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DAMAC Properties Dubai (PJSC) 

Invitation to Attend General Assembly  

The Board of Directors of DAMAC Properties Dubai (PJSC) is honored to invite the shareholders to attend 

the General Assembly (GA) of the Company which will be held on Wednesday 29/06/ 2016, at 3.00 pm in 

Serdaal Ballroom at the Westin Mina Seyahi to discuss the following agenda: 

1. To approve the appointment of Mr. Nabil Alyousuf as Director; 

2. To allow the Directors of the Board to conduct competitive business  (except  for selling off‐plan as  

the  Company’s major  business  activity)  for  one  year  pursuant  to  Item  3  of  Article  152  of  the 

Commercial Companies Law no. 2 of 2015; 

3. Special Resolution  is required for: 

3.1. To consider and approve the Amended and Restated Articles of Association of the Company to 

be in line with the provisions of the Federal Law no. 2 of the year 2015 concerning Commercial 

Companies  and  after  obtaining  the  approval  of  the  relevant  authorities  which  include  the 

approval to: 

a. Amend the Company Objective; 

b. Amend the Board Powers; 

c. Amend the number of Board members; and 

d. Amend the dividend distribution  policy  

Notes  

1.  Any person who  is entitled to attend the GA may appoint a non board member as his representative by a 

written  power  of  attorney  to  attend  the GA  on  his  behalf. However,  the  attorney may  not  hold,  in  such 

capacity, more than  (5%)  five percent of the share capital.  Incompetent or  incapacitated  individual may be 

represented by their legal representative; 

2. A  corporate  person may  delegate  its  representative  or  mangers  by  a  board  of  directors’  resolution  or 

competent body resolution, to represent it in the GA; the representative shall have the powers determined in 

the delegation letter; 

3. The registered shareholder on Tuesday  28/06/2016 is entitled to vote at the General Assembly; 

4. Shareholders  may  review  the  Amended  and  Restated  Articles  of  Association  at  the  Company  page  on 

www.dfm.ae   and the Company website (damacproperties.com)  

5. The AGM will not be considered valid unless owners of 50% of the capital share or their representatives are 

present at  the AGM,  if  the  said quorum  is not achieved  in  the  first GA, a  second meeting will be held on 

05/07/2016 in the same venue and timing. The second meeting shall be held after 5 days and before 15 days 

from the first GA date, this meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees. 

6. A special resolution is a resolution passed by the majority of the votes of the shareholders who own at least 

three quarters of the shares represented at the GA of the joint stock company; 
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  المعدل والمعاد صياغتهالنظام األساسي 

  شركة داماك العقارية دبي ش.م.عل

بموجب  إمارة دبي و تعمل -اإلمارات العربية المتحدة  دولةفي  قائمةشركة مساهمة عامة داماك العقارية دبي هي شركة 

إجتماع قرارات . و  08/03/1978دبي بتاريخ بإمارة  االقتصاديةصادرة من دائرة التنمية  300068الرخصة التجارية رقم 

في شأن  1984) لسنة 8رقم ( االتحاديووفقًا ألحكام القانون   22/03/2015في  عادية المنعقدةر الالجمعية العمومية غي

  الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

إلغاء  قد نص على  25/03/2015في شأن الشركات التجارية الصادر في  2015) لسنة 2رقم ( االتحاديولما كان القانون 

وأوجب على الشركات المساهمة  في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،  1984) لسنة 8رقم ( االتحاديالقانون 

  أنظمتها األساسية بما يتوافق مع أحكامه. تعديلالعامة القائمة 

الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام  إنعقد اجتماع 6/2016/--بتاريخ 

  في شأن الشركات التجارية وذلك على النحو التالي:   2015) لسنة 2ليتوافق وأحكام القانون اإلتحادي رقم ( األساسي للشركة 

  الباب األول

  التعريفات )1المادة (

للتعابير التالية، المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على في هذا النظام األساسي، يكون  1.1

 غير ذلك:

  ؛دولة اإلمارات العربية المتحدة الدولـــة:

  ؛وأي تعديل يطرأ عليه في شأن الشركات التجارية 2015) لسنة 2القانون اإلتحادي رقم ( قانون الشركات:

  ؛لية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدةهيئة األوراق الما الهيئـــة:
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  ؛دائرة التنمية اإلقتصادية باإلمارة المعنية السلطة المختصة:

  ؛أسهم الشركة دبي المالي المدرجة فيهسوق  : أو السوق المالي الســـوق

  شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)؛ الشركة :

  هو النظام األساسي للشركة كما يتم تعديله من وقت ألخر؛ النظام أو النظام األساسي:

  ؛مجلس إدارة الشركة مجلــس اإلدارة:

  ؛  الشخص الطبيعي أو ممثل الشخص اإلعتباري الذي يشغل عضوية مجلس اإلدارةعضو مجلس االدارة :

المؤسسي في العالقات واإلدارة في مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق اإلنضباط  ضوابط الحوكمة:حوكمة الشركات / 

الشركة وفقًا للمعايير واألساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

  ؛العليا للشركة وتأخذ في اإلعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في إجتماع  ما الت المساهمين الذين يملكون القرار الصادر بأغلبية أصوا القرار الخاص:

  ؛الجمعية العمومية للشركة

أن يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح  التصويت التراكمي:

ارهم من المرشحين على أن ال يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها واحد لعضوية مجلس اإلدارة أو توزيعها بين من يخت

  ؛للمرشحين الذين إختارهم عدد األصوات التي بحوزته بأي حال من األحوال

الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو مصالح   تعارض المصالـح:

  ؛األطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغالل الصفة المهنية أو الرسمية لتحقيق منفعة شخصية
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ـــرة فــي تعيــين أغلبيــة أعضــاء مجلــس إدارة شــركة أو  -غيــر مباشــربشــكل مباشــر أو  -:  القــدرة علــى التــأثير أو الــتحكم السيطــــ

القــرارات الصــادرة منــه أو مــن الجمعيــة العموميــة للشــركة، وذلــك مــن خــالل ملكيــة نســبة مــن األســهم أو الحصــص أو بإتفــاق أو 

 ؛ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير

والشــركات التـــي  , العــاملين فيهـــااإلدارة التنفيذيــة العليـــا بالشــركة أعضــاء, رئــيس وأعضــاء مجلـــس اإلدارة :األطــراف ذات العالقـــة

  التابعة أو الشقيقة أو الحليفة. من رأس مالها و كذا الشركات %30بما ال يقل عن أو فيها أي من هؤالء  يساهم

  .قانون الشركاتالجمعية العمومية للشركة التي تنعقد وفقًا ألحكام هذا النظام و/أو الجمعية العمومية/الجمعية: 

  

 للمذكر تشمل المؤنث والعكس صحيح. اإلشارة 1.2

 

 سم الشركةا )2المادة (

  .يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة –وهي شركة مساهمة عامة  )داماك العقارية دبي (ش.م.عشركة  :هذه الشركة هو اسم

 الرئيسي المركز )3المادة (

ـــانوني فـــي إمـــارة  ـــة  دبـــي,مركـــز الشـــركة الرئيســـي ومحلهـــا الق ويجـــوز لمجلـــس اإلدارة أن ينشـــئ لهـــا فروعـــا ومكاتـــب داخـــل الدول

  وخارجها.

 مدة الشركة )4المادة (

السلطة المختصة، وتجدد هذه  ىسنة ميالدية بدأت من  تاريخ قيدها بالسجل التجاري لد )99(المدة المحددة لهذه الشركة هي 

  .إنهاؤهاالمدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار خاص من الجمعية العمومية بتعديل مدة الشركة أو 
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 الشركة أغراض) 5المادة (

  تتمثل أغراض الشركة األساسية داخل أو خارج الدولة بما يلي:

من بيع وشراء  (بما في ذلك البيع على الخارطة) وتطوير وبناء وهدم وتصميم وصيانة عمال التطوير العقاري مزاولة كافة أ

 وٕادارة كافة العقارات واألصول العقارية.

 وتحقيقا الغراض الشركة يكون للشركة :

واألبنية وتأجيرها والتصرف  وكافة األراضيأأن تقوم بشراء وبيع ومبادلة وٕاستئجار وتأجير، وبخالف ذلك إكتساب أي من   5.1

بها بكافة أشكال التصرف القانوني و/أو اإلحتفاظ بها، مهما كان وصفها وحيثما كان موقعها وكذلك أيضا فيما يخص أيا 

إعداد وٕانشاء وتشييد األبنية والمواقع األخرى . للشركة أيضا من وكافة الحقوق والمصالح فيها أو المرتبطة بها بأية صورة

عادة بناء وهدم وتغيير وتحسين وتجديد وٕاصالح وزخرفة ما ذكر وتأثيثها وصيانتها وٕادارتها وخدمتها وتقديم وبناء وإ 

الخدمات لألبنية واألراضي التي سبق ذكرها أو خدمات ذات اإلرتباط بها، ولمالكيها وشاغليها ومستخدميها، وكذلك أيضا 

 لألشخاص والمؤسسات والشركات األخرى؛

 لفنادق والشقق الفندقية.بناء وٕادارة ا 5.2

م بها على نحو مالئم أو فيما يتعلق بأي من هذه األغراض أو يتوقع لها، االقيام بأية أعمال أخرى يعتبر أنه من الممكن القي 5.3

بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن تزيد من قيمة الشركة أو ممتلكات أو حقوقها أو تسهل تحقيق أغراض الشركة أو تجعلها 

 مربحة.

اء أو بخالف ذلك إكتساب كافة أو أي جزء من أعمال وممتلكات وٕالتزامات أي شخص أو شركة تزاول أية أعمال تكون شر  5.4

الشركة مفوضة بمزاولتها وتولي ذلك بصورة كاملة أو جزئية وبصورة عامة شراء وٕاستئجار أو مبادلة أو تأجير أو بخالف 

والحقوق التي تتعلق بها المعادن أو شخصية بما في ذلك دون تحديد ذلك إكتساب وتطوير وٕاستخدام أية ممتلكات عقارية 

 والمعادن الخام واألبنية واآلليات التي ترى الشركة أنها ضرورية أو مالئمة لنشاطاتها.

ستغالل براءات وتراخيص إلتطوير و الحصول على التراخيص وغيرها من األمور و  بيع و شراء وتأجير إستخدام و 5.5

اإلمتياز والعالمات التجارية والتراخيص وأي حق ملكية فكرية أو صناعية أو ما شابه مما يعطي حق  وامتيازات وحقوق



5 
 

إستخدام حصري أو مقيد أو أي إختراع أو آلية أو طريقة سرية أو غير سرية أو أي سر أو أي معلومات  أخرى تتعلق بأي 

مباشرة أو غير مباشرة. باإلضافة الى ذلك يحق  إختراع تسخدمه الشركة ألغراضها او من الممكن أن تسخدمه بصورة

للشركة القيام بأي من األمور والمسائل المذكورة أعاله في أي مكان في العالم سواء كمالك و/أو وكيل و/أو مقاول و/أو 

 غير ذلك من الصفات بشكل منفرد أو بالشراكة مع آخرين. /أومؤتمن و

أو المتعهدين  الءقة الذكر في أي جزء من العالم سواء بصفة األصالء أو الوكعمل كافة أو أي من األشياء والمسائل الساب 5.6

 .أو تفويضهم بذلك أو األمناء أو خالف ذلك سواء باإلنفراد أو باإلشتراك مع آخرين

الخدمات ي من أتعيين الوكالء واإلستشاريين والمحامين ومقدمي الخدمات في الدولة أو في أي مكان آخر من العالم ألداء  5.7

 أغراض الشركة أو مصالحها.  المطلوبة لخدمة و/أو األعمال

القيام عموما بمزاولة أية نشاطات أو أعمال أخرى والتعامل بكافة أنواع المسائل واألشياء مهما كانت والتي يمكن مزاولتها  5.8

ل مباشر أو غير مباشر الى فيما يتصل أو يتعلق بتلك النشاطات واألعمال أو التي يرتجى منها أو يمكن أن تؤدي بشك

تعزيز مزاولة تلك النشاطات أو األعمال أو الى زيادة قيمة أي من ممتلكات أو حقوق أو أصول الشركات أو جعلها مربحة 

ودفع كافة المصاريف الخاصة لتشكيل الشركة أو المتعلقة بها وبيع وتأجير أو التصرف بأي ممتلكات الشركة وحسب 

القابلة للتداول وٕاقتراض األموال مع أو بدون ضمان والقيام بهذه األغراض بترتيب أعباء على أي وقبول وتداول السندات 

ضمان أو كافة أصول الشركة بما في ذلك أي رأسمال غير مطلوب دفعه وٕاستثمار أموال الشركة بالطريقة التي يحددها 

خرى وشراء أو القيام بصورة أخرى بإكتساب وتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة وتأسيس وٕانشاء وٕادارة وترويج الشركات األ

كافة أو أي جزء من أعمال وممتلكات أو أصول وٕالتزامات وتعامالت أي شخص أو مؤسسة أو شركة تزاول أية أعمال 

أصول الشركة مقابل النقد أو أي عرض آخر وتوزيع األصول نقدا على المساهمين  تكون الشركة مصرحا لها بمزاولتها وبيع

 شركة وتأسيس الشركات التابعة وفقًا لما يحدده مجلس اإلدارة من وقت آلخر.بال

بجميع األعمال والمشاريع العقارية والتجارية  والصناعية    ، داخل الدولة و/أو خارجها،الفائض من رأس المال إستثمار 5.9

 .النافذةالتي تجيزها القوانين واألنظمة 

بمشتقاتها والمقاولة على جميع و ومشتقاتها وتسويقها وتصنيعها والتجارة فيها  إنشاء مصنع إلستخراج وٕانتاج مادة الجبس 5.10

 األعمال الخاصة بها.
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 توظيف الرساميل الفائضة في إستثمارات محلية وأجنبية.  5.11

وتجارية وصناعية ذات الصلة وبيعهــــا ورهنهــا والتصرف بها ,استثمارية و شراء أسهم وسندات وصكوك في شركات عقارية   5.12

 أي شكل جائز قانونيًا وٕادارة تلك الشركات وتنظيم شؤونها.ب

تأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة التي تستثمر في األنشطة والشركات المذكورة أعاله سواء   5.13

  داخل الدولة أو خارجها.

وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطا أو تابعا  مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام بأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون  5.14

ألي من أغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من 

 .نشاطات الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها

وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة الى تحقيق كل أو أي من األغراض المشار لها أعاله أو القيام بكافة األعمال التي تؤدي   5.15

  .تعد تابعة لها

تملك األموال المنقولة والثابتة وملحقاتها والحقوق واإلمتيازات المترتبة عليها بما فيها براءات اإلختراع والعالمات التجارية   5.16

ة المتصلة بأعمال الشركة أو الالزمة لتسيير أعمالها أو القيام بالخدمات التي واإلمتيازات وحقوق الملكية الفكرية والصناعي

 .ة بتلك األعمال أو الناشئة عنها مع المحافظة عليها والتصرف بها بكل أنواع التصرفات المصرح بها قانوناـــــلها عالق

لمستندية وٕابرام أي وكل من المعامالت الحصول على القروض والتسهيالت البنكية بضمان أو بدون ضمان واإلعتمادات ا  5.17

البنكية بكافة أشكالها بما في ذلك السحب على المكشوف والتعامل البنكي اإللكتروني وغير ذلك من التعامالت البنكية 

  كافة العقود مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والمصرفية. و تنفيذ وٕابرام

لضمانات من أي نوع بما في ذلك الرهن ألي من أعمال ومشاريع و أصول إعطاء الكفاالت والتصرف ككفيل وٕاعطاء ا 5.18

(المنقولة وغير المنقولة) الشركة وشركاتها التابعة و تقديم الرهون العقارية والضمانات وغيرها من الرهون للحصول على 

يالت المصرفية اإلسالمية) القروض والتسهيالت البنكية سواء جاء الرهن  بشكل وديعة أو حجز أو بيع (خاص للتسهكافة 

 أو بأي شكل آخر.

  إصدار الصكوك والسندات.  5.19

  إجراء كافة المعامالت وٕابرام العقود التي تراها الشركة أو مجلس اإلدارة الزمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.   5.20
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أن تكون لها مصلحة ركة فيها و اإلستثمار في المشاريع العقارية والتجارية و الزراعية و الصناعية وتأسيسها وٕاداراتها والمشا 5.21

أو أن تشترك أو أن تتعاون بأي وجه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها مادامت تزاول 

  .وفق ما تتعاقد عليه الشركة أعماال شبيهة بأعمالها

  بما يحقق مصلحة الشركة. تفسر الفقرات أعاله  بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها  5.22

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 

  المال الُمصدررأس  )6المادة (

موزع على (ست مليارات وخمسون مليون درهم) درهـم  درهم 6,050,000,000حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 

، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة واحد  قيمة كل سهم درهم(ست مليارات و خمسون مليون سهم)  سهم  6,050,000,000

  واإللتزامات.متساوية مع بعضها البعض في الحقوق 

  نسبة الملكية )7المادة (

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن ال تقل نسبة مساهمة مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون 

بقاء  الخليجي من األفراد الطبيعيين أو األشخاص اإلعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون في أي وقت طوال مدة

وغير األفراد الطبيعيين أو  )% من رأس المال، وال يجوز  أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة51عن ( الشركة

  ).%49األشخاص اإلعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون الخليجي عن (

  إلتزام المساهم قبل الشركة  )8المادة (

  .بالشركة مساهمته أو خسائر على الشركة إال في حدودبأية إلتزامات  أي مساهمال يلتزم 
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  اإللتزام بالنظام األساسي وقرارات الجمعية العمومية )9المادة (

يترتب على ملكية السهم قبول المساهم النظام األساسي للشركة وقرارات جمعياتها العمومية وال يجوز للمساهم أن يطلب إسترداد 

  .مساهمته في رأس المال

  عدم تجزئة السهم )10(المادة 

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلـى عـدة ورثـة أو تملكـه أشـخاص متعـددون وجـب أن يختـاروا مـن بيـنهم 

من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن اإللتزامـات الناشـئة عـن ملكيـة السـهم، وفـي حـال 

ويــتم إخطــار  لتعيينــهاللجــوء للمحكمــة المختصــة أو لــذي مصــلحة يجــوز ألي مــنهم عــدم إتفــاقهم علــى إختيــار مــن ينــوب عــنهم 

  .بقرار المحكمة بهذا الشأن الشركة والسوق

 ملكية السهم )11المادة (

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

  الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها. إجتماعات فيما بعد وحضور المبينالمقسمة على الوجه 

  التصرف باألسهم )12المادة (

بشأن إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها  القوانين واألنظمة والقرارات المعمول بها في السوقفي الشركة  تلتزم

جيل أّي تنازل عن أسهم الشركة أو التصرف فيها أو رهنها على أي وجه، إذا ورهنها وترتيب أي حقوق عليها، وال يجوز تس

  .كان من شأن التنازل أو التصرف او الرهن مخالفة أحكام هذا النظام األساسي
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  و دائنيهأالمساهم  ورثة )13المادة (

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

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 قرارات جمعياتها العمومية

  رأس المال زيادة أو تخفيض )14المادة (

بعد الحصول على موافقـة الهيئـة يجـوز زيـادة رأسـمال الشـركة بإصـدار أسـهم جديـدة بـنفس القيمـة اإلسـمية لألسـهم األصـلية   -أ

  أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة اإلسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة. 

للسهم اإلسمية  إلى القيمةإصدار للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقرر إضافة عالوة يجوز    - ب

 . راس المالإلى اإلحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف  وأن تحدد مقدارها، وتضاف عالوة اإلصدار

العمومية بناءا على إقتراح  من مجلس  وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية  - ت

اإلدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها 

 وسعر إصدار األسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.

يكون للمساهمين حق األولوية في اإلكتتاب باألسهم الجديدة ويسري على اإلكتتاب في هذه األسهم القواعد الخاصة   - ث

 من حق األولوية في اإلكتتاب باألسهم الجديدة ما يلي: وُيستثنىباإلكتتاب في األسهم األصلية 

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

المستحقة للحكومــة اإلتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في  :تحويل الديون النقدية -2

  إلى أسهم في رأسمال الشركة. الدولة و البنوك وشركات التمويل

من خالل إعداد برنامج يهدف للتحفيز على االداء المتميز وزيادة ربحية  :تحفيز موظفي الشركة  برنامج -3

 .الشركة بتملك الموظفين ألسهمها

 المصدرة من قبل الشركة الى أسهم فيها. تحويل السندات او الصكوك: -4
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عن الهيئة بهذا وفي جميع االحوال المذكورة أعاله يتعين الحصول على موافقة الهيئة وٕاستيفاء الشروط والضوابط الصادرة 

  الشأن.

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

للمساهم الحق في اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها وكذلك على  أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها 

 ار من الجمعية العمومية.مع أحد اإلطراف ذات العالقة بإذن من مجلس اإلدارة أو بموجب قر 

  الباب الثالث 

  سندات القرض أو الصكوك 

 إصدار سندات القرض أو الصكوك )16المادة (

أن تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع  أو صكوك إسالمية، ويبين  وبموجب قرار خاص يكون للشركة بعد موافقة الهيئة

القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم ، ولها أن تصدر قرارا بتفويض مجلس 

  تفويض.اإلدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على أال يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على ال

  تداول السندات أو الصكوك )17المادة (

إلى أسهم في الشركة سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول   -أ

 بقيم متساوية لكل إصدار.

 يكون السند أو الصك إسميًا وال يجوز إصدار السندات أو الصكوك لحاملها.  - ب

التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي ألصحابها حقوقًا متساوية ويقع باطًال كل شرط يخالف السندات أو الصكوك   - ت

  ذلك.
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  السندات أو الصكوك القابلة للتحول ألسهم )18المادة (

ال يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إال إذا ُنص على ذلك في إتفاقيات أو وثائق أو نشرة اإلصدار، فإذا تقرر 

التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة األسمية للسند أو الصك ما لم تتضمن 

التحويل ألسهم ففي هذه الحالة يتعين تحويل السندات أو الصكوك ألسهم بناء على  إتفاقيات أو وثائق أو نشرة اإلصدار إلزامية

 الموافقة المسبقة من الطرفين عند اإلصدار. 

  الباب الرابع

 مجلس إدارة الشركة

 إدارة الشركة )19المادة  (

تنتخــــبهم الجمعيــــة العموميــــة للمســــاهمين بالتصــــويت الســــري أعضــــاء ســــبعة يتــــولى إدارة الشــــركة مجلــــس إدارة مكــــون مــــن   .أ

  ) عضوًا دون الحاجة لتعديل هذا النظام. 11و يمكن للجمعية العمومية زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة لــ (التراكمي. 

ول أو مــن مــواطني دو/ يجــب فــي جميــع األحــوال أن تكــون أغلبيــة أعضــاء المجلــس بمــا فــيهم الــرئيس مــن مــواطني الدولــة  .ب

 .مجلس التعاون الخليجي

  مدة العضوية بمجلس اإلدارة )20المادة  (

يتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبه لمدة ثالث سنوات ميالدية، وفـي نهايـة هـذه المـدة يعـاد تشـكيل المجلـس،   .أ

 .ويجوز إعادة إنتخاب األعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم

يعـرض  و ،ان ال يتجـاوز عـددهم ثلـث المجلـسعلـى  ،المراكز التي تخلو في أثناء السـنةلمجلس اإلدارة أن يعين أعضاء في   .ب

 هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.

مسـاهمتها فـي رأسـمال  فـي حـال الشـركةبإستثناء األعضاء المعينين من قبـل الحكومـة اإلتحاديـة أو المحليـة فـي مجلـس إدارة   .ج

) من قانون الشركات ، إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثـر خـالل مـدة 148الشركة بموجب المادة (
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آخـر مركــز  شـغورواليـة مجلـس اإلدارة وجـب علــى المجلـس دعـوة الجمعيــة العموميـة لإلجتمـاع خـالل ثالثــين يومـًا مـن تــاريخ 

 ز الشاغرة، وفي جميع األحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.إلنتخاب من يمأل المراك

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

  

  حاالت تعيين الجمعية العمومية ألعضاء مجلس اإلدارة )21المادة  (

العموميــة أن تعــين عــددًا مــن األعضــاء مــن ذوي الخبــرة فــي  ، يجــوز للجمعيــة) مــن قــانون الشــركات 144/2لحكــم المــادة ( وفقــاً  

مجلس اإلدارة من غير المساهمين في الشركة علـى أال يتجـاوز ثلـث عـدد األعضـاء المحـددين بالنظـام األساسـي فـي حـال تحقـق 

  أيًا من الحاالت التالية:

بشكل يؤدي الى نقص عدد  س اإلدارةعدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خالل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجل  -أ

  أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة إنعقاده.

 الموافقة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم تعينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس اإلدارة.  - ب

 إستقالة أعضاء مجلس اإلدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية   - ت

  

  الترشح لعضوية المجلسمتطلبات  )22المادة (

على المرشح لعضوية مجلس  يتعينتلتزم الشركة بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بشأن الترشح لعضوية مجلس االدارة و 

  اإلدارة  أن يقدم للشركة ما يلي: 

(تنفيذي /غير تنفيذي / السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضو التى يترشح لها  -1

  مستقل).

وأنه سوف يبذل عناية الشخص له والنظام األساسي للشركة،  المنفذةبأحكام قانون الشركات والقرارات  بالتزامهإقرار  -2

  .عمله أداءفي   الحريص
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م به بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل يقو  -3

  بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.

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

في حال ممثلي الشخص اإلعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص اإلعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين  -5

 لعضوية مجلس اإلدارة.

 .داخل الدولة ى  يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد األسهم أو الحصص فيهابيان بالشركات التجارية الت -6

 إنتخاب رئيس المجلس ونائبه )23المادة  (

  ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه .   .أ

، ويحــدد المجلــس إختصاصــاته و/أو مــدير عــام يحــق لمجلــس اإلدارة أن ينتخــب مــن بــين أعضــائه عضــوا منتــدبًا لــإلدارة   .ب

ومكافآتــه ، كمــا يكــون لــه أن يشــكل مــن بــين أعضــائه لجنــة أو أكثــر يمنحهــا بعــض إختصاصــاته أو يعهــد إليهــا بمراقبــة ســير 

 العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس. 

 أعاله، يستمر مجلس اإلدارة الحالي للشركة بأداء مهامه حتى إنتهاء واليته. 20مادة دون إخالل بال  .ج

  صالحيات مجلس اإلدارة  )24المادة (

لمجلس اإلدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة األعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشـركة   - أ

الصـالحيات المطلوبـة لتحقيـق أغراضـها، وال يحـد مـن هـذه السـلطات والصـالحيات إال مـا إحـتفظ بـه القيام به، وممارسة كافة 

 .قانون الشركات أو النظام األساسي للجمعية العمومية

اإلداريـــة والماليـــة وشـــؤون المـــوظفين ومســـتحقاتهم الماليـــة، كمـــا يضـــع  بالشـــؤونيضـــع مجلـــس اإلدارة اللـــوائح المتعلقـــة   -ب

  بتنظيم أعماله وٕاجتماعاته وتوزيع اإلختصاصات والمسئوليات.المجلس الئحة خاصة 

وال يحـد مـن تقتضـيها أغراضـها جميع السلطات والصالحيات إلدارة الشركة والقيام بجميع األعمال التي اإلدارة  لمجلس  -ت

  هذه السلطة إال بما نص عليه قانون الشركات والقوانين أو هذا النظام أو بقرارات الجمعية العمومية.
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ــــــي مــــــواد أخــــــرى مــــــن هــــــذا النظــــــام أو ــــــى صــــــالحياته المنصــــــوص عليهــــــا ف ــــــواردة ذات  وباإلضــــــافة ال ــــــوانين و األنظمــــــة ال الق

  ما يلي:ويصرح له على سبيل المثال ال الحصر الصلة ، تتضمن صالحيات المجلس، بدون تحديد، 

  رسم السياسة العامة للشركة واإلشراف على تنفيذها. -1

و/او المــــــــدير التنفيــــــــذي للشــــــــركة أو عــــــــدة مــــــــديرين أو وكــــــــالء مفوضــــــــين وأن يحــــــــدد  المــــــــدير العــــــــام  أو عــــــــزل تعيــــــــين -2

  صالحياتهم وتحديد شروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم.

  .القروض آلجال تزيد على ثالث سنوات على قروض قصيرة أو متوسطة أوطويلة األجل وعقدحق الحصول  -3

  المتعلقة بأغراض الشركة.وضع السياسة الخاصة بالقروض وكل ما تناولته المواد  -4

  إصدار القرارات والسياسات والنظم الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية للشركة. -5

  .أموال الشركةوضــــــــع سياسة توظيف  -6

 وضع التقرير السنوي عن سير أعمال الشركة. -7

ــــــــي المشــــــــاريع اإلســــــــتثمارية  -8 ــــــــي الشــــــــركات والمشــــــــاركة ف ــــــــى المســــــــاهمة ف ــــــــة عل ــــــــة والالموافق ــــــــة والعقاري وتأسيســــــــها تجاري

 وٕادارتها.

 الالزمة ألعمال الشركة. المنقولة و الغيرالمنقولة  ورهن واستثمار األموال شراء وبيع ورهن -9

تعيـــــــين أشـــــــخاص محـــــــددين لتـــــــولي مختلـــــــف المهـــــــام ومـــــــنحهم الصـــــــالحيات الالزمـــــــة لتـــــــولي األمـــــــور الداخلـــــــة فـــــــي  -10

ذمـــــة مـــــديني الشـــــركة مـــــن إلتزامـــــاتهم  اإلســـــقاط وٕابـــــراءإختصـــــاص المجلـــــس بمـــــا فيهـــــا حـــــق القـــــبض والصـــــرف والصـــــلح و 

 والرجوع عن الدعوى والحق.

 المحكمين.و عزل  اإلتفاق على التحكيم وتسمية -11

وضــــــــع السياســــــــات واللــــــــوائح الداخليــــــــة الخاصــــــــة ببتنظــــــــيم أعمــــــــال المجلــــــــس وٕاجتماعاتــــــــه وتوزيــــــــع اإلختصـــــــــاص  -12

ــــــس و/أو المــــــدير العــــــام و/أو  ــــــس و/أو للجــــــان المجل ــــــرئيس المجل ــــــويض الصــــــالحيات ل ــــــين أعضــــــائه وتف والمســــــؤوليات ب

  المدير التنفيذي و/أو العضو المنتدب. 
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 تمثيل الشركة  )25المادة (

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

  مجلس اإلدارة .

  الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقتها بالغير. و/أو المدير العام يكون رئيس مجلس اإلدارة  .ب

في بعض أو اإلدارة التنفيذية غيره من أعضاء مجلس اإلدارة أن يفوض  و/أو المدير العاميجوز لرئيس مجلس اإلدارة   .ج

 صالحياته.

  ال يجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع إختصاصاته بشكل مطلق.   .د

  مكان إجتماعات المجلس  )26المادة  (

  أعضاء مجلس اإلدارة.يعقد مجلس اإلدارة إجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه 

 النصاب القانوني إلجتماعات المجلس والتصويت على قراراته ) 27المادة  (

، و يجـوز لعضـو مجلـس اإلدارة أن ينيـب عنـه شخصـياً  ال يكون إجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضـور أغلبيـة أعضـائه  .أ

عضو مجلس اإلدارة عن أكثر مـن عضـو واحـد غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة ال يجوز أن ينوب 

  ويكون لهذا العضو صوتان.

إجتماعـات لجـان   و يحق للعضو إنابة عضو آخر لتمثيلـه فـي إجتماعـات مجلـس اإلدارة و/أوال يجوز التصويت بالمراسلة،   .ب

 .ةوعلى العضو النائب اإلدالء بصوتِه عن العضو الغائب وفقًا لما تم تحديده في سند اإلنابالشركة 

وٕاذا تســـاوت ، فـــي إجتمـــاع مجلـــس اإلدارة الممثلـــين أو قـــرارات مجلـــس اإلدارة بأغلبيـــة أصـــوات األعضـــاء الحاضـــرين  تصـــدر  .ج

  األصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه . 

تسـجل فــي محاضــر إجتماعـات مجلــس اإلدارة أو لجانــه تفاصـيل المســائل التــي نظــر فيهـا والقــرارات التــي تـم إتخاذهــا بمــا فــي   .د

ذلك أية تحفظات لألعضـاء أو آراء مخالفـة عبـروا عنهـا، ويجـب توقيـع كافـة األعضـاء الحاضـرين علـى محاضـر إجتماعـات 
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ألعضـاء بعـد اإلعتمـاد لإلحتفـاظ بهـا، وتحفـظ محاضـر إجتماعـات مجلس اإلدارة ، على أن ترسل نسـخ مـن هـذه المحاضـر ل

مجلس اإلدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس اإلدارة وفي حالة إمتناع أحد األعضاء عن التوقيع ُيثبـت إعتراضـه فـي المحضـر 

انـات الـواردة الموقعـون علـى هـذه المحاضـر مسـؤولين عـن صـحة البي األعضاء وُتذكر أسباب اإلعتراض حال إبدائها، ويكون

 فيها، وتلتزم الشركة بالضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

المسـموعة و/أو   (مـن خـالل وسـائل التقنيـة الحديثـةو إجتماعـات اللجـان يجوز المشاركة في إجتماعات مجلس إدارة الشـركة   .ه

 .)المرئية و المسموعة

 إجتماعات المجلس والدعوة إلنعقاده )28المادة (

 ) إجتماعات خالل السنة المالية على األقل.4مجلس اإلدارة (يجتمع   .1

يكون اإلجتماع بناًء على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس اإلدارة، أو بناًء على طلـب خطـي يقدمـه عضـوين مـن أعضـاء  .2

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

  قرارات التمرير )29المادة (

) مــن هــذا النظــام ، فإنــه يجــوز لمجلــس 28لعــدد إجتماعاتــه  الــواردة بالمــادة ( االدنــىباإلضــافة الــى إلتــزام  مجلــس االدارة بالحــد 

تلـك القـرارات صـحيحة ونافـذة كمـا لـو أنهـا إتخـذت فـي إجتمـاع اإلدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة وُتعتبر 

  مع مراعاة ما يلي: الدعوة اليه وعقد أصوالً تمت 

  موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.  - أ

تســليم جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة القــرار مكتــوب خطيــًا للموافقــة عليــه مصــحوبًا بكافــة المســتندات والوثــائق الالزمــة   -ب

 لمراجعته.

  ر.الموافقة الخطية باألغلبية على أي من قرارات مجلس اإلدارة الصادرة بالتمرييجب   -ت
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  إشتراك  عضو المجلس في عمل منافس للشركة   )30المادة (

من الجمعية العمومية للشركة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة ُتجدد سنويا ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير موافقة 

الذي تزاوله  األنشطة األساسية  أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع الشركة  التي تقوم بها ساسيةاأل عمالاأل

الشركة، وال يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة  وٕاال كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات 

  لشركة.المربحة التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب ا

 تعارض المصالح )31المادة (

تكون له أو للجهة التى  يمثلها بمجلس اإلدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة فـي صـفقة  دارةاإلعلى كل عضو في مجلس   .أ

أو تعامــل ُتعــرض علــى مجلــس اإلدارة إلتخــاذ قــرار بشــأنها أن يبلــغ المجلــس ذلــك وأن يثبــت إقــراره فــي محضــر الجلســة، وال 

  يجوز له اإلشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية. 

تخّلف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ المجلس وفقًا لحكم البنـد (أ) مـن هـذه المـادة جـاز للشـركة أو ألي مـن مسـاهميها  إذا  .ب

التقـــدم للمحكمـــة المختصـــة إلبطـــال العقـــد أو إلـــزام العضـــو المخـــالف بـــأداء أي ربـــح أو منفعـــة تحققـــت لـــه مـــن التعاقـــد ورده 

 للشركة.

 االدارةمنح القروض ألعضاء مجلس  )32المادة (

أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة  ال يجوز للشركة تقديم قروض ألي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفاالت أو تقديم .1

 لهم، ويعتبر قرضًا مقدمًا لعضو مجلس اإلدارة كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي قريب لُه حتى الدرجة الثانية.

و مجلس اإلدارة أو زوجه أو أبناؤه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية  أكثر ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عض .2

  ) من رأس مالها. %20من ( 
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 تعامل األطراف ذات العالقة في األوراق المالية للشركة )33المادة (

االدارة  أو يحظر على األطراف ذات العالقة أن يستغل أي منهم ما  أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس 

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 

 أصدرتها الشركة.األوراق المالية التي 

  الصفقات مع األطراف ذات العالقة  )34المادة (

من  %5عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فيما ال يجاوز خالل السنة المالية ال يجوز للشركة 

من رأس  %5التي تزيد عن لصفقات ، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم االمصدر رأسمال الشركة

بيان بصفقات على  السنوي بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره مال الشركة 

  .تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة وأي من األطراف ذات  العالقة واإلجراءات التي ُأتخذت بشأنها

  

  تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام  )35المادة  (

للشركة أو عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم  مديرًا عاماً لمجلس اإلدارة الحق في أن يعين رئيسًا تنفيذيًا أو 

أو مديرًا عامًا  تنفيذياً يكون رئيسًا وشروط خدماتهم ورواتبهم  ومكافآتهم، وال يجوز للرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة أن 

 لشركة مساهمة أخرى.

 مسؤولية أعضاء المجلس عن إلتزامات الشركة  )36المادة (

ال يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بإلتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم   .أ

  كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم. 
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ينشـأ مـن الضـرر  تلتزم الشركة باألعمال التي يجريها مجلس اإلدارة في حدود إختصاصه، كما تسأل عن تعـويض مـا   .ب

 في إدارة الشركة. مجلس اإلدارة عن األفعال غير المشروعة التي تقع من

 

 مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير  )37المادة  (

أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وٕاساءة استعمـال السلطة، وعن كل   - أ

و الذي ال يشمل التقديرات المهنية الخاطئة  في اإلدارةالمتعمد مخالفـة لقانون الشركات وهذا النظام األساسي، وعن الخطأ 

 ، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.يامه باألعمال الموكل اليهالذي يمكن ان يتخذها العضو في معرض ق

صدر حكم نهائي تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا   -ب

ال يسأل عن قرار صدر بإجماع اآلراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرًا باألغلبية فنشأ خطأ و بات ذات صلة ب

عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم 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.

 مكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدارة)   38المادة ( 

من تلك االرباح للسنة  %10من الربح الصافي على ان ال تتجاوز  أو مبلغ مقطوع تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من نسبة مئوية

المالية ، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو أتعابًا أو مكافأة إضافية أو مرتبًا شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألّي 

ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق عضو من أعضائه إذا كان 

 .واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة

 عزل مجلس االدارة  ) 39المادة ( 

التي تصدر ابط يكون للجمعية العموميـة حـق عزل كل أو بعض أعضاء مجلــس اإلدارة المنتخبين وفتح باب الترشح وفق الضو 

عن الهيئة بشأن الترشيح وانتخاب أعضاء جدد بدال منهم. وال يحق للعضـو الذي تم عزله إعـادة ترشيحه لعضوية مجلـــس 

 ) ثالث سنــوات على عزله.3االدارة إال بعد مضي (
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  الباب الخامس

 الجمعية العمومية

  إجتماع الجمعية العمومية)  40المادة  (

الجمعية العمومية ويكون له من  إجتماعات ويكون لكل مساهم حق حضور ،دبي تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة   -أ

األصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء 

أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب 

 ، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.المصدر ) من رأس مال الشركة%5أكثر من (

للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته  بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم   - ب

ليمثله في إجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار مقامه، 

 التفويض.

  اإلعالن عن الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية)  41المادة (

 إحــداهماتصــدر توجــه الــدعوة إلــى المســاهمين لحضــور إجتماعــات الجمعيــة العموميــة بــإعالن فــي صــحيفتين يــوميتين محليتــين 

وذلـك قبـل الموعـد المحـدد لإلجتمـاع  بخمسـة عشـر يومـًا أو اية طريقة أخـرى وفـق توجيهـات الهيئـة باللغة العربية وبكتب مسجلة 

، ويجـب أن تتضـمن الـدعوة جـدول أعمـال ذلـك اإلجتمـاع وترسـل صـورة مـن  الهيئـةعلـى األقـل وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقـة 

  ة المختصة.أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلط

  الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية) 42(المادة 

 الدعوة للجمعية العمومية من قبل : تتم

 وكذلك كلما رأى وجها لذلك.في المكان و الزمان المناسبين مجلس اإلدارة خالل األشهر األربعة التالية لنهاية السنة المالية   .أ
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ـــة أو يجـــوز   .ب ) مـــن رأس مـــال الشـــركة علـــى األقـــل كحـــد أدنـــى  %20أو أكثـــر يملكـــون (  لمســـاهملمـــدقق الحســـابات أو للهيئ

وألســباب جديــة تقــديم طلــب لمجلــس ادارة الشــركة لعقــد الجمعيــة العموميــة ويتعــين علــى مجلــس اإلدارة فــي هــذه الحالــة  دعــوة 

) خمسـة عشـر 15تقـل عـن (و يتم إنعقاد الجمعية خالل مـدة ال  الجمعية العمومية خالل خمسة أيام  من تاريخ تقديم الطلب

 .يومًا من تاريخ الدعوة لإلجتماع) ثالثين 30يومًا و ال تتجاوز (

يجب أن يودع الطلب المذكور بالبند (ب) أعاله المركز الرئيسي للشركة وأن يبـين فيـه الغـرض مـن اإلجتمـاع والمسـائل التـي   .ج

صـرف باألسـهم المملوكـة لـه بنـاء علـى طلبـه لحـين يجب مناقشتها وأن يقدم طالب اإلجتماع شـهادة مـن السـوق تفيـد حظـر الت

  إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية.

  إختصاص الجمعية العمومية السنوية   )43المادة (

  بالنظر وٕاتخاذ قرار في المسائل اآلتية:   تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة

  خالل السنة وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهم . تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي         - أ

  ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر .  -ب

  إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند اإلقتضاء.  -ت

 تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.         -ث

  ة.مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منح        -ج

 مقترح مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها.    -ح

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.   -خ

  إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.   - د

  إلجتماع الجمعية العموميةتسجيل حضور المساهمين  )44المادة (

الجمعية العمومية أسماءهم في السجل اإللكتروني الذي تعده  إجتماع يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور  - أ

 إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان اإلجتماع قبل الوقت المحدد إلنعقاد ذلك اإلجتماع بوقت كاف.
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ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها وعدد األسهم التي  سم المساهم أو منايجب أن يتضمن سجل المساهمين   -ب

يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور اإلجتماع يذكر فيها عدد 

 األصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

تماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها يستخرج من سجل المساهمين خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت في اإلج  -ت

ويتم إلحاق  لممثل الهيئةمن قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس اإلجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منها 

 نسخة منها بمحضر إجتماع الجمعية العمومية.

صاب المحدد لذلك يغلق باب التسجيل لحضور إجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس اإلجتماع إكتمال الن  -ث

اإلجتماع 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.

  سجل المساهمين  ) 45المادة (

والتصــويت علــى قراراتهــا الجمعيــة العموميــة للشــركة  إجتماعــاتفــي حضــور يكـون ســجل المســاهمين فــي الشــركة الــذين لهــم الحــق 

  .طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق

  

 القانوني إلجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها نصابال  )46المادة (

ويتحقق النصاب في إجتماع للجمعية العمومية  تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة،  - أ

الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في  رأسمالمن  )%50يمثلون بالوكالة ماال يقل عن( بحضور مساهمين يملكون أو

 ، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى إجتماع ثان يعقدو ذلك خالل نصف ساعة من الوقت المحدد لإلجتماع اإلجتماع األول

) خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلجتماع األول وُيعتبر اإلجتماع 15وال تجاوز ( أيام) خمسة 5بعد مضي مدة ال تقل عن (

 .ينضر احأيًا كان عدد الالمؤجل صحيحًا 
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تصدر قرارات الجمعية ) من هذا النظام ، 50لتى يتعين صدورها بقرار خاص وفقأ للمادة (فيما عدا القرارات ا  -ب

وغير المستثناة من التصويت بموجب قانون الشركات (وفق  العمومية للشركة بأغلبية األسهم الممثلة في اإلجتماع

وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواًء كانوا حاضرين في اإلجتماع الذي صدرت فيه  ،المقتضى)

هذِه القرارات أو غائبين عنه وسواًء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها، ويتم وٕابالغ صورة منها إلى كل من الهيئة 

 الهيئة بهذا الشأن.والسوق والسلطة المختصة وفقًا للضوابط الصادرة عن 

 رئاسة الجمعية العمومية وتدوين وقائع اإلجتماع  )47المادة (

أو أي عضو آخر معين من المجلس  يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابِه يرأسها نائبه  .أ

التصويت بأية وسيلة تحددها  ، ويكون يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك غيابهموفي حال  لهذا الغرض

الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررًا لإلجتماع، وٕاذا 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 

 ى أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.جامعًا لألصوات عل

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 

  ة للمناقشات التي دارت في اإلجتماع.عارضتها وخالصة وافي

تدون محاضر إجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في شأنه الضوابط   .ت

الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع األصوات ومدقق الحسابات، ويكون  الصادرة عن

  الموقعون على محاضر اإلجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
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  طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية )48المادة (

رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة  يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها

فيجب إتباع طريقة التصويت   بتعيينهم للتصويت، و إذا تعلق األمر بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو

  . السري التراكمي

  تصويت أعضاء مجلس اإلدارة على قرارات الجمعية العمومية  )49المادة (

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصويت على ) من قانون الشركات، 178مع مراعاة ما نصت عليه المادة (

قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض 

، وفي حال كون عضو مجلس اإلدارة يمثل شخصًا اعتباريًا فيتم استبعاد أسهم ذلك لشركةالمصالح أو بخالف قائم بينهم وبين ا

  .الشخص اإلعتباري

  إصدار القرار الخاص )50المادة (

قـــانون يحـــق لهـــم التصـــويت وفـــق  الـــذين مـــن الحاضـــرين و %75يتعـــين علـــى الجمعيـــة العموميـــة إصـــدار قـــرار خـــاص بأغلبيـــة 

    -في الحاالت التالية: الشركات

 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

 تعديل عقد التأسيس أو النظام االساسي.  .و



25 
 

 في الحاالت التى يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.  .ز

الهيئــة والســلطة المختصــة علــى إستصــدار القــرار  موافقــة) مــن قــانون الشــركات 139األحــوال وفقــًا لحكــم المــادة (وفــي جميــع 

  .للشركةاألساسي  التأسيس والنظامعقد  بتعديلالخاص 

 إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية  )51المادة  (

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

الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية  و للضوابط لقانون الشركاتوفقًا إستثناء من البند (أ) من هذه المادة   .أ

  العمومية الصالحية فيما يلي:

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

لعمومية وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية ا -2

) من رأس مال الشركة على األقل، ويجب على رئيس إجتماع %10طلب يقدم من الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (

الجمعية الجمعية العمومية  إدراج البند اإلضافي قبل البدء في مناقشة جدول األعمال أو عرض الموضوع على 

 العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول األعمال من عدمه.

 الباب السادس

  مدقق الحسابات

  تعيين مدقق الحسابات  )52المادة (

مـن مجلـس اإلدارة، ويشـترط ى ترشـيح يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينـه وتحـدد أتعابـه الجمعيـة العموميـة بنـاءًا علـ  -أ

     .له بمزاولة المهنة اً مقيدًا لدي الهيئة  ومرخصفي مدقق الحسابات أن يكون 

ن مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على أال تتجاوز مدة تجديد ُيعي  - ب

 ثالث سنوات متتالية. تعيينه

 إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية.يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إجتماع تلك الجمعية إلى نهاية   - ت
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  إلتزامات مدقق الحسابات  )53المادة (

  يتعين على مدقق الحسابات مراعاة ما يلي:

  اإللتزام باألحكام المنصوص عليها في قانون الشركات واالنظمة والقرارات والتعاميم المنفذة له.  .أ

  أن يكون مستقًال عن الشركة ومجلس إدارتها.  .ب

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

  أال يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.  .د

أال يكون شريكًا أو وكيًال ألي من مؤسسي الشركة أو أي مـن أعضـاء مجلـس إدارتهـا أو قريبـًا ألي مـنهم حتـى الدرجـة   .ه

 الثانية. 

  اشترطت الهيئة ذلك. تزويد بوليصة تأمين مهني متى  .و

 .ساهمةلديه ما يزيد عن خمس سنوات خبرة في مجال تدقيق الشركات الم  .ز

 صالحيات مدقق الحسابات )54المادة (

يكون لمدقق الحسابات الحق في اإلطالع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغيـر ذلـك مـن   .أ

التي يراها الزمـة ألداء مهمتـه ولـه كـذلك أن يتحقـق مـن موجـودات الشـركة وثائق ومستندات وله أن يطلب اإليضاحات 

 وٕالتزاماتهــا ، وٕاذا لــم يــتمكن مــن إســتعمال هــذه الصــالحيات أثبــت ذلــك كتابــة فــي تقريــر يقــدم إلــى مجلــس اإلدارة، فــإذا

  المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة.  المجلس من تمكين قصر

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

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

 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. -1

 مدى إتفاق حسابات الشركة مع السجالت المحاسبية. -2
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أو اباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة تلتزم الشركة التابعة ومدقق حس -3

  ألغراض التدقيق.الشركة األم 

 التقرير السنوي لمدقق الحسابات )55المادة (

 ،المنصـوص عليهـا فـي قـانون الشـركاتيقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية تقريرا يشـتمل علـى البيانـات والمعلومـات   .أ

أن يـذكر فـي تقريـره وكـذلك فـي الميزانيـة العموميـة للشـركة المسـاهمات الطوعيـة التـى قامـت بهـا الشـركة خـالل السـنة الماليــة و 

  ألغراض خدمة المجتمع " إن وجدت" وأن يحدد الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية. 

أ تقريـــره فـــي الجمعيـــة العموميـــة، موضـــحًا أيـــة يجـــب علـــى مـــدقق الحســـابات أن يحضـــر إجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة وأن يقـــر   .ب

معوقــات أو تــدخالت مــن مجلــس اإلدارة واجهتــه أثنــاء تأديــة أعمالــه، وأن يتســم تقريــره باإلســتقاللية والحياديــة، وأن يــدلي فــي 

الي اإلجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعملـه وبوجـه خـاص فـي ميزانيـة الشـركة ومالحظاتـه علـى حسـابات الشـركة ومركزهـا المـ

وأية مخالفات بها، ويكون المدقق مسؤوًال عن صحة البيانات الواردة في تقريره، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العموميـة أن 

 يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه .

  الباب السابع

 مالية الشركة

 حسابات الشركة   )56المادة (

تتضــمن كشــوف الميزانيــة كمــا فــي آخــر يــوم مــن الســنة الماليــة  ســنة ماليــة خاصــة لكــلحســابات  علــى مجلــس اإلدارة إعــداد  .أ

 وكشف حساب األرباح والخسائر.

صـورة صـحيحة وعادلـة  هـذه الحسـابات تعكـس ، وان الشـركة وفـق المعـايير واألسـس المحاسـبية الدوليـة يجب إعداد حسـابات  .ب

عن أرباح أو خسائر الشـركة للسـنة الماليـة وعـن وضـع الشـركة فـي نهايـة السـنة الماليـة وأن تتقيـد بأيـة متطلبـات يـنص عليهـا 

 الصادرة. ذات الصلة قانون الشركات أو القرارات

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

فيمـا عـدا السـنة الماليـة االولـى التـى بـدأت ، ديسـمبر مـن كـل سـنة  31تبدأ السنة المالية للشركة مـن أول ينـاير وتنتهـي فـي نهايـة

  .من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وانتهت في السنة التالية

 الميزانية العمومية للسنة المالية )58المادة (

 .يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية .1

المجلس إعداد تقرير عـن نشـاط الشـركة ومركزهـا المـالي فـي ختـام السـنة الماليـة والطريقـة التـي يقترحهـا لتوزيـع األربـاح  على  .2

  .الصافية

صـــورة مـــن الميزانيـــة وحســـاب األربـــاح والخســـائر  مـــع نســـخة مـــن تقريـــر مـــدقق الحســـابات وتقريـــر مجلـــس اإلدارة وتقريـــر  ترســـل

دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقـة علـى نشـر  تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بمسودةكما  الحوكمة إلى الهيئة

) مـن قـانون 172بوقـت كـاٍف  مـع مراعـاة حكـم المـادة ( عـد إنعقـاد إجتمـاع الجمعيـة العموميـةالدعوة في الصحف اليومية قبـل مو 

  .الشركات

  

  توزيع األرباح)   59المادة( 

   -توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا لما يلي:

متى بلغ  االقتطاعالقانوني ويوقف هذا  االحتياطي) عشرة بالمائة من صافي األرباح تخصص لحساب %10تقتطع (  .أ

 االحتياطي) خمسين بالمائة على األقل من رأس مال الشركة المدفوع وٕاذا نقص %50قدرا يوازي ( االحتياطيمجموع 

 االقتطاع.عن ذلك تعين العودة إلى 

وصية مجلس اإلدارة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من األرباح تحدد الجمعية العمومية بناء على ت  .ب

 الصافية بعد خصم اإلحتياط القانوني واإلحتياطي اإلختياري.
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 يستحق المساهم حصته من األرباح وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.  .ج

للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من ) من الربح الصافي %10تخصص نسبة أو مبلغ مقطوع ال تزيد على (  .د

االستهالكات واالحتياطيات كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية 

للنظر فيها، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد ُوّقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة  

مجلس اإلدارة لقانون الشركات أو للنظام األساسي للشركة خالل السنة المالية المنتهية، وللجمعية بسبب مخالفات 

العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من 

 مجلس اإلدارة.

رحيل صافي األرباح أو جزء منها إلى السنة المقبلة أو يجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ت   .ه

تخصيص نسبة معينة إلنشاء احتياطي اختياري يخصص ألغراض محددة يقوم مجلس اإلدارة باقتراحها للجمعية 

 العمومية العتمادها.

و/اووفقًا  يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية على المساهمين وفقًا لسياسة توزيع األرباح   .و

 للقرارات التي يقترحها مجلس اإلدارة وتعتمدها الجمعية العمومية.

 التصرف في اإلحتياطي اإلختياري والقانوني) 60المادة  (

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

لتوزيعه كأرباح على لى المساهمين، وٕانما يجوز إستعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المصدر اإلحتياطي القانوني ع

  المساهمين في السنوات التي ال تحقق الشركة فيها أرباحًا صافية كافية للتوزيع عليهم.
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  :  الباب الثامن

  المنازعات

 المسؤولية دعوىسقوط ) 61المادة (

ال يترتــب علــى أي قــرار يصــدر مــن الجمعيــة العموميــة بــإبراء ذمــة مجلــس اإلدارة ســقوط دعــوى المســؤولية المدنيــة ضــد أعضــاء 

مجلــس اإلدارة بســبب األخطــاء التــي تقــع مــنهم فــي تنفيــذ مهمــتهم وٕاذا كــان الفعــل الموجــب للمســؤولية قــد عــرض علــى الجمعيــة 

قط بمضــي ســنة مــن تــاريخ انعقــاد هــذه الجمعيــة، ومــع ذلــك إذا كــان الفعــل العموميــة وصــادقت عليــه فــإن دعــوى المســؤولية تســ

 جريمة جنائية فال تسقط دعوى المسؤولية إال بسقوط الدعوى العمومية. يشكلالمنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

  

  الباب التاسع

 حل الشركة وتصفيتها

 حل الشركة)  62المادة  (

 تنحل الشركة ألحد األسباب التالية:

  إنتهاء المدة المحددة في هذا النظام األساسي ما لم تجدد المدة طبقًا للقواعد الواردة بهذا النظام.  -أ

  هالك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي إستثمارًا مجديًا.  - ب

  . اإلندماج وفقًا ألحكام قانون الشركات  -ج

 صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بحل الشركة.  - د

 صدور حكم قضائي بحل الشركة.  - ه
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 تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالها) 63المادة  (

) ثالثــين يومــًا مــن تــاريخ اإلفصــاح 30إذا بلغــت خســائر الشــركة نصــف رأس مالهــا المصــدر وجــب علــى مجلــس اإلدارة خــالل (

لالنعقاد إلتخاذ قرار خـاص بحـل الشـركة قبـل األجـل المحـدد للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية 

  لها  أو إستمرارها في مباشرة نشاطها.

  تصفية الشركة) 64المادة (

عنــد إنتهــاء مــدة الشــركة أو حلهــا قبــل األجــل المحــدد تعــين الجمعيــة العموميــة بنــاءا علــى طلــب مجلــس اإلدارة طريقــة التصــفية 

ومـع ذلـك يسـتمر مجلـس اإلدارة قـائم علـى الشـركة  لحين حل مجلس اإلدارة سلطة وتنتهي وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم

إدارة الشــركة ويعتبــر بالنســبة إلــى الغيــر فــي حكــم المصــفين إلــى أن يــتم تعيــين المصــفي، وتبقــى ســلطة الجمعيــة العموميــة قائمــة 

 طوال مدة التصفية إلى أن يتم اإلنتهاء من كافة أعمال التصفية.

  العاشرالباب 

 األحكام الختامية 

  مساهمات طوعية)  65المادة (

يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد إنقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحًا، أن تقدم مساهمات طوعية 

يتين السابقتين ) من متوسط األرباح الصافية للشركة خالل السنتين المال%2ألغراض خدمة المجتمع ، ويجب أال تزيد على (

  للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.

  الحوكمة )  ضوابط66المادة (

ات المنفذة ألحكام قانون والقرار  الصادرة عن الهيئة يسري على الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي

  .وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام قانون الشركات ومكمًال له، ويعتبر جزءًا ال يتجزأ من النظام األساسي للشركة الشركات
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  تسهيل أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئة) 67المادة (

والرئيس التنفيذي والمديرين بالشركة ومدققي حساباتها تسهيل أعمال التفتيش الدوري  و المدير العام على مجلس إدارة الشركة

، وكذلك اإلطالع المفتيشين من بيانات أو معلومات الذي تقوم به الهيئة من خالل المفتشين المكلفين من قبلها وتقديم ما يطلبه

وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق على  أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجالت لدى فروعها 

  حساباتها.

 في حال التعارض )  68المادة (

 تم صياغة نظام التأسيس هذا باللغتين العربية و االنجليزية على ان تسمو اللغة العربية عند أي تعارض بين النصين.  .أ

كام الواردة بقانون الشركات أو األنظمة والقرارات والتعاميم في حال التعارض بين النصوص الواردة بهذا النظام مع أيًا من األح

    .ألفضلية لقانون الشركات ومن ثم األنظمة و القراراتتكون االمنفذة  له 

  نشر النظام األساسي  69المادة 

  يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.

  التوقيع

  .6/2016بتاريخ   /وفقًا للقرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية للشركة 

 نبالنيابة عن المساهمي


