــراكات )" ـــــع شـــــركات شـــــقيقةالمتحـــــدة أو خارجهـــــا والدخـــــ ـــــر وتوقي ـــــث ، وتحري "( مـــــع أي طـــــرف ثال
ــــــــة المســـــــتندات والوثـــــــائق واالتفاقيـــــــات شـــــــاملة عقـــــــود تأســـــــيس الشـــــــركات واالنظمـــــــة االساســـــــية  واإلقـــــــرار بكافــــــ
ــــك الشــــركات وحلهــــا  ــــانوني لتل ــــل الشــــكل الق ــــال ال الحصــــر تحوي ــــى ســــبيل المث ــــك عل ــــي ذل ـــــا، بمــــا ف وتعديالتهـــمــ

ــــــــــأوتصـــــــــفيتها  ـــــــــادة أو تخفيـــــ ـــــــــين مجلـــــــــس ادارتهـــــــــا أو مجلـــــــــس المـــــــــديرين وحضـــــــــور و زي ض رأســـــــــمالها وتعي
ــــــوق كافـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بتلـــــك  ــــــرارات وممارســـــة الحقــــ اجتماعـــــات الجمعيـــــة العموميـــــة لهـــــا والتصـــــويت علـــــى القـــــ
الشـــــركات والقيـــــام بجميـــــع اإلجـــــراءات إلنفـــــاذ تلـــــك األمـــــور واألفعـــــال واألشـــــياء التـــــي قـــــد تكـــــون ضـــــرورية فيمـــــا 

 ؛رة و/أو نسبة الملكية و/أو حصص و/أو اسهم في هذه الشركاتيتعلق بإدا
قفــــال الحســــابات المصــــرفية والبطاقــــات االئتمانيــــة وحســــابات القــــروض لــــدى البنــــوك التــــي قــــد -16 فــــتح وتشــــغيل وا 

يختارهــــــا ألغــــــراض أعمــــــال الشــــــركة )أو بموجــــــب تفــــــويض الصــــــالحيات إلــــــى الغيــــــر( فــــــي اإلمــــــارات العربيــــــة 
صــــــدار وقبــــــول وتظهيــــــر جميــــــع الشــــــيكات والحــــــواالت المتحــــــدة أو خارجهــــــا، و  القيــــــام باســــــم الشــــــركة بســــــحب وا 

والكمبيـــــاالت والســـــندات االذنيـــــة والســـــندات األخـــــرى القابلـــــة للتـــــداول حســـــبما قـــــد يعتبـــــره ضـــــروريا  أو مستصـــــوبا  
ـــــة  ـــــع مســـــتندات القـــــروض والتســـــهيالت )التقليدي ـــــى جمي ـــــع عل ـــــاد ألعمـــــال الشـــــركة، والتوقي ضـــــمن الســـــياق المعت

و االســـــالمية منهـــــا(، بمـــــا فــــــي ذلـــــك دونمـــــا حصـــــر الملحقــــــات، التســـــهيالت المعـــــاد صـــــياغتها، مســــــتندات و/أ
ـــــــــة،  ـــــــــض األولوي ط، خف ـــــــــات المباشـــــــــرة، التحـــــــــو  ـــــــــد، الســـــــــندات، الضـــــــــمانات، االتفاقي ـــــــــل، التجدي إعـــــــــادة التموي

 االلتزامات، التسهيالت المؤقتة، ترتيبات وأوامر الشراء؛
وغيرهــــــا مــــــنوالصــــــناعية واالســــــتثمارية المرافــــــق الســــــكنية والتجاريــــــة والفنــــــادق و العقــــــارات شــــــراء  أو اســــــتئجار  -17

ـــــي  ـــــد يعتبرهـــــا مالئمـــــة، بمـــــا ف ـــــي ق ـــــا  لألحكـــــام والشـــــروط الت ـــــق ألغـــــراض أعمـــــال الشـــــركة وفق المنشـــــآت والمراف
حــــــراز كافـــــــة أشــــــكال الممتلكـــــــات  ذلــــــك مــــــنح الضـــــــمانات والقيــــــام بــــــأي شـــــــيء ضــــــروري لتلـــــــك األغــــــراض، وا 

 ؛معا  بـ "ممتلكات الشركة"(  ايشار إليه)منقولة  المنقولة وغير ال
ـــــــع،  -18 ـــــــأجير أو بخـــــــالف ذلـــــــكمقايضـــــــة، تســـــــليم، بي ـــــــازي، إنشـــــــاء عـــــــبء، ت ـــــــاء أو رهـــــــن حي إنشـــــــاء رهـــــــن وف

التصـــــرف بـــــأي جـــــزء مـــــن ممتلكـــــات الشـــــركة ضـــــمانة للتســـــهيالت التـــــي تحصـــــل عليهـــــا الشـــــركة أو الشـــــركات 
كــــــام والشــــــروط ، كمــــــا والتوقيــــــع علــــــى جميــــــع المســــــتندات التابعــــــة لهــــــا أو مقابــــــل العــــــوض ومــــــع مراعــــــاة األح
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ــــــي تكــــــون الشــــــركة فيهــــــا شــــــريكا   غــــــالق الشــــــركات الت ـــــــع وتصــــــفية وا  ــــــل وبيـــــــ المطلوبــــــة لهــــــذا الغــــــرض، وتحوي
ــــي تتعلــــق بهــــذا الموضــــوع حســــبما قــــد  ـــــة الت ــــل والتصفيـــ ــــازل والتحوي ــــرارات وعقــــود التن ـــــة الق ــــى كافـــــــ ــــع عل والتوقي

 ؛يعتبره مالئما  
واألوراق الماليــــــــة األخــــــــرى فــــــــيوســــــــندات الــــــــدين والصــــــــكوك شــــــــراء واالكتتــــــــاب وبيــــــــع والتصــــــــرف باألســــــــهم  -19

األعمال اآلخرى؛واالستثمارية أو الشركات أو الصناديق االئتمانية 
صدار ضمانــــــــات للشركة األم وأي نوع مــــــن الضمانــــات؛ ضمان -20 الشركات الشقيقة وا 
لتـــــأمين حســـــن تســـــيير شـــــؤون الشـــــركة، مرغـــــوب بـــــهالقيـــــام مـــــن وقـــــت آلخـــــر حســـــبما قـــــد يكـــــون ضـــــروريا  أو  -21

بتفـــــويض خطيـــــا  كافـــــة أو بعـــــض الصـــــالحيات الـــــواردة فـــــي هـــــذا النظـــــام األساســـــي إلـــــى أعضـــــاء مجلـــــس إدارة 
 من الغير وفقا  للشروط وحسبما قد يعتبره مالئمـــا  ؛االشخاص  المدراء أو الشركة، 

ورة عامـــــة لـــــه كافــــة الصـــــالحيات الضروريــــــــــــــة إلدارة الشــــركة وتمثيلهـــــا والتوقيــــــــــــع بالنيابــــة عنهـــــا والقيـــــاموبصــــ -22
بكافــــة األفعــــــــــــال المطلوبــــة لتحقيــــق أغراضــــها متــــى كــــــــــــان القــــانون أو النظــــام األساســــي الماثــــل لــــم يحصــــرها 

 بالجمعيــــة العموميـــة.
ل صــــــراحة بموجــــــب هــــــذا النظــــــام وألغــــــراض المــــــادة ) مجلــــــس اإلدارة ان د.  عقــــــد  ( مــــــن قــــــانون الشــــــركات154مخــــــو 

أو رهــــــن أمــــــوال الشــــــركة  مقــــــر أعمالهــــــابيــــــع عقــــــارات الشــــــركة أو أو القــــــروض آلجــــــال تزيــــــد علــــــى ثــــــالث ســــــنوات 
 .التحكيمتفاق على لتزاماتهم أو إجراء الصلح واإلالمنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إ

أي مــــــن صــــــالحياته إلــــــى أحــــــد أعضــــــاء المجلــــــس علــــــى أن يــــــتم  إعــــــداد الئحــــــة خطيــــــة  جلــــــس االدارة تفــــــويضلم -ه
ـــــــــك التــــــــي يفوضــــــــها. وتــــــــتم  مراجعــــــــة تلــــــــك المهــــــــام  بالمهــــــــام واالختصاصــــــــات التــــــــي يباشــــــــرها مجلــــــــس اإلدارة وتلـــــ

واالختصاصات بشكل منتظم على أن يكون كــــل تفويض محددا .

(52)المادة 
 تمثيل الشركة

يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود  .أ
قرارات مجلس اإلدارة .

 الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقتها بالغير. المدير العاميكون  .ب
اته.في بعض صالحيأو المدير العام أو غيرهم يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس اإلدارة   .ج
 ختصاصاته بشكل مطلق. رة أن يفوض رئيس المجلس في جميع إال يجوز لمجلس اإلدا .د
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(62)المادة  
  وسائل التقنية الحديثةالحضور بواسطة إمكانية  المكان و إجتماعات المجلس

جتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس اإلدارة.يعقد مجلس اإلدارة إ  -أ
يجوز عقد إجتماع مجلس اإلدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة الصوتية والفيديو. وفي هذه الحالة، على الشركة  -ب

قانون الشركات التجارية وتعديالته وقرارات هيئة األوراق المالية ها في يالتقيد واإللتزام بالشروط المنصوص عل
 والسلع بهذا الخصوص، وبصورة خاصة ما يلي )على سبيل المثال ال الحصر(:

فيما يخص تسجيل االجتماعات؛أن يتم الحصول على تصريحا  خطيا  من جميع أعضاء مجلس اإلدارة  -
ية الخاصة بذلك ويجب إختبارها قبل االجتماع للتأكد من حسن عملها؛أن تتوفر لدى الشركة المعدات االلكترون -
هذه الوسيلة، وفي بداية كل اجتماع، أن يحددوا نوع الجهاز  ونستخدمأعضاء مجلس اإلدارة الذين ييجب على  -

وأنهم  ، كماوجدول األعمال الذي يستعملونه وأن يؤكدوا أنهم استلموا جميع المستندات الخاصة بهذا االجتماع
 يؤكدون أنه يتم سماعهم جيدا  وأنهم يسمعون باقي األعضاء بصورة واضحة؛

على كل عضو في مجلس إدارة الشركة الذي يرغب المداخلة أو إبداء بصوته أن يذكر اسمه بصورة واضحة  -
 قبل تكلمه أو التصويت؛

 لتوصيل أو االنقطاع والتأكد أن جميععلى أمين سر االجتماع تكرار كل ما كان يتم التداول به في حال رداءة ا -
الحاضرين قد سمعوا ما تم تداوله؛

 يرسل أمين سر  االجتماع محضر االجتماع إلى جميع األعضاء الحاضرين إلبداء الرأي قبل توقيعه؛ -
تكون القرارات المتخذة من قبل مجلس اإلدارة الذي انعقد بواسطة وسائل التقنية الحديثة صحيح ونافذ اذا تم  -

 اتخاذه من قبل أغلبية الحاضرين شخصيا  أو عن طريق أي من وسائل التقنية الحديثة. 
دارة مسك سجل الكتروني خاص على أمين سر  مجلس اإل، مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له -ج

ولجانه والتي تنعقد بواسطة وسائل التقنية الحديثة. باجتماعات مجلس اإلدارة

 (72)المادة  
النصاب القانوني إلجتماعات المجلس والتصويت على قراراته
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، و يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب شخصيا   ة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائهجتماع مجلس اإلدار ون إال يك .أ
س اإلدارة عن أكثر من ، وفي هذه الحالة ال يجوز أن ينوب عضو مجلغيره من أعضاء المجلس في التصويتعنه 

 عضو واحد ويكون لهذا العضو صوتان.
ده في سند تحديال يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب اإلدالء بصوتِه عن العضو الغائب وفقا  لما تم  .ب

 .اإلنابة
ذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي  صدرت .ج قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين وا 

 منه الرئيس أو من يقوم مقامه . 
ما خاذها بتلتي نظر فيها والقرارات التي تم إجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه تفاصيل المسائل اتسجل في محاضر إ .د

في ذلك أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب توقيع كافة األعضاء الحاضرين على مسودات 
عتماد المحاضر لألعضاء بعد اإلعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه جتماعات مجلس اإلدارة قبل إحاضر إم
د متناع أحإجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس اإلدارة وفي حالة إحتفاظ بها، وتحفظ محاضر لإل

لى هذه ويكون الموقعون ع ،عتراض حال إبدائهاعتراضه في المحضر وُتذكر أسباب اإلإاألعضاء عن التوقيع ُيثبت 
 لشأن.هيئة في هذا االمحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتلتزم الشركة بالضوابط الصادرة عن ال

مرافق االتصاالت السمعية أو كيجوز المشاركة في إجتماعات مجلس إدارة الشركة من خالل وسائل التقنية الحديثة  .ه
ع ضرورة مالمرئية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يتمكن كل عضو من خاللها أن يشارك فعليا  في تلك االجتماعات 

 عن الهيئة بهذا الشأن.مراعاة اإلجراءات والضوابط الصادرة 
في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ينبغي أن ينتخب األعضاء الحاضرون واحدا  من بينهم لكي يترأس ذلك  .و

االجتماع ويعمل بصفة الرئيس.

(28المادة )
إجتماعات المجلس والدعوة إلنعقاده

 قل.على األ السنة الماليةخالل ( إجتماعات 4) ما ال يقل عن أربع مجلس اإلدارة يجتمع  أ. 
عضوين من  يقدمهبناء  على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس اإلدارة، أو بناء  على طلب خطي  جتماعيكون اإلب. 

أعضاء المجلس على األقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على األقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول األعمال.

227B9E297A444BEC5B10

19/37



Page 20 of 37 

(29المادة )
 التمريرقرارات 

، فإنه يجوز النظام( من هذا 28بالمادة ) الواردة  هبالحد االدني لعدد إجتماعاتمجلس االدارة  لتزام إالى  باإلضافة
نها تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أ وُتعتبر لمجلس اإلدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة

مع مراعاة ما يلي: إتخذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصوال  
 موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.. 1
أعضاء مجلس اإلدارة القرار مكتوب خطيا  للموافقة عليه مصحوبا  بكافة المستندات والوثائق الالزمة جميع تسليم . 2

 لمراجعته.
تماع جة بالتمرير مع ضرورة عرضها في اإلالخطية باألغلبية على أي من قرارات مجلس اإلدارة الصادر يجب الموافقة . 3

جتماعه.إالتالي لمجلس اإلدارة لتضمينها بمحضر 

(03)المادة 
في عمل منافس للشركةعضو المجلس  شتراكإ

ه سنويا أن يشترك في أي عمل من شأن ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد
منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وال يجوز له أن يفشي 
ال كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات المربحة التي زاولها  أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وا 

أجريت لحساب الشركة.لحسابه كأنها 

(13المادة )
 تعارض المصالح

ة مصلحة مشتركة أو متعارضأو للجهة التى  يمثلها بمجلس اإلدارة على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له  .أ
ي محضر ف أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره إلتخاذ قرار بشأنهاعرض على مجلس اإلدارة صفقة أو تعامل تُ في 

شتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية. الجلسة، وال يجوز له اإل
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( من هذه المادة جاز للشركة أو ألي من مساهميها أإذا تخل ف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ المجلس وفقا  لحكم البند ) .ب
العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من أو إلزام  او الصفقة التقدم للمحكمة المختصة إلبطال العقد

التعاقد ورده للشركة.

(23المادة )
 منح القروض ألعضاء مجلس االدارة

و عقد أأو زوجه أو أوالده أو قريبه لغاية الدرجة الثانية إدارتها ال يجوز للشركة تقديم قروض ألي من أعضاء مجلس  أ. 
قدم م بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرضا  مقدما  لعضو مجلس اإلدارة كل قرض أية ضمانات تتعلق كفاالت أو تقديم

 إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب لُه حتى الدرجة الثانية.
ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس اإلدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر ب. 

من رأس مالها. (%20من )

(33المادة )
تعامل األطراف ذات العالقة في األوراق المالية للشركة

يحظر على األطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس االدارة أو 
له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في األوراق المالية للشركة وغيرها من  في تحقيق مصلحةوظيفته في الشركة 

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.

 (43المادة )
 طراف ذات العالقةالصفقات مع األ

من رأسمال  %5ال يجوز للشركة عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فيما ال يجاوز  -أ
زيد فيمتها عن التي ت ، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقاتالمصدر الشركة

بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على  من رأس المال 5%
بيان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة وأي من األطراف ذات العالقة واإلجراءات 

 . ُأتخذت بشأنهاالتي 
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عمومية للشركة تجدد سنويا  بأن يشترك بأي عمل من شأنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير موافقة الجمعية ال -ب
منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة  ، وال يجوز له أن 

ال جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باألرباح التي  نتيجة ققها حيفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة وا 
   ذلك.ل
يتعين على الطرف ذي العالقة قبل إبرام صفقة مع الشركة، اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن طبيعة هذه الصفقة  -ج

وشروطها وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو 
 منفعته فيها.

يان موافاة الهيئة ببعالقة ال اتف ذاطر أمع  اتصفقالشركة يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام  -د
يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذي العالقة وتفاصيل الصفقة وطبيعة ومدى الفائدة للطرف ذات 
العالقة في الصفقة وأي بيانات أو معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة، مع تأكيد خطي أن شروط الصفقة مع 

  لعالقة مقبولة وعادلة وفي صالح مساهمي الشركة.الطرف ذي ا
ة ال تعد الصفقات التي تدخل في طبيعة عمل الشرك مع مراعاة احكام قانون الشركات والقرارات الصادرة عن الهيئة، -ه

وال تعطي عضو مجلس اإلدارة شروط تفضيلية صفقات مع أطراف ذات عالقة وال تشكل تعارضا  في المصالح 
اإلفصاح عنها إلى مجلس اإلدارة، ولباقي أعضاء  -الطرف في الصفقة –على عضو مجلس اإلدارة  ومع ذلك يجب

مجلس اإلدارة  الحاضرين النظر فيما إذا كان من المالئم للعضو الطرف في الصفقة أن يشارك في مناقشة البند 
الخاص بها في إجتماع مجلس اإلدارة. 

(53)المادة  
 ولجان المجلس أو المدير العامتعيين الرئيس التنفيذي 

للشركة  عام أو مدير تنفيذي رئيسويعزل ويمنح )وينزع بعض أو كل من( صالحيات للمجلس اإلدارة الحق في أن يعين  أ. 
لرئيس لومكافآتهم، وال يجوز  أو عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم 

 أخرى. مساهمة عامة مديرا  عاما  لشركة رئيسا  تنفيذا  أو العام للشركة أن يكونلمدير التنفيذي أو ا
 المطلوبة ةالرقاب ونظم والمكافآت الترشيحات ولجنة التدقيق لجنة ومنها ،الدائمة اللجان تشكيل اإلدارة مجلس يتولى ب.

 بين من كليش أن للمجلس كذلك يحق الخصوص. بهذا الهيئة عن والصادرة التطبيق واجبة واألنظمة القوانين بموجب
 بمهمة لفهايك أو صالحياته ببعض يفو ضها أكثر أو واالستثمارات المشاريع كلجنة واحدة لجنة اإلدارة مجلس أعضاء
مالئمــا . يعتبــره قد حسبمـــا المجلس، قرارات تنفيذ وبمهمة الشركة في العمل سير تقدم مراقبة
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 كل تلتزمو  األخيرة. هذه ومهام ووظائف واجبات فيه يوضح تأسيسها عند اللجان لتلك ميثاق إصدار المجلس يتولــــــــىج. 
 مجلس يؤمن ـــــــا.وتوصياته واستنتاجاتها اتهاإجراء كاملة بشفافيــــــــــة فيه تحدد المجلس إلى خطي تقرير بتقديــــــم لجنة

 ومهامها. ووظائفهـــــــا بواجباتها إيفائها من يتأكد لكي للجــــــــان منتظمة متابعة اإلدارة
 األقل على اثنـــــان منهما يكون تنفيذيين غير إدارة مجلس أعضاء (3) ثالثة عن يقل   ال مما المجلس لجان تتألف د. 

 لجان من أي يف عضوا   الرئيس يكون أن يجوز ال للجنة. رئيسا   بصفة يعمــــــــل واحــــد فيها بمن مستقلين (2) ـنعضويـــــ
 المبرمة التوالمعام المالية التقارير بسالمة التدقيــــــق مثل متضاربة تكون أن يحتمل بأمور تتعامل لجان وأي المجلس.

 نفيذيين.ت غير أعضاء من تتألف أن يجب مكافآتهم، وتحديد تنفيذييــــــنال األعضاء وتعيين المصالح، أصحاب مع
 تهدف التي ةالداخلي الرقابة أنظمة بإصدار للشركة التنفيذيين األعضاء مع التشاور بعد يقوم أن المجلس على ينبغيه. 

 بها لمعمولا القوانين مع توافقبال الشركات حوكمة وأنظمة لقواعد الصحيح والتطبيق المخاطر إدارة إجراءات تقييم إلى
 المفعول. وسارية

الخصــــوص. هـــذاب الصادرة الهيئــــــة ولوائح الشركــــات قانون ألحكام وفقا   ومهامها واجباتها تنفيذ المجلـــــــس لجان تتولـــــــى  و.

(63)المادة 
 عن إلتزامات الشركة أعضاء المجلس سؤوليةم

اتهم لتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجبولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بإاإلدارة مسئال يكون أعضاء مجلس  .أ
 كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم . 

ختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر س اإلدارة في حدود إتلتزم الشركة باألعمال التي يجريها مجل  .ب
الشركة. أو تمثيل رئيس وأعضاء المجلس في إدارة األفعال غير المشروعة التي تقع منعن 

(73)المادة  
 مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير

تجاه  مسؤولونواإلدارة التنفيذية أعضاء مجلس اإلدارة ، يكون حكام قانون الشركات والقرارات المنفذة لهأمع مراعاة  أ. 
ساءة ا هذا و الشركات  لقانونستعمـال السلطة، وعن كل مخالفـة الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وا 

 .، وعن الخطأ في اإلدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلكاألساسيلنظام ا
رار إذا نشأ الخطأ عن ق( من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس اإلدارة أتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند )ب. 

ثبتوا متى كانوا قد أصدر بإجماع اآلراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا  باألغلبية فال يسأل عنه المعارضون 
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عتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا إ
 .عتراض عليهأو علمه به مع عدم إستطاعته اإل علمه بالقرارثبت عدم 

يحق لكل مساهم أن يقاضي الشركة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في حال ألحقوا به ضرر نتيجة عمل قام به أي  د. 
منهم مخالفا  للقوانين واألنظمة ونظام الشركة األساسي، وذلك وفقا  لما ينص عليه القانون.

(38المادة )
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدارة

من تلك االرباح  %10تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ان ال تتجاوز 
للسنة المالية ، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو أتعابا  أو مكافأة إضافية أو مرتبا  شهريا  بالقدر الذي يقرره مجلس 

ك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا  خاصة أو يقوم بأعمال إضافية اإلدارة ألي  عضو من أعضائه إذا كان ذل
لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، وال يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو 

جتماعات المجلس.ال مقابل حضورهممجلس اإلدارة 

( 39المادة ) 
 أعضاء مجلس االدارةرئيس و عزل 

وابط وفق الض للجمعية العموميـة حـق عزل كل أو بعض أعضاء مجلــس اإلدارة المنتخبين وفتح باب الترشحيكون 
وانتخاب أعضاء جدد بدال منهم. وال يحق للعضـو الذي تم عزله إعـادة ترشيحه لعضوية  الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن

( ثالث سنــوات على عزله.3إال بعد مضي ) االدارةمجلـــس 

 الباب الخامس
الجمعية العمومية

 (40)المادة  
إجتماع الجمعية العمومية
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كون الجمعية العمومية وي إجتماعات لكل مساهم حق حضورويكون  ،أبو ظبيبإمارة  للشركةالجمعية العمومية تنعقد  .أ
له من األصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من 
غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا  

، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا .المصدر مال الشركة ( من رأس%5بهذه الصفة على أكثر من )
قوم من مجلس إدارته أو من يصادر حد ممثليه أو القائمين على إدارته  بموجب قرار للشخص االعتباري أن يفوض أ .ب

جب قرار قررة بمو عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المالجمعية ال إجتماعاتمقامه، ليمثله في 
 التفويض.

تنعقد الجمعية العمومية للمساهيمن مرة واحد في السنة على األقل خالل األشهر األربعة األولى التي تلي انقضاء  .ج
السنة المالية وبناء  على دعوة من مجلس اإلدارة. ينعقـــــد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد وفــــــي المكان المحددين 

األساسي، ويجوز لمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد كلما اعتبر ذلك ضروريا . في النظام

 (41)المادة 
 جتماع الجمعية العموميةإلعالن عن الدعوة اإل

 صدرتجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين وجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إتأ. 
 يوما  ( 21) بواحد وعشرونجتماع  مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لإلباللغة العربية وبكتب  واحدة منهما على األقل

 .تصةالسلطة المخو  الهيئة هيئة ، وترسل صورة من أوراق الدعوة إلىالعلى األقل وذلك بعد الحصول على موافقة 
بعد موافقة الهيئة ووفقا  للضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة  عن بعدعقد إجتماع الجمعية العمومية لشركة يحق لب. 

.بهذا الشأن

(24)المادة 
 الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية

ما رأى كلكذلك و  خالل األشهر األربعة التالية لنهاية السنة الماليةدعوة الجمعية العمومية مجلس اإلدارة يجب على  .أ
  .وجها لذلك

على األقل كحد أدنى من رأس مال الشركة  (%10مساهم أو أكثر يملكون )لمدقق الحسابات أو ل للهيئة أو يجوز .ب
دعوة حالة  في هذه العلى مجلس اإلدارة ويتعين عقد الجمعية العمومية تقديم طلب لمجلس ادارة الشركة لوألسباب جدية 
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( ثالثين يوما  30الجمعية خالل مدة ال تتجاوز )ويتم انعقاد الجمعية العمومية خالل خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب 
.من تاريخ الدعوة لالجتماع

 الشركات. يتولى مجلس اإلدارة إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية وفقا  ألحكام قانون .ج
ز ايداع الطلب المذكور المركفي الحاالت التي يصر ح فيها بعقد جمعية عمومية بناءا  على طلب المساهمين، يتم  .د

وأن يبين فيه الغرض من االجتماع والمسائل التي يجب مناقشتها وأن يقدم طالب االجتماع شهادة من  رئيسي للشركةال
السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة تفيد حظر التصرف باألسهم المملوكة له بناءا  لطلبه لحين انعقاد اجتماع 

.الجمعية العمومية
ها في القوانين واألنظمة.يالعمومية بناءا  لطلب الهيئة حسب األصول المنصوص عليجوز أيضا  دعوة الجمعية  .ه

 (34)المادة 
إختصاص الجمعية العمومية السنوية

تخاذ قرار في المسائل اآلتية:  تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر وا 
ليهم.والتصديق ع المالي خالل السنة وتقرير مدققي الحساباتتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها  .أ

 ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر. .ب
 قتضاء.نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند اإلإ .ج
 تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.  .د
 مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة. .ه
 مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها.  اتمقترح .و
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال. .ز
 إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.  .ح

(44)المادة 
 الجمعية العموميةتسجيل حضور المساهمين إلجتماع 

ة ر الجمعية العمومية أسماءهم في السجل اإللكتروني الذي تعده إدا إجتماع يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور .أ
.جتماع بوقت كافد إلنعقاد ذلك اإلجتماع قبل الوقت المحدالشركة لهذا الغرض في مكان اإل
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عنه وعدد األسهم التي يملكها وعدد األسهم التي يمثلها أسم المساهم أو من ينوب المساهمين سجل يجب أن يتضمن  .ب
ة لحضور لمساهم أو النائب بطاق، ويعطى امع تقديم سند الوكالة )فيما يتعلق بالمساهمين من الشركات(اء مالكيها وأسم
 .جتماع يذكر فيها عدد األصوات التي يمثلها أصالة أو وكالةاإل

وقيعها من ويتم تجتماع ونسبة الحضور بعدد األسهم التي مثلت في اإلوعة خالصة مطب المساهمين سجليستخرج من  .ج
حاق تسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلق حسابات الشركة و قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس اإلجتماع ومدق

  .جتماع الجمعية العموميةإ بمحضر نسخة منها
 إكتمال النصاب المحدد لذلك جتماعالعمومية عندما يعلن رئيس اإلعية باب التسجيل لحضور إجتماعات الجم يغلق .د

 جتماع كما الضور ذلك اإلجتماع أو عدم إكتماله ، وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحاإل
 .جتماعفي المسائل التي تطرح في ذلك اإل عتداد بصوته أو برأيهيجوز اإل

مين أو ممثليهم من اجتمــــــاع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن  ذلك إذا انسحــــــب أي من المساه .ه
االنسحاب ال يؤثر على صحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية مهما كان عدد األسهم التـــي انسحبـــت.

(54)المادة 
 سجل المساهمين

التصويت و للشركة الجمعية العمومية  اتإجتماعالذين لهم الحق في حضور سجل المساهمين في الشركة  يكونيجب أن 
للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية والقواعد المعنية  ا  بقاطمعلى قراراتها 

.السائدة في السوق

(64)المادة 
 القانوني إلجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها نصابال

مومية يتحقق النصاب في إجتماع للجمعية العو  تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، .أ
النصاب في كة، فإذا لم يتوافر الشر  رأسمالمن  (%50) ال يقل عن يمثلون بالوكالة ما بحضور مساهمين يملكون أو

وال  أيام( خمسة 5بعد مضي مدة ال تقل عن ) جتماع األول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع ثان يعقداإل
 .ينضر احأيا  كان عدد ال( خمسة عشر يوما  من تاريخ اإلجتماع األول وُيعتبر اإلجتماع المؤجل صحيحا  15) جاوزتت
تصدر قرارات الجمعية العمومية ( من هذا النظام، 50بقرار خاص وفقأ للمادة )فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها  .ب

نوا اجتماع، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء  ككة بأغلبية األسهم الممثلة في اإلللشر 
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ن لها، ويتم قين عليها أو معارضيجتماع الذي صدرت فيه هذِه القرارات أو غائبين عنه وسواء  كانوا موافحاضرين في اإل
بالغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقا  للضواب الصادرة  طوا 

 الهيئة بهذا الشأن.عن 

(74)المادة 
 جتماعلجمعية العمومية وتدوين وقائع اإلاومكتب رئاسة 

ضو عوفي حال غيابهما يرأسها أي يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابِه يرأسها نائبه  .أ
وفي حال عدم اختيار مجلس اإلدارة ألي عضو، يرأسها من أعضاء مجلس اإلدارة يختاره مجلس اإلدارة من أجل ذلك، 

لجمعية ا المساهمون في اجتماع حددهايت بأية وسيلة التصوي ، ويكونلذلكألي شخص تختاره الجمعية العمومية 
ذا كانـت الجمعيــة تبحث في أمية، كما تعين الجمعية مقررا  لإلالعمو  وجب  ا كانجتماع أيمر يتعلق برئيس اإلجتماع، وا 

ويعين الرئيس جامعا   جتماع خالل مناقشة هذا األمر،اإلأن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة 
  لألصوات.

يحرر محضر بإجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في  .ب
حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد األصوات التي وافقت عليها أو 

 جتماع.لمناقشات التي دارت في اإلعارضتها وخالصة وافية ل
 ابطالضو  شأنهجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في تدون محاضر إ .ج

عون ات، ويكون الموقالهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع األصوات ومدقق الحساب الصادرة عن
صحة البيانات الواردة فيه.جتماعات مسؤولين عن على محاضر اإل

(48)المادة 
 طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة 
جوز بمساءلتهم أو بتعينهم في الحاالت التى يللتصويت، و إذا تعلق األمر بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو 

( من هذا النظام،  فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.21فيها ذلك وفقا  لحكم المادة )

 (94)المادة 
دارة على قرارات الجمعية العموميةتصويت أعضاء مجلس اإل
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الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من شتراك في التصويت على قرارات يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلال  .أ
المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم وبين 

.الشركة
 .عتبارييستبعد أسهم ذلك الشخص اإل تباريا  ععضو مجلس اإلدارة  يمثل شخصا إ ناكفي حال  .ب
 لم ما) الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثلهإجتماعات ال يجوز لمن له حق حضور  .ج

ي المسائل التي ف ( للوكيل التصويت خيار يترك ولم بالتصويت صريحة تعليمات يمثله الذي المساهم أعطى قد يكن
. تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة

(50)المادة 
 الخاصإصدار القرار 

 -:يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص في الحاالت التالية 
 .زيادة رأس المال أو تخفيضه .أ

 إصدار سندات قرض أو صكوك. .ب
 . تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع .ج
 حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى. .د
 .إطالة مدة الشركة .ه
 دخول شريك استراتيجي. .و
 النقدية الى أسهم في الشركة.تحويل الديون  .ز
 النظام االساسي.عقد التأسيس أو تعديل  .ح
.قانون الشركات إصدار قرار خاص فيهافي الحاالت التى يتطلب  .ط

دار على إستص الهيئة والسلطة المختصةموافقة يتعين ( من قانون الشركات 139وفقا  لحكم المادة )وفي جميع األحوال 
 .للشركة األساسي نظامالتأسيس و التعديل عقد بالقرار الخاص 

 (51)المادة 
إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية

227B9E297A444BEC5B10

29/37



Page 30 of 37 

 .ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول األعمال .أ
لصالحية ايكون للجمعية العمومية لضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن ووفقا  ل ( من هذه المادةأإستثناء من البند ) .ب

 فيما يلي:
 .جتماعائع الخطيرة التي تكتشف أثناء اإلحق المداولة في الوق .1
ناء على بوذلك  وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن أعمال الجمعية العموميةفي جدول  بند إضافيإدراج  .2

ويجب على رئيس  ،رأس مال الشركة على األقلمن ( %10يمثل )الهيئة أو عدد من المساهمين يقدم من طلب 
عرض الموضوع على  وأ قبل البدء في مناقشة جدول األعمالإجتماع الجمعية العمومية إدراج البند اإلضافي 

.عمال من عدمهضافة البند الى جدول األلتقرر إالجمعية العمومية 
 الباب السادس
مدقق الحسابات

(25)المادة 
 تعيين مدقق الحسابات

من مجلس  وصيةوت على ترشيح أتعابه الجمعية العمومية بناءا   دد  ح  وتُ  هُ نُ ي  ع  تُ يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر  .أ
عن الشركة  وأن يكون مستقال   لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة في مدقق الحسابات أن يكون مقيدا   ويشترط، اإلدارة

 وعن المجلس. 
سابات لمدة مدقق حُيعيين  الشركات والقرارات المنفذة له، وقانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات،حكام قانون أمع مراعاة  .ب

شأن، وال يجوز تفويض مجلس اإلدارة في هذا ال وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لهاسنة قابلة للتجديد 
( سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام 6ستة )على أال تتولى شركة التدقيق عملية التدقيق للشركة لمدة تزيد عن 

( 3التدقيق بالشركة، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انقضاء ثالث )
( ماليتين على األقل 2كما ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين ) .سنوات مالية

من تاريخ انتهاء مدة تعيينها.
 تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدققي الحسابات وال يجوز تفويض ذلك إلى مجلس اإلدارة. .ج
 لجمعية العمومية السنوية التالية.جتماع امعية إلى نهاية إجتماع تلك الجيتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إ .د

 (35)المادة 
إلتزامات مدقق الحسابات
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على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي: يتعين
اإللتزام باألحكام المنصوص عليها في قانون الشركات واالنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له. .أ

.مستقال  عن الشركة ومجلس إدارتهاأن يكون  .ب
.ال يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركةأ .ج
 منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.أال يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي  .د
أال يكون شريكا  أو وكيال  ألي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا  ألي منهم حتى  .ه

 الدرجة الثانية.

(45)المادة 
 صالحيات مدقق الحسابات

ن وسجالتها ومستنداتها وغير ذلك مالحق في اإلطالع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة الحسابات كون لمدقق ي .أ
 لك أن يتحقق من موجودات الشركةوله أن يطلب اإليضاحات التي يراها الزمة ألداء مهمته وله كذ ومستندات وثائق

ذا لم يتمكن من إ لتزاماتها ، وا  فإذا لم يقم  ،ستعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارةوا 
ختصة والسلطة المهيئة الكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى المجلس بتم

 . وأن يعرضه على الجمعية العمومية
يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب األرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة   .ب

 نظام، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحصالهذا و الشركات ا طبيق أحكام قانون مع األطراف ذات العالقة ومالحظة ت
أتي:، ويجب عليه عند إعداد تقريره، التأكد مما يمنه إلى الهيئة والسلطة المختصة إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة

 .مدى صحة السجالت المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة
  مع السجالت المحاسبية. تفاق حسابات الشركةإمدى 

ذا لتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس اإلدلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، إإذا لم يتم تقديم تسهيالت إ .ج ارة وا 
ر مجلس اإلدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعي ن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة. قص 

و أتلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة  .د
ألغراض التدقيق.األم  الشركة

(55)المادة 
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 التقرير السنوي لمدقق الحسابات
ي قانون ا فالمنصوص عليه والمعلومات يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية تقريرا يشتمل على البيانات .أ

خالل  التى قامت بها الشركةالمساهمات الطوعية شركة العمومية لل ميزانيةكذلك في الو في تقريره  يذكرو  ،الشركات
 المساهمات الطوعية. ن يحدد الجهة المستفيدة من هذه وأغراض خدمة المجتمع " إن وجدت" ألالسنة المالية 

حا  أية ، موضفي الجمعية العموميةتقريره  أن يقرأجتماع الجمعية العمومية و أن يحضر إ يجب على مدقق الحسابات .ب
وأن يدلي في  ،ستقاللية والحيادية، وأن يتسم تقريره باإلدارة واجهته أثناء تأدية أعمالهمعوقات أو تدخالت من مجلس اإل

كزها على حسابات الشركة ومر  جتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة ومالحظاتهاإل
الجمعية  ، ولكل مساهم أثناء عقدصحة البيانات الواردة في تقريره عن ال  ، ويكون المدقق مسؤو المالي وأية مخالفات بها

 العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه.
علقة بأي اجتماع للجمعية عمومية التي يحق يحق لمدقق الحسابات استالم كافة اإلخطارات والمراسالت األخرى المت .ج

لكل مساهم استالمها.

الباب السابع
مالية الشركة

(65)المادة 
 حسابات الشركة

باح تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أر  بحيث حسابات منتظمة وفق المعايير واألسس المحاسبية الدولية ُتعد الشركة .أ
الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون وضع أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن 

  له. أو القرارات الصادرة تنفيذا   الشركات
ح القابلة للتوزيع. رباتها المرحلية والسنوية وتحديد األعداد حساباإسس المحاسبية الدولية عند واألتطبق الشركة المعايير  .ب

(75المادة )
 للشركةالسنة المالية 

.من كل سنةديسمبر   31وتنتهي في نهاية ينايرتبدأ السنة المالية للشركة من أول 
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(85)المادة 
 الميزانية العمومية للسنة المالية

شهر على للجمعية العمومية بجتماع السنوي إلقبل ا قد تم تدقيقها ماليةالسنة ال يتعين أن تكون الميزانية العمومية عنأ. 
رحها لتوزيع والطريقة التي يقت الماليةمركزها المالي في ختام السنة و عن نشاط الشركة إعداد تقرير ، وعلى المجلس األقل

 .األرباح الصافية
تقرير و تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة ميزانية وحساب األرباح والخسائر مع نسخة من ترسل صورة من الب. 

.إلى الهيئةالحوكمة 
وة في للموافقة على نشر الدع لمساهمي الشركة السنويةدعوة الجمعية العمومية مسودة تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بج. 

من قانون  (172)مع مراعاة حكم المادة  بوقت كاف   جتماع الجمعية العموميةإنعقاد إالصحف اليومية قبل موعد 
 الشركات.

 (95)المادة  
رباح السنويةتوزيع األ 

  -توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا لما يلي:
متى  االقتطاعالقانوني ويوقف هذا  االحتياطية من صافي األرباح تخصص لحساب ( عشرة بالمائ%10تقتطع ) .أ

ذا نقص  من رأس مال الشركة المدفوع( خمسين بالمائة على األقل %50قدرا يوازي ) االحتياطيبلغ مجموع  وا 
 .   االقتطاععن ذلك تعين العودة إلى  االحتياطي

 رباح الصافية بعد خصم االحتياطييجب توزيعها على المساهمين من األتحدد الجمعية العمومية النسبة التي  .ب
ها من أرباح فال يجوز المطالبة برباح لصافية في سنة من السنين بتوزيع أالقانوني، على أنه إذا لم تسمح األرباح ا

 السنين الالحقة.
 االستهالكات( من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من %10تخصص نسبة ال تزيد على ) .ج

، هاوتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيويقترح المجلس المكافأة  كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة واالحتياطيات
سبب بأو السلطة المختصة  وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد ُوقعت على الشركة من الهيئة 

أو للنظام األساسي للشركة خالل السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية الشركات  لقانونمخالفات مجلس اإلدارة 
لغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك ا

اإلدارة.
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ة المقبلة مجلس اإلدارة إلى السن اقتراحيوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءا  على  .د
 ألية أغراض أخرى إال بموجب استخدامهيخصص ألغراض محددة وال يجوز  اختياري احتياطيأو يخصص إلنشاء 

صادر عن الجمعية العمومية للشركة.  قرار

(60)المادة  
 التصرف في اإلحتياطي اإلختياري والقانوني

ة وال يجوز مصالح الشرك على قرار مجلس اإلدارة في األوجه التي تحقق بناء  االختياري حتياطي يتم التصرف في اإل
نما يجوز إوني على المساهمينحتياطي القانتوزيع اإل توزيعه للى نصف رأس المال المصدر ما زاد منه عستعمال ، وا 

.كأرباح على المساهمين في السنوات التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا  صافية كافية للتوزيع عليهم

(16)المادة  
 أرباح المساهمين

ركة توزيع أرباح ويجوز للش الهيئة بهذا الشأن والقرارات والتعاميم الصادرة عن لألنظمةتدفع األرباح إلى المساهمين طبقا  
مدها رباح و/او قرارات يقترحها مجلس اإلدارة وتعتى المساهمين وفقا  لسياسة توزيع أسنوية أو نصف أو ربع سنوية عل

الجمعية العمومية للشركة.

 الباب الثامن
 المنازعات

 (26)المادة 
 سقوط الدعوى المسؤولية

ال يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس اإلدارة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد 
ذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض  أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وا 

قط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذلك على الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تس
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دعوى ولية إال بسقوط الإذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة يكون جريمة جنائية فال تسقط دعوى المسؤ 
 .الجزائية

 الباب التاسع
حل الشركة وتصفيتها

(36)المادة  
حل الشركة

التالية:تنحل الشركة ألحد األسباب 
ساسي ما لم تجدد المدة طبقا  للقواعد الواردة بهذا النظام.األنتهاء المدة المحددة في هذا النظام إ .أ

 نتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.إ .ب
 ستثمارا  مجديا .ظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي إهالك جميع أموال الشركة أو مع .ج
  ندماج وفقا  ألحكام قانون الشركاتاإل .د
 بحل الشركة. العمومية صدور قرار خاص من الجمعية .ه
صدور حكم قضائي بحل الشركة. .و

(46)المادة  
 تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها

( ثالثين يوما  من تاريخ 30شركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس اإلدارة خالل )الإذا بلغت خسائر 
لشركة ا تخاذ قرار خاص بحلإللالنعقاد السنوية دعوة الجمعية العمومية عن القوائم المالية الدورية أو للهيئة اإلفصاح 

  ستمرارها في مباشرة نشاطها.قبل األجل المحدد لها أو إ
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(56)المادة 
تصفية الشركة

عند إنتهاء مدة الشركة أو حلها قبل األجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءا على طلب مجلس اإلدارة طريقة 
تمر مجلس يس مجلس اإلدارة بحل الشركة ومع ذلك سلطة وتنتهي تهماسلطالتصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد 

، يين المصفيلمصفين إلى أن يتم تعبالنسبة إلى الغير في حكم اويعتبر  وااليفاء بمهامه قائم على إدارة الشركة دارةاإل
. اإلنتهاء من كافة أعمال التصفيةوتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم 

 الباب العاشر
األحكام الختامية

(66المادة )
 مساهمات طوعية

يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد مع مراعاة الشروط والضوابط المحددة بقانون الشركات والقرارات المنفذة له ، 
.معألغراض خدمة المجت إنقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحا ، أن تقدم مساهمات طوعية

(76)المادة 
 وابط الحوكمةض

، ويعتبر كات قانون الشر والقرارات المنفذة ألحكام  نضباط المؤسسيالحوكمة ومعايير اإلضوابط قرار يسري على الشركة 
.لنظام األساسي للشركة ومكمال  لهجزءا  ال يتجزأ من ا

 (86المادة )
تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة

فتيش والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال الت و/أو المدير العام والرئيس التنفيذيعلى مجلس إدارة الشركة 
، بيانات أو معلومات  من وتقديم ما يطلبه المفتيشين هاالمكلفين من قبل لمفتشينالدوري الذي تقوم به الهيئة من خالل ا
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ة داخل الدول طالع على  أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجالت لدى فروعها وشركاتها التابعةوكذلك اإل
  وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.

(96)المادة 
 في حال التعارض

القرارات و  نظمةحكام الواردة بقانون الشركات أو األأيا  من األفي حال التعارض بين النصوص الواردة بهذا النظام مع 
  هي التى تكون واجبة التطبيق.حكام األ تلكله فإن  والتعاميم المنفذة

هذا النظام باللغتين العربية واإلنجليزية ومع ذلك تطبق أحكام النص الوارد باللغة العربية بغض النظر عما  ُحرر-ب
 تعارض.العند وجود ورد في النص اإلنجليزي 

(70)المادة 
 القانون واجب التطبيق

ذات  صـــــــــــادرة فـــــــــــي الدولـــــــــــة تســـــــــــري علـــــــــــى الشـــــــــــركة أحكـــــــــــام قـــــــــــانون الشـــــــــــركات وأحكـــــــــــام أي قـــــــــــوانين أخـــــــــــرى
ــــــــذة لهــــــــا  صــــــــلة  ــــــــرارات المنف ــــــــه كمــــــــا أنهــــــــا والق ــــــــال ل ــــــــد ومكم  ــــــــر جميعهــــــــا جــــــــزءا  ال يتجــــــــزأ عــــــــن هــــــــذا العق وتعتب

تنطبق على أي أمور لم يرد بشأنها أي نص خاص في هذا النظام األساسي. 

 (71المادة )
ساسينشر النظام األ

يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون .
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