النظام األساسي لشركة

إشراق لالستثمار ش.م.ع.
تعديـــــــــل
انا الموقع أدناه  /زياد ناجي توما  ،لبناني الجنسية  ،أحمل هوية مقيم رقم  784-1971-8707205-9،بصفتي و كيأل
عن شركة اشراق لالستثمار ش م ع  ،بموجب محضر إجتماع الجمعية العمومية الموثق لدي كاتب العدل بالرقم 2124001228
بتاريخ  2021/06/14وذلك من أجل التوقيع علي تعديل عقد التأسيس.

 -أبرم هذا التعديل على العقد التأسيس ("التعديل") في هذا اليوم الواقع فيه 2021/07/.....

تمهيد

تأسست شركة اشراق لالستثمار شركة مساهمة عامة – في إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب شهادة التأسيس
رقم  CN-1005631الصادرة في تاريخ ( )2006/12/24من دائرة التنمية االقتصادية في إمارة أبوظبي ،وشهادة تجديد
تسجيل الشركة لدى هيئة األوراق المالية والسلع تحت رقم  1030وبموجب عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة المؤرخين في
 2011/06/16بالرقم  1105006712و مرة ثانية بتاريخ  2019/03/18تصديق رقم  1949001828والموافق عليهم
من هيئة األوراق المالية والسلع وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية وتعديالته ،كما

وأقرت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ  ،27/04/2021بموجب قرار خاص ،تعديل أحكام المواد رقم ( )1و ()14
و( )17و ( )18و ( )19و( )26و ( )32و ( )34و ( )37و ( )41و ( )42و ( )47و ( )52من عقد التأسيس ليصبح
عقد التأسيس عل ــى النحو التالــي:

الباب األول
المادة ()1
التعاريف
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في هذا النظام األساسي ،يكون للتعابير التالية ،المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل
على غير ذلك:
الدولـــة :دولة اإلمارات العربية المتحدة.
قانون الشركات :القانون اإلتحادي رقم ( )2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يط أر عليه.
الهيئـــة :هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
السلطة المختصة :دائرة التنمية اإلقتصادية باإلمارة المعنية.
الســـوق :سوق أبو ظبي لألوراق المالية المدرجة فيه أسهم الشركة.
النظام أو النظام األساسي :هو النظام األساسي للشركة كما يتم تعديله من وقت ألخر.
المجلس أو مجلــس اإلدارة :مجلس إدارة الشركة.
عضو مجلس االدارة  :يشمل رئيس وعضو مجلس االدارة المعين من الشخص اإلعتباري أو المنتخب من الجمعية

العمومية.

العضو المستقل :العضو الذي ال تربطه بالشركة أو بأي من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو
الشركة األم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي عالقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على ق ارراته ،وتنتفي
صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة على وجه الخصوص في الحاالت الواردة في هذا القرار.
عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي :العضو الذي ال يشغل وظيفة بالشركة وال يتقاضى راتبا منها وال تعتبر المكافأة

التي يتقاضاها كعضو مجلس إدارة راتبا .

عضو مجلس االدارة التنفيذي :العضو الذي يشغل وظيفة بالشركة ويتقاضى راتبا شهريا أو سنويا من الشركة.
الرئيس :عضو مجلس اإلدارة الذي يتم انتخابه بصفة رئيسا للمجلس وفقا لهذا النظام .
نائب الرئيس :عضو مجلس اإلدارة الذي يتم انتخابه بصفة نائبا لرئيس مجلس اإلدارة وفق ــا لهـ ــذا النظام.
االدارة التنفيذية العليا  :اإلدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي ،والعضو المنتدب
المخول من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بإدارة الشركة ونوابهم.

مدير الشركة  :المدير العام ،المدير التنفيذي ،الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب للشركة المعين من قبل مجلس

اإلدارة.

ضوابط الحوكمة :مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق اإلنضباط المؤسسي في العالقات واإلدارة في الشركة وفقا
للمعايير واألساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا

للشركة وتأخذ في اإلعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
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التدقيق الداخلي :ال عمليات واإلجراءات التي تقوم بها الشركة للتحقق من التزامها بالقواني ـ ـ ـ ــن واألنظمة والق اررات واللوائح
التي تنظم عملهـ ــا.

القرار الخاص :القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في

إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

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

التي يمنحها للمرشحين الذين إختارهم عدد األصوات التي بحوزته بأي حال من األحوال.

تعارض المصالـح :الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو
تبدو أنها تتداخل مصالح األطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغالل الصفة المهنية أو الرسمية

بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

السيطـــــرة :القدرة على التأثير أو التحكم  -بشكل مباشر أو غير مباشر -في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة
أو الق اررات الصادرة منه أو من الجمعية العمومية للشركة ،وذلك من خالل ملكية نسبة من األسهم أو الحصص أو

بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.
شركة شقيقة :الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعها شركة أخرى.
شركة تابعة :الشركة التي تمتلك شركة أخرى فيها ما ال يقل عن  %50م ــن رأس مالهــا أو تخضع للسيطرة الكاملة من
قبل تلك الشركة في تعيين مجلس ادارتها و/أو التصويت في الجمعيات العمومية.

الشركة األم :الشخص اإلعتباري الذي يمتلك ما يكفي من االسهم إلتخاذ الق اررات في الجمعيات العمومية لشركة أخرى.
شركـــة حليفة :شركـ ـ ـ ـ ــة مملوكة من شركة أخرى بأكثر من  %25وأقل من  %50من رأسمالها.
معلومة جوهرية :أي حدث أو واقعة أو قرار أو معلومة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية
أو حجم تداولها أو يكون لها تأثير على قرار الشخص في شراء الورقة المالية أو االحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف

بها.
األطراف ذات العالقة  :تُحدد األطراف ذات العالقة والمعامالت ذات الصلة بتضارب المصالح وواجبات الطرف ذي
الصلة بالشركة وكذلك الصفقات وفقا للق اررات واألنظمة الصادرة عن الهيئة.
المادة ()2
أسم الشركة
أسم هذه الشركة هو شركة (اشراق لالستثمار ش.م.ع ).وهي شركة مساهمة عامة – يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.
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المادة ()3
المركز الرئيسي

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبو ظبي ،ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب داخل
الدولة وخارجها.
المادة ()4
مدة الشركة

المدة المحددة لهذه الشركة هي ( )100ماية سنة ميالدية بدأت من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدي السلطة المختصة،

وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية العمومية بتعديل مدة

الشركة أو إنهائها .
المادة ()5
أغرض الشركة

أ .تكون األغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والق اررات المعمول بها داخل الدولة.
ب .األغراض التي أسست من أجلها والتي تزاولها الشركة سواء داخل أو خارج الدولة هي التالية-:
 -1االستثمار في المشاريع التجارية وتطويرها وتأسيسها وادارتها؛
 -2االستثمار في المشروعات الصناعية و تأسيسها وادارتها؛
 -3االستثمار في المشروعات الزراعية و تأسيسها وادارتها؛
 -4االستثمار في المشاريع العقارية وتطويرها وتأسيسها وادارتها؛
 -5االستثمار في المشروعات السياحية و تأسيسها وادارتها؛
 -6االستثمار في المشروعات الترفيهية و تأسيسها وادارتها؛

 -7االستثمار في مشروعات البنية التحتية و تأسيسها وادارتها؛
 -8االستثمار في مشروعات الطاقة و تأسيسها وادارتها؛
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 -9االستثمار في مشروعات الخدمات الصحية و تأسيسها وادارتها؛
 -10االستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية و تأسيسها وادارتها؛
 -11االستثمار في المشروعات الرياضية وتأسيسها واداراتها؛
 -12استثمار أموال الشركة في األموال واألوراق المالية.

جـ .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون بأي وجه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات
داخل الدولة أو خارجها مادامت تزاول أعماال شبيهة بأعمالها وبصورة خاصة:
 -1تأسيس شركات فردية كما و/أو شركات حليفة وتخويلها السلطة والصالحية التى تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية
ألي أغراض تتعلق بأغ ـ ـ ـ ـراض الشركة أو بأي اضافات لها أو ألعم ـ ـ ــال الشركة سواء داخل أو خـ ــارج الدول ــة؛

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

الشركات داخل أو خارج الدولة ،التي تعمل في أي مجال مرتبط بأغراض أو بأعمال الشركة ،أو تزاول أعماال

مماثلة لألعمال التى تقوم بها الشركة أ و تساعد الشركة على تحقيق أغراضها داخل وخارج الدولة على حد سواء،

وتمويل تلك الشركات والمشاريع؛
 -3إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكاالت ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات وأعمال الشركة ،بما في ذلك
دونما حصر ،إصدار الضمانات ومنح الضمانات على األصول ،بما فيها أسهمها أو اصولها ،أو مصالح أو أسهم
أو حصص أو أصول أي شركات حليفة ،وابرام اتفاقيات فيما يتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها ،بما في
ذلك دونما حصر إصدار ضمانات أو منح تعويضات ،أو العمل بصفة كفيل؛

 -4إب ـ ـ ـ ـرام أي عق ـ ـ ــود أو اتفاقيات مطلوبة لتنفيذ أغـ ـ ـ ـراض الشرك ـ ـ ــة ،بما في ذلك إبرام عقود االستثمارات و اإلنشاءات
والتشغي ـ ــل واإلدارة والصيانة والبيع والشراء مع ال شركـ ـ ـ ـ ــات التي تعمل في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيـ ـ ـ ــل أو

صيانة أي من مرافق الشركة ،أو في مجال أي خدمات تبعية ترتبط بذلك ،أو االتفاقيات المتعلقة بإنشاء وتطوير
وتشغيل وصيانة المرافق التي تمتلكها تل ـ ــك الشركـ ــات؛

 -5االشتراك بصفة شريك مع أي طرف ثالث في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات أخرى من أجل إحراز أو
تطوير أو امتالك أو تشغيل أو إدارة أو استبدال أو صيانة مرافق الشركة؛

 -6تقديم المساعدة إلى أي طرف آخر من أجل الحصول على الموافقات والرخص المطلوبة للشركة أو ألي شركة
حليفة لها؛
 -7القيام على نفقة الشركة باستخدام أي وكيل أو وكالء في أي جزء من العالم ودفع أتعابهم ،سواء كانوا مديري أو
محامين أو مصرفيين أو محاسبين أو استشاريين أو مهندسين أو مديرين ،أو غيره ـ ـ ــم ،وذل ـ ـ ــك للقي ـ ـ ــام بـ ـ ــأي عمل
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أو فعل مطلوب إجراؤه أو القي ـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ــه تحقيقا ألغراض الشركة ،بما في ذلـ ـ ـ ــك استالم ودفع أي مبالغ أو إب ـ ـ ـ ـ ـرام
المستن ــدات؛ و

 -8حيازة مصلحة أو االشتراك بأي طريقة مع كيانات أو شركات أخرى تزاول أعماال مماثلة ألعمال الشركة أو تؤدي
أي عمل أن نشاط قد يكون مرتبطا بأعم ـ ـ ــال الشركة وقد يعزز بصورة مباشرة أو غير مباشرة قيمة قيمة كافة أو
أي من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو استثماراتها أو أصولها أو غيرها ويزيد من ربحية الشركة ،أو يعزز مصالح

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

أغراضها وصالحياتها بأي طريقة من وقت آلخر بموجب قرار خاص للجمعية العمومية وفقا لما ينص عليه قانون

الشركات.

هـ .ال يجوز للشركة القيام بأية نشاط ُيشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو
خارج الدولة إال بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذا التراخيص للهيئة والسلطة المختصة.
الباب الثاني
رأسمال الشركة
المادة ()6
المصدر
رأس المال ُ

رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل هو  2,325,000,000فقط (مليارين وثالثمائة وخمسة وعشرون مليون
درهم اماراتي) موزع على  2,325,000,000سهم (مليارين وثالثمائة وخمسة وعشرين مليون سهم)  ،قيمة كل سهم

( )1واحد درهم للسهم وجميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق واإللتزامات.
المادة ()7
نسبة الملكية

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن ال تقل نسبة مساهمة مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس
التعاون الخليجي من األفراد الطبيعيين أو األشخاص اإلعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون في أي وقت

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

ال يلتزم المساهمون بأية إلتزامات أو خسائر على الشركة إال في حدود مساهمتهم بالشركة.
المادة ()9
اإللتزام بالنظام األساسي وق اررات الجمعية العمومية

يترتب على ملكية السهم قبول المساهم النظام األساسي للشركة وق اررات جمعياتها العمومية وال يجوز للمساهم أن يطلب
إسترداد ما دفعه من مبالغ للشركة كمساهمة في رأس المال.
المادة ()10
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
السهم ،وفي حال عدم إتفاقهم على إختيار من ينوب عنهم يجوز ألي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه ويتم
إخطار الشركة والسوق المالي بقرار المحكمة بهذا الشأن.
المادة ()11
ملكية السهم

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي

األرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد وحضور إجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت على ق ارراتها.
المادة ()12
التصرف باألسهم

تتبع الشركة القوانين واألنظمة والق اررات المعمول بها في السوق بشأن إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل

ملكيتها ورهنها وترتيب أي حقوق عليها ،وال يجوز تسجيل أي تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها على
أي وجه ،إذا كان من شأن التنازل أو التصرف او الرهن مخالفة أحكام هذا النظام األساسي والقوانين والقررات المعمول

بها في الدولة أو أي ق اررات صادرة عن الجمعية العمومية بهذا الشأن.
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المادة ()13
ورثة المساهم و دائنيه

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

بعد تسجيله في الشركة وفقا ألح كام هـذا النظام  ،ذات الحقوق التي كـان يتمتع بها المتوفي فيما يخص هذه األسهم،
وال تٌعفى تركة المساهم المتوفي مـن أي التزام فيما يختص بأي سهم كان يمتلكـ ـ ـ ـ ــه بتاريـ ــخ الوفاة.
ب .يجب على أي شخص يحرز حقوقا في أي أسهم بالشركة بنتيجة وفاة أو إفالس أي مساهم أو بمقتضى أمر حجز
صادر عن أي محكمة مختصة أن يقوم خالل ثالثين يوما:
 -1بتقديم بينة على الحق المذكور إلى مجلس اإلدارة؛ و

 -2أن يختار إما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمي شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم ،وذلك
دون إخالل بأحكام األنظمة المرعية لدى السوق بتاريخ الوفاة أو اإلفالس أو صدور قرار الحجـ ــز.
جـ .ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا
قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال
حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى ق اررات جمعياتها العمومية.
المادة ()14
زيادة أو تخفيض رأس المال
أ .بعد الحصول على موافقة الهيئة يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية لألسهم األصلية
أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة اإلسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة.

ب .وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها اإلسمية واذا تم إصدارها بأكثر من ذلك مع عالوة أضيف الفرق إلى
اإلحتياطي القانوني ،ولو جاوز اإلحتياطي القانوني بذلك نصف رأسمال الشركة المصدر.

ج .تتم زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية بناءا على إقتراح من مجلس
اإلدارة في كال الحالتين ،وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات  ،وعلى أن يبين قرار الجمعية العمومية ،في حالة الزيادة،
قيمة تلك الزيادة وسعر إصدار األسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.

د .يكون للمساهمين حق األولوية في اإلكتتاب باألسهم الجديدة ويسري على اإلكتتاب في هذه األسهم القواعد الخاصة
ويستثني من حق األولوية في اإلكتتاب باألسهم الجديدة ما نص عليه قانون الشركات
باإلكتتاب في األسهم األصلية ُ
التجارية.
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وفي جميع االحوال المذكورة أعاله يتعين استيفاء الشروط والضوابط المحددة بقانون الشركات والق اررات المنفذة له والحصول

على موافقة الهيئة واستصدار قرار خاص من الجمعية العمومية.

المادة ()15
حق المساهم في اإلطالع على دفاتر ومستندات الشركة

للمساهم الحق في اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها وكذلك على أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة
بإبرامها مع أحد اإلطراف ذات العالقة بإذن من مجلس اإلدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية.
الباب الثالث
سندات القرض/الدين أو الصكوك
المادة ()16
إصدار سندات القرض/الدين أو الصكوك

يكون للشركة بعد موافقة الهيئة وبموجب قرار خاص أن تقرر إصدار سندات قرض/الدين من أي نوع أو صكوك
إسالمية  ،ويبين القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم  ،ولها أن تصدر
ق ار ار بتفويض مجلس اإلدارة صالحية تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على أال يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة

على التفويض.

المادة ()17
تداول السندات أو الصكوك

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

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

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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د .السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي ألصحابها حقوقا متساوية ويقع باطال كل شرط يخالف ذلك.

المادة ()18
أرباح السندات أو الصكوك بعد تحولها ألسهم:

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

أو الصكوك على عكس ذلك.

الباب الرابع
مجلس إدارة الشركة
المادة ()19
إدارة الشركة وسجل أعضاء مجلس اإلدارة
أ -يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة ( )7أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت
السري التراكمي.

ب -يكون رئيس مجلس االدارة من مواطني الدولة وفي جميع األحوال ،يجب أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من
مواطني الدولة.

ج -على أعضاء مجلس اإلدارة أن يكونوا من ذوي الخبرة والمتمرسين في مجال نشاط الشركة الرئيسي.
د -تلتزم الشركة في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بالشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

ه -على الشركة أن تحتفظ لدى مركزها الرئيسي بسجل ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة على أن تكون البيانات
المذكورة فيها متوافقة مع القوانين واألنظمة بهذا الخصوص.

و -يحق ألي مساهم أو عضو في مجلس اإلدارة اإلطالع على سجل أعضاء مجلس اإلدارة في أي وقت خالل ساعات
العمل وذلك دون أي مقابل أو تكلفة ،على أن يتم مراعاة الشروط التي تضعها الشركة بهذا الخصوص.

ز -يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإبالع الشركة ب"إقرار المصلحة" بنهاية كل ربع سنة مالية ,وكل مرة اقتضى األمر
بحيث يتضمن هذا اإلقرار جميع الشراكات والتوظيفات ذات صلة والمصالح (الشخصية أو األقارب) والعالقات التي
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يمكن أن تؤثر أو تُرى أنها تؤثر على قدرة عضو مجلس اإلدارة على آداء مهامه على أن ُيدون أمين سر مجلس
اإلدارة في سجل خاص لهذا الغرض المصالح المذكورة.

المادة ()20
مدة العضوية بمجلس اإلدارة

أ .يتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبه لمدة ثالث سنوات ميالدية ،وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل
المجلس ،ويجوز إعادة إنتخاب األعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم .

ب .لمجلس اإلدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية
العمومية في أول إجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو

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

ج .يشغر منصب عضو مجلس اإلدارة في إحدى الحاالت التالية:

 .1إذا توفى أو أصيب بعارض من عوارض األهلية أو أصبح عاج از بصورة أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في
مجلس اإلدارة ،أو

 .2أدين بأية جريمة مخلة بالشرف واألمانة ،أو
 .3أعلن إفالسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفالسه ،أو
 .4استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى ،أو
 .5صدر قرار من الجمعية العمومية بعزله.

 .6إذا تغيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور إجتماعات المجلس ثالث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة،
خالل مدة مجلس اإلدارة دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيال.

 .7كانت عضويته مخالفة ألحكام المادة ( )149من قانون الشركات.

د .يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس اإلدارة ،وال يجوز أن يكون مقرر المجلس من أعضائه.
المادة ()21
حاالت تعيين الجمعية العمومية ألعضاء مجلس اإلدارة
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إستثناءا من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة الذي يتعين أن يسبق إجتماع الجمعية العمومية المقرر
انعقادها إلنتخاب أعضاء المجلس ووفقا لحكم الفقرة الثانية ( )2من المادة ( )144من قانون الشركات  ،يجوز للجمعية

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

الحاالت التالية:

 .1عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة بشكل يؤدي الى نقص
عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة إنعقاده.

 .2الموافقة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس اإلدارة.
 .3إستقالة أعضاء مجلس اإلدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية وتعيين مجلس مؤقت لتيسير اعمال الشركة
لحين فتح باب الترشح لعضوية المجلس.

المادة ()22
متطلبات الترشح لعضوية المجلس
تلتزم الشركة بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بشأن الترشح لعضوية مجلس االدارة ويتعين على المرشح
لعضوية مجلس اإلدارة أن يقدم للشركة ما يلي:

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

 .2إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والق اررات المنفذة له والنظام األساسي للشركة ،وأنه سوف يبذل عناية الشخص
الحريص في إداء عمله.

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

 .4إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة ( )149من قانون الشركات.
 .5في حال ممثلي الشخص اإلعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص اإلعتباري محدد فيه أسماء ممثليه
المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة.

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأن يقوموا ضمن مهلة خمسة ( )5أيام تلي تعيينهم وضمن خمسة عشر ( )15يوما من
نهاية كل سنة مالية للشركة بإخطار الشركة خطيا بعدد األسهم التي يمتلكونها في الشركة وبإخطار الشركة خطيا وفو ار
بأي تعامالت تمت على تلك األسهم من قبلهـ ــم في أي وق ــت.
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المادة ()23
إنتخاب رئيس المجلس ونائبه
أ .ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه عن طريق االقتراع السري خالل أول اجتماع له يلي انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة ،رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه .

ب .يحق لمجلس اإلدارة أن ينتخب من بين أعضائه عضوا منتدبا لإلدارة ،ويحدد المجلس إختصاصاته ومكافآته  ،كما
يكون له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض إختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة
وتنفيذ ق اررات المجلس.
ج .يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب مدير الشركة و /أو العضو المنتدب ،أو أي وظيفة تنفيذية
أخرى بالشركة.

المادة ()24
صالحيات مجلس اإلدارة

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

ما إحتفظ به قانون الشركات أو النظام األساسي للجمعية العمومية
ب .يضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية ،كما يضع المجلس
الئحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع اإلختصاصات والمسئوليات.

ج .مـ ـ ــع م ارعـ ـ ــاة أحكـ ـ ــام قـ ـ ــانون الشـ ـ ــركات والق ـ ـ ـ اررات المنفـ ـ ــذة لـ ـ ــه  ،يحـ ـ ــق لمجلـ ـ ــس اإلدارة أن يقـ ـ ــوم بـ ـ ــأداء وممارسـ ـ ــة
الصالحيات والسلطات التالية على سبيل المثال ال الحصر:
 -1وضع قواعد لتسيير أعمال الشركة؛

 -2وض ـ ـ ـع أنظمـ ـ ــة ولــ ـ ـوائح لجهـ ـ ــاز موظف ـ ـ ــي الشركـ ـ ـ ــة والقواعـ ـ ــد المتعلقـ ـ ــة بالشـ ـ ــؤون اإلداريـ ـ ــة والماليـ ـ ــة الخاصـ ـ ــة
بالشرك ـ ــة ،وشـ ــؤون المـ ــوظفين ومسـ ــتحقاتهم ،كمـ ــا يضـ ــع المجلـ ــس الل ـ ـوائح خاصـ ــة بتنظـ ــيم أعمالـ ــه واجتماعاتـ ــه
وتوزيع االختصاصات والمسؤوليات فيما بين أعضاء مجلس اإلدارة؛
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 -3إنفـ ــاذ جميـ ــع اإلج ـ ـراءات الضـ ــرورية إلخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الشـ ــركة لق ـ ـوانين وأنظمـ ــة الدول ـ ــة التـ ــي ت ـ ـزاول الشـ ــركة فيهـ ــا
نشاطاته ـ ـ ــا؛

 -4إب ـ ـ ـ ـرام وادارة وتنفيـ ـ ـ ــذ والقيـ ـ ـ ــام بكافـ ـ ـ ــة األعمـ ـ ـ ــال واألمـ ـ ـ ــور واألشـ ـ ـ ــياء المطلوبـ ـ ـ ــة والضـ ـ ـ ــرورية أو المرتبطـ ـ ـ ــة أو
المتعلقـ ــة بـ ــأي طريقـ ــة مهمـ ــا كانـ ــت بأعمـ ــال وشـ ــؤون عمليـ ــات الشـ ــركة فـ ــي دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتحـ ــدة
وف ـ ـ ــي أي مك ـ ـ ــان آخ ـ ـ ــر والقي ـ ـ ــام لتل ـ ـ ــك األغـ ـ ـ ـراض بعق ـ ـ ــد المفاوض ـ ـ ــات ،والقب ـ ـ ــول وأداء وتوقي ـ ـ ــع والتن ـ ـ ــازل ع ـ ـ ــن

وتحوي ـ ــل وتع ـ ــديل وانه ـ ــاء والغ ـ ــاء وتس ـ ــوية وتجدي ـ ــد كاف ـ ــة أنـ ـ ـواع االتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات والعق ـ ــود والم ـ ــذكرات وخطابـ ـ ــات
النوايـ ـ ـ ــا وخطابـ ـ ـ ــات الش ـ ـ ـ ـراء واالكتتابـ ـ ـ ــات والتوظيفـ ـ ـ ــات واالسـ ـ ـ ــتثمارات والمعـ ـ ـ ــامالت والم ارسـ ـ ـ ــالت والترتيبـ ـ ـ ــات
والتع ـ ــامالت م ـ ــع الغي ـ ــر وكاف ـ ــة النش ـ ــاطات األخ ـ ــرى المتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ــاألغراض المؤسس ـ ــاتية للش ـ ــركة مهم ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــان

نوعها وقيمته ـ ــا أو شكلهـ ــا؛

 -5إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد وتقـ ـ ـ ـ ـ ــديم ومتابعـ ـ ـ ـ ـ ــة جميـ ـ ـ ـ ـ ــع الطلبـ ـ ـ ـ ـ ــات واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات التـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ــد تكـ ـ ـ ـ ـ ــون ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورية ألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـراض
الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول علـ ـ ـ ـ ـ ــى وتجديـ ـ ـ ـ ـ ــد والغـ ـ ـ ـ ـ ــاء جميـ ـ ـ ـ ـ ــع التصـ ـ ـ ـ ـ ــاريح والت ـ ـ ـ ـ ـ ـراخيص واألذونـ ـ ـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ــد تكـ ـ ـ ـ ـ ــون
مطلوبـ ـ ـ ـ ــة فيمـ ـ ـ ـ ــا يتعلـ ـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـ ــامتالك وتشـ ـ ـ ـ ــغيل المنشـ ـ ـ ـ ــآت والمعـ ـ ـ ـ ــدات والفنـ ـ ـ ـ ــادق واسـ ـ ـ ـ ــتيراد كافـ ـ ـ ـ ــة المعـ ـ ـ ـ ــدات

والماكين ـ ـ ـ ــات والمـ ـ ـ ـ ـواد الخ ـ ـ ـ ــام المطلوب ـ ـ ـ ــة للش ـ ـ ـ ــركة لغ ـ ـ ـ ــرض أعماله ـ ـ ـ ــا وتعامالته ـ ـ ـ ــا و توقي ـ ـ ـ ــع وتأيي ـ ـ ـ ــد كاف ـ ـ ـ ــة
مستندات االستيراد والتصدير بما في ذلك الفواتير وبوالص الشحن؛
 -6اسـ ـ ــتالم لحسـ ـ ــاب الشـ ـ ــركة جميـ ـ ــع األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال أو الممتلكـ ـ ــات المسـ ـ ــتحقة لهـ ـ ــا ومـ ـ ــنح خصـ ـ ــومات و/أو تس ـ ـ ــوية
عليها واعطاء إيصاالت واخالء طرف بالنيابة عـ ــن الشرك ــة؛

 -7طلـ ـ ــب وتنفيـ ـ ــذ دفـ ـ ــع جميـ ـ ــع الـ ـ ــديون المسـ ـ ــتحقة للشـ ـ ــركة ومباش ـ ـ ـرة اإلج ـ ـ ـراءات القانونيـ ـ ــة والـ ـ ــدفاع فيهـ ـ ــا باسـ ـ ــم
الش ـ ـ ــركة (ف ـ ـ ــي جمي ـ ـ ــع الم ارح ـ ـ ــل اإلجرائي ـ ـ ــة) وتس ـ ـ ــوية تل ـ ـ ــك اإلجـ ـ ـ ـراءات واص ـ ـ ــدار التعليم ـ ـ ــات إل ـ ـ ــى المح ـ ـ ــامين
والمحاسبين وغيرهم من الخبراء فيما يتعلق بذلك؛

 -8توقي ـ ــع واالستحص ـ ــال عل ـ ــى والتعاق ـ ــد وتع ـ ــديل وتحوي ـ ــل والتن ـ ــازل وتجدي ـ ــد كاف ـ ــة أنـ ـ ـواع الت ـ ــأمين ض ـ ــد أي م ـ ــن
وجمي ـ ــع المخ ـ ــاطر مث ـ ــل الت ـ ــأمين عل ـ ــى المس ـ ــؤولية المهني ـ ــة ،ممتلك ـ ــات الش ـ ــركة ،التل ـ ــف ،الض ـ ــرر أو الخس ـ ــارة،

ورف ـ ــع المطالب ـ ــات ض ـ ــد ش ـ ــركات الت ـ ــأمين واسـ ـ ــتالم التعويض ـ ــات واإليـ ـ ـرادات المعني ـ ــة باس ـ ــم الش ـ ــركة واصـ ـ ــدار
اإليصاالت الضرورية واخالء الطرف؛

 -9تعيـ ـ ـ ـ ـ ــين وصـ ـ ـ ـ ـ ــرف المـ ـ ـ ـ ـ ــدراء ،المستشـ ـ ـ ـ ـ ــارين الـ ـ ـ ـ ـ ــوكالء ،الممثلـ ـ ـ ـ ـ ــين والمـ ـ ـ ـ ـ ــوظفين بالنيابـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة،
تحديـ ـ ـ ـ ـ ــد رواتـ ـ ـ ـ ـ ــبهم وأتعـ ـ ـ ـ ـ ــابهم وتعويضـ ـ ـ ـ ـ ــاتهم وشـ ـ ـ ـ ـ ــروط تعيينهم/اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامهم األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تحديـ ـ ـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ـ ـ ــميات
وظـ ـ ـ ـ ـ ــائفهم ،اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـراف علـ ـ ـ ـ ـ ــى أدائهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،تعـ ـ ـ ـ ـ ــديل أو إنهـ ـ ـ ـ ـ ــاء خـ ـ ـ ـ ـ ــدماتهم وتسـ ـ ـ ـ ـ ــوية مسـ ـ ـ ـ ـ ــتحقاتهم؛ تعيـ ـ ـ ـ ـ ــين
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ال ـ ـ ـ ــوكالء والممثل ـ ـ ـ ــين للعم ـ ـ ـ ــل بالنياب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن الش ـ ـ ـ ــركة وم ـ ـ ـ ــنحهم س ـ ـ ـ ــندات التوكي ـ ـ ـ ــل الض ـ ـ ـ ــرورية والغاؤه ـ ـ ـ ــا،
والتوقيع على جميع المستندات التي قد تكون ضرورية بهذا الشأن؛

 -10التعام ــل م ــع كاف ــة األم ــور المتعلق ــة بشررررراس وت رررر وت وبوررررت وتل يررررت واأتيررررائج وتورررر يت وت ور/اسررررت ار و
حماي ـ ــة العالم ـ ــات التجاري ـ ــة والبـ ـ ـراءات الفكري ـ ــة الخاص ـ ــة بالش ـ ــركة وكاف ـ ــة حقـ ـ ـ ـ ـوق الملكي ـ ــة الفكري ـ ــة األخ ـ ــرى،
بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك تسجيله ـ ـ ـ ــا لـ ــدى السـ ــلطات المختصـ ــة داخـ ــل دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتحـ ــدة وخارجهـ ــا والقيـ ــام

بجميـ ــع األشـ ــياء التـ ــي قـ ــد تكـ ــون ضـ ــرورية للـ ــدفاع عـ ــن وحمايـ ــة العالمـ ــات التجاريـ ــة ،حقـ ــوق المؤلـ ــف ،ب ـ ـراءات
االختراع و /أو الملكية التجارية /الصناعية الخاصة بالشركة؛

 -11تعي ـ ــين المح ـ ــامين والمستش ـ ــارين الق ـ ــانونيين للعم ـ ــل بالنياب ـ ــة ع ـ ــن الش ـ ــركة وتمثي ـ ــل مص ـ ــالحها بص ـ ــفة مــ ــدعى
عليهـ ـ ــا أو مدعيـ ـ ــة أو أي طـ ـ ــرف آخـ ـ ــر ذي مصـ ـ ــلحة فـ ـ ــي أي دعـ ـ ــوى أو قضـ ـ ــية أمـ ـ ــام المحـ ـ ــاكم االبتدائيـ ـ ــة أو

مح ـ ــاكم االس ـ ــتئناف أو محكم ـ ــة ال ـ ــنقض االتحادي ـ ــة أو المحلي ـ ــة أو الخاص ـ ــة (مث ـ ــل المح ـ ــاكم الش ـ ــرعية وغيره ـ ــا
التـ ـ ــي تتمتـ ـ ــع بصـ ـ ــالحيات خاصـ ـ ــة) وأي منـ ـ ــابر قضـ ـ ــائية وأقسـ ـ ــام أخـ ـ ــرى فـ ـ ــي أي محكمـ ـ ــة أو لجنـ ـ ــة أو هيئـ ـ ــة

تحكـ ــيم داخـ ــل دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتح ـ ـ ـ ــدة أو خارجهـ ــا ،والقيـ ــام نيابـ ــة عـ ــن الشـ ــركة أمـ ــام أي محكمـ ــة أو
هيئـ ـ ــة (بصـ ـ ــورة مباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أو بواسـ ـ ــطة محـ ـ ــامين حسـ ـ ــبما يجي ـ ـ ـزه القانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون) بتقدي ـ ـ ــم ومالحقـ ـ ــة ومتابعـ ـ ــة كافـ ـ ــة
أنـ ـ ـواع القضاي ـ ـ ـ ـ ــا أو اإلجـ ـ ـراءات القانوني ـ ــة (المدني ـ ــة والجنائي ـ ــة واالداريـ ـ ــة والتحكيمي ـ ــة) وتق ـ ــديم ومتابع ـ ــة واتم ـ ــام
أي اسـ ــتئناف والت ارفـ ــع فيهـ ــا وتعـ ــديلها وتغييـ ــر مسـ ــار الـ ــدعوى أو سـ ــحبها وطلـ ــب التعويـ ـ ـ ـ ــض وتقـ ــديم الـ ــدعاوى
المتقابل ـ ــة وال ـ ــدفاع فيه ـ ـ ـ ـ ــا والتــ ــدخل ف ـ ــي ال ـ ــدعاوى كطـ ـ ــرف ثال ـ ــث واإلحال ـ ــة إلــ ــى التحك ـ ــيم وتعي ـ ــين المحكمـ ـ ــين

والخبـ ـ ـراء وطل ـ ــب عـ ـ ـزلهم وادخ ـ ــال الغي ـ ــر ف ـ ــي الخص ـ ــومة واص ـ ــدار األوام ـ ــر التنفيذي ـ ــة واالحتياطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومتابع ـ ــة
اإلجـ ـ ـراءات وتحص ـ ــيل المب ـ ــالغ المحكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم به ـ ــا والتس ـ ــوية والتخل ـ ــي ع ـ ــن الخص ـ ــومة أو التن ـ ــازل ع ـ ــن الحك ـ ــم أو
الح ـ ــق كليـ ـ ـ ـ ــا أو جزئي ـ ــا أو بموج ـ ــب أي وس ـ ــيلة استئنـ ـ ـ ـ ـ ــاف واإلبـ ـ ـراء ورف ـ ــع الحج ـ ــز أو التخل ـ ــي ع ـ ــن الضمـ ـ ـ ـ ـ ــان
بينم ـ ــا يبق ـ ــى ال ـ ــدين غي ـ ــر مس ـ ــدد والطع ـ ــن بالتزويـ ـ ـ ـ ـ ــر وقب ـ ــول أو رد القض ـ ــاة أو المحكم ـ ــين أو الخبـ ـ ـراء وقب ـ ــول

أو رفـ ــض العـ ــروض أو القيـ ــام بـ ــأي مـ ـ ـ ـ ـ ــن وكافـ ــة اإلج ـ ـراءات األخـ ــرى التـ ــي تتطلـ ــب تفويضـ ــا خاصـ ــا بموجـ ــب

القانون؛

 -12القي ـ ــام ب ـ ــدون أي قي ـ ــد بتنفي ـ ــذ أي م ـ ــن وكاف ـ ــة األفع ـ ــال أو األش ـ ــياء الت ـ ــي ق ـ ــد تك ـ ــون مطلوب ـ ــة لتمك ـ ــين الش ـ ــركة

مـ ــن مزاولـ ــة أعمالهـ ــا فـ ــي دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتحـ ــدة وخارجهـ ــا والقيـ ــام عمومـ ــا بكافـ ــة األفعـ ــال واألشـ ــياء

على نحو كامل وفعال ؛
 -13اتخ ـ ــاذ القـ ـ ـ اررات واص ـ ــدار واس ـ ــتالم ال ـ ــدعوات للعط ـ ــاءات والمناقص ـ ــات وقب ـ ــول أحكامه ـ ــا وش ـ ــروطها وتس ـ ــعيرها
وتوقيع العطاءات/المناقصات وكافة التعديالت والتغييرات والمستندات المتعلقة بها؛
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 -14االستحصـ ـ ــال إمـ ـ ــا عـ ـ ــن ط ريـ ـ ــق التنـ ـ ــازل مـ ـ ــن طـ ـ ــرف ثالـ ـ ــث أو بموجـ ـ ــب مفاوضـ ـ ــات مباش ـ ـ ـرة ،علـ ـ ــى كاف ـ ـ ـ ــة
التصـ ـ ــاريح والت ـ ـ ـراخيص والتنـ ـ ــازالت واإلعفـ ـ ــاءات والم ازيـ ـ ــا األخـ ـ ــرى مـ ـ ــن البلـ ـ ــديات والـ ـ ــو ازرات وغـ ـ ــرف التجـ ـ ــارة

المختصـ ــة والـ ــدوائر الحكوميـ ــة حسـ ــبما قـ ــد يكـ ــون أو يعتقـ ــد أنـ ــه ضـ ــروري أو مالئـ ــم لمزاولـ ــة نشـ ــاطات الشـ ــركة
في دولة اإلمارات العربية المتح ــدة أو ف ــي الخـ ــارج؛

 -15ف ـ ـ ــتح واغ ـ ـ ــالق فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع للش ـ ـ ــركة  ،وك ـ ـ ــذلك تأس ـ ـ ــيس كيان ـ ـ ــات أو ش ـ ـ ــركات داخ ـ ـ ــل دول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات العربي ـ ـ ــة
المتح ـ ــدة أو خارجه ـ ــا والدخ ـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ــي شـ ـ ـراكات ("شـــــركات شـــــقيقة") م ـ ــع أي ط ـ ــرف ثال ـ ــث  ،وتحري ـ ــر وتوقي ـ ــع
واإلق ـ ـ ـرار بكاف ـ ـ ـ ـ ـ ــة المسـ ـ ــتندات والوثـ ـ ــائق واالتفاقيـ ـ ــات شـ ـ ــاملة عقـ ـ ــود تأسـ ـ ــيس الشـ ـ ــركات واالنظمـ ـ ــة االساسـ ـ ــية

وتعديالتهـ ـم ـ ـ ــا ،بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك علـ ــى سـ ــبيل المثـ ــال ال الحصـ ــر تحويـ ــل الشـ ــكل القـ ــانوني لتلـ ــك الشـ ــركات وحلهـ ــا

وتص ـ ـ ـ ــفيتها أو زي ـ ـ ـ ــادة أو تخفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ض أرس ـ ـ ـ ــمالها وتعي ـ ـ ـ ــين مجل ـ ـ ـ ــس ادارته ـ ـ ـ ــا أو مجل ـ ـ ـ ــس الم ـ ـ ـ ــديرين وحض ـ ـ ـ ــور
اجتماعـ ــات الجمعيـ ــة العموميـ ــة لهـ ــا والتصـ ــويت علـ ــى الق ـ ـ ـ ـ ـ اررات وممارسـ ــة الحق ـ ـ ـ ــوق كافـ ــة فيمـ ــا يتعلـ ــق بتلـ ــك

الشـ ــركات والقيـ ــام بجميـ ــع اإلج ـ ـراءات إلنفـ ــاذ تلـ ــك األمـ ــور واألفعـ ــال واألشـ ــياء التـ ــي قـ ــد تكـ ــون ضـ ــرورية فيمـ ــا
يتعلق بإدارة و/أو نسبة الملكية و/أو حصص و/أو اسهم في هذه الشركات؛
 -16فـ ــتح وتشـ ــغيل واقفـ ــال الحسـ ــابات المصـ ــرفية والبطاقـ ــات االئتمانيـ ــة وحسـ ــابات القـ ــروض لـ ــدى البنـ ــوك التـ ــي قـ ــد
يختاره ـ ــا ألغـ ـ ـراض أعمــ ــال الش ـ ــركة (أو بموجــ ــب تف ـ ــويض الص ـ ــالحيات إلــ ــى الغي ـ ــر) فــ ــي اإلم ـ ــارات العربيـ ـ ــة

المتح ـ ــدة أو خارجه ـ ــا ،والقي ـ ــام باس ـ ــم الش ـ ــركة بس ـ ــحب واص ـ ــدار وقب ـ ــول وتظهي ـ ــر جمي ـ ــع الش ـ ــيكات والحـ ـ ـواالت

والكمبيـ ــاالت والسـ ــندات االذنيـ ــة والسـ ــندات األخـ ــرى القابلـ ــة للتـ ــداول حسـ ــبما قـ ــد يعتب ـ ـره ضـ ــروريا أو مستصـ ــوبا
ض ـ ــمن الس ـ ــياق المعت ـ ــاد ألعم ـ ــال الش ـ ــركة ،والتوقي ـ ــع عل ـ ــى جمي ـ ــع مس ـ ــتندات الق ـ ــروض والتس ـ ــهيالت (التقليدي ـ ــة

و/أ و االس ـ ــالمية منه ـ ــا) ،بم ـ ــا ف ـ ــي ذل ـ ــك دونم ـ ــا حص ـ ــر الملحق ـ ــات ،التس ـ ــهيالت المع ـ ــاد ص ـ ــياغتها ،مس ـ ــتندات
إع ـ ـ ـ ــادة التموي ـ ـ ـ ــل ،التجدي ـ ـ ـ ــد ،الس ـ ـ ـ ــندات ،الض ـ ـ ـ ــمانات ،االتفاقي ـ ـ ـ ــات المباشـ ـ ـ ـ ـرة ،التح ـ ـ ـ ــوط ،خف ـ ـ ـ ــض األولوي ـ ـ ـ ــة،
االلتزامات ،التسهيالت المؤقتة ،ترتيبات وأوامر الشراء؛

 -17شـ ـ ـراء أو اس ـ ــتئجار العق ـ ــارات والفن ـ ــادق والم ارف ـ ــق الس ـ ــكنية والتجاري ـ ــة والص ـ ــناعية واالس ـ ــتثمارية وغيره ـ ــا م ـ ــن
المنش ـ ــآت والم ارف ـ ــق ألغـ ـ ـراض أعم ـ ــال الش ـ ــركة وفق ـ ــا لألحك ـ ــام والش ـ ــروط الت ـ ــي ق ـ ــد يعتبره ـ ــا مالئم ـ ــة ،بم ـ ــا ف ـ ــي
ذلـ ـ ــك مـ ـ ــنح الضـ ـ ــمانات والقيـ ـ ــام بـ ـ ــأي شـ ـ ــيء ضـ ـ ــروري لتلـ ـ ــك األغ ـ ـ ـراض ،واح ـ ـ ـراز كافـ ـ ــة أشـ ـ ــكال الممتلكـ ـ ــات
المنقولة وغير المنقولة (يشار إليها معا بـ "ممتلكات الشركة") ؛
 -18بي ـ ـ ــع ،مقايض ـ ـ ــة ،تس ـ ـ ــليم ،إنش ـ ـ ــاء ره ـ ـ ــن وف ـ ـ ــاء أو ره ـ ـ ــن حي ـ ـ ــازي ،إنش ـ ـ ــاء ع ـ ـ ــبء ،ت ـ ـ ــأجير أو بخ ـ ـ ــالف ذل ـ ـ ــك
التص ـ ــرف ب ـ ــأي ج ـ ــزء م ـ ــن ممتلك ـ ــات الش ـ ــركة ض ـ ــمانة للتس ـ ــهيالت الت ـ ــي تحص ـ ــل عليه ـ ــا الش ـ ــركة أو الش ـ ــركات

التابع ـ ــة لهــ ــا أو مقابــ ــل العــ ــوض ومـ ـ ــع م ارعــ ــاة األح كــ ــام والشــ ــروط  ،كمــ ــا والتوقيــ ــع علــ ــى جميــ ــع المســ ــتندات
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المطلوبـ ـ ــة لهـ ـ ــذا الغـ ـ ــرض ،وتحويـ ـ ــل وبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وتصـ ـ ــفية واغـ ـ ــالق الشـ ـ ــركات التـ ـ ــي تكـ ـ ــون الشـ ـ ــركة فيهـ ـ ــا ش ـ ـ ـريكا
والتوقيـ ــع علـ ــى كافـ ـ ـ ـ ـ ــة الق ـ ـ اررات وعقـ ــود التنـ ــازل والتحويـ ــل والتصفيـ ـ ـ ــة التـ ــي تتعلـ ــق بهـ ــذا الموضـ ــوع حسـ ــبما قـ ــد

يعتبره مالئما؛

 -19شـ ـ ـ ـراء واالكتت ـ ـ ــاب وبي ـ ـ ــع والتص ـ ـ ــرف باألس ـ ـ ــهم وس ـ ـ ــندات ال ـ ـ ــدين والص ـ ـ ــكوك واألوراق المالي ـ ـ ــة األخ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي
الشركات أو الصناديق االئتمانية واالستثمارية أو األعمال اآلخرى؛

 -20ضمان الشركات الشقيقة واصدار ضمانـ ـ ـ ــات للشركة األم وأي نوع مـ ـ ــن الضمانـ ــات؛
 -21القي ـ ــام م ـ ــن وق ـ ــت آلخ ـ ــر حس ـ ــبما ق ـ ــد يك ـ ــون ض ـ ــروريا أو مرغ ـ ــوب ب ـ ــه لت ـ ــأمين حس ـ ــن تسـ ــيير ش ـ ــؤون الش ـ ــركة،

بتفـ ــويض خطي ـ ــا كافـ ــة أو بع ـ ــض الصـ ــالحيات الـ ـ ـواردة فـ ــي ه ـ ــذا النظـ ــام األساس ـ ــي إلـ ــى أعض ـ ــاء مجل ـ ــس إدارة

الشركة ،المدراء أو االشخاص من الغير وفقا للشروط وحسبما قد يعتبره مالئم ــا ؛

 -22وبص ـ ـ ورة عامـ ــة لـ ــه كافـ ــة الصـ ــالحيات الضروري ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلدارة الشـ ــركة وتمثيلهـ ــا والتوقي ـ ـ ـ ـ ــع بالنيابـ ــة عنهـ ــا والقيـ ــام
بكافـ ــة األفعـ ـ ـ ـ ـ ــال المطلوبـ ــة لتحقيـ ــق أغ ارضـ ــها متـ ــى كـ ـ ـ ـ ـ ــان القـ ــانون أو النظـ ــام األساسـ ــي الماثـ ــل لـ ــم يحصـ ــرها

بالجمعيـ ــة العمومي ــة.

د .ان مجلـ ـ ــس اإلدارة مخـ ـ ــول ص ـ ـ ـراحة بموجـ ـ ــب هـ ـ ــذا النظـ ـ ــام وألغ ـ ـ ـراض المـ ـ ــادة ( )154مـ ـ ــن قـ ـ ــانون الشـ ـ ــركات عقـ ـ ــد
الق ـ ــروض آلج ـ ــال تزي ـ ــد عل ـ ــى ث ـ ــالث س ـ ــنوات أو بي ـ ــع عق ـ ــارات الش ـ ــركة أو مق ـ ــر أعماله ـ ــا أو ره ـ ــن أمـ ـ ـوال الش ـ ــركة
المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح واإلتفاق على التحكيم.

ه -لمجلـ ـ ــس االدارة تفـ ـ ــويض أي مـ ـ ــن صـ ـ ــالحياته إلـ ـ ــى أحـ ـ ــد أعضـ ـ ــاء المجلـ ـ ــس علـ ـ ــى أن يـ ـ ــتم إعـ ـ ــداد الئحـ ـ ــة خطيـ ـ ــة
بالمهـ ـ ـ ــام واالختصاصـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ــي يباشـ ـ ـ ــرها مجلـ ـ ـ ــس اإلدارة وتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك التـ ـ ـ ــي يفوضـ ـ ـ ــها .وتـ ـ ـ ــتم مراجعـ ـ ـ ــة تلـ ـ ـ ــك المهـ ـ ـ ــام
واالختصاصات بشكل منتظم على أن يكون كـ ــل تفويض محددا.
المادة ()25
تمثيل الشركة

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

ب .يكون المدير العام الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقتها بالغير.

ج .يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو غيرهم في بعض صالحياته.

د .ال يجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع إختصاصاته بشكل مطلق.
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المادة ()26
إجتماعات المجلس المكان و إمكانية الحضور بواسطة وسائل التقنية الحديثة

أ -يعقد مجلس اإلدارة إ جتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس اإلدارة.
ب -يجوز عقد إجتماع مجلس اإلدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة الصوتية والفيديو .وفي هذه الحالة ،على الشركة
التقيد واإللتزام بالشروط المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وتعديالته وق اررات هيئة األوراق المالية
والسلع بهذا الخصوص ،وبصورة خاصة ما يلي (على سبيل المثال ال الحصر):

 -أن يتم الحصول على تصريحا خطيا من جميع أعضاء مجلس اإلدارة فيما يخص تسجيل االجتماعات؛

 أن تتوفر لدى الشركة المعدات االلكترونية الخاصة بذلك ويجب إختبارها قبل االجتماع للتأكد من حسن عملها؛ يجب على أعضاء مجلس اإلدارة الذين يستخدمون هذه الوسيلة ،وفي بداية كل اجتماع ،أن يحددوا نوع الجهازالذي يستعملونه وأن يؤكدوا أنهم استلموا جميع المستندات الخاصة بهذا االجتماع وجدول األعمال ،كما وأنهم

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 واضحةقبل تكلمه أو التصويت؛

 على أمين سر االجتماع تكرار كل ما كان يتم التداول به في حال رداءة التوصيل أو االنقطاع والتأكد أن جميعالحاضرين قد سمعوا ما تم تداوله؛

 يرسل أمين سر االجتماع محضر االجتماع إلى جميع األعضاء الحاضرين إلبداء الرأي قبل توقيعه؛ تكون الق اررات المتخذة من قبل مجلس اإلدارة الذي انعقد بواسطة وسائل التقنية الحديثة صحيح ونافذ اذا تماتخاذه من قبل أغلبية الحاضرين شخصيا أو عن طريق أي من وسائل التقنية الحديثة.

ج -مع مراعاة أحكام قانون الشركات والق اررات المنفذة له ،على أمين سر مجلس اإلدارة مسك سجل الكتروني خاص
باجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والتي تنعقد بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
المادة ()27
النصاب القانوني إلجتماعات المجلس والتصويت على ق ارراته
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أ .ال يكون إجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه شخصيا ،و يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب
عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت ،وفي هذه الحالة ال يجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من
عضو واحد ويكون لهذا العضو صوتان.

ِ
بصوته عن العضو الغائب وفقا لما تم تحديده في سند
ب .ال يجوز التصويت بالمراسلة ،وعلى العضو النائب اإلدالء
اإلنابة.

ج .تصدر ق اررات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين واذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي
منه الرئيس أو من يقوم مقامه .

د .تسجل في محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والق اررات التي تم إتخاذها بما
في ذلك أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها ،ويجب توقيع كافة األعضاء الحاضرين على مسودات

محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة قبل إعتمادها ،على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر لألعضاء بعد اإلعتماد
لإلحتفاظ بها ،وتحفظ محاضر إ جتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس اإلدارة وفي حالة إمتناع أحد

األعضاء عن التوقيع ُيثبت إعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب اإلعتراض حال إبدائها ،ويكون الموقعون على هذه
المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها ،وتلتزم الشركة بالضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

ه .يجوز المشاركة في إجتماعات مجلس إدارة الشركة من خالل وسائل التقنية الحديثة كمرافق االتصاالت السمعية أو

المرئية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يتمكن كل عضو من خاللها أن يشارك فعليا في تلك االجتماعات مع ضرورة
مراعاة اإلجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

و .في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ينبغي أن ينتخب األعضاء الحاضرون واحدا من بينهم لكي يترأس ذلك
االجتماع ويعمل بصفة الرئيس.

المادة ()28
إجتماعات المجلس والدعوة إلنعقاده

أ .يجتمع مجلس اإلدارة ما ال يقل عن أربع ( )4إجتماعات خالل السنة المالية على األقل.

ب .يكون اإلجتماع بناء على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس اإلدارة ،أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوين من
أعضاء المجلس على األقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على األقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول األعمال.

Page 19 of 37

227B9E297A444BEC5B10
19/37

المادة ()29
ق اررات التمرير
باإلضافة الى إلتزام مجلس االدارة بالحد االدني لعدد إجتماعاته الواردة بالمادة ( )28من هذا النظام ،فإنه يجوز
لمجلس اإلدارة إصدار بعض ق ارراته بالتمرير في الحاالت الطارئة وتُعتبر تلك الق اررات صحيحة ونافذة كما لو أنها
إتخذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصوال مع مراعاة ما يلي:
 .1موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

 .2تسليم جميع أعضاء مجلس اإلدارة القرار مكتوب خطيا للموافقة عليه مصحوبا بكافة المستندات والوثائق الالزمة
لمراجعته.

 .3يجب الموافقة الخطية باألغلبية على أي من ق اررات مجلس اإلدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في اإلجتماع
التالي لمجلس اإلدارة لتضمينها بمحضر إجتماعه.
المادة ()30
إشتراك عضو المجلس في عمل منافس للشركة

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنويا أن يشترك في أي عمل من شأنه
منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ،وال يجوز له أن يفشي

أي معلومات أو بيانات تخص الشركة واال كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات المربحة التي زاولها
لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة.
المادة ()31
تعارض المصالح

أ .على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له أو للجهة التى يمثلها بمجلس اإلدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة
في صفقة أو تعامل تُعرض على مجلس اإلدارة إلتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إق ارره في محضر
الجلسة ،وال يجوز له اإلشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.
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ب .إذا تخلف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ المجلس وفقا لحكم البند (أ) من هذه المادة جاز للشركة أو ألي من مساهميها
التقدم للمحكمة المختصة إلبطال العقد او الصفقة أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من

التعاقد ورده للشركة.

المادة ()32
منح القروض ألعضاء مجلس االدارة

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

إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب لهُ حتى الدرجة الثانية.
ب .ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس اإلدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر
من ( )%20من رأس مالها.

المادة ()33
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
وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت 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.

المادة ()34
الصفقات مع األطراف ذات العالقة
أ -ال يجوز للشركة عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فيما ال يجاوز  %5من رأسمال
الشركة المصدر  ،وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات التي تزيد فيمتها عن
 %5من رأس المال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة ،ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على
بيان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة وأي من األطراف ذات العالقة واإلجراءات

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

يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة واال جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باألرباح التي حققها نتيجة
لذلك.

ج -يتعين على الطرف ذي العالقة قبل إبرام صفقة مع الشركة ،اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن طبيعة هذه الصفقة
وشروطها وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو
منفعته فيها.

طرف ذات العالقة موافاة الهيئة ببيان
د -يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام الشركة صفقات مع أ ا
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

الطرف ذي العالقة مقبولة وعادلة وفي صالح مساهمي الشركة.

ه -مع مراعاة احكام قانون الشركات والق اررات الصادرة عن الهيئة ،ال تعد الصفقات التي تدخل في طبيعة عمل الشركة
وال تعطي عضو مجلس اإلدارة شروط تفضيلية صفقات مع أطراف ذات عالقة وال تشكل تعارضا في المصالح
ومع ذلك يجب على عضو مجلس اإلدارة – الطرف في الصفقة -اإلفصاح عنها إلى مجلس اإلدارة ،ولباقي أعضاء
مجلس اإلدارة الحاضرين النظر فيما إذا كان من المالئم للعضو الطرف في الصفقة أن يشارك في مناقشة البند
الخاص بها في إجتماع مجلس اإلدارة.
المادة ()35
تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام ولجان المجلس

أ .لمجلس اإلدارة الحق في أن يعين ويعزل ويمنح (وينزع بعض أو كل من) صالحيات لرئيس تنفيذي أو مدير عام للشركة

أو عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم ،وال يجوز للرئيس

التنفيذي أو المدير العام للشركة أن يكون رئيسا تنفيذا أو مدي ار عاما لشركة مساهمة عامة أخرى.
ب .يتولى مجلس اإلدارة تشكيل اللجان الدائمة ،ومنها لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ونظم الرقابة المطلوبة
بموجب القوانين واألنظمة واجبة التطبيق والصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص .يحق كذلك للمجلس أن يشكل من بين
أعضاء مجلس اإلدارة لجنة واحدة كلجنة المشاريع واالستثمارات أو أكثر يفوضها ببعض صالحياته أو يكلفها بمهمة
مراقبة تقدم سير العمل في الشركة وبمهمة تنفيذ ق اررات المجلس ،حسبم ــا قد يعتب ـره مالئمــا.
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ج .يتولـ ـ ـ ــى المجلس إصدار ميثاق لتلك اللجان عند تأسيسها يوضح فيه واجبات ووظائف ومهام هذه األخيرة .وتلتزم كل
لجنة بتقديـ ـ ــم تقرير خطي إلى المجلس تحدد فيه بشفافيـ ـ ـ ـ ــة كاملة إجراءاتها واستنتاجاتها وتوصياته ـ ـ ــا .يؤمن مجلس
اإلدارة متابعة منتظمة للجـ ـ ـ ــان لكي يتأكد من إيفائها بواجباتها ووظائفه ـ ـ ــا ومهامها.

د .تتألف لجان المجلس مما ال يقل عن ثالثة ( )3أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين يكون منهما اثن ـ ــان على األقل
عضويـ ـ ــن ( )2مستقلين بمن فيها واحـ ــد يعمـ ـ ـ ــل بصفة رئيسا للجنة .ال يجوز أن يكون الرئيس عضوا في أي من لجان

المجلس .وأي لجان تتعامل بأمور يحتمل أن تكون متضاربة مثل التدقيـ ـ ــق بسالمة التقارير المالية والمعامالت المبرمة
مع أصحاب المصالح ،وتعيين األعضاء التنفيذييـ ـ ــن وتحديد مكافآتهم ،يجب أن تتألف من أعضاء غير تنفيذيين.

ه .ينبغي على المجلس أن يقوم بعد التشاور مع األعضاء التنفيذيين للشركة بإصدار أنظمة الرقابة الداخلية التي تهدف
إلى تقييم إجراءات إدارة المخاطر والتطبيق الصحيح لقواعد وأنظمة حوكمة الشركات بالتوافق مع القوانين المعمول بها
وسارية المفعول.

و .تتول ـ ـ ــى لجان المجل ـ ـ ــس تنفيذ واجباتها ومهامها وفقا ألحكام قانون الشركـ ــات ولوائح الهيئـ ـ ــة الصادرة به ــذا الخصـ ــوص.
المادة ()36
مسؤولية أعضاء المجلس عن إلتزامات الشركة

أ .ال يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بإلتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم
كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم .

ب .تلتزم الشركة باألعمال التي يجريها مجلس اإلدارة في حدود إختصاصه ،كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر
عن األفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة أو تمثيل الشركة.
المادة ()37
مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير

أ .مع مراعاة أحكام قانون الشركات والق اررات المنفذة له ،يكون أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مسؤولون تجاه
الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمـال السلطة ،وعن كل مخالفـة لقانون الشركات وهذا

النظام األساسي ،وعن الخطأ في اإلدارة ،ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.

ب .تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار
صدر بإجماع اآلراء ،أما إذا كان القرار محل المساءلة صاد ار باألغلبية فال يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا
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إ عتراضهم بمحضر الجلسة ،فإذا تغيب أحد األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا
ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته اإلعتراض عليه.

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

المادة ()38
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدارة

تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ان ال تتجاوز  %10من تلك االرباح

للسنة المالية  ،كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو أتعابا أو مكافأة إضافية أو مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس
اإلدارة ألي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية

لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة ،وال يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو

مجلس اإلدارة مقابل حضورهم الجتماعات المجلس.

المادة ( ) 39
عزل رئيس وأعضاء مجلس االدارة

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

مجل ــس االدارة إال بعد مضي ( )3ثالث سن ـوات على عزله.

الباب الخامس
الجمعية العمومية
المادة ()40
إجتماع الجمعية العمومية
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أ.

تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة أبو ظبي ،ويكون لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ويكون
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 حائ از
بهذه الصفة على أكثر من ( )%5من رأس مال الشركة المصدر ،ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

ب .للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم
مقامه ،ليمثله في إجتماعات الجمعية ال عمومية للشركة ،ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار

التفويض.

ج .تنعقد الجمعية العمومية للمساهيمن مرة واحد في السنة على األقل خالل األشهر األربعة األولى التي تلي انقضاء
السنة المالية وبناء على دعوة من مجلس اإلدارة .ينعق ـ ــد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد وفـ ـ ــي المكان المحددين
في النظام األساسي ،ويجوز لمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد كلما اعتبر ذلك ضروريا.
المادة ()41
اإلعالن عن الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية

أ .توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إ جتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر
واحدة منهما على األقل باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لإلجتماع بواحد وعشرون ( )21يوما
على األقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة  ،وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.

ب .يحق للشركة عقد إجتماع الجمعية العمومية عن بعد بعد موافقة الهيئة ووفقا للضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة
بهذا الشأن.
المادة ()42
الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية

أ .يجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية خالل األشهر األربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى
وجها لذلك.

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

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

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

ه .يجوز أيضا دعوة الجمعية العمومية بناءا لطلب الهيئة حسب األصول المنصوص عليها في القوانين واألنظمة.
المادة ()43
إختصاص الجمعية العمومية السنوية
تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل اآلتية:
أ .تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهم.

ب .ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر.

ج .إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند اإلقتضاء.

د .تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ه .مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
و .مقترحات مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها.

ز .إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ،أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.
ح .إبراء ذمة مدققي الحسابات ،أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.
المادة ()44
تسجيل حضور المساهمين إلجتماع الجمعية العمومية

أ .يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العمومية أسماءهم في السجل اإللكتروني الذي تعده إدارة
الشركة لهذا الغرض في مكان اإلجتماع قبل الوقت المحدد إلنعقاد ذلك اإلجتماع بوقت كاف.
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ب .يجب أن يتضمن سجل المساهمين أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها وعدد األسهم التي يمثلها
وأسماء مالكيها (فيما يتعلق بالمساهمين من الشركات) مع تقديم سند الوكالة ،ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور

اإلجتماع يذكر فيها عدد األصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

ج .يستخرج من سجل المساهمين خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت في اإلجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من

قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس اإلجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منها للمراقب الممثل للهيئة ويتم إلحاق

نسخة منها بمحضر إجتماع الجمعية العمومية.
د .يغلق باب التسجيل لحضور إجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس اإلجتماع إكتمال النصاب المحدد لذلك
اإل جتماع أو عدم إكتماله  ،وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك اإلجتماع كما ال

يجوز اإلعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك اإلجتماع.

ه .إذا انسحـ ـ ــب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتمـ ـ ــاع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك
االنسحاب ال يؤثر على صحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية مهما كان عدد األسهم الت ــي انسحب ــت.
المادة ()45
سجل المساهمين

يجب أن يكون سجل المساهمين في الشركة الذين لهم الحق في حضور إجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت
على ق ارراتها مطابقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية والقواعد المعنية

السائدة في السوق.
المادة ()46
النصاب القانوني إلجتماع الجمعية العمومية والتصويت على ق ارراتها

أ .تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ،ويتحقق النصاب في إجتماع للجمعية العمومية
بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن ( )%50من رأسمال الشركة ،فإذا لم يتوافر النصاب في

اإل جتماع األول ،وجب دعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن ( )5خمسة أيام وال

ويعتبر اإلجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
تتجاوز ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ اإلجتماع األول ُ
ب .فيما عدا الق اررات التى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ للمادة ( )50من هذا النظام ،تصدر ق اررات الجمعية العمومية
للشركة بأغلبية األسهم الممثلة في اإلجتماع ،وتكون ق اررات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا
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حاضرين في اإلجتماع الذي صدرت فيه ِ
هذه الق اررات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها ،ويتم
وابالغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقا للضوابط الصادرة

عن الهيئة بهذا الشأن.

المادة ()47
رئاسة ومكتب الجمعية العمومية وتدوين وقائع اإلجتماع
ِ
غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي عضو
أ .يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة
من أعضاء مجلس اإلدارة يختاره مجلس اإلدارة من أجل ذلك ،وفي حال عدم اختيار مجلس اإلدارة ألي عضو ،يرأسها
ألي شخص تختاره الجمعية العمومية لذلك ،ويكون التصويت بأية وسيلة يحددها المساهمون في اجتماع الجمعية

العمومية ،كما تعين الجمعية مقر ار لإلجتماع ،واذا كانـت الجمعيــة تبحث في أمر يتعلق برئيس اإلجتماع أيا كان وجب
أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة اإلجتماع خالل مناقشة هذا األمر ،ويعين الرئيس جامعا
لألصوات.

ب .يحرر محضر بإجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في
حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لهم والق اررات الصادرة وعدد األصوات التي وافقت عليها أو
عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في اإلجتماع.
ج .تدون محاضر إ جتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط

الصادرة عن الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع األصوات ومدقق الحسابات ،ويكون الموقعون
على محاضر اإلجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
المادة ()48
طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

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

فيها ذلك وفقا لحكم المادة ( )21من هذا النظام ،فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.
المادة ()49
تصويت أعضاء مجلس اإلدارة على ق اررات الجمعية العمومية
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أ .ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصويت على ق اررات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من
المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم وبين

الشركة.
ب .في حال كان عضو مجلس اإلدارة يمثل شخصا إعتباريا يستبعد أسهم ذلك الشخص اإلعتباري.

ج .ال يجوز لمن له حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله (ما لم

يكن قد أعطى المساهم الذي يمثله تعليمات صريحة بالتصويت ولم يترك خيار التصويت للوكيل) في المسائل التي
تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة.
المادة ()50
إصدار القرار الخاص

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

ب .إصدار سندات قرض أو صكوك.

ج .تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.

د .حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
ه .إطالة مدة الشركة.

و .دخول شريك استراتيجي.

ز .تحويل الديون النقدية الى أسهم في الشركة.
ح .تعديل عقد التأسيس أو النظام االساسي.

ط .في الحاالت التى يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.
وفي جميع األحوال وفقا لحكم المادة ( )139من قانون الشركات يتعين موافقة الهيئة والسلطة المختصة على إستصدار
القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
المادة ()51
إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية
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أ .ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول األعمال.
ب .إستثناء من البند (أ) من هذه المادة ووفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العمومية الصالحية
فيما يلي:

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

 .2إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على
طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل ( )%10من رأس مال الشركة على األقل ،ويجب على رئيس
إجتماع الجمعية العمومية إدراج البند اإلضافي قبل البدء في مناقشة جدول األعمال أو عرض الموضوع على

الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول األعمال من عدمه.
الباب السادس
مدقق الحسابات
المادة ()52
تعيين مدقق الحسابات

أ .يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تُعيُنهُ وتُحدد أتعابه الجمعية العمومية بناءا على ترشيح وتوصية من مجلس
اإلدارة ،ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مقيدا لدي الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة وأن يكون مستقال عن الشركة
وعن المجلس.

ب .مع مراعاة أحكام قانون الشركات والق اررات المنفذة له ،وقانون تنظيم مهنة مدققي الحساباتُ ،يعيين مدقق حسابات لمدة
سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها وال يجوز تفويض مجلس اإلدارة في هذا الشأن،
على أال تتولى شركة التدقيق عملية التدقيق للشركة لمدة تزيد عن ستة ( )6سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام
التدقيق بالشركة ،ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انقضاء ثالث ()3

سنوات مالية .كما ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين ( )2ماليتين على األقل
من تاريخ انتهاء مدة تعيينها.
ج .تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدققي الحسابات وال يجوز تفويض ذلك إلى مجلس اإلدارة.

د .يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إجتماع تلك الجمعية إلى نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية.
المادة ()53
إلتزامات مدقق الحسابات
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يتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي:
أ .اإللتزام باألحكام المنصوص عليها في قانون الشركات واالنظمة والق اررات والتعاميم المنفذة له.
ب .أن يكون مستقال عن الشركة ومجلس إدارتها.

ج .أال يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة.

د .أال يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.
ه .أال يكون شريكا أو وكيال ألي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا ألي منهم حتى
الدرجة الثانية.
المادة ()54
صالحيات مدقق الحسابات

أ .يكون لمدقق الحسابات الحق في اإلطالع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغير ذلك من

وثائق ومستندات وله أن يطلب اإليضاحات التي يراها الزمة ألداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة
والتزاماتها  ،واذا لم يتمكن من إستعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ،فإذا لم يقم

المجلس بتم كين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة والسلطة المختصة
وأن يعرضه على الجمعية العمومية.

ب .يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب األرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة

مع األطراف ذات العالقة ومالحظة تطبيق أحكام قانون الشركات ا وهذا النظام ،وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص

إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة ،ويجب عليه عند إعداد تقريره ،التأكد مما يأتي:

 مدى صحة السجالت المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.
 مدى إتفاق حسابات الشركة مع السجالت المحاسبية.

ج .إذا لم يتم تقديم تسهيالت إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه ،إلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس اإلدارة واذا
قصر مجلس اإلدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات ،تعين عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.

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

المادة ()55
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التقرير السنوي لمدقق الحسابات

أ .يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية تقري ار يشتمل على البيانات والمعلومات المنصوص عليها في قانون
الشركات ،ويذكر في تقريره وكذلك في الميزانية العمومية للشركة المساهمات الطوعية التى قامت بها الشركة خالل
السنة المالية ألغراض خدمة المجتمع " إن وجدت" وأن يحدد الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية.

ب .يجب على مدقق الحسابات أن يحضر إجتماع الجمعية العمومية وأن يق أر تقريره في الجمعية العمومية ،موضحا أية
معوقات أو تدخالت من مجلس اإلدارة واجهته أثناء تأدية أعماله ،وأن يتسم تقريره باإلستقاللية والحيادية ،وأن يدلي في
اإل جتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة ومالحظاته على حسابات الشركة ومركزها
المالي وأية مخالفات بها ،ويكون المدقق مسؤوال عن صحة البيانات الواردة في تقريره ،ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية
العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه.

ج .يحق لمدقق الحسابات استالم كافة اإلخطارات والمراسالت األخرى المتعلقة بأي اجتماع للجمعية عمومية التي يحق
لكل مساهم استالمها.

الباب السابع
مالية الشركة
المادة ()56
حسابات الشركة

أ .تُعد الشركة حسابات منتظمة وفق المعايير واألسس المحاسبية الدولية بحيث تعكس صورة صحيحة وعادلة عن أرباح
أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن وضع الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات ينص عليها قانون
الشركات أو الق اررات الصادرة تنفيذا له.

ب .تطبق الشركة المعايير واألسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد األرباح القابلة للتوزيع.
المادة ()57
السنة المالية للشركة

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية  31ديسمبر من كل سنة.
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المادة ()58
الميزانية العمومية للسنة المالية

أ .يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على
األقل ،وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع

األرباح الصافية.

ب .ترسل صورة من الميزانية وحساب األرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير
الحوكمة إلى الهيئة.

ج .تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بمسودة دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في
الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف مع مراعاة حكم المادة ( )172من قانون

الشركات.

المادة ()59
توزيع األ رباح السنوية

توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا لما يلي-:
أ .تقتطع ( )%10عشرة بالمائة من صافي األرباح تخصص لحساب االحتياطي القانوني ويوقف هذا االقتطاع متى
بلغ مجموع االحتياطي قد ار يوازي ( )%50خمسين بالمائة على األقل من رأس مال الشركة المدفوع واذا نقص

االحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى االقتطاع .

ب .تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من األرباح الصافية بعد خصم االحتياطي

القانوني ،على أنه إذا لم تسمح األرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فال يجوز المطالبة بها من أرباح

السنين الالحقة.

ج .تخصص نسبة ال تزيد على ( ) %10من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من االستهالكات
واالحتياطيات كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيها،

وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد ُوقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب
مخالفات مجلس اإلدارة لقانون الشركات أو للنظام األساسي للشركة خالل السنة المالية المنتهية ،وللجمعية العمومية
عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس

اإلدارة.
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د .يوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة المقبلة
أو يخصص إلنشاء احتياطي اختياري يخصص ألغراض محددة وال يجوز استخدامه ألية أغراض أخرى إال بموجب

قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

المادة ()60
التصرف في اإلحتياطي اإلختياري والقانوني

يتم التصرف في اإلحتياطي االختياري بناء على قرار مجلس اإلدارة في األوجه التي تحقق مصالح الشركة وال يجوز

توزيع اإلحتياطي القانوني على المساهمين ،وانما يجوز إستعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المصدر لتوزيعه
كأرباح على المساهمين في السنوات التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا صافية كافية للتوزيع عليهم.
المادة ()61
أرباح المساهمين

تدفع األرباح إلى المساهمين طبقا لألنظمة والق اررات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن ويجوز للشركة توزيع أرباح
سنوية أو نصف أو ربع سنوية على المساهمين وفقا لسياسة توزيع أرباح و/او ق اررات يقترحها مجلس اإلدارة وتعتمدها

الجمعية العمومية للشركة.
الباب الثامن
المنازعات
المادة ()62
سقوط الدعوى المسؤولية

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

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

الباب التاسع
حل الشركة وتصفيتها
المادة ()63
حل الشركة
تنحل الشركة ألحد األسباب التالية:
أ .إنتهاء المدة المحددة في هذا النظام األساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بهذا النظام.

ب .إنتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

ج .هالك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي إستثما ار مجديا.

د .اإلندماج وفقا ألحكام قانون الشركات

ه .صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بحل الشركة.
و .صدور حكم قضائي بحل الشركة.
المادة ()64
تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها

إذا بلغت خسائر ال شركة نصف رأس مالها المصدر وجب على مجلس اإلدارة خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ

اإلفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد إلتخاذ قرار خاص بحل الشركة
قبل األجل المحدد لها أو إستمرارها في مباشرة نشاطها.
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المادة ()65
تصفية الشركة

عند إنتهاء مدة الشركة أو حلها قبل األجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءا على طلب مجلس اإلدارة طريقة

التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطاتهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بحل الشركة ومع ذلك يستمر مجلس
اإلدارة قائم على إدارة الشركة وااليفاء بمهامه ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي،
وتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم اإلنتهاء من كافة أعمال التصفية .
الباب العاشر
األحكام الختامية
المادة ()66
مساهمات طوعية

مع مراعاة الشروط والضوابط المحددة بقانون الشركات والق اررات المنفذة له  ،يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد

إنقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحا ،أن تقدم مساهمات طوعية ألغراض خدمة المجتمع.
المادة ()67
ضوابط الحوكمة

يسري على الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي والق اررات المنفذة ألحكام قانون الشركات  ،ويعتبر

جزءا ال يتج أز من النظام األساسي للشركة ومكمال له.

المادة ()68
تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة
على مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي و/أو المدير العام والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش
الدوري الذي تقوم به الهيئة من خالل المفتشين المكلفين من قبلها وتقديم ما يطلبه المفتيشين من بيانات أو معلومات ،
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وكذلك اإل طالع على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجالت لدى فروعها وشركاتها التابعة داخل الدولة
وخارجها أو لدى مدقق حساباتها.
المادة ()69
في حال التعارض
في حال التعارض بين النصوص الواردة بهذا النظام مع أيا من األحكام الواردة بقانون الشركات أو األنظمة والق اررات

والتعاميم المنفذة له فإن تلك األحكام هي التى تكون واجبة التطبيق.

بُ -حرر هذا النظام باللغتين العربية واإلنجليزية ومع ذلك تطبق أحكام النص الوارد باللغة العربية بغض النظر عما
ورد في النص اإلنجليزي عند وجود التعارض.
المادة ()70
القانون واجب التطبيق

تسـ ـ ـ ـ ــري علـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ـ ــركة أحكـ ـ ـ ـ ــام قـ ـ ـ ـ ــانون الشـ ـ ـ ـ ــركات وأحكـ ـ ـ ـ ــام أي ق ـ ـ ـ ـ ـوانين أخـ ـ ـ ـ ــرى صـ ـ ـ ـ ــادرة فـ ـ ـ ـ ــي الدولـ ـ ـ ـ ــة ذات

صـ ـ ـ ــلة والق ـ ـ ـ ـ اررات المنفـ ـ ـ ــذة لهـ ـ ـ ــا وتعتبـ ـ ـ ــر جميعهـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــزءا ال يتج ـ ـ ـ ـ أز عـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا العقـ ـ ـ ــد ومكمـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ــه كمـ ـ ـ ــا أنهـ ـ ـ ــا
تنطبق على أي أمور لم يرد بشأنها أي نص خاص في هذا النظام األساسي.
المادة ()71
يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون .

نشر النظام األساسي
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