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 تمھید

 
أم  ف��ي إم��ارة –ش��ركة مس��اھمة عام��ة أم القی��وین لإلس��تثمارات العام��ة ش��ركة تأسس��ت  

الرخص��ة بموج��ب بع��د موافق��ة الس��لطات المختص��ة و م��ارات العربی��ة المتح��دةبدول��ة اإل القی��وین
أم قتص��ادیة بإم��ارة م��ن دائ��رة التنمی��ة اإل ۲۷/۱۱/۱۹۸۳ ادرة بت��اریخص�� ۱٤التجاری��ة رق��م 

عق��د التأس��یس  وبموج��ب۱۹۸۲فبرای��ر  ۱۱بت��اریخ  ۲/۸۲رق��م  والمرس��وم األمی��ري القی��وین
) ۲رق�م ( تح�ادياإلالقانون  فقاً ألحكاموو ۱۱/۰۲/۱۹۸۲المؤرخ في  ساسي للشركةوالنظام األ

 والقوانین المعدلة لھ. في شأن الشركات التجاریة ۱۹۸٤لسنة 
 

ف��ي ش��أن الش��ركات التجاری��ة الص��ادر ف��ي  ۲۰۱٥) لس��نة ۲ولم��ا ك��ان الق��انون اإلتح��ادي رق��م (
ف�ي ش�أن الش�ركات  ۱۹۸٤) لس�نة ۸رق�م ( تح�ادياإلالقانون قد نص على  إلغاء  ۳/۲۰۱٥/۲٥

ع�دیل أنظمتھ�ا بتالقائمة الشركات المساھمة العامة  وأوجب علىالمعدلة لھ،   والقوانین التجاریة
 .ھمع أحكام افقوساسیة بما یتاأل

وق��ررت بموج��ب ق��رار خ��اص الجمعی��ة العمومی��ة للش��ركة  إجتمع��ت ۱۹/۰۳/۲۰۱٦بت��اریخ 
) ۲شركة  لیتوافق وأحكام القانون اإلتح�ادي رق�م (لاألساسي لالموافقة على تعدیل أحكام النظام 

 على النحو التالي:  وذلك  في شأن الشركات التجاریة ۲۰۱٥لسنة 
 

 الباب األول
 )1المادة (

 التعاریف
م�ا ل�م یوج�د  منھا كل قرین المحددة للتعابیرالتالیة،المعاني یكون األساسي، النظام ھذابف

 :ما یدل على غیر ذلك النص سیاقفي 
 .المتحدة العربیة اإلمارات دولة :الدولـــة

ف��ي ش��أن الش��ركات  2015) لس��نة 2الق��انون اإلتح��ادي رق��م ( :الش��ركات التجاری��ة ق��انون
 .وأي تعدیل یطرأ علیھ التجاریة

 .المتحدة العربیة اإلمارات بدولة والسلع المالیة األوراق ھیئة:الھیئـــة
 .باإلمارة المعنیة قتصادیةاإل التنمیة دائرة :المختصة السلطة

 النظام األساسي مسودة 

بسوق أبوظبي لألوراق مدرجة  شركة مساھمة عامةستثمارات العامة لإللشركة أم القیوین 
 المالیة

 



۲ 
 

 
 
 

 أس�ھم دراجإ ت�م والت�ي الھیئ�ة قب�ل م�ن الدول�ة ف�ي الم�رخص المالیة األوراق سوق :الســـوق
 .بھ الشركة

ھ��و ك��ل م��ن وق��ع عق��د تأس��یس الش��ركة ویمتل��ك نس��بة م��ن رأس مالھ��ا نق��داً أو ق��دم  المؤس��س:
 .حصصاً عینیة عند تأسیسھا

 .الشركة إدارة مجلس :اإلدارة مجلــس
 نض��باط المؤسس��ي ف���يالت��ي تحق���ق اإلالقواع��د مجموع��ة الض���وابط و :الحوكم��ة ض��وابط
الش���ركة وفق���اً للمع���اییر واألس���الیب العالمی���ة وذل���ك م���ن خ���الل تحدی���د ف���ي دارة واإل العالق���ات

عتب�ار للشركة وتأخذ في اإل العلیا مسؤولیات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة
 حمایة حقوق المساھمین وأصحاب المصالح.

 ثالث�ة ع�ن ماالیق�ل یملك�ون الذین المساھمین أصوات بأغلبیة القرارالصادر :الخاص القرار
 .للشركة العمومیة الجمعیة جتماعإ في الممثلة األسھم أرباع

 الت��ي األس��ھم ع��دد یس��اوي األص��وات م��ن ع��دد مس��اھم لك��ل یك��ون أن:التراكم��ي التص��ویت
 م��ن ب��ین أوتوزیعھ��ا اإلدارة مجل��س لعض��ویة واح��د لمرش��ح بھ��ا بالتص��ویت یق��وم یملكھا،بحی��ث

 ختارھمإ الذین للمرشحین یمنحھا التي األصوات الیتجاوزعدد أن على المرشحین من یختارھم
 .األحوال من حال بأي بحوزتھ التي عدداألصوات

القرار بسبب مصلحة شخصیة مادی�ة تخاذ إالحالة التي یتأثر فیھا حیاد : ح ـتعارض المصال
قة م�ع مص�الح الش�ركة طراف ذات العالأو معنویة حیث تتداخل أو تبدو أنھا تتداخل مصالح األ

 ستغالل الصفة المھنیة أو الرسمیة بطریقة ما لتحقیق منفعة شخصیة.إككل أو عند 
ف�ي تعی�ین أغلبی�ة  -بشكل مباشر أو غی�ر مباش�ر -القدرة على التأثیر أو التحكم : رةـــــالسیط

منھ أو من الجمعیة العمومی�ة للش�ركة، وذل�ك  إدارة شركة أو القرارات الصادرة أعضاء مجلس
 تفاق أو ترتیب آخر یؤدي إلى ذات التأثیر.إیة نسبة من األسھم أو الحصص أو بمن خالل ملك

 : العالقة ذات األطراف
العلیا بالشركة، والشركات التي دارة التنفیذیة رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإل •

یملك فیھا أي من ھؤالء حصة مسیطرة، والشركات األم أو التابعة أو الشقیقة أو الحلیفة 
 للشركة.

 أقارب رئیس أو عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة العلیا حتى الدرجة األولى. •
التعامل مساھماً بنسبة الشخص الطبیعي أو االعتباري الذى كان خالل السنة السابقة على  •

 % فأكثر بالشركة أو عضواً في مجلس إدارتھا أو شركتھا األم أو شركاتھا التابعة.۱۰
 .الشخص الذي لھ سیطرة على الشركة •
 
 
 



۳ 
 

 
 
 

 )2(المادة 
 أسم الشركة

 –) وھ�ي ش�ركة مس�اھمة عام��ة  أم القی�وین لإلس�تثمارات العام��ةأس�م ھ�ذه الش�ركة ھ��و ش�ركة (
 بعد بلفظ الشركة.ا یشار إلیھا فیم

 
 )3(المادة 

 المركز الرئیسي
 
، ویج�وز لمجل�س اإلدارة أن )أم القی�وین( م�ارة إمركز الش�ركة الرئیس�ي ومحلھ�ا الق�انوني ف�ي 

 .داخل الدولة وخارجھا ینشئ لھا فروعا ومكاتب
 
 )4(المادة 

 مدة الشركة 
قی��دھا بالس��جل  ت��اریخ ب��دأت م��ن س��نة میالدی��ة  ) مائ��ة 100(ھ��ي الم��دة المح��ددة لھ��ذه الش��ركة 

تجدد ھذه الم�دة بع�د ذل�ك تلقائی�ا لم�دد متعاقب�ة ومماثل�ة م�ا ل�م والتجاري لدي السلطة المختصة، 
 یصدر قرار خاص من الجمعیة العمومیة بتعدیل مدة الشركة أو إنھائھا .

 
 )5(المادة 

 أغرض الشركة
الق�وانین والق�رارات المعم�ول تكون األغراض التي أسست من أجلھ�ا الش�ركة متفق�ة م�ع أحك�ام 

 بھا داخل الدولة .
 -األغراض التي أسست من أجلھا الشركة ھي :

 اإلستثمار في المشروعات الصناعیة وتأسیسها وٕادارتها .      )١(
إمتالك وٕادارة وٕاستثمار وٕاستئجار العقارات والمباني ومباشرة أعمال اإلنشاء واإلدارة والتطویر  )٢(

والتشغیل واإلستغالل والصیانة والتأجیر للمباني والعقارات السكنیة واإلستثماریة والتجاریة والطبیة 
سواء داخل أو خارج  والمنتجعات السیاحیة والترفهیهة والریاضیة والصناعیة والتعلیمیة واإلداریة

 الدولة . 
 اإلستثمار في األسهم والسندات واألوراق المالیة بمختلف أنواعها داخل الدولة وخارجها والقیام بما  )٣(

  یستلزم ذلك من اإلكتتاب والشراء والبیع .
 



٤ 
 

 
 

 
ارة أي ترویج وٕامتالك وتأجیر وترخیص إمتیازات وحقوق إستغالل وٕاستثمار وتطویر وٕانشاء وتشغیل وٕاد )٤(

أو مشاریع أو إنشاءات تمتلكها الشركة أو تشارك في ملكیتها أو تدیرها أو  يأو مبان يعقارات أو أراض
                                                                             تستثمرها أو تستغلها .

شركات أو كیانات ترى الشركة أن تأسیسها أو القیام منفردة أو باإلشتراك مع الغیر بتأسیس وٕانشاء أي  )٥(
إمتالكها أو المشاركة فیها یحقق أو یسهل أو یوسع أغراض الشركة ، والقیام بشراء وضم ودمج أي كیان 

وكذلك للشركة أن تضم لها  ،و تسهیل أو توسیع أعمال الشركةأو مشروع إذا كان من شأن ذلك تحقیق أ
 اطها .شركات أو كیانات أخرى ذات صلة بنش

المساهمة أو اإلستثمار أو المشاركة في أي شركات أو هیئات أو مشاریع أو أي كیان آخر داخل أو  )٦(
 خارج الدولة وٕامتالك األسهم فیما ذكر عن طریق الشراء أو غیره بما یتفق مع نشاط الشركة . 

اإلنشاء والتشغیل إبرام أي عقود وٕاتفاقیات مطلوبة لتنفیذ أغراض الشركة ، بما في ذلك إبرام عقود  )٧(
واإلدارة والصیانة والشراء والبیع ، أو اإلتفاقیات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال إنشاء أو تطویر 

أي خدمات تبعیة ترتبط  أو تشغیل أو صیانة أي من أعمال أو نشاطات أو مرافق الشركة ، أو في مجال
وصیانة النشاطات أو األعمال أو المرافق التي  اإلتفاقیات المتعلقة بإنشاء وتطویر وتشغیل بذلك ، أو

 تمتلكها تلك الشركات ، باإلضافة الى إقتراض وٕاقراض األموال للشركات التابعة . 
مزاولة أي نشاط أو القیام بأي عمل من شأنه أن یعزز المركز المالي للشركة أو یزید من قیمتها أو قیمة  )٨(

 ویكون مرتبطًا بنشاط الشركة أو غرضها .موجوداتها أو یدعم مصالح المساهمین فیها 
من الجمعیة  خاصتفسر أغراض الشركة الواردة في الفقرات السابقة بأوسع معانیها وللشركة تعدیلها بقرار  )٩(

 العمومیة.
تمارس الشركة أغراضها بدولة اإلمارات العربیة المتحدة وخارجها طبقًا لما یقرره مجلس إدارة الشركة  )١٠(

ویجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون أو أن تشتري أو أن تلحق  في هذا الشأن ،

بأي وجه مع غیرها من الهیئات أو الشركات في داخل الدولة أو في خارجها ما دامت تزاول أعماًال شبیهة 

 بأعمالها .

ھا من الشركات ویجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون بأي وجھ مع غیر
 والمؤسسات والجھات داخل الدولة أو خارجھا مادامت تزاول أعماال شبیھة بأعمالھا.



٥ 
 

 
 
 

ال یجوز للشركة القیام بأیة نشاط یُشترط لمزاولتھ صدور ترخیص من الجھة الرقابی�ة المش�رفة عل�ى 
النشاط بالدولة أو خارج الدولة إال بعد الحصول على الترخیص من تلك الجھة وتقدیم نس�خة م�ن ھ�ذا 

 التراخیص للھیئة والسلطة المختصة. 
 
 

 الباب الثاني 
 رأسمال الشركة 

 
 )6(المادة 

 مال الُمصدرال رأس
درھ�ـم  ثالثمائ�ة وثالث�ة وس�تون ملی�ون ) ۳٦۳،۰۰۰،۰۰۰(بمبل�غ المص�در حدد رأس مال الش�ركة 

، درھ�م واح�د)۱(قیمة ك�ل س�ھم سھم  ثالثمائة وثالثة وستون ملیون) ۳٦۳،۰۰۰،۰۰۰(موزع على 
 واإللتزامات. الحقوق فيمتساویة مع بعضھا البعض من ذات الفئة جمیع أسھم الشركة و

 
 )7(المادة 

 نسبة الملكیة
جمیع أسھم الشركة إسمیة ویجب أن ال تقل نسبة مساھمة مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
ومواطني دول مجلس التعاون الخلیجي من األفراد الطبیعیین أو األشخاص اإلعتباریة المملوكة 

)% من رأس المال، 51الشركة عن (بالكامل لمواطني مجلس التعاون في أي وقت طوال مدة بقاء 
   %).49وال یجوز  أن تزید نسبة مساھمة غیر مواطني الدولة عن (

 
 )8(المادة 
 قبل الشركة إلتزام المساھم

 .مساھمتھم بالشركةلتزامات أو خسائر على الشركة إال في حدودال یلتزم المساھمون بأیة إ
 
 
 )9(المادة 

 وقرارات الجمعیة العمومیة اإللتزام بالنظام األساسي
لش�ركة وق�رارات جمعیاتھ�ا العمومی�ة وال األساس�ي لنظ�ام الیترتب على ملكیة الس�ھم قب�ول المس�اھم 

 في رأس المال .    مساھمتھستردادیطلب إ یجوز للمساھم أن
 



٦ 
 

 
 
 

 )01(المادة 
 عدم تجزئة السھم

ع��دة ورث��ة أو تملك��ھ أش��خاص الس��ھم غی��ر قاب��ل للتجزئ��ة وم��ع ذل��ك إذا آل��ت ملكی��ة الس��ھم إل��ى 
متعددون وجب أن یختاروا من بینھم من ینوب عنھم تج�اه الش�ركة، ویك�ون ھ�ؤالء األش�خاص 

تف��اقھم عل��ى إلتزام��ات الناش��ئة ع��ن ملكی��ة الس��ھم، وف��ي ح��ال ع��دم مس��ؤولین بالتض��امن ع��ن اإل
الش�ركة  خط�اروی�تم إ ختیار من ینوب عنھم یجوز ألي منھم اللجوء للمحكمة المختصة لتعیینھإ

 .والسوق المالي بقرار المحكمة بھذا الشأن
 

 )11( المادة 
 ملكیة السھم

ك��ل س��ھم یخ��ول مالك��ھ الح��ق ف��ي حص��ة معادل��ة لحص��ة غی��ره ب��ال تمیی��ز ف��ي ملكی��ة موج��ودات 
الش��ركة عن��د تص��فیتھا وف��ي األرب��اح المبین��ة فیم��ا بع��د وحض��ور جلس��ات الجمعی��ات العمومی��ة 

 والتصویت على قراراتھا. 
 )21(المادة 

 التصرف باألسھم
 بشأن  فیھ المدرجة المالي السوق في بھا المعمول والقرارات واألنظمة القوانین الشركة تتبع

 حقوق أي وترتیب ورھنھا ملكیتھا ونقل وتداولھا الشركة أسھم إصداروتسجیل
 كان إذا وجھ، أي أورھنھاعلى فیھا أوالتصرف الشركة أسھم عن تنازل أيّ  والیجوزتسجیل،علیھا

 التي والقواعدأنظمةاألوأ األساسي ھذاالنظام أحكام مخالفة اوالرھن أوالتصرف التنازل شأن من
 .الشأن ھذا في دارةاإل مجلس یصدرھا

 
 )31(المادة 

 ورثة أو دائني المساھم 
ال یجوز لورثة المساھم أو لدائنیھ بأیة حجة كانت أن یطلبوا وضع األخت�ام عل�ى دف�اتر الش�ركة 
أو ممتلكاتھا وال أن یطلبوا قسمتھا أو بیعھا جملة لعدم إمكان القسمة وال أن یتدخلوا بأیة طریقة 

ة كانت في إدارة الشركة ویجب عل�یھم ل�دى اس�تعمال حق�وقھم التعوی�ل عل�ى ق�وائم ج�رد الش�رك
 وحساباتھا الختامیة وعلى قرارات جمعیاتھا العمومیة . 

 
 
 
 
 



۷ 
 

 
 
 
 )41(المادة 

 زیادة أو تخفیض رأس المال 
إص�دار یج�وز زی�ادة رأس�مال الش�ركة ب ى موافق�ة الھیئ�ة والس�لطة المختص�ةبعد الحص�ول عل� .أ 

سمیة اإلإضافة عالوة إصدار إلى القیمة سمیة لألسھم األصلیة أو بأسھم جدیدة بنفس القیمة اإل
 كما یجوز تخفیض رأس مال الشركة. 

 
 

وال یجوز إصدار األسھم الجدیدة بأقل م�ن قیمتھ�ا اإلس�میة وإذا ت�م إص�دارھا ب�أكثر م�ن  .ب 
حتی��اطي الق��انوني ب��ذلك نص��ف ز اإلذل��ك أض��یف الف��رق إل��ى اإلحتی��اطي الق��انوني، ول��و ج��او

 رأسمال الشركة .
من الجمعیة العمومیة یصدر  رار خاصقموجب وتكون زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ ب .ج 

قتراح من مجلس اإلدارة في الحالتین وبعد سماع تقری�ر م�دقق الحس�ابات ف�ي حال�ة بناء على إ
أي تخفیض، وعلى أن یبین في حالة الزیادة مقدارھا وسعر إصدار األسھم الجدیدة ویب�ین ف�ي 

 حالة التخفیض مقدار ھذا التخفیض وكیفیة تنفیذه.
ھ�ذه كتت�اب ف�ي یس�ري عل�ى اإلوكتتاب باألس�ھم الجدی�دة للمساھمین حق األولویة في اإلیكون  .د 

في اإلكتت�اب  ولویةویُستثني من حق األ كتتاب في األسھم األصلیةالقواعد الخاصة باإل األسھم
 ما یلي: باألسھم الجدیدة

 .یؤدي الى تحقیق منافع للشركة وزیادة ربحیتھا ستراتیجيشریك إدخول -1
تحادیة والحكومات المحلی�ة والھیئ�ات المستحقة للحكومــة اإل ویل الدیون النقدیةحت-2

 .إلى أسھم في رأسمال الشركة والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمویل
م�ن خ�الل إع�داد برن�امج یھ�دف للتحفی�ز عل�ى  برنامج تحفی�ز م�وظفي الش�ركة3 - 

 .ھاسھمأل الموظفین تملكباالداء المتمیز وزیادة ربحیة الشركة 
 .فیھا أسھم الىالمصدرة من قبل الشركة اوالصكوك: السندات تحویل-4

 
وف��ي جمی��ع االح��وال الم��ذكورة أع��اله یتع��ین الحص��ول عل��ى موافق��ة الھیئ��ة وإس��تیفاء الش��روط 

 والضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن.
 

 )51المادة (
 الشركة  مستنداتودفاتر طالع على حق المساھم في اإل

عل�ى  أی�ة مس�تندات أو وث�ائق ك�ذلك لحق في اإلط�الع عل�ى دف�اتر الش�ركة ووثائقھ�ا وللمساھم ا
حد اإلطراف ذات العالقة ب�إذن م�ن مجل�س اإلدارة أو أتتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامھا مع 

 .بموجب قرار من الجمعیة العمومیة
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 الباب الثالث 
 سندات القرض أو الصكوك

 
 )61(المادة 

 إصدار سندات القرض أو الصكوك
أن تقرر بعد موافقة الھیئة صادر من جمعیتھا العمومیة بموجب قرار خاص  یكون للشركة

، ویبین القرار قیمة السندات أو قرض من أي نوع  أو صكوك إسالمیة إصدار سندات
 تفویض تصدر قرارا بالصكوك وشروط إصدارھا ومدى قابلیتھا للتحویل إلى أسھم ، ولھا أن 

مجلس اإلدارة في تحدید موعد إصدار السندات أو الصكوك على أال یتجاوز سنة من تاریخ 
 .الموافقة على التفویض

 
 

 )71المادة (
 السندات أو الصكوك تداول 

سواء كانت قابلة أو غیر قابلة یجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول  .أ 
 الشركة بقیم متساویة لكل إصدار.إلى أسھم في للتحول 

 .و الصكوك لحاملھاأصدار السندات إیجوز سمیاً والإو الصك أیكون السند  .ب 
 ویقع متساویة حقوقاً  ألصحابھا تعطي واحد قرض تصدربمناسبة التي أوالصكوك السندات .ج 

 .ذلك یخالف شرط كل باطالً 
 

 )18المادة (
 للتحول ألسھمقابلة الالسندات أو الصكوك 

 أووثائق إتفاقیاتال یجوز تحویل السندات أو الصكوك إلى أسھم إال إذا نُص على ذلك في 
ي قبول التحویل نشرة اإلصدار، فإذا تقرر التحویل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق فأو

صدار نشرة اإل إتفاقیات أو وثائق أو ما لم تتضمنسمیة للسند أو الصك إلأو قبض القیمة ا
تحویل السندات أو الصكوك ألسھم بناء على  یتعین التحویل ألسھم ففي ھذه الحالة إلزامیة

 . صداروافقة المسبقة من الطرفین عند اإلالم
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 الباب الرابع
 مجلس إدارة الشركة

 
 )19(المادة  

 إدارة الشركة
تنتخ�بھم الجمعی�ة العمومی�ة  ) عض�واً تسعة( عدد یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من .أ 

 للمساھمین بالتصویت السري التراكمي. 
یج��ب ف��ي جمی��ع األح��وال أن تك��ون أغلبی��ة أعض��اء المجل��س بم��ا ف��یھم ال��رئیس م��ن م��واطني  .ب 

 الدولة.
 

 )02(المادة  
 دارةمدة العضویة بمجلس اإل

ای�ة ، وف�ي نھة منصبھ لمدة ث�الث س�نوات میالدی�ةیتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدار .أ 
 نتھت مدة عضویتھم . نتخاب األعضاء الذین إھذه المدة یعاد تشكیل المجلس، ویجوز إعادة إ

لمجلس اإلدارة أن یعین أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة عل�ى أن یع�رض  .ب 
 ا إلقرار تعیینھم أو تعیین غیرھم.جتماع لھین على الجمعیة العمومیة في أول إھذا التعی

 األعضاء المعینین من قبل الحكومة اإلتحادی�ة أو المحلی�ة ف�ي مجل�س إدارة الش�ركةبإستثناء  .ج 
، ) من قانون الشركات التجاری�ة148بموجب مساھمتھا في رأسمال الشركة بموجب المادة (

 ز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خالل مدة والیة مجلس اإلدارةإذا بلغت المراك
ن یوم�اً م�ن ت�اریخ ش�غر جتم�اع خ�الل ثالث�یالجمعی�ة العمومی�ة لإلدع�وة مجلس الوجب على 

ح�وال یكم�ل العض�و الجدی�د ، وف�ي جمی�ع األنتخاب من یم�أل المراك�ز الش�اغرةآخر مركز إل
 .مدة سلفھ

، وال یج��وز أن یك��ون مق��رر المجل��س م��ن یك��ون للش��ركة مق��رر لمجل��س اإلدارة یج��ب أن .د 
 أعضائھ.

 
 )12المادة  (

 دارة العمومیة ألعضاء مجلس اإل الجمعیةحاالت تعیین 
ال��ذي یتع��ین أن یس��بق إجتم��اع آلی��ة الترش��ح لعض��ویة مجل��س اإلدارة وج��وب إتب��اع إس�تثناء م��ن 

) م�ن 144/2فق�اً لحك�م الم�ادة (ووالجمعیة العمومیة المقرر انعقادھا إلنتخ�اب أعض�اء المجل�س 
من األعضاء من ذوي الخبرة یجوز للجمعیة العمومیة أن تعین عدداً ، قانون الشركات التجاریة

ف��ي مجل��س اإلدارة م��ن غی��ر المس��اھمین ف��ي الش��ركة عل��ى أال یتج��اوز ثل��ث ع��دد األعض��اء 
 الحاالت التالیة:أیاً من  حال تحقق في المحددین بالنظام األساسي



۱۰ 
 

 
 
 

مرشحین خالل فترة فتح باب الترشح لعضویة مجلس العدم توافر العدد المطلوب من  .أ 
نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة  بشكل یؤدي الى اإلدارة

 نعقاده.إ
الموافقة على تعیین أعضاء مجلس اإلدارة الذین تم تعینھم في المراكز الشاغرة من  .ب 

 .قبل مجلس اإلدارة
وتعیین مجلس  إستقالة أعضاء مجلس اإلدارة أثناء إنعقادإجتماع الجمعیة العمومیة .ج 

 .ل الشركة لحین فتح باب الترشح لعضویة المجلسمؤقت لتیسیر اعما
 

 
 )22المادة  (

 متطلبات الترشح لعضویة المجلس
 ما یلي: دارة أن یقدم للشركة یتعین على المرشح لعضویة مجلس اإل

مع تحدید صفة العضو  السیرة الذاتیة موضحاً بھا الخبرات العملیة والمؤھل العلمي .۱
 .التى یترشح لھا (تنفیذي /غیر تنفیذي / مستقل)

لتزامھ بأحكام قانون الشركات التجاریة والقرارات المنفذه لھ والنظام األساسي إبإقرار  .۲
 .في إداء عملھ  یبذل عنایة الشخص الحریص ھ سوفوأن، للشركة

 مجالس عضویة فیھاأویشغل العمل یزاول التي والمؤسسات بأسماءالشركات بیان .۳
 .للشركة منافسة یشكل بصورةمباشرةأوغیرمباشرة بھ یقوم عمل أي إداراتھا وكذلك

 .الشركات التجاریة قانون من) 149( لمادةل مخالفةالمرشح إقراربعدم .٤
عتباري یتعین إرفاق كتاب رسمي من الشخص اإلعتباري ال ممثلي الشخص اإلفي ح .٥

 دارة.المرشحین لعضویة مجلس اإلمثلیھ محدد فیھ أسماء م
بیان بالشركات التجاریة التى  یساھم أو یشارك في ملكیتھا وعدد األسھم أو الحصص  .٦

 فیھا.
 

 )32(المادة  
 إنتخاب رئیس المجلس ونائبھ

ینتخ��ب مجل��س اإلدارة م��ن ب��ین أعض��ائھ رئیس��ا ونائب��ا لل��رئیس ویق��وم نائ��ب ال��رئیس مق��ام  .أ 
 الرئیس عند غیابھ أو قیام مانع لدیھ . 

، ویح���دد المجل���س دارةل���إل م���ن ب���ین أعض���ائھ عض���وا منت���دباً  ینتخ���ب مجل���س اإلدارة  .ب 
یمنحھ�ا بع�ض أعضائھ لجنة أو أكث�ر ختصاصاتھ ومكافآتھ ، كما یكون لھ أن یشكل من بین إ
 . مل بالشركة وتنفیذ قرارات المجلسختصاصاتھ أو یعھد إلیھا بمراقبة سیر العإ

 
 



۱۱ 
 

 
 
 
 )42(المادة 

 صالحیات مجلس اإلدارة
 عن نیابة والتصرفات بكافةاألعمال والقیام إدارةالشركة في السلطات اإلدارةكافة لمجلس .أ 

 لتحقیق المطلوبة الصالحیات كافة وممارسة بھ، القیام للشركة ماھومصرح الشركةحسب
 التجاریة الشركات قانون بھ حتفظإ إالما والصالحیات السلطات ھذه من أغراضھا،والیحد

 العمومیة للجمعیة األساسي أوالنظام
ون الموظفین ؤیضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلداریة والمالیة وش .ب 

ظیم أعمالھ وإجتماعاتھ وتوزیع خاصة بتن، كما یضع المجلس الئحة ومستحقاتھم المالیة
 .ختصاصات والمسئولیاتاإل
 

بیع وأعقد القروض آلجال تزید على ثالث سنوات في  اإلدارة مجلس تفویض تم كما. ج
عقارات الشركة أو المتجرأو رھن أموال الشركة المنقولة وغیر المنقولة أو إبراء ذمة مدیني 

 .تفاق على التحكیمالصلح واإللتزاماتھم أو إجراء إالشركة من 
 

 
 )52(المادة 

 تمثیل الشركة
یملك حق التوقیع عن الشركة على إنفراد كل من رئیس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر  .أ 

 یفوضھ المجلس في حدود قرارات مجلس اإلدارة .
 .الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقتھا بالغیر العضو المنتدبیكون  .ب 
لرئیس مجلس اإلدارة أن یفوض غیره من أعضاء مجلس اإلدارة في بعض یجوز  .ج 

 صالحیاتھ.
 ختصاصاتھ بشكل مطلق. إرة أن یفوض رئیس المجلس في جمیع ال یجوز لمجلس اإلدا .د 
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 )62(المادة  

 مكان إجتماعات المجلس
آخر یوافق علیھ جتماعاتھ في المركز الرئیسي للشركة أو في أي مكان یعقد مجلس اإلدارة إ

 أعضاء مجلس اإلدارة .
 
 

 )72(المادة  
 النصاب القانوني إلجتماعات المجلس والتصویت على قراراتھ

، و یجوز لعضو مجلس ة صحیحا إال بحضور أغلبیة أعضائھجتماع مجلس اإلدارون إال یك .أ 
أن  ، وف�ي ھ�ذه الحال�ة ال یج�وزغیره من أعضاء المجلس في التصویتاإلدارة أن ینیب عنھ 

 اإلدارة مجل�س أعض�اء ع�دد یق�ل س اإلدارة عن أكثر من عضو واح�د وأالینوب عضو مجل
 المجلس ویكون لھذا العضو صوتان. عددأعضاء نصف عن بأنفسھم الحاضرین

ال یجوز التصویت بالمراسلة، وعلى العضو النائب اإلدالء بصوتِھ عن العض�و الغائ�ب  .ب 
 .وفقاً لما تم تحدیده في سند اإلنابة

ر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین والممثلین وإذا تس�اوت وصد .ج 
 األصوات رجح الجانب الذي منھ الرئیس أو من یقوم مقامھ . 

لت��ي نظ��ر فیھ��ا جتماع��ات مجل��س اإلدارة أو لجان��ھ تفاص��یل المس��ائل اإتس��جل ف��ي محاض��ر  .د 
تخاذھا بما في ذلك أیة تحفظات لألعضاء أو آراء مخالف�ة عب�روا عنھ�ا، إوالقرارات التي تم 

جتماع�ات مجل�س اإلدارة إحاض�ر كافة األعض�اء الحاض�رین عل�ى مس�ودات م توقیعویجب 
حتف�اظ بھ�ا، لإل عتم�ادالمحاضر لألعضاء بع�د اإلعتمادھا، على أن ترسل نسخ من ھذه إقبل 

م�ن قب�ل مق�رر مجل�س اإلدارة وف�ي حال�ة  جتماعات مجلس اإلدارة ولجان�ھإوتحفظ محاضر 
عت�راض وتُ�ذكر أس�باب اإل حض�رف�ي الم عتراض�ھإأحد األعض�اء ع�ن التوقی�ع یُثب�ت  متناعإ

ویك�ون الموقع�ون عل�ى ھ�ذه المحاض�ر مس�ؤولین ع�ن ص�حة البیان�ات ال�واردة  ،حال إب�دائھا
 .في ھذا الشأن الصادرة عن الھیئة الضوابطب لتزم الشركةفیھا، وت

 م��ع الحدیث��ة التقنی��ة وس��ائل خ��الل م��ن إدارةالش��ركة مجل��س إجتماع��ات ف��ي یجوزالمش��اركة .ه 
 .الشأن بھذا الھیئة الصادرةعن والضوابط اإلجراءات مراعاة ضرورة
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 )28المادة (
 إجتماعات المجلس والدعوة إلنعقاده

 قل.على األ خالل السنة المالیة ) إجتماعات٤عدد (مجلس اإلدارةیجتمع  .۱
بناًء عل�ى دع�وة خطی�ة م�ن قب�ل رئ�یس مجل�س اإلدارة، أو بن�اًء عل�ى طل�ب  جتماعیكون اإل .۲

خطي یقدمھ عضوین من أعضاء المجلس على األقل وتوجھ الدعوة قبل أسبوع على األق�ل 
 من الموعد المحدد مشفوعة بجدول األعمال.

لی�ة أو س�ات متتاجتماع�ات المجل�س ث�الث جلإتغیب عض�و مجل�س اإلدارة ع�ن حض�ور  إذا .۳
 ، خالل مدة مجلس اإلدارة دون عذر یقبلھ  المجلس أعتبر مستقیالً.خمس جلسات متقطعة

 
 )29المادة (
 التمریرقرارات 

) م�ن ھ�ذا 28(بالم�ادة  ھ ال�واردةجتماعات�إ عددبالحد االدني لمجلس االدارة  لتزامإالى  باإلضافة
 ، فإن��ھ یج��وز لمجل��س اإلدارة إص��دار بع��ض قرارات��ھ ب��التمریر ف��ي الح��االت الطارئ��ة النظ��ام
جتم�اع تم�ت ال�دعوة الی�ھ وعق�د إتخ�ذت ف�ي إتلك القرارات ص�حیحة وناف�ذة كم�ا ل�و أنھ�ا وتُعتبر
 مع مراعاة ما یلي: أصوالً 

 أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمریر أربع مرات سنویاً. .أ 
اإلدارة باألغلبیة على أن الحالة التي تستدعي إصدار الق�رار  موافقة أعضاء مجلس .ب 

 بالتمریر حالة طارئة.
أعض�اء مجل�س اإلدارة الق�رار مكت�وب خطی�اً للموافق�ة علی�ھ مص�حوباً جمی�ع تسلیم  .ج 

 بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعتھ.
ة ادریج��ب الموافق��ة الخطی��ة باألغلبی��ة عل��ى أي م��ن ق��رارات مجل��س اإلدارة الص�� .د 

جتم��اع الت��الي لمجل��س اإلدارة لتض��مینھا ب��التمریر م��ع ض��رورة عرض��ھا ف��ي اإل
 جتماعھ.إبمحضر 

 
 

 )03(المادة 
 في عمل منافس للشركة عضو المجلس  شتراكإ

 یش�ترك أن س�نویا تج�دد للش�ركة العمومیة الجمعیة من بغیرموافقة اإلدارة مجلس الیجوزلعضو
 النش�اط ف�روع أح�د ف�ي غیره أولحساب یتجرلحسابھ أوأن الشركة منافسة شأنھ من عمل أي في

 لھ�ا وإالك�ان الش�ركة تخ�ص أوبیان�ات معلوم�ات أي یفش�ي أن لشركة،والیجوزلھا تزاولھا الذي
 لحس��اب أجری��ت كأنھ��ا لحس��ابھ زاولھ��ا الت��ي المربح��ة أوبإعتبارالعملی��ات ب��التعویض تطالب��ھ أن

 الشركة.
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 )13المادة (
 تعارض المصالح

أو للجھة التى  یمثلھ�ا بمجل�س اإلدارة على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون لھ  .أ 
إلتخ�اذ ع�رض عل�ى مجل�س اإلدارة صفقة أو تعامل تُ مصلحة مشتركة أو متعارضة في 

ف�ي محض�ر الجلس�ة، وال یج�وز ل�ھ  أن یبلغ المجلس ذلك وأن یثبت إق�راره قرار بشأنھا
 الصادر في شأن ھذه العملیة. شتراك في التصویت الخاص بالقرار اإل

) م�ن ھ�ذه الم�ادة أإذا تخلّف عضو مجلس اإلدارة عن إب�الغ المجل�س وفق�اً لحك�م البن�د ( .ب 
ج��از للش��ركة أو ألي م��ن مس��اھمیھا التق��دم للمحكم��ة المختص��ة إلبط��ال العق��د أو إل��زام 

 العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت لھ من التعاقد ورده للشركة.
 

 )23المادة (
 منح القروض ألعضاء مجلس االدارة

أیة  ال یجوز للشركة تقدیم قروض ألي من أعضاء مجلس إدارتھا أو عقد كفاالت أو تقدیم .۱
ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لھم، ویعتبر قرضاً مقدماً لعضو مجلس اإلدارة وفقاً 

ئھ أو أي قریب لھُ حتى ، كل قرض مقدم إلى زوجھ أو أبناقانون الشركات التجاریةألحكام 
 الدرجة الثانیة.

ال یجوز تقدیم قرض إلى شركة یملك عضو مجلس اإلدارة أو زوجھ أو أبناؤه أو أي من  .۲
 % ) من رأس مالھا.20أقاربھ حتى الدرجة الثانیة  أكثر من ( 

 
 )33المادة (

 تعامل األطراف ذات العالقة في األوراق المالیة للشركة
تصل بھ من معلومات بحكم إیحظر على األطراف ذات العالقة أن یستغل أي منھم ما  

لھ أو لغیره أیا كانت  في تحقیق مصلحةفي الشركة أو وظیفتھ  في مجلس االدارة  عضویتھ
 نتیجة التعامل في األوراق المالیة للشركة وغیرھا من المعامالت، كما ال یجوز أن یكون ألي 

ة أو غیر مباشرة مع أي جھة تقوم بعملیات یراد بھا إحداث تأثیر في منھم مصلحة مباشر
 أسعار األوراق المالیة التي أصدرتھا الشركة.

 
 )43المادة (

 الصفقات مع األطراف ذات العالقة 
ال یجوز للشركة عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فیما ال 

الشركة، وبموافقة الجمعیة العمومیة للشركة فیما زاد على ذلك ویتم % من رأسمال 5یجاوز 
 ، ویتعین على مدقق حسابات بواسطة مقیم معتمد لدى الھیئة حوال في جمیع األ تقییم الصفقات
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بیان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالیة التي تمت الشركة أن یشتمل تقریره على 
 . تخذت بشأنھاأُ بین الشركة وأي من األطراف ذات  العالقة واإلجراءات التي 

 
 )53(المادة  

 تعیین الرئیس التنفیذي أو المدیر العام
للشركة أو عدة مدیرین أو وكالء  رئیساً تنفیذیاً أو مدیر عاملمجلس اإلدارة الحق في أن یعین 

للرئیس مفوضین وأن یحدد صالحیاتھم وشروط خدماتھم ورواتبھم ومكافآتھم، وال یجوز 
 مساھمة عامة مدیراً عاماً لشركة رئیساً تنفیذاً أو لمدیر العام للشركة أن یكونالتنفیذي أو ا

 أخرى.
 

 )63(المادة 
 عن إلتزامات الشركة سؤولیةأعضاء المجلسم

لتزامات الشركة ولین مسئولیة شخصیة فیما یتعلق بإیكون أعضاء مجلس اإلدارة مسئ ال .أ 
الناتجة عن قیامھم بواجباتھم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال یتجاوزون فیھ 

 حدود سلطاتھم . 
ختصاص�ھ، كم�ا تس�أل إس اإلدارة ف�ي ح�دود تلتزم الشركة باألعم�ال الت�ي یجریھ�ا مجل� .ب 

نشأ من الض�رر ع�ن األفع�ال غی�ر المش�روعة الت�ي تق�ع من�رئیس وأعض�اء عن تعویض ما ی
 المجلس في إدارة الشركة.

 
 

 )73(المادة  
 تجاه الشركة والمساھمین والغیر مسؤولیة أعضاء المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة مس�ؤولون تج�اه الش�ركة والمس�اھمین والغی�ر ع�ن جمی�ع أعم�ال  .أ 
ھ��ذا و الش��ركات التجاری��ة لق��انونستعم��ـال الس��لطة، وع��ن ك��ل مخالف��ـة الغ��ش وإس��اءة ا

 ، وعن الخطأ في اإلدارة، ویبطل كل شرط یقضي بغیر ذلك.األساسيلنظام ا
) من ھذه المادة على جمی�ع أعض�اء مجل�س أتقع المسؤولیة المنصوص علیھا في البند ( .ب 

ا كان القرار محل المس�اءلة اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع اآلراء، أما إذ
عتراض�ھم بمحض�ر إمت�ى ك�انوا ق�د أثبت�وا صادراً باألغلبیة فال یسأل عنھ المعارض�ون 

الجلسة،فإذا تغیب أحد األعضاء عن الجلسة التي صدر فیھا القرار فال تنتفي مس�ؤولیتھ 
 عتراض علیھ.ستطاعتھاإلإعلمھ بالقرار أو علمھ بھ مع عدم إال إذا ثبت عدم 
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 الباب الخامس
 الجمعیة العمومیة

 
 )38(المادة  

 إجتماع الجمعیة العمومیة
لكل مساھم حق حضور الجمعیة )، ویكون أم القیوینبإمارة ( للشركةالجمعیة العمومیة تنعقد  .أ 

العمومیة ویكون لھ من األصوات ما یعادل عدد أسھمھ، ویجوز لمن لھ حق حضور الجمعیة 
یختاره من غیر أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكیل خاص العمومیة أن ینیب عنھ من 

ثابت بالكتابة، ویجب أال یكون الوكیل لعدد من المساھمین حائزاً بھذه الصفة على أكثر من 
 %) من رأس مال الشركة، ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا النائبون عنھم قانوناً.5(

م�ن ص�ادر على إدارت�ھ  بموج�ب ق�رار  حد ممثلیھ أو القائمینأللشخص االعتباري أن یفوض  .ب 
عمومی��ة للش��ركة، ویك��ون الجمعی��ة إجتماعاتالمجل��س إدارت��ھ أو م��ن یق��وم مقام��ھ، لیمثل��ھ ف��ي 

 للشخص المفوض الصالحیات المقررة بموجب قرار التفویض.
 

 )39(المادة 
 جتماع الجمعیة العمومیةإلعالن عن الدعوة اإل

جتماع��ات الجمعی��ة العمومی��ة ب��إعالن ف��ي ص��حیفتین وج��ھ ال��دعوة إل��ى المس��اھمین لحض��ور إت
جتم�اع  مس�جلة وذل�ك قب�ل الموع�د المح�دد لإلیومیتین محلیتین تصدران باللغ�ة العربی�ة وبكت�ب 

على األقل وذلك بع�د الحص�ول عل�ى موافق�ة ھیئ�ة األوراق المالی�ة والس�لع ،  بخمسة عشر یوماً 
 رس�ل ص�ورة م�ن أوراق ال�دعوة إل�ىجتم�اع وتتتضمن الدعوة جدول أعمال ذل�ك اإل ویجب أن

 .السلطة المختصةو الھیئة
 

 
 )40(المادة 

 الدعوة إلجتماع الجمعیة العمومیة
خ�الل األش�ھر األربع�ة التالی�ة لنھای�ة دعوة الجمعیة العمومی�ة مجلس اإلدارة یجب على  .أ 

 .كلما رأى وجھا لذلككذلك و السنة المالیة
عل�ى % ) من رأس مال الشركة 20مساھم أو أكثر یملكون ( مدقق الحسابات أو یجوزل .ب 

عقد الجمعیة العمومیة تقدیم طلب لمجلس ادارة الشركة لاألقل كحد أدنى وألسباب جدیة 
دع�وة الجمعی�ة العمومی�ة خ�الل خمس�ة أی�ام  في ھذه الحال�ة  على مجلس اإلدارة ویتعین 

 من تاریخ تقدیم الطلب .
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 )14(المادة 

 الجمعیة العمومیة السنویةإختصاص 
تخاذ قرار في إتختص الجمعیة العمومیة السنویة للشركة على وجھ الخصوص بالنظر و

 المسائل اآلتیة:  
تقری��ر مجل��س اإلدارة ع��ن نش��اط الش��ركة وع��ن مركزھ��ا الم��الي خ��الل الس��نة وتقری��ر  .أ 

 مدققي الحسابات والتصدیق علیھم .
 . میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر .ب 
 قتضاء.نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند اإلإ .ج 
 تعیین مدققي الحسابات وتحدید أتعابھم.  .د 
مقترح��ات مجل��س اإلدارة بش��أن توزی��ع األرب��اح س��واء كان��ت توزیع��ات نقدی��ة أم أس��ھم  .ه 

 منحة.
 مقترح مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتحدیدھا.   .و 
لھم ورف��ع دع��وى المس��ؤولیة عل��یھم حس��ب إب��راء ذم��ة أعض��اء مجل��س اإلدارة، أو ع��ز .ز 

 األحوال.
 إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلھم ورفع دعوى المسؤولیة علیھم حسب األحوال.  .ح 

 
 )24(المادة 

 تسجیل حضور المساھمین إلجتماع الجمعیة العمومیة
یسجل المساھمون ال�ذین یرغب�ون ف�ي حض�ور الجمعی�ة العمومی�ة أس�ماءھم ف�ي الس�جل  .أ 

د جتماع قبل الوقت المح�درة الشركة لھذا الغرض في مكان اإلاإللكتروني الذي تعده إدا
 .جتماع بوقت كافإلنعقاد ذلك اإل

س�م المس�اھم أو م�ن ین�وب عن�ھ وع�دد األس�ھم الت�ي إالمس�اھمین سجل یجب أن یتضمن  .ب 
 لمساھم ، ویعطى ااء مالكیھا مع تقدیم سند الوكالةیملكھا وعدد األسھم التي یمثلھا وأسم

جتم��اع ی��ذكر فیھ��ا ع��دد األص��وات الت��ي یمثلھ��ا أص��الة أو أو النائ��ب بطاق��ة لحض��ور اإل
 .وكالة

جتم�اع وعة بع�دد األس�ھم الت�ي مثل�ت ف�ي اإلخالصة مطب المساھمین سجلیستخرج من  .ج 
ق ویتم توقیعھا من قبل ك�ل م�ن مق�رر الجلس�ة ورئ�یس اإلجتم�اع وم�دقونسبة الحضور 

 منھ��ا للمراق��ب الممث��ل للھیئ��ة وی��تم إلح��اق نس��خة منھ��ا تس��لم نس��خةحس��ابات الش��ركة و
 .جتماع الجمعیة العمومیةإبمحضر

 جتم�اععیة العمومیة عن�دما یعل�ن رئ�یس اإلباب التسجیل لحضور إجتماعات الجم یغلق .د 
 جتماع أو عدم إكتمالھ ، وال یجوز بعد ذلك قبول إكتمال النصاب المحدد لذلك اإل

 



۱۸ 
 

 
 
 

عتداد بصوتھ أو جتماع كما ال یجوز اإلضور ذلك اإلعنھ لحتسجیل أي مساھم أو نائب 
 .جتماعفي المسائل التي تطرح في ذلك اإل برأیھ

 
 )34(المادة 

 سجل المساھمین
إجتم��اع الجمعی��ة العمومی��ة ال��ذین لھ��م الح��ق ف��ي حض��ور س��جل المس��اھمین ف��ي الش��ركة  یك��ون

والمقاص��ة والتس�ویات ونق��ل طبق�ا للنظ��ام الخ�اص بالت�داول والتص�ویت عل��ى قراراتھ�ا للش�ركة 
لم��الي الم��درج فی��ھ أس��ھم الملكی��ة وحف��ظ األوراق المالی��ة والقواع��د المعنی��ة الس��ائدة ف��ي الس��وق ا

 الشركة.
 

 
 )44(المادة 

 نصاب القانوني إلجتماع الجمعیة العمومیة والتصویت على قراراتھاال
یتحق�ق النص�اب ف�ي و ، تختص الجمعیة العمومیة بالنظر في جمیع المسائل المتعلق�ة بالش�ركة .أ 

 %)50جتماع للجمعیة العمومیة بحضور مساھمین یملكون أویمثلون بالوكالة م�اال یق�ل ع�ن(إ
جتم��اع األول، وج��ب دع��وة الجمعی��ة كة، ف��إذا ل��م یت��وافر النص��اب ف��ي اإلالش��ر رأس��مالم��ن 

) 15وال تج�اوز ( أی�ام) خمس�ة 5جتم�اع ث�ان یعقدبع�د مض�ي م�دة ال تق�ل ع�ن (إالعمومی�ة إل�ى 
أی�اً ك�ان ع�دد جتم�اع المؤج�ل ص�حیحاً جتماع األول ویُعتب�ر اإلخمسة عشر یوماً من تاریخ اإل

 .ینضراحال
) م��ن ھ��ذا النظ��ام ، 48فیم��ا ع��دا الق��رارات الت��ى یتع��ین ص��دورھا بق��رار خ��اص وفق��أ للم��ادة ( .ب 

تك��ون ، وجتم��اعكة بأغلبی��ة األس��ھم الممثل��ة ف��ي اإلتص��در ق��رارات الجمعی��ة العمومی��ة للش��ر
جتم�اع ال�ذي انوا حاضرین ف�ي اإلالجمعیة العمومیة ملزمة لجمیع المساھمین سواًء ك قرارات

 ، ویتم صدرت فیھ ھذِه القرارات أو غائبین عنھ وسواًء كانوا موافقین علیھا أو معارضین لھا
وإبالغ صورة منھا إل�ى ك�ل م�ن الھیئ�ة والس�وق الم�الي المدرج�ة فی�ھ أس�ھم الش�ركة والس�لطة 

 الھیئة بھذا الشأن.الصادرة عن ط للضوابالمختصة وفقاً 
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 )54(المادة 
 جتماعلجمعیة العمومیة وتدوین وقائع اإلرئاسة ا

یرأس الجمعیة العمومیة رئیس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غیابِھ یرأسھا نائبھ وفي  .أ 
وسیلة حال غیابھما یرأسھا أي مساھم یختاره المساھمون لذلك عن طریق التصویت بأیة 

جتماع، وإذا كانـت الجمعیــة تبحث تحددھا الجمعیة العمومیة، كما تعین الجمعیة مقرراً لإل
جتماع أیا كان وجب أن تختار الجمعیة من بین المساھمین من مر یتعلق برئیس اإلفي أ

، ویعین الرئیس جامعاً لألصوات على أن جتماع خالل مناقشة ھذا األمراإلیتولى رئاسة 
 یة العمومیة تعیینھ. تقر الجمع

جتم���اع الجمعی���ة العمومی���ة یتض���من أس���ماء المس���اھمین الحاض���رین أو إیح���رر محض���ر ب .ب 
الممثلین وعدد األسھم التي في حیازتھم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المق�ررة لھ�م 
والق��رارات الص��ادرة وع��دد األص��وات الت��ي وافق��ت علیھ��ا أو عارض��تھا وخالص��ة وافی��ة 

 جتماع.التي دارت في اإلللمناقشات 
جتماع الجمعیة العمومیة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص إتدون محاضر  .ج 

الضوابط التي یصدر بھا قرار من الھیئة ویوقع كل محضر من رئیس  شأنھیتبع في 
ات، ویكون الموقعون على محاضر الجمعیة ومقررھا وجامع األصوات ومدقق الحساب

 ن صحة البیانات الواردة فیھ.جتماعات مسؤولین عاإل
 
 

 )46(المادة 
 طریقة التصویت بإجتماع الجمعیة العمومیة

یك��ون التص��ویت ف��ي الجمعی��ة العمومی��ة بالطریق��ة الت��ي یعینھ��ا رئ��یس الجمعی��ة إال إذا ق��ررت 
نتخاب أعضاء مجل�س اإلدارة أو یة العمومیة طریقة معینة للتصویت، و إذا تعلق األمر بإالجمع

) م�ن 21ینھم في الحاالت الت�ى یج�وز فیھ�ا ذل�ك وفق�اً لحك�م الم�ادة (یأو بتع لتھمئبمسابعزلھم أو 
 . ھذا النظام،  فیجب إتباع طریقة التصویت السري التراكمي
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 )47(المادة 

 دارة على قرارات الجمعیة العمومیةتصویت أعضاء مجلس اإل
عل�ى ق�رارات الجمعی�ة العمومی�ة  ش�تراك ف�ي التص�ویتیجوز ألعضاء مجل�س اإلدارة اإلال  .أ 

الخاص��ة ب��إبراء ذم��تھم م��ن المس��ؤولیة ع��ن إدارتھ��م أو الت��ي تتعل��ق بمنفع��ة خاص��ة لھ��م أو 
 .المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بینھم وبین الشركة

یس��تبعد أس��ھم ذل��ك الش��خص  تباری��اً عإن  عض��و مجل��س اإلدارة  یمث��ل شخص��ا ف��ي ح��ال ك��و .ب 
الجمعی�ة العمومی�ة أن یش�ترك ف�ي  إجتماع�اتز لمن ل�ھ ح�ق حض�ور ، كما ال یجوعتبارياإل

التصویت عن نفسھ أو عمن یمثلھ في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بین�ھ 
 وبین الشركة . 

 )48(المادة 
 إصدار القرار الخاص

یملكون م�ا بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یتعین على الجمعیة العمومیة إصدار قرار خاص  
ف��ي الح��االت  جتم��اع الجمعی��ة العمومی��ة للش��ركة إثالث��ة أرب��اع األس��ھم الممثل��ة ف��ي  ال یق��ل ع��ن

 -:التالیة
 .زیادة رأس المال أو تخفیضھ .أ 
 إصدار سندات قرض أو صكوك. .ب 
 . في أغراض خدمة المجتمع م مساھمات طوعیةیتقد .ج 
 . حل الشركة أو إدماجھا في شركة أخرى .د 
 .لشركة أو التصرف فیھ بأي وجھ آخربھ ا بیع المشروع الذي قامت .ه 
 .إطالة مدة الشركة .و 
 النظام االساسي.عقد التأسیس أو تعدیل  .ز 
 .قانون الشركات التجاریة إصدار قرار خاص فیھافي الحاالت التى یتطلب  .ح 

 
یتع��ین عل��ى ) م��ن ق��انون الش��ركات التجاری��ة 139وفق��اً لحك��م الم��ادة (وف��ي جمی��ع األح��وال 
على الحص��ول عل��ى الموافق��ة المس��بقة م��ن الھیئ��ة والس��لطة المختص��ةمجل��س إدارة الش��ركة 

قب�ل إستصدار القرار الخاص الذي یترتب علیھ تعدیل في عق�د تأسیس�ھا ونظامھ�ا األساس�ي 
 العرض على الجمعیة العمومیة.

 
 
 
 



۲۱ 
 

 
 

 
 )49(المادة  

 إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعیة العمومیة
 .المداولة في غیر المسائل المدرجة بجدول األعمالال یجوز للجمعیة العمومیة  .أ 
) من ھذه المادة ومع اإللتزام  بالضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن أإستثناء من البند ( .ب 

 الصالحیة فیما یلي:یكون للجمعیة العمومیة 
 .جتماعائع الخطیرة التي تكتشف أثناء اإلحق المداولة في الوق .۱
وفق الضوابط الصادرة عن  أعمال الجمعیة العمومیةفي جدول  بند إضافيإدراج  .۲

الھیئة أو عدد من المساھمین یمثل یقدم من بناء على طلب وذلك  الھیئة بھذا الشأن
،ویجب على رئیس إجتماع الجمعیة %) من رأس مال الشركة على األقل10(

عرض  وأ قبل البدء في مناقشة جدول األعمال ضافيالعمومیة  إدراج البند اإل
 .عمال من عدمھضافة البند الى جدول األلتقرر إالجمعیة العمومیة الموضوع على 

 
 الباب السادس 
 مدقق الحسابات

 
 )50(المادة 

 تعیین مدقق الحسابات
یك��ون للش��ركة م��دقق حس��ابات أو أكث��ر تعین��ھ وتح��دد أتعاب��ھ الجمعی��ة العمومی��ة بن��اء عل��ى  .أ 

الھیئ���ة   ىل��د ف��ي م��دقق الحس��ابات أن یك��ون مقی��داً  ویش��ترط، ترش��یح م��ن مجل��س اإلدارة
 ومرخص لھ بمزاولة المھنة.

وعلیھ مراقبة حسابات السنة المالیة التي عین مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجدید عیین یُ  .ب 
 .ثالث سنوات متتالیةینھ یمدة تجدید تعجاوز تعلى أال تلھا 

لجمعیة جتماع اإمعیة إلى نھایة الج جتماع تلكإمھامھ من نھایة  مدقق الحسابات یتولى .ج 
 .العمومیة السنویة التالیة

 )15(المادة 
 إلتزامات مدقق الحسابات

 یتعین على مدقق الحسابات مراعاة ما یلي:
نظم�ة والق�رارات ألاإللتزام باألحكام المنصوص علیھا في قانون الشركات التجاری�ة وا .أ 

 والتعامیم المنفذة لھ.
 .الشركة ومجلس إدارتھامستقالً عن أن یكون  .ب 
 .یجمع بین مھنة مدقق الحسابات وصفة الشریك في الشركةال أ .ج 
 ا.منصب فني أو إداري أو تنفیذي فیھأال یشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي  .د 



۲۲ 
 

 
 
 

أال یكون شریكاً أو وكیالً ألي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتھا أو  .ه 
 الثانیة.قریباً ألي منھم حتى الدرجة 

 
 

 )25(المادة 
 صالحیات مدقق الحسابات

الحق في اإلطالع في كل وقت عل�ى جمی�ع دف�اتر الش�ركة وس�جالتھا الحسابات كون لمدقق ی .أ 
ول�ھ أن یطل�ب اإلیض�احات الت�ي یراھ�ا الزم�ة  ومس�تندات ومستنداتھا وغیر ذل�ك م�ن وث�ائق

وإلتزاماتھ��ا ، وإذا ل��م ی��تمكن م��ن لك أن یتحق��ق م��ن موج��ودات الش��ركة ألداء مھمت��ھ ول��ھ ك��ذ
ف�إذا ل�م یق�م  ،ستعمال ھذه الص�الحیات أثب�ت ذل�ك كتاب�ة ف�ي تقری�ر یق�دم إل�ى مجل�س اإلدارةإ

المجلس بتمكین المدقق من أداء مھمتھ وجب على المدقق أن یرسل صورة م�ن التقری�ر إل�ى 
 . والسلطة المختصة وأن یعرضھ على الجمعیة العمومیةھیئة ال

الحسابات تدقیق حسابات الشركة وفحص المیزانیة وحساب األرباح  یتولى مدقق .ب 
والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع األطراف ذات العالقة ومالحظة تطبیق أحكام 

نظام، وعلیھ تقدیم تقریر بنتیجة ھذا الفحص إلى الجمعیة الھذا والشركات التجاریة قانون 
عند إعداد تقریره،  ویجب علیھ ،ة المختصةمنھ إلى الھیئة والسلط العمومیة ویرسل صورة

 التأكد مما یأتي:
 .الشركة بھا تحتفظ التي المحاسبیة السجالت صحة مدى −
 .المحاسبیة السجالت مع الشركة حسابات تفاقإ مدى −

لتزم بإثبات ذلك في تقریر یقدمھ إلى مدقق الحسابات لتنفیذ مھامھ، إذا لم یتم تقدیم تسھیالت إ .ج 
وإذا قّصر مجلس اإلدارة في تسھیل مھمة مدقق الحسابات، تعیّن علیھ  إلى مجلس اإلدارة

 إرسال نسخة من التقریر إلى الھیئة.
تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتھا بتقدیم المعلومات والتوضیحات التي یطلبھا مدقق  .د 

 حسابات الشركة القابضة ألغراض التدقیق.
 
 )35(المادة 

 الحساباتالتقریر السنوي لمدقق 
 والمعلوم���ات یق���دم م���دقق الحس���ابات إل���ى الجمعی���ة العمومی���ة تقری���را یش���تمل عل���ى البیان���ات .أ 

 میزانی�ةك�ذلك ف�ي الوف�ي تقری�ره أن ی�ذكر و،الش�ركات التجاری�ةا ف�ي ق�انون المنصوص علیھ�
غ�راض ألخ�الل الس�نة المالی�ة  الت�ى قام�ت بھ�ا الش�ركةالمساھمات الطوعی�ة شركة العمومیةلل

 .المساھمات الطوعیةالجھة المستفیدة من ھذه  ن یحددوأ" إن وجدت"  خدمة المجتمع
ف�ي تقری�ره  أن یق�رأوجتم�اع الجمعی�ة العمومی�ة أن یحضر إ یجب على مدقق الحسابات .ب 

 دارة واجھتھ أثناء تأدیة ، موضحاً أیة معوقات أو تدخالت من مجلس اإلالجمعیة العمومیة



۲۳ 
 

 
 
 

جتماع برأیھ في كل ما یتعل�ق وأن یدلي في اإل، ستقاللیة والحیادیة، وأن یتسم تقریره باإلأعمالھ
ومالحظات�ھ عل�ى حس�ابات الش�ركة ومركزھ�ا الم�الي بعملھ وبوجھ خاص ف�ي میزانی�ة الش�ركة 

، ولكل مس�اھم صحة البیانات الواردة في تقریره عن الً ، ویكون المدقق مسؤووأیة مخالفات بھا
 اقش تقریر المدقق وأن یستوضحھ عما ورد فیھ .أثناء عقد الجمعیة العمومیة أن ین

 
 الباب السابع
 مالیة الشركة

 
 )45(المادة 

 حسابات الشركة
تعك�س ص�ورة  بحی�ث وفق المعاییر واألسس المحاسبیة الدولیة حسابات منتظمة تُعد الشركة .أ 

الش�ركة ف�ي نھای�ة وض�ع صحیحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الش�ركة للس�نة المالی�ة وع�ن 
أو الق��رارات  التجاری��ة ی��نص علیھ��ا ق��انون الش��ركاتالس��نة المالی��ة وأن تتقی��د بأی��ة متطلب��ات 

 لھ. الصادرة تنفیذاً 
تھا المرحلی�ة والس�نویة حس�ابا ع�دادإ عن�د الدولی�ة المحاسبیة سسواأل المعاییر الشركة تطبق .ب 

 رباح القابلة للتوزیع. وتحدید األ
 

 )55المادة (
 المالیة للشركةالسنة 

 من كل سنة.دیسمبر   31وتنتھي في نھایة ینایرللشركة من أول  ةتبدأ السنة المالی
 

 )65(المادة 
 المیزانیة العمومیة للسنة المالیة

للجمعیة جتماع السنوي إلقبل ا قد تم تدقیقھا مالیةالسنة ال یتعین أن تكون المیزانیة العمومیة عن
مركزھا المالي ف�ي وعن نشاط الشركة إعداد تقریر ، وعلى المجلس العمومیة بشھر على األقل

میزانیة والطریقة التي یقترحھا لتوزیع األرباح الصافیة وترسل صورة من ال المالیةختام السنة 
تقری��ر م��دقق الحس��ابات وتقری��ر مجل��س اإلدارة وحس��اب األرب��اح والخس��ائر  م��ع نس��خة م��ن 

لمس��اھمي  الس��نویةم��ن دع��وة الجمعی��ة العمومی��ة مس��ودة  رف��اقمع إإلى الھیئ��ةوتقری��ر الحوكم��ة
جتم��اع الجمعی��ة إنعقادإللموافق��ة عل��ى نش��ر ال��دعوة ف��ي الص��حف الیومی��ة قب��ل موع��د  الش��ركة
 بخمسة عشر یوما. العمومیة
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 )75(المادة  
 إلستھالك موجودات الشركة أو إنخفاض قیمتھا إختیاري إحتیاطي

 
ك موج���ودات الش���ركة أو س���تھالإل)ص���فر(س���نویة غی���ر الص���افیة نس���بة یقتط���ع م���ن األرب���اح ال

، وی�تم التص�رف ف�ي ھ�ذه األم�وال بن�اء عل�ى ق�رار م�ن التعویض عن إنخف�اض (ن�زول) قیمتھ�ا
  .وال یجوز توزیعھا على المساھمین مجلس اإلدارة

 
 
 )85(المادة  

 رباح السنویةتوزیع األ
ت��وزع األرب��اح الس��نویة الص��افیة للش��ركة بع��د خص��م جمی��ع المص��روفات العمومی��ة والتك��الیف 

  -األخرى وفقا لما یلي:
ة من صافي األرباح تخصص لحساب اإلحتیاطي الق�انوني %) عشرة بالمائ10تقتطع ( .أ 

%) خمس�ین بالمائ�ة 50حتیاطي قدرا یوازي (ویوقف ھذا اإلقتطاع متى بلغ مجموع اإل
تی�اطي ع�ن ذل�ك تع�ین الع�ودة حوإذا نقص اإل من رأس مال الشركة المدفوععلى األقل 

 قتطاع . إلى اإل
قت�راح عل�ى إ یوزع الباقي من صافي األرباح بع�د ذل�ك عل�ى المس�اھمین أو یرح�ل بن�اء .ب 

ختی��اري یخص��ص إ حتی��اطيإإلنش��اء مجل��س اإلدارة إل��ى الس��نة المقبل��ة أو یخص��ص 
 العمومیة للشركة بناء على إقتراح من مجلس اإلدارة.التى تقررھا الجمعیة لألغراض 

    العمومی��ة الجمعی��ة قرارص��ادرعن بموج��ب إال أخ��رى ألی��ةأغراض والیجوزإس��تخدامھ         
 .للشركة

%) م��ن ال��ربح الص��افي للس��نة المالی��ة المنتھی��ة بع��د 10ال تزی��د عل��ى (تخص��ص نس��بة  .ج 
ألعض�اء مجل�س اإلدارة، وتخص�م  كاف�أةكم حتیاطی�اتواإل س�تھالكاتاإلخصم ك�ل م�ن 

أو الس��لطة م��ن الھیئ��ة  قع��ت عل��ى الش��ركةالغرام��ات الت��ي تك��ون ق��د وُ م��ن تل��ك المكاف��أة 
أو للنظ�ام األساس�ي  الشركات التجاری�ة لقانونبسبب مخالفات مجلس اإلدارة المختصة 

أو  للجمعی�ة العمومیةع�دم خص�م تل�ك الغرام�اتوللشركة خالل الس�نة المالی�ة المنتھی�ة، 
إذا تب��ین لھ��ا أن تل��ك الغرام��ات لیس��ت ناتج��ة ع��ن تقص��یر أو خط��أ م��ن مجل��س  بعض��ھا
 اإلدارة.

 
 
 
 
 



۲٥ 
 

 
 
 

 )95(المادة  
 اإلختیاري والقانوني التصرف في اإلحتیاطي

 عل�ى ق�رار مجل�س اإلدارة ف�ي األوج�ھ الت�ي تحق�ق بناءً االختیاري  حتیاطيیتم التصرف في اإل
ستعمال ما ، وإنما یجوز إوني على المساھمینحتیاطي القانمصالح الشركة وال یجوز توزیع اإل

لتوزیعھ كأرباح على المساھمین في الس�نوات الت�ي ال لى نصف رأس المال المصدر زاد منھ ع
% )۱۰۰(بحیث ال تتجاوز نسبة التوزیع تحقق الشركة فیھا أرباحاً صافیة كافیة للتوزیع علیھم 

 المصدر. %) من رأس مال الشركة50( القانوني البالغالفائض على اإلحتیاطي الجزء من 
 
 

 )06(المادة  
 أرباح المساھمین

بھ��ذا  الھیئ��ة الص��ادرة ع��نوالق��رارات والتع��امیم  لألنظم��ةت��دفع األرب��اح إل��ى المس��اھمین طبق��اً 
 الشأن.

 
 الباب الثامن
 المنازعات

 )16(المادة 
 سقوط الدعوى المسؤولیة

من الجمعیة العمومیة ب�إبراء ذم�ة مجل�س اإلدارة س�قوط دع�وى ال یترتب على أي قرار یصدر 
المسؤولیة المدنیة ضد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخط�اء الت�ي تق�ع م�نھم ف�ي تنفی�ذ مھم�تھم 
وإذا ك��ان الفع��ل الموج��ب للمس��ؤولیة ق��د ع��رض عل��ى الجمعی��ة العمومی��ة وص��ادقت علی��ھ ف��إن 

د ھ�ذه الجمعی�ة، وم�ع ذل�ك إذا ك�ان الفع�ل دعوى المسؤولیة تسقط بمض�ي س�نة م�ن ت�اریخ انعق�ا
ولیة إال المنس��وب إل��ى أعض��اء مجل��س اإلدارة یك��ون جریم��ة جنائی��ة ف��ال تس��قط دع��وى المس��ؤ

 بسقوط الدعوى العمومیة.
 
 
 
 
 
 
 
 



۲٦ 
 

 
 

 
 الباب التاسع

 حل الشركة وتصفیتھا
 
 )26(المادة  

 حل الشركة
 تنحل الشركة ألحد األسباب التالیة:

بھ�ذا م�ا ل�م تج�دد الم�دة طبق�اً للقواع�د ال�واردة األساس�ي النظ�ام  ھ�ذانتھاء المدة المح�ددة ف�ي إ .أ 
 .النظام

         نتھاء الغرض الذي أسست الشركة من أجلھ.إ .ب 
 ستثماراً مجدیاً.إستثمار الباقي إظمھا بحیث یتعذر ھالك جمیع أموال الشركة أو مع .ج 
 .التجاریة قانون الشركاتندماج وفقاً ألحكام اإل .د 
 .بحل الشركة العمومیة صدور قرار خاص من الجمعیة .ه 
 صدور حكم قضائي بحل الشركة. .و 

 
 )36(المادة  

 تحقیق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالھا
) 30ش��ركة نص��ف رأس مالھ��ا المص��در وج��ب عل��ى مجل��س اإلدارة خ��الل (الإذا بلغ��ت خس��ائر 

الس�نویة دع�وة الجمعی�ة ع�ن الق�وائم المالی�ة الدوری�ة أو للھیئ�ة ثالثین یوماً م�ن ت�اریخ اإلفص�اح 
 ستمرارھا في مباشرة نشاطھا.إلشركة أو تخاذ قرار خاص بحل اإللالنعقاد العمومیة 

 
 )46(المادة 

 تصفیة الشركة
تعین الجمعیة العمومیة بناء على طل�ب مجل�س اإلدارة طریق�ة التص�فیة وتع�ین مص�فیا أو أكث�ر 

 ق�ائمدارةیس�تمر مجل�س اإل مجلس اإلدارة بحل الش�ركة وم�ع ذل�ك سلطة تنتھيوتحدد سلطتھم و
، لمص�فین إل�ى أن ی�تم تعی�ین المص�فيعلى إدارة الش�ركة ویعتب�ر بالنس�بة إل�ى الغی�ر ف�ي حك�م ا

اإلنتھ�اء م�ن كاف�ة أعم�ال وتبقى سلطة الجمعیة العمومیة قائمة ط�وال م�دة التص�فیة إل�ى أن ی�تم 
 . التصفیة

 
 
 
 
 



۲۷ 
 

 
 
 العاشرالباب 

 األحكام الختامیة 
 )56المادة (

 مساھمات طوعیة 
نقض�اء س�نتین م�الیتین م�ن ت�اریخ تأسیس�ھا وتحقیقھ�ا إیجوز للشركة بموج�ب ق�رار خ�اص بع�د 

%) م�ن 2، ویج�ب أال تزی�د عل�ى (غراض خدمة المجتمع أل أرباحاً، أن تقدم مساھمات طوعیة
الم�الیتین الس�ابقتین للس�نة الت�ي تق�دم فیھ�ا تل�ك متوسط األرباح الص�افیة للش�ركة خ�الل الس�نتین 

 المساھمة الطوعیة.
 

 )66(المادة 
 الحوكمة وابطض

والقرارات المنفذة  نضباط المؤسسيضوابط الحوكمة ومعاییر اإلقرار یسري على الشركة 
لنظام األساسي للشركة ومكمالً ، ویعتبر جزءاً ال یتجزأ من اقانون الشركات التجاریةألحكام 

 .لھ
 

 )76المادة (
 تسھیل أعمال التفتیش الدوري لمفتشي الھیئة

تسھیل حساباتھا  يمدققوالمدیرین بالشركة و الرئیس التنفیذيالشركة ومجلس إدارة  على
ما  ھاوتقدیمالمكلفین من قبل لمفتشینأعمال التفتیش الدوري الذي تقوم بھ الھیئة من خالل ا

ودفاترھا أو  الشركة أعمال طالع على ، وكذلك اإلمن بیانات أو معلومات  طلبھ المفتیشینی
وشركاتھا التابعة داخل الدولة وخارجھا أو لدى مدقق  ھاأیة أوراق أو سجالت لدى فروع

 .حساباتھا
 )86(المادة 

 في حال التعارض 
الواردة بقانون حكام أیاً من األفي حال التعارض بین النصوص الواردة بھذا النظام مع 

ھي التى تكون حكام األ تلكلھ فإن  والقرارات والتعامیم المنفذة  نظمةالشركات التجاریة أو األ
 واجبة التطبیق.

 
 )96(المادة 

 ساسينشر النظام األ
 یودع ھذا النظام وینشر طبقا للقانون .
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