اليماأل اسساسي
ل ركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)
مساهمة عامة مدرجة بسوق دبي المالي

تمهيد
تأسست شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) شركة مساهمة عامة – في
إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بعد موافقةة السةلتات المصت ةة وبموجة الرص ةة
التجارية رقة  543043صةادرة بتةاري  12/03/2003مةن دارةرة التيميةة االقت ةادية بإمةارة
دبةي وبموجة عقةد التأسةيو واليمةاأل اسساسةي لل ةركة الموثة بتةاري  08/09/2002امةاأل
كات العدل بإمارة دبي ووفقا ً سحكاأل القانون االتحادي رق ( )8لسية  1984في شأن ال ركات
التجارية والقوانين المعدلة له.
ولمةةا كةةان القةةانون االتحةةادي رق ة ( )2لسةةية  2015فةةي شةةأن ال ةةركات التجاريةةة ال ةةادر فةةي
 2015/03/25قد نص على إلغاء القانون االتحادي رق ( )8لسةية  1984فةي شةأن ال ةركات
التجارية والقوانين المعدلة له ،وأوج على ال ركات المساهمة العامة القارمة بتعةدي أنممتاةا
اسساسية بما يتواف مع أحكامه.
بتاري  ---/--/--إنعقد اجتماع الجمعية العمومية لل ركة وقررت بموج قرار صاص الموافقة
على تعدي أحكةاأل اليمةاأل اسساسةي لل ةركة ليتوافة وأحكةاأل القةانون اإلتحةادي رقة ( )2لسةية
 2015في شأن ال ركات التجارية وذلك على اليحو التالي:
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الباب األول
المادة ()1
التعاريف
في هذا النظام األساسي ،يكون للتعاايي التاليا ،،المعاايي المحاددة قا ي كا منهاا ماا لا
يوجد في سياق النص ما يدل على غي ذلك:
الدولـــ :،دولة اإلمارات العربية المتحدة.
قاااااايون الشااااا كا  :القةةةةةانون اإلتحةةةةةادي رقةةةةة ( )2لسةةةةةية  2015فةةةةةي شةةةةةأن ال ةةةةةركات
التجارية وأي تعدي يترأ عليه.
قةةةانون التةةةأمين :القةةةانون اإلتحةةةادي رقةةة ( )6لسةةةية  2007فةةةي شةةةأن إن ةةةاء هيئةةةة التةةةأمين
وتيمي أعمالاا وأية تعديالت تترأ عليه.
قةةةةرارات التةةةةأمين :القةةةةرارات والتعليمةةةةات واسنممةةةةة ال ةةةةادرة عةةةةن هيئةةةةة التةةةةأمين ب ةةةةأن
شركات التأمين.
هيئ ،التأمي  :هيئة التأمين بدولة االمارات العربية المتحدة
الهيئـــ :،هيئة اسوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
السلط ،المختص :،داررة التيمية اإلقت ادية بإمارة دبي.
الســـوق :سوق دبي المالي المدرجة فيه أسا ال ركة.
النظااام أو النظااام األساسااي :هةةو اليمةةاأل اسساسةةي لل ةةركة كمةةا يةةت تعديلةةه مةةن وقةةةت
سصر.
مجلــس اإلدارة :مجلو إدارة ال ركة.
عضاااو مجلاااس ا:دارة  :ي ةةةم ررةةةيو وعمةةةو مجلةةةو االدارة المعةةةين مةةةن ال ةةةصص
اإلعتباري أو الميتص من الجمعية العمومية.
هيئ ،الفتوي :هيئة الفتوى والرقابة ال رعية الم كلة وف احكاأل هذا اليماأل.
ضااااواي الحوكماااا :،مجموعةةةةة المةةةةواب والقواعةةةةد التةةةةي تحقةةةة اإلنمةةةةبام الم سسةةةةي
فةةةي العالقةةةات واإلدارة فةةةي ال ةةةركة وفقةةةا ً للمعةةةايير واسسةةةالي العالميةةةة وذلةةةك مةةةن صةةةالل
تحديةةةةد مسةةةة وليات وواجبةةةةات أعمةةةةاء مجلةةةةو اإلدارة واإلدارة التيفيذيةةةةة العليةةةةا لل ةةةةركة
وتأصذ في اإلعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب الم الح.
القاا ار الخااا  :القةةرار ال ةةادر بأغلبيةةة أصةةوات المسةةاهمين الةةذين يملكةةون مةةا ال يقةة
عن ثالثة أرباع اسسا الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية لل ركة.
التصاااوي الت اكماااي :أن يكةةةون لكةةة مسةةةاه عةةةدد مةةةن اسصةةةوات يسةةةاوي عةةةدد اسسةةةا
التةةةةي يملكاةةةةا ،بحيةةةة يقةةةةوأل بالت ةةةةويت باةةةةا لمرشةةةةح واحةةةةد لعمةةةةوية مجلةةةةو اإلدارة أو
توزيعاةةةةا بةةةةين مةةةةن يصتةةةةاره مةةةةن المرشةةةةحين علةةةةى أن ال يتجةةةةاوز عةةةةدد اسصةةةةوات التةةةةي
يميحاا للمرشحين الذين إصتاره عدد اسصوات التي بحوزته بأي حال من اسحوال.
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تعااااارم المصالااااـح  :الحالةةةةة التةةةةي يتةةةةأثر فياةةةةا حيةةةةاد إتصةةةةاذ القةةةةرار بسةةةةب م ةةةةلحة
شص ةةةةية ماديةةةةة أو معيويةةةةة حيةةةة تتةةةةداص أو تبةةةةدو أناةةةةا تتةةةةداص م ةةةةالح اسمةةةةرات ذات
العالقةةةة مةةةع م ةةةالح ال ةةةركة ككةةة أو عيةةةد إسةةةتغالل ال ةةةفة الماييةةةة أو الرسةةةمية بتريقةةةة
ما لتحقي ميفعة شص ية.
السيطــــااااـ ة  :القةةةةدرة علةةةةى التةةةةأثير أو الةةةةتحك  -ب ةةةةك مباشةةةةر أو غيةةةةر مباشةةةةر -فةةةةي
تعيةةةين أغلبيةةةةة أعمةةةةاء مجلةةةةو إدارة شةةةةركة أو القةةةرارات ال ةةةةادرة ميةةةةه أو مةةةةن الجمعيةةةةة
العموميةةةة لل ةةةركة ،وذلةةةك مةةةن صةةةالل ملكيةةةة نسةةةبة مةةةن اسسةةةا أو الح ةةةص أو بإتفةةةاق أو
ترتي آصر ي دي إلى ذات التأثير.

األط اف ذا العالق: ،

•
•
•
•

ررةةةةةةةيو وأعمةةةةةةةاء مجلةةةةةةةو اإلدارة وأعمةةةةةةةاء اإلدارة التيفيذيةةةةةةةة العليةةةةةةةا بال ةةةةةةةركة،
وال ةةةةةركات التةةةةةي يملةةةةةك فياةةةةةا أي مةةةةةن هةةةةة الء ح ةةةةةة مسةةةةةيترة ،وال ةةةةةركات اسأل أو
التابعة أو ال قيقة أو الحليفة لل ركة.
أقةةةةةارب ررةةةةةيو أو عمةةةةةو مجلةةةةةو اإلدارة أو اإلدارة التيفيذيةةةةةة العليةةةةةا حتةةةةةى الدرجةةةةةة
اسولى.
ال ةةةةصص التبيعةةةةي أو االعتبةةةةاري الةةةةذى كةةةةان صةةةةالل السةةةةية السةةةةابقة علةةةةى التعامةةةة
مسةةةاهما ً بيسةةةبة  %10فةةةأكثر بال ةةةركة أو عمةةةواً فةةةي مجلةةةو إدارتاةةةا أو شةةةركتاا اسأل
أو شركاتاا التابعة.
ال صص الذي له سيترة على ال ركة.

المادة ()2
أس الش ك،
أس هذه ال ركة هو شركة (ديي اإلسالمي ،للتأمي وإعادة التأمي (أمان) وهي شركة
مساهمة عامة – ي ار إلياا فيما بعد بلفظ ال ركة.

المادة ()3
الم كز ال ئيسي
مركز ال ركة الرريسي ومحلاا القانوني في إمارة (دبي) ،ويجوز لمجلو اإلدارة أن يي ئ لاةا
فروعا ومكات داص الدولة وصارجاا.
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المادة ()4
مدة الش ك،
المدة المحددة لاذه ال ركة هي ( )100مارة سية ميالدية بدأت من تاري قيدها بالسج
التجاري لدي السلتة المصت ة وصدور القرار الوزاري بإعالن تأسيساا  ،وتجدد هذه المدة
بعد ذلك تلقاريا لمدد متعاقبة ومماثلة ما ل ي در قرار صاص من الجمعية العمومية بتعدي مدة
ال ركة أو إنااراا .

المادة ()5
أغ م الش ك،
تكون اسغراض التي أسست من أجلاةا ال ةركة متفقةة مةع أحكةاأل ال ةريعة االسةالمية والقةوانين
والقرارات المعمول باا داص الدولة .
اسغراض التي أسست من أجلاا ال ركة هي -:
 -1مزاولةةةةة أعمةةةةال التةةةةأمين بأنواعاةةةةا المصتلفةةةةة وي ةةةةتم علةةةةى التكافةةةة اإلسةةةةالمي
(التةةةأمين اإلسةةةالمي علةةةى الحيةةةاة) وتةةةأمين البمةةةارع والميقةةةوالت اسصةةةرى وأجةةةور
ال ةةةةةحن وتةةةةةأمين المركبةةةةةات وأجسةةةةةاأل السةةةةةفن والتةةةةةاررات واالتاةةةةةا وملحاقتاةةةةةا
واسصتةةةار التةةةي تي ةةةأ عةةةن بياراةةةا وممةةةا يةةةدص عرفةةةا او عةةةادة فةةةي التةةةأمين مةةةن
أصتار اليق البري والبحري والجوي .
 -2مزاولةةةة أعمةةةال إعةةةادة التةةةأمين ولاةةةا فةةةي سةةةبي ذلةةةك بعةةةد موافقةةةة وزيةةةر اإلقت ةةةاد
والتجةةةارة أن تعيةةةد التةةةأمين علةةةى جةةةزء مةةةن عمليةةةات التةةةأمين المباشةةةر التةةةي تعقةةةدها
في الدولة .
 -3مزاولاا ،ك ة مةةا يت ة بأعمةةال التةةأمين وإعةةادة التةةأمين والقيةةاأل بكةة اسعمةةال التةةي
ت دي بتري مباشر أو غير مباشر لتحقي أغراض وأهدات ال ركة .
ويجةةةةوز لل ةةةةركة أن تكةةةةون لاةةةةا م ةةةةلحة أو أن ت ةةةةترع أو أن تتعةةةةاون بةةةةأي وجةةةةه مةةةةع
غيرهةةةةةا مةةةةةن ال ةةةةةركات والم سسةةةةةات والجاةةةةةات داصةةةةة الدولةةةةةة أو صارجاةةةةةا مادامةةةةةت
تزاول أعماال شبياة بأعمالاا.
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ال يجةةةوز لل ةةةركة القيةةةاأل بأيةةةة ن ةةةام يص ةةةةترم لمزاولتةةةه صةةةدور تةةةرصيص مةةةن الجاةةةةة
الرقابيةةةةة الم ةةةةرفة علةةةةى الي ةةةةام بالدولةةةةة أو صةةةةارل الدولةةةةة إال بعةةةةد الح ةةةةول علةةةةى
التةةةةرصيص مةةةةن تلةةةةك الجاةةةةة وتقةةةةدي نسةةةةصة مةةةةن هةةةةذا التةةةةراصيص للايئةةةةة والسةةةةلتة
المصت ة.
وللش ك ،في سبي تحقيق أغ اضها الحق في أن:
-1

-2
-3

-4
-5
-6

-7
-8

تسةةةةتثمر أمةةةةوال ال ةةةةركة فةةةةي ن ةةةةام ال ةةةةركة وأن ت سةةةةو ال ةةةةركات وأن تمتلةةةةك
العالمةةةات التجاريةةةة وبةةةراءات اإلصتةةةراع وحقةةةوق التةةةألي والحقةةةوق المجةةةاورة لاةةةا
واليمةةةاذل ال ةةةياعية وذلةةةك بغةةةرض اسةةةتثمار أموالاةةةا وحقةةةوق الملكيةةةة الفكريةةةة التةةةي
تراها ضرورية سعمالاا .
تقدأل اإلست ارات الفيية في مجاالت التأمين المصتلفة .
يكةةةون لاةةةا الحةةة فةةةي أن ت ةةةترع وتكةةةون لاةةةا م ةةةلحة بةةةأي وجةةةه مةةةن الوجةةةوه مةةةع
غيرهةةةا مةةةن ال ةةةركات والايئةةةات والم سسةةةات التةةةي تةةةزاول أعمةةةاال شةةةبياة بأعمالاةةةا
أو التةةي قةةد تعاوناةةا علةةى تحقيةة أغراضةةاا فةةي دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة أو
صارجاا .
تراعةةةي فةةةي مباشةةةرة جميةةةع أعمالاةةةا فةةةي مجةةةاالت التةةةأمين وأسةةةتثمار اسمةةةوال مةةةا
يتةةةةوافر لةةةةدياا مةةةةن أمةةةةوال بوسةةةةار صاليةةةةة مةةةةن الربةةةةا أو الفارةةةةدة و/أو أي محمةةةةور
شرعي وبما يتاب مبادئ ال ريعة اإلسالمية السمحة .
تحقةةةة م ةةةةلحة المةةةة من لاةةةة بمةةةةا يمةةةةمن تعةةةةاونا تعاونةةةةا متبةةةةادال فةةةةي تحمةةةة
اسضةةةرار التةةةي تلحةةة بةةةأي مةةةيا فةةةي حالةةةة وقةةةوع اسصتةةةار المةةة من علياةةةا لةةةدى
ال ركة .
تقةةةةةوأل بإسةةةةةتثمار اسمةةةةةوال المح ةةةةةلة مةةةةةن المةةةةة من لاةةةةة والفةةةةةوار اإلحتياميةةةةةة
وإضةةةةةافة صةةةةةافي عوارةةةةةد هةةةةةذا اإلسةةةةةتثمار ل ةةةةةالح المةةةةةذكورين وفةةةةة القواعةةةةةةد
واإلجةةةةراءات التةةةةي يقررهةةةةا مجلةةةةو إدارة ال ةةةةركة فةةةةي حةةةةدود مبةةةةادئ ال ةةةةريعة
اإلسالمية السمحة .
القيةةةةاأل بكافةةةةة أعمةةةةال اإلسةةةةتثمار واإلستق ةةةةاء المتعلقةةةةة بتو يةةةة ر و اسمةةةةوال
وتقةةةةةدي كافةةةةةة الصةةةةةدمات الصاصةةةةةة باةةةةةذه العمليةةةةةات للغيةةةةةر ومياةةةةةا اإلست ةةةةةارات
والتوصيات .
إن ةةةاء أنممةةةة تعاونيةةةة أو تبادليةةةة تتفةةة وأحكةةةاأل ال ةةةريعة اإلسةةةالمية السةةةمحة لتةةةأمين
أموالاةةةةا الصاصةةةةة والودارةةةةع اليقديةةةةة وسةةةةارر القةةةةي الميقولةةةةة وإن ةةةةاء هيئةةةةات تةةةةأمين
تبادلي ل الح الغير
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الباب الثايي
أسس التأمي التعاويي
 -1تلتةةةةزأل ال ةةةةركة ب ةةةةفة اساسةةةةية بمبةةةةادئ ال ةةةةريعة االسةةةةالمية وتتقيةةةةد فةةةةي جميةةةةع
مجةةةاالت ن ةةةاماا التةةةأمييي واالسةةةتثماري بأحكاماةةةا وتراعةةةي فةةةي جميةةةع معامالتاةةةا
صلو هذه المعامالت من الربا والغرر وغيرهما من المحمورات ال رعية.
 -2يقةةوأل التةةأمين الةةذي تمارسةةه ال ةةركة علةةى تعةةاون جماعةةة مةةن اليةةا (المسةةتأميون)
يتعرضةةةون سصتةةةار م ةةةتركة  ،علةةةى تعةةةوي المةةةرر الةةةي ي ةةةي احةةةده مةةةن
جةةةراء وقةةةوع اسصتةةةار المةةة من مياةةةا وذلةةةك بقيةةةاأل كةةة مةةةيا بةةةدفع مبلةةة مةةةن اليقةةةود
دفعة واحدة أو على اقسام .
 -3يعتبةةةر المسةةةتأمن ضةةةد صتةةةر معةةةين  ،متبرعةةةا باليسةةةبة للقسةةة الةةةذي يدفعةةةه والعارةةةد
اسةةةةتثماره لجماعةةةةة المسةةةةتأميين وهةةةةو مةةةةيا بمةةةةا يكفةةةةي لتغتيةةةةة التعويمةةةةات التةةةةى
تةةةدفعاا ال ةةةركة لمةةةن ي ةةةاب بالمةةةرر مةةةن المسةةةتأميين  ،نتيجةةةة وقةةةوع االصتةةةار
المةةة من مياةةةا ويةةةوزع الفةةةار ال ةةةافي علةةةى المسةةةتأميين الةةةذين لةةة يح ةةةلوا علةةةى
تعويمةةةةات لعةةةةدأل وقةةةةوع االصتةةةةار المةةةة من مياةةةةا بيسةةةةبة مةةةةا دفعةةةةه كةةةة مةةةةيا مةةةةن
اقسةةةام ،حسةةةبما تقةةةرره هيئةةةة الفتةةةوى والرقابةةةة ال ةةةرعية الداصليةةةة ويعتمةةةده مجلةةةو
االدارة .
 -4تقةةةوأل ال ةةةركة بةةةإدارة عمليةةةات التةةةأمين التعةةةاوني الةةةذي تمارسةةةه ل ةةةالح المسةةةتأميين
ب ةةةةةفتاا وكةةةةةيال عةةةةةيا فةةةةةي االدارة وتسةةةةةتثمر أمةةةةةوالا مةةةةةن االقسةةةةةام والفةةةةةوار
ب فتاا مماربا لا وتحدد وثار التأمين ح ة المماربة وأجر الوكالة .
 -5يةةةوزع فةةةار عمليةةةات التةةةأمين بةةةين حملةةةة الوثةةةار وفقةةةا لالرحةةةة صاصةةةة يعتمةةةدها
مجلةةةو االدارة ويمثةةة الفةةةار قيمةةةة الفةةةرق بةةةين مجمةةةوع االشةةةتراكات التةةةي دفعاةةةا
المسةةةةةتأميون وعوارةةةةةد اسةةةةةتثمارها وبةةةةةين جمةةةةةوع الم ةةةةةارت والتعويمةةةةةات التةةةةةي
دفعتاةةةا ال ةةةركة عةةةن االضةةةرار التةةةي لحقةةةت بةةةالم من لاةةة نتيجةةةة وقةةةوع اسصتةةةار
المةةة من مياةةةا لةةةدى ال ةةةركة  ،باإلضةةةافة الةةةى ح ةةةة ال ةةةركة ب ةةةفتاا ممةةةاربا فةةةي
أموال التأمين  ،مقاب إستثمار هذه اسموال .
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الباب الثالث
رأس مال الش ك،
المادة ()6
رأس المال ال ُمصدر
حةةةةةدد رأ مةةةةةال ال ةةةةةركة الم ةةةةةدر بمبلةةةةة وقةةةةةدره(  )225,750,000مارتةةةةةان وصمسةةةةةة
وع ةةةةةرون مليةةةةةون وسةةةةةبعمارة وصمسةةةةةون الةةةةة درهةةةةة مةةةةةوزع علةةةةةى ( )225,750,000
مارتةةةةان وصمسةةةةة وع ةةةةرون مليةةةةون وسةةةةبعمارة وصمسةةةةون الةةةة سةةةةا قيمةةةةة كةةةة سةةةةا (1
درهةةة ) درهةةة للسةةةا الواحةةةد مةةةدفوع بالكامةةة  ،وجميعاةةةا أسةةةا نقديةةةة متسةةةاوية مةةةع بعمةةةاا
البع في الحقوق واإللتزامات والقيمة .

المادة ()7
يسب ،الملكي،
جميةةةع أسةةةا ال ةةةركة أسةةةمية ومتوافقةةةة مةةةع احكةةةاأل القةةةانون اإلتحةةةادي رقةةة ( )2لسةةةية 2015
ب ةةةأن ال ةةةركات والقةةةانون اإلتحةةةادي رقةةة ( )6لسةةةية  2007فةةةي شةةةأن إن ةةةاء هيئةةةة التةةةأمين
وملتزمةةةة بالحةةةد االدنةةةى ليسةةةبة مسةةةاهمة مةةةواميي الدولةةةة و مةةةواميي دول مجلةةةو التعةةةاون
الصليجي في رأ مال ال ركة بما ال يق عن  %75من إجمالي رأ المال.

المادة ()8
إلتزام المساه قب الش ك،
ال يلتةةةةزأل المسةةةةاهمون بأيةةةةة إلتزامةةةةات أو صسةةةةارر علةةةةى ال ةةةةركة إال فةةةةي حةةةةدود مسةةةةاهمتا
بال ركة وال يجوز زيادة التزماتا إال بموافقتا الجماعية.

المادة ()9
اإللتزام يالنظام األساسي وق ارا الجمعي ،العمومي،
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يكةةةةون كةةةةة مسةةةةاه ملزمةةةةةا بيمةةةةاأل ال ةةةةةركة اسساسةةةةي وكافةةةةةة القةةةةرارات التةةةةةي يجيزهةةةةةا
المسةةةةاهمون فااااي الجمعيةةةةة العموميةةةةة  ،وال يجةةةةوز للمسةةةةاه ان يتلةةةة اسةةةةترداد مةةةةا دفعةةةةه
لل ركة كح ة من رأ مال ال ركة .

المادة ()10
عدم تجزئ ،السه
السةةةةا غيةةةةر قابةةةة للتجزرةةةةة ومةةةةع ذلةةةةك إذا آلةةةةت ملكيةةةةة السةةةةا إلةةةةى عةةةةدة ورثةةةةة أو تملكةةةةه
أشةةةصاص متعةةةددون وجةةة أن يصتةةةاروا مةةةن بيةةةيا مةةةن ييةةةوب عةةةيا تجةةةاه ال ةةةركة ،ويكةةةون
هةةة الء اسشةةةصاص مسةةة ولين بالتمةةةامن عةةةن اإللتزامةةةات الياشةةةئة عةةةن ملكيةةةة السةةةا  ،وفةةةي
حةةةةال عةةةةدأل إتفةةةةاقا علةةةةى إصتيةةةةار مةةةةن ييةةةةوب عةةةةيا يجةةةةوز سي مةةةةيا اللجةةةةوء للمحكمةةةةة
المصت ة لتعيييه ويت إصتار ال ركة والسوق بقرار المحكمة باذا ال أن.

المادة ()11
ملكي ،السه
كةةةة سةةةةا يصةةةةول مالكةةةةه الحةةةة فةةةةي ح ةةةةة معادلةةةةة لح ةةةةة غيةةةةره بةةةةال تمييةةةةز فةةةةي ملكيةةةةة
مم م م م م م
موجةةةةةودات ال ةةةةةركة عيةةةةةد ت ةةةةةفيتاا وفةةةةةي اسربةةةةةا المقس م ممم لو م ممم ال ف م ممع الم م م م
وحمور إجتماعات الجمعيات العمومية والت ويت على قراراتاا.

المادة ()12
التص ف ياألسه
تتبةةةةع ال ةةةةركة القةةةةوانين واسنممةةةةة والقةةةةرارات المعمةةةةول باةةةةا فةةةةي السةةةةوق ب ةةةةأن إصةةةةدار
وتسةةةجي أسةةةا ال ةةةركة وتةةةداولاا ونقةةة ملكيتاةةةا ورهياةةةا وترتيةةة أي حقةةةوق علياةةةا ،وال
يجةةةوز تسةةةجي أي تيةةةازل عةةةن أسةةةا ال ةةةركة أو الت ةةةرت فياةةةا أو رهياةةةا علةةةى أي وجةةةه،
إذا كةةةةان مةةةةن شةةةةأن التيةةةةازل أو الت ةةةةرت او الةةةةرهن مصالفةةةةة أحكةةةةاأل القةةةةوانين واسنممةةةةة
والقرارات المعمول باا في السوق أو هذا اليماأل اسساسي.

المادة ()13
ورث ،المساه و دائنيه
 .1في حالة وفاة أحد المساهمين التبيعيين يكةون وريثةه هةو ال ةصص الوحيةد الةذي توافة
ال ركة بأن له حقوق ملكية أو م لحة في أسا المتةوفي ويكةون لةه الحة فةي اسربةا
واالمتيةةازات اسصةةرى التةةي كةةان للمتةةوفي ح ة فياةةا .ويكةةون للوري ة بعةةد تسةةجيله فةةي
ال ركة وفقا ً سحكاأل هذا اليماأل اسساسي ،ذات الحقوق التي كان يتمتع باا المتوفي فيمةا
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يصص هذه اسسا  ،وال تٌعفى تركةة المسةاه المتةوفي مةن أي التةزاأل فيمةا يصةتص بةأي
سا كان يملكه وقت الوفاة.
 .2يج على أي شصص ي بح له الح فةي أيةة أسةا فةي ال ةركة نتيجةة لوفةاة أو إفةال
أي مساه أو بمقتمى أمر حجز صادر عن أية محكمة مصت ة أن يقةوأل صةالل ثالثةين
يوما ً:
أ .بتقدي البيية على هذا الح إلى مجلو اإلدارة.
ب .أن يصتةةار إمةةا أن يةةت تسةةجيله كمسةةاه أو أن يسةةمي شص ةا ً ليةةت تسةةجيله كمسةةاه فيمةةا
يصتص بذلك السا  ،وذلك دون إصالل بأحكاأل اسنممة المرعية لدى السوق وقةت الوفةاة
أو اإلفال أو صدور قرار الحجز.
 .3ال يجوز لورثة المساه أو لدارييه بأية حجة كانت أن يتلبوا وضةع اسصتةاأل علةى دفةاتر
ال ةةركة أو ممتلكاتاةةا وال أن يتلبةةوا قسةةمتاا أو بيعاةةا جملةةة لعةةدأل إمكةةان القسةةمة وال أن
يتدصلوا بأية مريقة كانت في إدارة ال ركة ويج عليا لدى استعمال حقوقا التعوية
على قوار جرد ال ركة وحساباتاا الصتامية وعلى قرارات جمعياتاا العمومية .

المادة ()14
زيادة أو تخفيض رأس المال
أ .بعةةةةد الح ةةةةول علةةةةى موافقةةةةة هيئةةةةة التةةةةأمين والايئةةةةة يجةةةةوز زيةةةةادة رأ مةةةةال ال ةةةةركة
بإصةةةدار أسةةةا جديةةةدة بةةةيفو القيمةةةة اإلسةةةمية لمسةةةا اسصةةةلية أو بإضةةةافة عةةةالوة إصةةةدار
إلى القيمة اإلسمية كما يجوز تصفي رأ مال ال ركة الم در.
وال يجةةةةوز إصةةةةدار اسسةةةةا الجديةةةةدة بأقةةةة مةةةةن قيمتاةةةةا اإلسةةةةمية وإذا تةةةة إصةةةةدارها
ب.
بةةةةأكثر مةةةةن ذلةةةةك أضةةةةي الفةةةةرق إلةةةةى اإلحتيةةةةامي القةةةةانوني ،ولةةةةو تجةةةةاوز اإلحتيةةةةامي
رأ مال ال ركة الم در .
القانوني بذلك ن
ل .وتكةةةون زيةةةادة رأ مةةةال ال ةةةركة أو تصفيمةةةه بموجةةة قةةةرار صةةةاص ي ةةةدر مةةةن الجمعيةةةة
العموميةةةة بيةةةاءا علةةةى إقتةةةرا مةةةن مجلةةةو اإلدارة فةةةي الحةةةالتين وبعةةةد سةةةماع تقريةةةر مةةةدق
الحسةةةةابات فةةةةي حالةةةةة أي تصفةةةةي  ،وعلةةةةى أن يبةةةةين فةةةةي حالةةةةة الزيةةةةادة مقةةةةدارها وسةةةةعر
إصدار اسسا الجديدة ويبين في حالة التصفي مقدار هذا التصفي وكيفية تيفيذه.
د .يكةةةون للمسةةةاهمين حةةة اسولويةةةة فةةةي اإلكتتةةةاب باسسةةةا الجديةةةدة ويسةةةري علةةةى اإلكتتةةةاب
فةةةي هةةةذه اسسةةةا القواعةةةد الصاصةةةة باإلكتتةةةاب فةةةي اسسةةةا اسصةةةلية ويصسةةةتثيي مةةةن حةةة
اسولوية في اإلكتتاب باسسا الجديدة ما يلي:
 -1دخول ش يك إست اتيجي ي دي الى تحقي ميافع لل ركة وزيادة ربحيتاا.
 -2تحويااا الاااديون النقديااا ،المسةةةتحقة للحكوم ةةة ة اإلتحاديةةةة والحكومةةةات المحليةةةة
والايئةةةات والم سسةةةات العامةةةة فةةةي الدولةةةة و البيةةةوع وشةةةركات التمويةةة إلةةةى أسةةةا فةةةي
رأس مال ال ركة.
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 -3ي ياااامح تحفياااز ماااوةفي الشااا ك ،مةةةن صةةةالل إعةةةداد برنةةةامي ياةةةدت للتحفيةةةز
على االداء المتميز وزيادة ربحية ال ركة بتملك المو فين سساماا.
 -4تحوي السندا او الصكوك :الم درة من قب ال ركة الى أسا فياا.
وفي االحةوال المةذكورة فةي البيةود أرقةاأل ( )3.2.1أعةاله يتعةين الح ةول علةى موافقةة الايئةة
وإست دار قرار صاص من الجمعية العمومية وإستيفاء ال روم والمواب ال ادرة عن الايئة
باذا ال أن.

المادة ()15
حق المساه في اإلطالع على دفات ومستندا الش ك،
للمساه الح في اإلمةالع علةى دفةاتر ال ةركة ووثارقاةا وكةذلك علةى أيةة مسةتيدات أو وثةار
تتعل ب فقة قامت ال ركة بإبراماا مع أحد اإلمرات ذات العالقة بةإذن مةن مجلةو اإلدارة أو
بموج قرار من الجمعية العمومية.
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الباب الثالث
الصكوك
المادة ()16
إصدار الصكوك
يكةةةةون لل ةةةةركة بعةةةةد موافقةةةةة الايئةةةةة وبموجةةةة قةةةةرار صةةةةاص أن تقةةةةرر إصةةةةدار صةةةةكوع
إسةةةالمية ،ويبةةةين القةةةرار قيمةةةة ال ةةةكوع وشةةةروم إصةةةدارها ومةةةدى قابليتاةةةا للتحويةةة إلةةةى
أسةةةةةا  ،ولاةةةةةا أن ت ةةةةةدر قةةةةةرارا بتفةةةةةوي مجلةةةةةو اإلدارة فةةةةةي تحديةةةةةد موعةةةةةد إصةةةةةدار
ال كوع على أال يتجاوز سية من تاري الموافقة على التفوي .

المادة ()17
تداول الصكوك
أ .يجةةةةوز لل ةةةةركة أن ت ةةةةدر صةةةةكوع قابلةةةةة للتةةةةداول سةةةةواء كانةةةةت قابلةةةةة أو غيةةةةر قابلةةةةة
للتحول إلى أسا في ال ركة بقي متساوية لك إصدار.
ب .يكون ال ك إسميا ً وال يجوز إصدار ال كوع لحاملاا.
ل .ال ةةةكوع التةةةي ت ةةةدر بمياسةةةبة قةةةرض واحةةةد تعتةةةي سصةةةحاباا حقوقةةةا ً متسةةةاوية ويقةةةع
بامالً ك شرم يصال ذلك.

المادة ()18
الصكوك القايل ،للتحول ألسه
ال يجةةةوز تحويةةة ال ةةةكوع إلةةةى أسةةةا إال إذا نصةةةص علةةةى ذلةةةك فةةةي إتفاقيةةةات أو وثةةةار أو
ن ةةرة اإلصةةدار ،فةةإذا تقةةرر التحويةة كةةان لمالةةك ال ةةك وحةةده الحةة فةةي قبةةول التحويةة أو
قةةب القيمةةة اسسةةمية لل ةةك مةةا لةة تتمةةمن إتفاقيةةات أو وثةةار أو ن ةةرة اإلصةةدار إلزاميةةة
التحويةةةة سسةةةةا ففةةةةي هةةةةذه الحالةةةةة يتعةةةةين تحويةةةة ال ةةةةكوع سسةةةةا بيةةةةاء علةةةةى الموافقةةةةة
المسبقة من الترفين عيد اإلصدار.
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الباب ال ايع
هيئ ،الفتوى وال قاي ،الش عي ،الداخلي،
المادة ()19
احكام هيئ ،الفتوى
1-1

( أ ) تشم م م

ه ئم م م لوفتم م م

م م م ق م م الفم م م ال م م م م م

الم م م م مض
األقتصم م م

ه ئم م م الفتم م م

الشم م ممرل الخ ص م م م
حم م م مفوم م م

م م م ق م م المفو م م

م م لوم ممم ترشم م م

إلسمم ممتعم ر يلم م م م

اإل ارة مس م ممتحق ت

األلن م م الم ممل

لن م يلن ه ئ الفت

المؤهض

م م م المختص م م

الت م م م اإلسم م ممضم

الت م م م م

مم م

الم م م م

الم ل م م م  .تم م م لم م م م لنم م م مم م م يلنم م م

م صم م م ع لمم م م ة سم م م م ل م م م  ،م م م

الفت م م  ،ف م م ا ةل م م ة ت م م
ل

الرق م م م الش م ممرل ال اخو م م م مم م م عضعم م م يلنم م م

م ممت ت م م م

م م م ه م ممل المم م م ة م م م تشم م م

ا ت مم

م م م ة لن م م ت  .ف م م

الت ل :

ه ئم م م

ي تت م م ر

(أ) أن يكون مسلما ً راشداً يتمتع باسهلية الكاملة؛
(ب) أن يكون فقياا ً وم هالً لتقدي است ارات وف مبادئ ال ريعة اإلسالمية؛
(ل) واسةةةةةةةةةع المعرفةةةةةةةةةة بفقةةةةةةةةةه التعةةةةةةةةةامالت الماليةةةةةةةةةة والتجاريةةةةةةةةةة واالقت ةةةةةةةةةاد
وقواعد ومبادئ التأمين اإلسالمي؛
(د) أن ال يكون مساهما ً أو مو فا ً في ال ركة أو عمواً في المجلو؛ و
(ه) أن ال يكةةةةةةةون عمةةةةةةةواً فةةةةةةةي أكثةةةةةةةر مةةةةةةةن لجيتةةةةةةةين مةةةةةةةن لجةةةةةةةان أو هيئةةةةةةةات
الرقابة ال رعية ل ركات التأمين التكافلي.

( ب ) تتةةولي هيئةةة الفتةةوى مراجعةةة جميةةع أعمةةال ال ةةركة ولاةةا الحةة فةةى قبةةول أو رفةة
أي ن ةةةام تقةةةوأل بةةةه ال ةةةركة ال يتفةةة مةةةع أحكةةةاأل ال ةةةريعة اسسةةةالمية وعلةةةى مجلةةةو اإلدارة
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اإللتةةةةزاأل التةةةةاأل بقةةةةرارات هيئةةةةة الفتةةةةوي  ،وعلةةةةى هيئةةةةة الفتةةةةوى تقةةةةدي تقريةةةةر بيتيجةةةةة هةةةةذه
المراجعة إلى الجمعية العمومية التى تعقد سيويا ً .
( ت ) لايئةةةة الفتةةةوى حةةة اإلمةةةالع فةةةى أي وقةةةت علةةةي جميةةةع العقةةةود التةةةى تبرماةةةا ال ةةةركة
وغيةةةر ذلةةةك مةةةن الوثةةةار  ،ولاةةةا أن تتلةةة اإليمةةةاحات التةةةى تراهةةةا الزمةةةة سداء مامتاةةةا
وعل ةى هيئةةة الفتةةوى فةةى حالةةة اإلمتيةةاع عةةن تمكيياةةا مةةن أداء مامتاةةا إثبةةات ذلةةك فةةى تقريةةر
يقةةةدأل إلةةةى مجلةةةو اإلدارة  ،فةةةإذا لةةة يقةةة المجلةةةو بتيسةةةير مامةةةة هيئةةةة الفتةةةوى يعةةةرض هةةةذا
التقرير على أول أجتماع للجمعية العمومية بعد تقدي التقرير إلى مجلو اإلدارة .
( ث ) تيتصةةة هيئةةةة الفتةةةوى مةةةةن بةةةين أعمةةةاراا رريسةةةا ً وناربةةةةا ً للةةةرريو فةةةي أول أجتمةةةةاع
تعتمةةةةةده بعةةةةةد تعييياةةةةةا  ،ويمثةةةةة هيئةةةةةة الفتةةةةةوى رريسةةةةةاا أمةةةةةاأل مجلةةةةةو اإلدارة والجمعيةةةةةة
العمومية ويح نار رريو هيئة الفتوى عيد غياب رريو هيئة الفتوى
( ل ) ال يجةةةوز وقةةة أي مةةةن أعمةةةاء هيئةةةة الفتةةةوى عةةةن العمةةة أو عزلةةةه إال بقةةةرار مسةةةب
مةةةةن مجلةةةةو اإلدارة إذا ثبةةةةت أنةةةةه صةةةةال ن ةةةةا ً او حكمةةةةا ً شةةةةرعيا ً يتفةةةة عليةةةةه العلمةةةةاء أو
ارتكةةةة مصالفةةةةة يةةةةرى مجلةةةةو اإلدارة أناةةةةا تةةةة ثر علةةةةى قيامةةةةة بةةةةأداء مااماةةةةا المي ةةةةوص
علياةةةا فةةةى هةةةذا اليمةةةاأل ويعةةةرض قةةةرار الوقةةة أو العةةةزل علةةةى عمةةةو هيئةةةة الفتةةةوى وعلةةةى
هيئةةة الفتةةوى إلبةةداء رأياةةا ث ة يعةةرض القةةرار علةةى الجمعيةةة العموميةةة فةةى أول أجتمةةاع لاةةا
 .اذا شةةةغر مركةةةةز أحةةةةد أعمةةةةاء هيئةةةةة الفتةةةوى كةةةةان لمجلةةةةو اإلدارة تعيةةةةين عمةةةةو مكانةةةةه
على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول أجتماع لاا إلقراره .
( ) ال يكةةةةون أجتمةةةةاع هيئةةةةة الفتةةةةوى صةةةةحيحا ً إال بحمةةةةور أغلبيةةةةة أعمةةةةاراا شص ةةةةيا ً ،
وال يجةةةةوز لعمةةةةو هيئةةةةة الفتةةةةوى أن يييةةةة عيةةةةه غيةةةةره مةةةةن أعمةةةةاء هيئةةةةة الفتةةةةوى فةةةةى
الت ةةةويت علةةةي قةةةرارات هيئةةةة الفتةةةوى ،وت ةةةدر قةةةرارات هيئةةةة الفتةةةوى بأغلبيةةةة اسصةةةوات
ويةةةرجح جانةةة الةةةرريو إذا تسةةةاوت اسصةةةوات  ،ويعةةةد أجتمةةةاع هيئةةةة الفتةةةوى صةةةحيحا ً فةةةى
اسمةةةةور العاجلةةةةة التةةةةى ال تحتمةةةة التةةةةأصير بحةةةةال إذا حمةةةةر ررةةةةيو هيئةةةةة الفتةةةةوى وأحةةةةد
أعمةةةاراا وصةةةدر القةةةرار بموافقتامةةةا علةةةي أن يعةةةرض هةةةذا القةةةرار علةةةي هيئةةةة الفتةةةوى فةةةى
أول إجتماع لاا .
( خ ) فةةةي حةةةال حةةةدوث صةةةالت بةةةين أعمةةةاء هيئةةةة الفتةةةوى وأعمةةةاء مجلةةةو اإلدارة يتعلةةة
بمااأل هيئة الفتوى يلتزأل مجلو اإلدارة برأي هيئة الفتوى والرقابة ال رعية .
( د ) يكةةةةون لل ةةةةركة مراقةةةة شةةةةرعي يعييةةةةه مجلةةةةو اإلدارة بيةةةةاء علةةةةي توصةةةةية هيئةةةةة
الفتةةةوى والرقابةةةة ال ةةةرعية لل ةةةركة ويتةةةولى المراقةةة ال ةةةرعي مراجعةةةة وتةةةدقي معةةةامالت
ال ةةةركة للتأكةةةد مةةةن موافقتاةةةا سحكةةةاأل ال ةةةريعة اإلسةةةالمية وفتةةةاوى وقةةةرارات هيئةةةة الفتةةةوى
 ،ويرفةةةع المراقةةة ال ةةةةرعي تقةةةارير الرقابةةةةة والتةةةدقي الةةةذي قةةةةاأل باةةةا إلةةةةى هيئةةةة الفتةةةةوى
التصاذ القرارات ب أناا .
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الباب الخامس
مجلس إدارة الش ك،
المادة ()20
إدارة الش ك،
أ .يتولى إدارة ال ركة مجلو إدارة يت انتصابه وتعيييه من الجمعية العمومية على أن يكون
عدد أعماء المجلو ( )5أعماء يت إنتصابا وفقا ً لإلجراءات التي يقررها اليماأل االساسي
وقانون ال ركات.
ب .يج في جميع اسحوال أن تكون أغلبية أعماء المجلو بما فيا الرريو من مواميي
الدولة.

المادة ()21
العضوي ،يمجلس اإلدارة
أ .يتةةةولى كةةة عمةةةو مةةةن أعمةةةاء مجلةةةو اإلدارة مي ةةةبه لمةةةدة ثةةةالث سةةةيوات ميالديةةةة،
وفةةةي ناايةةةة هةةةذه المةةةدة يعةةةاد ت ةةةكي المجلةةةو ،ويجةةةوز إعةةةادة إنتصةةةاب اسعمةةةاء الةةةذين
إنتات مدة عمويتا .
ب .لمجلةةةو اإلدارة أن يعةةةين أعمةةةاء فةةةي المراكةةةز التةةةي تصلةةةو فةةةي أثيةةةاء السةةةية علةةةى أن
يعةةةرض هةةةذا التعيةةةين علةةةى الجمعيةةةة العموميةةةة فةةةي أول إجتمةةةاع لاةةةا إلقةةةرار تعييةةةيا أو
تعيين غيره .
ت .بإسةةةتثياء اسعمةةةاء المعييةةةين مةةةن قبةةة الحكومةةةة اإلتحاديةةةة أو المحليةةةة فةةةي مجلةةةو
إدارة ال ةةةركة بموجةةة مسةةةاهمتاا فةةةي رأ مةةةال ال ةةةركة بموجةةة قةةةانون ال ةةةركات ،
إذا بلغةةةةت المراكةةةةز ال ةةةةاغرة ربةةةةع عةةةةدد أعمةةةةاء المجلةةةةو أو أكثةةةةر صةةةةالل مةةةةدة واليةةةةة
مجلةةةو اإلدارة وجةةة علةةةى المجلةةةو دعةةةوة الجمعيةةةة العموميةةةة لإلجتمةةةاع صةةةالل ثالثةةةين
يومةةةا ً مةةةن تةةةاري شةةةغر آصةةةر مركةةةز إلنتصةةةاب مةةةن يمةةةم المراكةةةز ال ةةةاغرة ،وفةةةي جميةةةع
اسحوال يكم العمو الجديد مدة سلفه.
عمو مجلو اإلدارة في إحدى الحاالت التالية:
ث .ي غر مي
 .1إذا تةةةوفى أو أصةةةي بعةةةارض مةةةن عةةةوارض اسهليةةةة أو أصةةةبح عةةةاجزاً ب ةةةورة
أصرى عن الياوض بماامه كعمو في مجلو اإلدارة.
 .2أدين بأية جريمة مصلة بال رت واسمانة.
 .3أعلةةةن إفالسةةةه أو توقةةة عةةةن دفةةةع ديونةةةةه التجاريةةةة حتةةةى لةةةو لةةة يقتةةةرن ذلةةةةك
بإشاار إفالسه.
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 .4استقال من مي به بموج إشعار صتي أرسله لل ركة باذا المعيى.
 .5صدر قرار من الجمعية العمومية بعزله.
 .6إذا تغيةةةةة عمةةةةةو مجلةةةةةو اإلدارة عةةةةةن حمةةةةةور إجتماعةةةةةات المجلةةةةةو ثةةةةةالث
جلسةةةةات متتاليةةةةة أو صمةةةةو جلسةةةةات متقتعةةةةة ،صةةةةالل مةةةةدة مجلةةةةو اإلدارة دون
عذر يقبله المجلو أعتبر مستقيالً.
 .7كانت عمويته مصالفة سحكاأل المادة ( )149من قانون ال ركات.
ل .يجةةةة أن يكةةةةون لل ةةةةركة مقةةةةرر لمجلةةةةو اإلدارة ،وال يجةةةةوز أن يكةةةةون مقةةةةرر المجلةةةةو
من أعماره.

المادة ()22
حا :تعيي الجمعي ،العمومي ،ألعضاء مجلس اإلدارة

إستثياءاً مةن وجةوب إتبةاع آليةة الترشةح لعمةوية مجلةو اإلدارة الةذي يتعةين أن يسةب إجتمةاع
الجمعية العمومية المقرر انعقادها إلنتصةاب أعمةاء المجلةو ووفقةا ً لحكة المةادة ( )2/144مةن
قانون ال ةركات  ،يجةوز للجمعيةة العموميةة أن تعةين عةدداً مةن اسعمةاء مةن ذوي الصبةرة فةي
مجلو اإلدارة من غير المساهمين في ال ةركة علةى أال يتجةاوز ثلة عةدد اسعمةاء المحةددين
باليماأل اسساسي في حال تحق أيا ً من الحاالت التالية:
أ .عدأل توافر العدد المتلوب من المرشحين صالل فترة فتح باب الترشح لعموية مجلو
اإلدارة ب ك ي دي الى نقص عدد أعماء مجلو اإلدارة عن الحد اسدنى ل حة
إنعقاده.
ب .الموافقة على تعيين أعماء مجلو اإلدارة الذين ت تعييا في المراكز ال اغرة من
قب مجلو اإلدارة.
ل .إستقالة أعماء مجلو اإلدارة أثياء إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية وتعيين مجلو
م قت لتيسير اعمال ال ركة لحين فتح باب الترشح لعموية المجلو.

المادة ()23
متطلبا الت شح لعضوي ،المجلس
تلتةةةزأل ال ةةةركة بالمةةةواب وال ةةةروم ال ةةةادرة عةةةن الايئةةةة ب ةةةأن الترشةةةح
لعمةةةةوية مجلةةةةو االدارة ويتعةةةةين علةةةةى المرشةةةةح لعمةةةةوية مجلةةةةو اإلدارة
أن يقدأل لل ركة ما يلي:
 .1السةةةيرة الذاتيةةةة موضةةةحا ً باةةةا الصبةةةرات العمليةةةة والم هةةة العلمةةةي مةةةع تحديةةةد صةةةفة
العمو التى يترشح لاا (تيفيذي /غير تيفيذي  /مستق ).
 .2إقةةةرار بالتزامةةةه بأحكةةةاأل قةةةانون ال ةةةركات والقةةةرارات الميفةةةذة لةةةه واليمةةةاأل اسساسةةةي
لل ركة ،وأنه سوت يبذل عياية ال صص الحريص في إداء عمله.
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.3
.4
.5
.6

بيةةةان بأسةةةماء ال ةةةركات والم سسةةةات التةةةي يةةةزاول العمةةة فياةةةا أو ي ةةةغ عمةةةوية
مجةةةةالو إداراتاةةةةا وكةةةةذلك أي عمةةةة يقةةةةوأل بةةةةه ب ةةةةورة مباشةةةةرة أو غيةةةةر مباشةةةةرة
ي ك ميافسة لل ركة.
إقرار بعدأل مصالفة المرشح للمادة ( )149من قانون ال ركات.
فةةةي حةةةال ممثلةةةي ال ةةةصص اإلعتبةةةاري يتعةةةين إرفةةةاق كتةةةاب رسةةةمي مةةةن ال ةةةصص
اإلعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعموية مجلو اإلدارة.
بيةةةان بال ةةةركات التجاريةةةة التةةةى يسةةةاه أو ي ةةةارع فةةةي ملكيتاةةةا وعةةةدد اسسةةةا أو
الح ص فياا.

المادة ()24
إيتخاب رئيس المجلس ويائبه
أ .ييتصةةة مجلةةةو اإلدارة مةةةن بةةةين أعمةةةاره رريسةةةا وناربةةةا للةةةرريو وي ةةةترم ان يكونةةةا مةةةن
مواميي الدولة ويقوأل نار الرريو مقاأل الرريو عيد غيابه أو قياأل مانع لديه ..
ب .يحةةةة لمجلةةةةو اإلدارة أن ييتصةةةة مةةةةن بةةةةين أعمةةةةاره عمةةةةوا ميتةةةةدبا ً لةةةةإلدارة ،ويحةةةةدد
المجلةةةو إصت اصةةةاته ومكاف تةةةه  ،كمةةةا يكةةةون لةةةه أن ي ةةةك مةةةن بةةةين أعمةةةاره لجيةةةة أو
أكثةةةر يميحاةةةا بعةةة إصت اصةةةاته أو يعاةةةد إلياةةةا بمراقبةةةة سةةةير العمةةة بال ةةةركة وتيفيةةةذ
قرارات المجلو.

المادة ()25
صالحيا مجلس اإلدارة
أ .لمجلو اإلدارة كافة السلتات في إدارة ال ركة والقياأل بكافة اسعمال والت رفات نيابة
عن ال ركة حسبما هو م ر لل ركة القياأل به ،وممارسة كافة ال الحيات المتلوبة
لتحقي أغراضاا ،وال يحد من هذه السلتات وال الحيات إال ما إحتفظ به قانون
ال ركات أو اليماأل اسساسي للجمعية العمومية
ب .يمع مجلو اإلدارة اللوارح المتعلقة بال ئون اإلدارية والمالية وش ون المو فين
ومستحقاتا المالية ،كما يمع المجلو الرحة صاصة بتيمي أعماله وإجتماعاته وتوزيع
اإلصت اصات والمسئوليات.
ل .مع مراعاة أحكاأل قانون ال ركات والقرارات الميفذة له ال ادرة عن الايئة يصفوض مجلو
اإلدارة في عقد القروض آلجال تزيد على ثالث سيوات أو بيع عقارات ال ركة أو المتجر
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أو رهن أموال ال ركة الميقولة وغير الميقولة أو إبراء ذمة مدييي ال ركة من إلتزاماتا
أو إجراء ال لح واإلتفاق على التحكي ".
د .ال يجوز لمجلو اإلدارة أن يت رت في موجودات ال ركة أو يغير في مبيعة ن اماا إذا
كان من شأن ذلك الت رت أو التغيير التأثير في قدرة ال ركة ب ك أساسي على ممارسة
ن اماا بيفو التريقة وبيفو الدرجة السابقة مباشرة على ذلك الت رت أو التغيير ،ما ل
يكن ذلك الت رت أو التغيير قد أجيز بقرار صاص من الجمعية العمومية لل ركة.

المادة ()26
تمثي الش ك،
أ .يملك ح التوقيع عن ال ركة على إنفراد ك من رريو مجلو اإلدارة أو ناربه أو عمو
مجلو االدارة الميتدب أي عمو آصر يفوضه المجلو في حدود قرارات مجلو اإلدارة .
ب .يكون رريو مجلو اإلدارة الممث القانوني لل ركة أماأل القماء وفي عالقتاا بالغير
ويجوز له توكي المحامين ومن يراه مياسبا ً للحمور نيابة عيه اماأل المحاك على اصتالت
انواعاا ودرجاتاا واماأل الغير..
ل .يجوز لرريو مجلو اإلدارة أن يفوض غيره من أعماء مجلو اإلدارة في بع
صالحياته.
د .ال يجوز لمجلو اإلدارة أن يفوض رريو المجلو في جميع إصت اصاته ب ك متل .

المادة ()27
مكان إجتماعا المجلس
يعقد مجلو اإلدارة إجتماعاته في المركز الرريسي لل ركة أو في أي مكان آصر يواف عليه
أعماء مجلو اإلدارة .

المادة ()28
النصاب القايويي إلجتماعا المجلس والتصوي على ق اراته
أ .ال يكون إجتماع مجلو اإلدارة صحيحا إال بحمور أغلبية أعماره شص يا ً ،و يجوز
لعمو مجلو اإلدارة أن ييي عيه غيره من أعماء المجلو في الت ويت ،وفي هذه
الحالة ال يجوز أن ييوب عمو مجلو اإلدارة عن أكثر من عمو واحد ويكون لاذا العمو
صوتان.
ب .ال يجوز الت ويت بالمراسلة ،وعلى العمو اليار اإلدالء ب وت ِه عن العمو الغار
وفقا ً لما ت تحديده في سيد اإلنابة.
ل .تصدر قرارات مجلو اإلدارة بأغلبية أصوات اسعماء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت
اسصوات رجح الجان الذي ميه الرريو أو من يقوأل مقامه .
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د .تسج في محاضر إجتماعات مجلو اإلدارة أو لجانه تفاصي المسار التي نمر فياا
والقرارات التي ت إتصاذها بما في ذلك أية تحفمات لمعماء أو آراء مصالفة عبروا عياا،
ويج توقيع مقرر االجتماع وكافة اسعماء الحاضرين على مسودات محاضر إجتماعات
مجلو اإلدارة قب إعتمادها ،على أن ترس نس من هذه المحاضر لمعماء بعد اإلعتماد
لإلحتفا باا ،وتحفظ محاضر إجتماعات مجلو اإلدارة ولجانه من قب مقرر مجلو
اإلدارة وفي حالة إمتياع أحد اسعماء عن التوقيع يصثبت إعتراضه في المحمر وتصذكر
أسباب اإلعتراض حال إبداراا ،ويكون الموقعون على هذه المحاضر مس ولين عن صحة
البيانات الواردة فياا ،وتلتزأل ال ركة بالمواب ال ادرة عن الايئة في هذا ال أن.
ه .يجوز الم اركة في إجتماعات مجلو إدارة ال ركة من صالل وسار التقيية الحديثة مع
ضرورة مراعاة اإلجراءات والمواب ال ادرة عن الايئة باذا ال أن.

المادة ()29
إجتماعا المجلس والدعوة إليعقاده
 .1يجتمع مجلو اإلدارة عدد ( )4إجتماعات صالل السية المالية على اسق .
 .2يكون اإلجتماع بيا ًء على دعوة صتية من قب رريو مجلو اإلدارة ،أو بيا ًء على مل
صتي يقدمه عموين من أعماء المجلو على اسق وتوجه الدعوة قب أسبوع على اسق
من الموعد المحدد م فوعة بجدول اسعمال.

المادة ()30
ق ارا التم ي
باإلضافة الى إلتزاأل مجلو االدارة بالحد االدنى لعدد إجتماعاته الواردة وف احكاأل هذا
اليماأل  ،فإنه يجوز لمجلو اإلدارة إصدار بع قراراته بالتمرير في الحاالت التاررة وتصعتبر
تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أناا إتصذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصوالً مع
مراعاة ما يلي:
ي .أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سيوياً.
 .موافقة أعماء مجلو اإلدارة باسغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار
بالتمرير حالة ماررة.
ج .تسلي جميع أعماء مجلو اإلدارة القرار مكتوب صتيا ً للموافقة عليه م حوبا ً
بكافة المستيدات والوثار الالزمة لمراجعته.
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 .يج الموافقة الصتية باسغلبية على أي من قرارات مجلو اإلدارة ال ادرة
بالتمرير مع ضرورة عرضاا في اإلجتماع التالي لمجلو اإلدارة لتمميياا
بمحمر إجتماعه.

المادة ()31
إشت اك عضو المجلس في عم منافس للش ك،
ال يجوز لعمو مجلو اإلدارة أن ي ترع في أي عم من شأنه ميافسة ال ركة أو أن يتاجر
لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع الي ام الذي تزاوله ال ركة ،وال يجوز له أن يف ي أي
معلومات أو بيانات تصص ال ركة .

المادة ()32
تعارم المصالح
أ .على ك عمو في مجلو إدارة ال ركة تكون له أو للجاة التى يمثلاا بمجلو اإلدارة
م لحة م تركة أو متعارضة في صفقة أو تعام تصعرض على مجلو اإلدارة إلتصاذ
قرار ب أناا أن يبل المجلو ذلك وأن يثبت إقراره في محمر الجلسة ،وال يجوز له
اإلشتراع في الت ويت الصاص بالقرار ال ادر في شأن هذه العملية.
ب .إذا تصل عمو مجلو اإلدارة عن إبالغ المجلو وفقا ً لحك البيد (أ) من هذه المادة
جاز لل ركة أو سي من مساهمياا التقدأل للمحكمة المصت ة إلبتال العقد أو إلزاأل
العمو المصال بأداء أي ربح أو ميفعة تحققت له من التعاقد ورده لل ركة.

المادة ()33
منح الق وم ألعضاء مجلس ا:دارة
 .1ال يجوز لل ركة تقدي قروض سي من أعماء مجلو إدارتاا أو عقد كفاالت أو تقدي أية
ضمانات تتعل بقروض مميوحة لا  ،ويعتبر قرضا ً مقدما ً لعمو مجلو اإلدارة ك قرض
مقدأل إلى زوجه أو أبياره أو أي قري لهص حتى الدرجة الثانية.
 .2ال يجوز تقدي قرض إلى شركة يملك عمو مجلو اإلدارة أو زوجه أو أبيا ه أو أي من
أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من (  ) %20من رأ مالاا.

المادة ()34
تعام األط اف ذا العالق ،في األوراق المالي ،للش ك،
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به من معلومات بحك
يحمر على اسمرات ذات العالقة أن يستغ أي ميا ما أت
عمويته في مجلو االدارة أو و يفته في ال ركة في تحقي م لحة له أو لغيره أيا كانت
نتيجة التعام في اسوراق المالية لل ركة وغيرها من المعامالت ،كما ال يجوز أن يكون سي
ميا م لحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جاة تقوأل بعمليات يراد باا إحداث تأثير في
أسعار اسوراق المالية التي أصدرتاا ال ركة.

المادة ()35
الصفقا مع األط اف ذا العالق،
ال يجوز لل ركة عقد صفقات مع اسمرات ذات العالقة إال بموافقة مجلو اإلدارة فيما ال
يجاوز  %5من رأسمال ال ركة الم در ،وبموافقة الجمعية العمومية لل ركة فيما زاد على
ذلك ويت تقيي ال فقات في جميع اسحوال بواستة مقي معتمد لدى الايئة ،ويتعين على مدق
حسابات ال ركة أن ي تم تقريره على بيان ب فقات تعارض الم الح والتعامالت المالية
التي تمت بين ال ركة وأي من اسمرات ذات العالقة واإلجراءات التي أصتصذت ب أناا.

المادة ()36
تعيي ال ئيس التنفيذي أو المدي العام
لمجلو اإلدارة الح في أن يعين رريسا ً تيفيذيا ً أو مدير عاأل لل ركة أو عدة مديرين أو وكالء
مفوضين وأن يحدد صالحياتا وشروم صدماتا ورواتبا ومكاف تا  ،وال يجوز للرريو
التيفيذي أو المدير العاأل لل ركة أن يكون رريسا ً تيفيذاً أو مديراً عاما ً ل ركة مساهمة عامة
أصرى.

المادة ()37
مسؤولي ،أعضاء المجلس ع إلتزاما الش ك،
 -1ال يكون أعماء مجلو اإلدارة مسئولين مسئولية شص ية فيما يتعل بإلتزامات
ال ركة الياتجة عن قياما بواجباتا كأعماء مجلو إدارة وذلك بالقدر الذي ال
يتجاوزون فيه حدود سلتاتا واصت اصاتا .
 -2تلتزأل ال ركة باسعمةال التةي يجرياةا مجلةو اإلدارة فةي حةدود إصت اصةه ،كمةا تسةأل
عةن تعةةوي مةا يي ةةأ مةةن المةرر عةةن اسفعةةال غيةر الم ةةروعة التةي تقةةع مةةن ررةةيو
وأعماء المجلو في إدارة ال ركة.
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المادة ()38
مسؤولي ،أعضاء المجلس تجاه الش ك ،والمساهمي والغي
أ .أعماء مجلو اإلدارة مسة ولون تجةاه ال ةركة والمسةاهمين والغيةر عةن جميةع أعمةال
الغش وإساءة استعم ال السلتة المميوحة لا  ،وعن ك مصالف ة لقانون ال ةركات وهةذا
اليماأل اسساسي ،ويبت ك شرم يقمي بغير ذلك.
ب .تقع المس ولية المي وص علياا في البيد (أ) من هذه المادة على جميةع أعمةاء مجلةو
اإلدارة إذا ن أ الصتأ عن قرار صدر بإجماع اآلراء ،أما إذا كان القرار مح المسةاءلة
صادراً باسغلبية فال يسأل عيه المعارضةون متةى كةانوا قةد أثبتةوا إعتراضةا بمحمةر
الجلسةةة ،فةةإذا تغيةة أحةةد اسعمةةاء عةةن الجلسةةة التةةي صةةدر فياةةا القةةرار فةةال تيتفةةي
مسة وليته إال إذا ثبةةت عةةدأل علمةةه بةةالقرار أو علمةةه بةةه مةةع عةةدأل إسةةتتاعته اإلعتةةراض
عليه.

المادة ( ) 39
مكافآ رئيس وأعضاء مجلس ا:دارة
تتكةةةون مكافةةةأة ررةةةيو وأعمةةةاء مجلةةةو اإلدارة مةةةن نسةةةبة مئويةةةة مةةةن الةةةربح ال ةةةافي علةةةى
ان ال تتجةةةةاوز  %10مةةةةن تلةةةةك االربةةةةا للسةةةةية الماليةةةةة الميتايةةةةة  ،كمةةةةا يجةةةةوز ان تةةةةدفع
ال ةةةةركة م ةةةةاري أو أتعابةةةةا ً أو مكافةةةةأة إضةةةةافية أو مرتبةةةةا ً شةةةةاريا ً بالقةةةةدر الةةةةذي يقةةةةرره
مجلةةةو اإلدارة سي عمةةةو مةةةن أعمةةةاره إذا كةةةان ذلةةةك العمةةةو يعمةةة فةةةي أي لجيةةةة أو يبةةةذل
جاةةةوداً صاصةةةة أو يقةةةوأل بأعمةةةال إضةةةافية لصدمةةةة ال ةةةركة فةةةوق واجباتةةةه العاديةةةة كعمةةةو فةةةي
مجلةةةو إدارة ال ةةةركة ،وال يجةةةوز صةةةرت بةةةدل حمةةةور لةةةرريو او عمةةةو مجلةةةو اإلدارة
عن اجتماعات المجلو.

المادة ( ) 40
عزل رئيس وأعضاء مجلس ا:دارة
يكون للجمعية العمومي ة ح عزل ك أو بع أعماء مجل و اإلدارة الميتصبين وفتح باب
الترشح وف المواب ال ادرة عن الايئة باذا ال أن وانتصاب أعماء جدد بدال ميا  .وال
يح للعم و الذي ت عزله إع ادة ترشيحه لعموية مجل و االدارة إال بعد ممي ( )3ثالث
سي وات على عزله.
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الباب الخامس
الجمعي ،العمومي،
المادة ()41
إجتماع الجمعي ،العمومي،
أ .الجمعية العمومية المكونة تكوييا صحيحا تمث جميع المساهمين وال يجوز انعقادها اال في
مديية دبي  ،مال يقرر مجلو االدارة انعقادها في اي مكان اصر في حاالت المرورة او
حسبما يقتمي الحال.
ب .يكون لك مساه ح حمور إجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له من
اسصوات ما يعادل عدد أسامه ،ويجوز لمن له ح حمور الجمعية العمومية أن ييي عيه
من يصتاره من غير أعماء مجلو اإلدارة بمقتمى توكي صاص ثابت بالكتابة ،ويج أال
يكون الوكي لعدد من المساهمين حارزاً باذه ال فة على أكثر من ( )%5من رأ مال
ال ركة الم در ،ويمث ناق ي اسهلية وفاقدياا الياربون عيا قانوناً.
ل .لل صص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القارمين على إدارته بموج قرار صادر من
مجلو إدارته أو من يقوأل مقامه ،ليمثله في إجتماعات الجمعية العمومية لل ركة ،ويكون
لل صص المفوض ال الحيات المقررة بموج قرار التفوي .

المادة ()42
اإلعالن ع الدعوة إلجتماع الجمعي ،العمومي،
توجةةه الةةدعوة إلةةى المسةةاهمين لحمةةور إجتماعةةات الجمعيةةة العموميةةة بةةإعالن فةةي صةةحيفتين
محليتين من ال ةح اليوميةة التةي ت ةدر ت ةدر احةدهما علةى االقة باللغةة العربيةة وبكتة
مسجلة  ،وذلك قب الموعد المحدد لإلجتماع بصمسة ع ر يوما ً على اسق وذلك بعد الح ةول
على موافقة الايئة  ،ويج أن تتممن الدعوة جدول أعمال ذلك اإلجتماع وترسة صةورة مةن
أوراق الةةدعوة إلةةى الايئةةة وهيئةةةة التةةأمين والسةةلتة المصت ةةة ،وفةةةي حةةال اجتمةةاع الجمعيةةةة
العمومية السيوية يتعين ان يرف بالدعوة تقرير مجلو االدارة وتقرير مدققي الحسابات.

المادة ()43
الدعوة إلجتماع الجمعي ،العمومي،
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أ .لمجلو االدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى وجاا لذلك  ،وتيعقةد مةرة علةى االقة
في السية بياء على دعوة مجلو اإلدارة للجمعية العمومية صالل اسشار اسربعة التاليةة
ليااية السية المالية وكذلك كلما رأى وجاا لذلك.
ب .يجوز للايئة أو لمدق الحسابات أو لمساه يملك /يملكون (  ) %20من را المال
على اسق كحد أدنى وسسباب جدية تقدي مل لمجلو ادارة ال ركة لعقد الجمعية
العمومية ويتعين على مجلو اإلدارة في هذه الحاالت المذكورة دعوة الجمعية
العمومية صالل صمسة أياأل من تاري تقدي التل .

إختصا

المادة ()44
الجمعي ،العمومي ،السنوي،

تختص الجمعي ،العمومي ،السنوي ،للش ك ،على وجه الخصو
المسائ اآلتي:،

يالنظ وإتخاذ ق ار في

أ .تقريةةةةر مجلةةةةو اإلدارة عةةةةن ن ةةةةام ال ةةةةركة وعةةةةن مركزهةةةةا المةةةةالي صةةةةالل السةةةةية
وتقرير مدققي الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والت دي عليا .
ب .ميزانية ال ركة وحساب اسربا والصسارر.
ل .إنتصاب أعماء مجلو اإلدارة عيد اإلقتماء.
د .تعيين أعماء هيئة الفتوى .
ه .تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابا .
و .مقترحةةةةات مجلةةةةو اإلدارة ب ةةةةأن توزيةةةةع اسربةةةةا سةةةةواء كانةةةةت توزيعةةةةات نقديةةةةة أأل
أسا ميحة.
ز .مقتر مجلو اإلدارة ب أن مكافأة أعماء مجلو اإلدارة وتحديدها.
 .إبةةةةراء ذمةةةةة أعمةةةةاء مجلةةةةو اإلدارة ،أو عةةةةزلا ورفةةةةع دعةةةةوى المسةةةة ولية علةةةةيا
حس اسحوال.
م .إبةةةراء ذمةةةة مةةةدققي الحسةةةابات ،أو عةةةزلا ورفةةةع دعةةةوى المسةةة ولية علةةةيا حسةةة
اسحوال.

المادة ()45
تسجي حضور المساهمي إلجتماع الجمعي ،العمومي،
أ .يسج المساهمون الذين يرغبون في حمور إجتماع الجمعية العمومية أسما ه في
السج اإللكتروني الذي تعده إدارة ال ركة لاذا الغرض في مكان اإلجتماع قب الوقت
المحدد إلنعقاد ذلك اإلجتماع بوقت كات.
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ب .يج أن يتممن سج المساهمين أس المساه أو من ييوب عيه وعدد اسسا التي
يملكاا وعدد اسسا التي يمثلاا وأسماء مالكياا مع تقدي سيد الوكالة ،ويعتى المساه
أو اليار بتاقة لحمور اإلجتماع يذكر فياا عدد اسصوات التي يمثلاا أصالة أو
وكالة.
ل .يستصرل من سج المساهمين صالصة متبوعة بعدد اسسا التي مثلت في اإلجتماع
ونسبة الحمور ويت توقيعاا من قب ك من مقرر الجلسة ورريو اإلجتماع ومدق
حسابات ال ركة وتسل نسصة مياا للمراق الممث للايئة ويت إلحاق نسصة مياا
بمحمر إجتماع الجمعية العمومية.
د .يغل باب التسجي لحمور إجتماعات الجمعية العمومية عيدما يعلن رريو اإلجتماع
إكتمال الي اب المحدد لذلك اإلجتماع أو عدأل إكتماله  ،وال يجوز بعد ذلك قبول
تسجي أي مساه أو نار عيه لحمور ذلك اإلجتماع كما ال يجوز اإلعتداد ب وته أو
برأيه في المسار التي تتر في ذلك اإلجتماع.

المادة ()46
سج المساهمي
يكون سج المساهمين في ال ةركة الةذين لاة الحة فةي حمةور إجتماعةات الجمعيةة العموميةة
لل ةركة والت ةويت علةةى قراراتاةا مبقةا لليمةةاأل الصةاص بالتةداول والمقاصةةة والتسةويات ونقة
الملكية وحفظ اسوراق المالية والقواعد المعيية الساردة فةي السةوق .ويجة ان يكةون الت ةويت
سريا اذا تعل بانتصاب أعماء مجلو االدارة او بعزلا او بمساءلتا .

المادة ()47
يصاب القايويي إلجتماع الجمعي ،العمومي ،والتصوي على ق اراتها
أ .تصتص الجمعية العمومية باليمر في جميع المسار المتعلقة بال ركة ،ويتحق الي اب في
إجتماع للجمعية العمومية بحمور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ماال يق عن()%50
من رأ مال ال ركة ،فإذا ل يتوافر الي اب في اإلجتماع اسول ،وج دعوة الجمعية
العمومية إلى إجتماع ثان يعقد بعد ممي مدة ال تق عن ( )5صمسة أيام وال تتجاوز ()15
صمسة ع ر يوما ً من تاري اإلجتماع اسول ويصعتبر اإلجتماع الم ج صحيحا ً أيا ً كان عدد
الحاضرين.
ب .فيما عدا القرارات التى يتعين صدورها بقرار صاص وفقأ احكاأل قانون ال ركات وهذا اليماأل
 ،ت در قرارات الجمعية العمومية لل ركة بأغلبية اسسا الممثلة في اإلجتماع ،وتكون
قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سوا ًء كانوا حاضرين في اإلجتماع الذي
صدرت فيه هذ ِه القرارات أو غاربين عيه وسوا ًء كانوا موافقين علياا أو معارضين لاا ،ويت
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وإبالغ صورة مياا إلى ك من الايئة وهيئة التأمين والسوق المالي المدرجة فيه أسا
ال ركة والسلتة المصت ة وفقا ً للمواب ال ادرة عن الايئة باذا ال أن.

المادة ()48
رئاس ،الجمعي ،العمومي ،وتدوي وقائع اإلجتماع
أ .يةةرأ الجمعيةةة العموميةةة ررةةيو مجلةةو إدارة ال ةةركة وفةةي حالةةة غيابةة ِه يرأسةةاا ناربةةه
وفةةةةةةي حةةةةةةال غيابامةةةةةةا يرأسةةةةةةاا أي مسةةةةةةاه يصتةةةةةةاره المسةةةةةةاهمون لةةةةةةذلك  ،ويكةةةةةةون
الت ةةةةةويت بأيةةةةةة وسةةةةةيلة تحةةةةةددها الجمعيةةةةةة العموميةةةةةة ،كمةةةةةا تعةةةةةين الجمعيةةةةةة مقةةةةةرراً
لإلجتمةةةاع ويعةةةين الةةةرريو مقةةةررا لالجتمةةةاع وشص ةةةا او اكثةةةر لفةةةرز االصةةةوات .وإذا
كانةةة ت الجمعي ةةة ة تبحةةة فةةةي أمةةةر يتعلةةة بةةةرريو اإلجتمةةةاع أيةةةا كةةةان وجةةة أن تصتةةةار
الجمعيةةةة مةةةن بةةةين المسةةةاهمين مةةةن يتةةةولى رراسةةةة اإلجتمةةةاع صةةةالل مياق ةةةة هةةةذا اسمةةةر،
ويعين الرريو جامعا ً لمصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيييه.
ب .يحةةةرر محمةةةر بإجتمةةةةاع الجمعيةةةة العموميةةةة يتمةةةةمن أسةةةماء المسةةةاهمين الحاضةةةةرين
أو الممثلةةةين وعةةةدد اسسةةةا التةةةي فةةةي حيةةةازتا باسصةةةالة أو بالوكالةةةة وعةةةدد اسصةةةوات
المقةةةررة لاةةة والقةةةرارات ال ةةةادرة وعةةةدد اسصةةةوات التةةةي وافقةةةت علياةةةا أو عارضةةةتاا
وصالصة وافية للمياق ات التي دارت في اإلجتماع.
ل .تةةدون محاضةةر إجتمةةاع الجمعيةةة العموميةةة ب ةةفة ميتممةةة عقةة كةة جلسةةة فةةي سةةج
صةةاص يتبةةع فةةي شةةأنه المةةواب ال ةةادرة عةةن الايئةةة ويوقةةع كةة محمةةر مةةن ررةةيو
الجمعيةةةةة ومقررهةةةةا وجةةةةامع اسصةةةةوات ومةةةةدق الحسةةةةابات ،ويكةةةةون الموقعةةةةون علةةةةى
محاضر اإلجتماعات مس ولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

المادة ()49
ط يق ،التصوي يإجتماع الجمعي ،العمومي،
يكةةون الت ةةويت فةةي الجمعيةةة العموميةةة بالتريقةةة التةةي يعيياةةا ررةةيو الجمعيةةة إال إذا قةةررت
الجمعية العمومية مريقة معيية للت ويت ،و إذا تعل اسمر بإنتصاب أعماء مجلةو اإلدارة أو
بعةزلا أو بمسةةاءلتا أو بتعيةةيا فةةي الحةةاالت التةةى يجةوز فياةةا ذلةةك وفقةا ً الحكةةاأل هةةذا اليمةةاأل،
فيج إتباع مريقة الت ويت السري التراكمي.

المادة ()50
تصوي أعضاء مجلس اإلدارة على ق ارا الجمعي ،العمومي،
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أ .ال يجةةةةوز سعمةةةةاء مجلةةةةو اإلدارة اإلشةةةةتراع فةةةةي الت ةةةةويت علةةةةى قةةةةرارات الجمعيةةةةة
العموميةةةة الصاصةةةة بةةةإبراء ذمةةةتا مةةةن المسةةة ولية عةةةن إدارتاةةة أو التةةةي تتعلةةة بميفعةةةة
صاصة لا أو المتعلقة بتعارض الم الح أو بصالت قار بييا وبين ال ركة.
ب .فةةةةي حةةةةال كةةةةون عمةةةةو مجلةةةةو اإلدارة يمثةةةة شص ةةةةا إعتباريةةةةا ً يسةةةةتبعد أسةةةةا ذلةةةةك
ال صص اإلعتباري.
ل .ال يجةةوز لمةةن لةةةه حةة حمةةةور إجتماعةةات الجمعيةةةة العموميةةة أن ي ةةةترع فةةي الت ةةةويت
عةةن نفسةةه أو عمةةن يمثلةةه فةةةي المسةةار التةةي تتعلةة بميفعةةةة صاصةةة أو بصةةالت قةةار بييةةةه
وبين ال ركة .

المادة ()51
إصدار الق ار الخا
يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار صاص في الحاالت التالية-:
أ .زيادة رأ المال أو تصفيمه.
ب .إصدار سيدات قرض أو صكوع.
ل .تقدي مساهمات موعية في أغراض صدمة المجتمع.
د .ح ال ركة أو إدماجاا في شركة أصرى .
ه .بيع الم روع الذي قامت به ال ركة أو الت رت فيه بأي وجه آصر.
و .إمالة مدة ال ركة.
ز .تعدي عقد التأسيو أو اليماأل االساسي.
 .في الحاالت التى يتتل فياا قانون ال ركات إصدار قرار صاص.
وفةةي جميةةع اسحةةوال وفق ةا ً لحكة المةةادة ( )139مةةن قةةانون ال ةةركات يتعةةين موافقةةة الايئةةة
والسلتة المصت ة على إست دار القةرار الصةاص بتعةدي عقةد التأسةيو واليمةاأل اسساسةي
لل ركة.

المادة ()52
إدراج يند يجدول أعمال إجتماع الجمعي ،العمومي،
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أ .ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسار المدرجة بجدول اسعمال.
ب .إسةةةتثياء مةةةةن البيةةةةد (أ) مةةةةن هةةةذه المةةةةادة ووفقةةةةا ً للمةةةةواب ال ةةةادرة عةةةةن الايئةةةةة باةةةةذا
ال أن يكون للجمعية العمومية ال الحية فيما يلي:
أثياء اإلجتماع.
 .1ح المداولة في الوقارع الصتيرة التي تكت
 .2إدرال بيةةد إضةةافي فةةي جةةدول أعمةةال الجمعيةةة العموميةةة وذلةةك بيةةاء علةةى ملةة
يقةةةدأل مةةةن الايئةةةة أو عةةةدد مةةةن المسةةةاهمين يمثةةة ( )%10مةةةن رأ مةةةال ال ةةةركة
علةةةةى اسقةةةة  ،ويجةةةة علةةةةى ررةةةةيو إجتمةةةةاع الجمعيةةةةة العموميةةةةة إدرال البيةةةةد
اإلضةةةافي قبةةة البةةةدء فةةةي مياق ةةةة جةةةدول اسعمةةةال أو عةةةرض الموضةةةوع علةةةى
الجمعية العمومية لتقرر إضافة البيد الى جدول اسعمال من عدمه.

الباب السادس
مدقق الحسايا
المادة ()53
تعيي مدقق الحسايا
أ .يكةةةون لل ةةةركة مةةةدق حسةةةابات أو أكثةةةر تعييةةةه وتحةةةدد أتعابةةةه الجمعيةةةة العموميةةةة بيةةةاءاً
علةةةى ترشةةةيح مةةةن مجلةةةو اإلدارة ،وي ةةةترم فةةةي مةةةدق الحسةةةابات أن يكةةةون مقيةةةداً لةةةدى
الايئة ومرصص له بمزاولة الماية.
ب .يصعيةةةين مةةةدق حسةةةابات لمةةةدة سةةةية قابلةةةة للتجديةةةد وعليةةةه مراقبةةةة حسةةةابات السةةةية الماليةةةة
التي عين لاا على أال تتجاوز مدة تجديد تعييه ثالث سيوات متتالية.
ل .يتةةةولى مةةةدق الحسةةةابات ماامةةةه مةةةن ناايةةةة إجتمةةةاع تلةةةك الجمعيةةةة إلةةةى ناايةةةة إجتمةةةاع
الجمعية العمومية السيوية التالية.

المادة ()54
إلتزاما مدقق الحسايا
يتعين على مدق الحسابات مراعاة ما يلي:
أ .اإللتةةةزاأل باسحكةةةاأل المي ةةةوص علياةةةا فةةةي قةةةانون ال ةةةركات واالنممةةةة والقةةةرارات
والتعامي الميفذة له
ب .أن يكون مستقالً عن ال ركة ومجلو إدارتاا.
ل .أال يجمع بين ماية مدق الحسابات وصفة ال ريك في ال ركة.
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د .أال ي ةةةةغ مي ةةةة عمةةةةو مجلةةةةو إدارة أو أي مي ةةةة فيةةةةي أو إداري أو تيفيةةةةذي
فياا.
ه .أال يكةةةون شةةةريكا ً أو وكةةةيالً سي مةةةن م سسةةةي ال ةةةركة أو أي مةةةن أعمةةةاء مجلةةةو
إدارتاا أو قريبا ً سي ميا حتى الدرجة الثانية.

المادة ()55
صالحيا مدقق الحسايا
أ .يكةةةون لمةةةدق الحسةةةابات بوجةةةه صةةةاص الحةةة فةةةي االمةةةالع فةةةي كةةة وقةةةت علةةةى جميةةةع
دفةةةةةاتر ال ةةةةةركة وسةةةةةجالتاا ومسةةةةةتيداتاا وغيةةةةةر ذلةةةةةك مةةةةةن الوثةةةةةار ولةةةةةه ان يتلةةةةة
االيمةةةاحات التةةةي يراهةةةا الزمةةةة الداء مامتةةةه ولةةةه كةةةذلك ان يحقةةة موجةةةودات ال ةةةركة
والتزاماتاةةا  ،واذا لةة يةةتمكن مةةن اسةةتعمال هةةذه ال ةةالحيات اثبةةت ذلةةك كتابةةة فةةي تقريةةر
يقةةةدأل الةةةى مجلةةةو االدارة  ،فةةةإذا لةةة يقةةة المجلةةةو بتمكةةةين المةةةدق مةةةن أداء مامتةةةه وجةةة
عليةةةه ارسةةةال صةةةورة مةةةن التقريةةةر الةةةى الايئةةةة و هيئةةةة التةةةأمين والاااى السةةةلتة المصت ةةةة
وان يعرضه على الجمعية العمومية.
يتةةةةولى مةةةةدق الحسةةةةابات تةةةةدقي حسةةةةابات ال ةةةةركة وفحةةةةص الميزانيةةةةة وحسةةةةاب
ب.
اسربةةةا والصسةةةارر ومراجعةةةة صةةةفقات ال ةةةركة مةةةع اسمةةةرات ذات العالقةةةة ومالحمةةةة
تتبيةةة أحكةةةاأل قةةةانون ال ةةةركات وهةةةذا اليمةةةاأل ،وعليةةةه تقةةةدي تقريةةةر بيتيجةةةة هةةةذا الفحةةةص
إلةةةةى الجمعيةةةةة العموميةةةةة ويرسةةةة صةةةةورة ميةةةةه إلةةةةى الايئةةةةة وهيئةةةةة التةةةةأمين والسةةةةلتة
المصت ة ،ويج عليه عيد إعداد تقريره ،التأكد مما يأتي:
 مدى صحة السجالت المحاسبية التي تحتفظ باا ال ركة.
 مدى إتفاق حسابات ال ركة مع السجالت المحاسبية.
ل .إذا لةةة يةةةت تقةةةدي تسةةةايالت إلةةةى مةةةدق الحسةةةابات لتيفيةةةذ ماامةةةه ،إلتةةةزأل بإثبةةةات ذلةةةك فةةةي
تقريةةةر يقدمةةةه إلةةةى مجلةةةو اإلدارة وإذا ق ةةةر مجلةةةو اإلدارة فةةةي تسةةةاي مامةةةة مةةةدق
الحسابات ،تعين عليه إرسال نسصة من التقرير إلى الايئة و هيئة التأمين
د .تلتةةةزأل ال ةةةركة التابعةةةة ومةةةدق حسةةةاباتاا بتقةةةدي المعلومةةةات والتوضةةةيحات التةةةي يتلباةةةا
مدق حسابات ال ركة القابمة أو ال ركة اسأل سغراض التدقي .

المادة ()56
التق ي السنوي لمدقق الحسايا
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أ .يقةةةةةدأل مةةةةةدق الحسةةةةةابات إلةةةةةى الجمعيةةةةةة العموميةةةةةة تقريةةةةةرا ي ةةةةةتم علةةةةةى البيانةةةةةات
والمعلومةةةةات المي ةةةةوص علياةةةةا فةةةةي قةةةةانون ال ةةةةركات والقةةةةوانين المعدلةةةةه لةةةةه ،وأن
يةةةذكر فةةةي تقريةةةره وكةةةذلك فةةةي الميزانيةةةة العموميةةةة لل ةةةركة المسةةةاهمات التوعيةةةة التةةةى
قامةةةت باةةةا ال ةةةركة صةةةالل السةةةية الماليةةةة سغةةةراض صدمةةةة المجتمةةةع " إن وجةةةدت" وأن
يحدد الجاة المستفيدة من هذه المساهمات التوعية.
ب .يجةةة علةةةى مةةةدق الحسةةةابات أن يحمةةةر إجتمةةةاع الجمعيةةةة العموميةةةة وأن يقةةةرأ تقريةةةره
فةةةةةي الجمعيةةةةةة العموميةةةةةة ،موضةةةةةحا ً أيةةةةةة معوقةةةةةات أو تةةةةةدصالت مةةةةةن مجلةةةةةو اإلدارة
واجاتةةةه أثيةةةاء تأديةةةة أعمالةةةه ،وأن يتسةةة تقريةةةره باإلسةةةتقاللية والحياديةةةة ،وأن يةةةدلي فةةةي
اإلجتمةةةةاع برأيةةةةه فةةةةي كةةةة مةةةةا يتعلةةةة بعملةةةةه وبوجةةةةه صةةةةاص فةةةةي ميزانيةةةةة ال ةةةةركة
ومالحماتةةةةه علةةةةى حسةةةةابات ال ةةةةركة ومركزهةةةةا المةةةةالي وأيةةةةة مصالفةةةةات باةةةةا ،ويكةةةةون
المةةةدق مسةةة والً عةةةن صةةةحة البيانةةةات الةةةواردة فةةةي تقريةةةره ،ولكةةة مسةةةاه أثيةةةاء عقةةةد
الجمعية العمومية أن يياقش تقرير المدق وأن يستوضحه عما ورد فيه .
ل .يح لمدق الحسابات إستالأل كافة اإلشعارات والمراسالت اسصرى المتعلقة بأية جمعية
عمومية والتي يح لك مساه استالماا.

الباب السايع
مالي ،الش ك،
المادة ()57
حسايا الش ك،
أ .تصعةةةةد ال ةةةةركة حسةةةةابات ميتممةةةةة وفةةةة المعةةةةايير واسسةةةةو المحاسةةةةبية الدوليةةةةة بحيةةةة
تعكةةةو صةةةورة صةةةحيحة وعادلةةةة عةةةن أربةةةا أو صسةةةارر ال ةةةركة للسةةةية الماليةةةة وعةةةن
وضةةةع ال ةةةركة فةةةي ناايةةةة السةةةية الماليةةةة وأن تتقيةةةد بأيةةةة متتلبةةةات يةةةيص علياةةةا قةةةانون
ال ركات أو القرارات ال ادرة تيفيذاً له.
ب .تتبةةة ال ةةةركة المعةةةايير واسسةةةو المحاسةةةبية الدوليةةةة عيةةةد إعةةةداد حسةةةاباتاا المرحليةةةة
والسيوية وتحديد اسربا القابلة للتوزيع.

المادة ()58
السن ،المالي ،للش ك،
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سةةةية،

تبةةةدأ السةةةية الماليةةةة لل ةةةركة مةةةن أول ييةةةاير وتيتاةةةي فةةةي ناايةةةة  31ديسةةةمبر مةةةن كةةة
فيمةةةا عةةةدا السةةةية الماليةةةة االولةةةى التةةةى بةةةدأت مةةةن تةةةاري قيةةةد ال ةةةركة بالسةةةج التجةةةاري
وانتات في  31ديسمبر من السية التالية.

المادة ()59
الميزايي ،العمومي ،للسن ،المالي،
 .1يتعةةةين أن تكةةةون الميزانيةةةة العموميةةةة عةةةن السةةةية الماليةةةة قةةةد تةةة إعةةةدادها و تةةةدقيقاا
مةةةةن قبةةةة مجلةةةةو االدارة قبةةةة اإلجتمةةةةاع السةةةةيوي للجمعيةةةةة العموميةةةةة ب ةةةةار علةةةةى
اسقةةةة متمةةةةمه ميزانيةةةةة ال ةةةةركة وحسةةةةاب االربةةةةا والصسةةةةارر ،وعلةةةةى المجلةةةةو
أيمةةةا إعةةةداد تقريةةةر عةةةن ن ةةةام ال ةةةركة ومركزهةةةا المةةةالي فةةةي صتةةةاأل السةةةية الماليةةةة
ذاتاا والتريقة التي يقترحاا لتوزيع اسربا ال افية.
 .2ترسةةة صةةةورة مةةةن الميزانيةةةة وحسةةةاب اسربةةةا والصسةةةارر مةةةع نسةةةصة مةةةن تقريةةةر
مةةةدق الحسةةةابات وتقريةةةر مجلةةةو اإلدارة وتقريةةةر الحوكمةةةة إلةةةى المسةةةاهمين وفةةة
جدول أعمال الجمعية العمومية والايئة وهيئة التأمين.
 .3تلتةةةةزأل ال ةةةةركة بموافةةةةاة الايئةةةةة وهيئةةةةة التةةةةأمين بمسةةةةودة دعةةةةوة الجمعيةةةةة العموميةةةةة
السةةةيوية لمسةةةاهمي ال ةةةركة للموافقةةةة علةةةى ن ةةةر الةةةدعوة فةةةي ال ةةةح اليوميةةةة قبةةة
موعةةةد إنعقةةةاد إجتمةةةاع الجمعيةةةة العموميةةةة بوقةةةت كةةةات مةةةع مراعةةةاة حكةةة المةةةادة
( )172مةةةةن قةةةةانون ال ةةةةركات ب ةةةةأن ن ةةةةر دعةةةةوة الجمعيةةةةة العموميةةةةة قبةةةة صمسةةةةة
ع ر يوما ً من تاري االجتماع.

المادة ( ) 60
حساب مستق لنشاط التأمي
أ .تحةةةةتفظ ال ةةةةركة بحسةةةةاب مسةةةةتق لي ةةةةام التةةةةأمين وإدارة عملياتةةةةه ،تكةةةةون إيراداتةةةةه
السةةةةةيوية مةةةةةن االقسةةةةةام والفةةةةةوار وعوارةةةةةد اسةةةةةتثمارها فةةةةةي الوعةةةةةاء الم ةةةةةترع
وتتكةةةةون م ةةةةروفاته السةةةةيوية مةةةةن ن ةةةةي عمليةةةةات التةةةةأمين مةةةةن الم ةةةةروفات
الجارية لتلك السية  ،وأية م روفات أصرى  ،بياء على قرار مجلو اإلدارة .
ب .ويةةةةةةوزع الفةةةةةةار السةةةةةةيوي ال ةةةةةةافي بةةةةةةين المسةةةةةةتأميين بعةةةةةةد ص ةةةةةة مجمةةةةةةوع
ةةةات الفييةةةة
التعويمةةةات التةةةي تةةةدفعاا ال ةةةركة للمسةةةتأميين وبعةةةد اسةةةتقتاع المص
علةةةةةى اليحةةةةةو الةةةةةذي يقةةةةةرره مجلةةةةةو االدارة  ،وللمجلةةةةةو أن يص ةةةةةص الفةةةةةار
ال ةةةافي كلةةةه أو جةةةزءا ميةةةه كاحتيةةةامي لعمليةةةات التةةةأمين الجاريةةةة أو التةةةي سةةةويت
عوارةةةةدها تسةةةةوية م قتةةةةة أو لمواجاةةةةة أيةةةةة التزامةةةةات أصةةةةرى أو لمواجاةةةةة العجةةةةز
المحتم في عمليات التأمين في السيوات القادمة .
ل .ويجةةةوز للمجلةةةو أن ي جةةة توزيةةةع الفةةةار لعةةةدة سةةةيوات واعتبارهةةةا فتةةةرة واحةةةدة
فةةةةةي حسةةةةةاب توزيةةةةةع هةةةةةذا الفةةةةةار  ،ويحةةةةةدد المجلةةةةةو مريقةةةةةة توزيةةةةةع صةةةةةافي
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اإلحتيةةةامي علةةةى المسةةةتأميين بعةةةد أصةةةذ رأي هيئةةةة الفتةةةوى وعرضةةةه علةةةى الجمعيةةةة
العمومية للم ادقة عليه .

المادة ( ) 61
يسب ،ا:ستهالك
يقتتع من اسربا السيوية غير ال افية نسبة يحددها مجلو اإلدارة إلستاالع موجودات
ال ركة أو التعوي عن نزول قيمتاا  ،ويت الت رت في هذه اسموال بياء على قرار مجلو
اإلدارة واليجوز توزيعاا على المساهمين .

المادة ()62
توزيع األرياح السنوي،
تةةةةوزع االربةةةةا السةةةةيوية ال ةةةةافية للمسةةةةاهمين بعةةةةد ص ةةةة جميةةةةع الم ةةةةروفات العموميةةةةة
والتكالي االصرى كما يلي :
أ) تقتتةةةةع  %10مةةةةن االربةةةةا ال ةةةةافية للمسةةةةاهمين تص ةةةةص لحسةةةةاب االحتيةةةةامي
القةةةانوني ويقةةة هةةةذا االقتتةةةاع متةةةى بلةةة مجمةةةوع االحتيةةةامي قةةةدرا يةةةوازي %50
علةةةى االقةةة مةةةن را مةةةال ال ةةةركة المةةةدفوع  ،وذا نقةةةص االحتيةةةامي القةةةانوني هةةةذا
تعين العودة الى االقتتاع.
ب) تقتتةةةةع  %10اصةةةةرى تص ةةةةص لحسةةةةاب االحتيةةةةامي العةةةةاأل ويقةةةة هةةةةذا االقتتةةةةاع
بقةةةرار مةةةن الجمعيةةةة العموميةةةة بيةةةاء علةةةى اقتةةةرا مجلةةةو االدارة أو اذا بلةةة %50
مةةةن را مةةةال ال ةةةركة المةةةدفوع  .ويسةةةتصدأل هةةةذا االحتيةةةامي العةةةاأل فةةةي االغةةةراض
التي تقررها الجمعية العمومية بياء على اقترا مجلو اإلدارة .
ت) يقتتةةةةع مبلةةةة يعةةةةادل  %5مةةةةن را المةةةةال المةةةةدفوع لتوزيعةةةةه علةةةةى المسةةةةاهمين
كح ةةةة اولةةةى فةةةي االربةةةا  ،وعلةةةى انةةةه اذا لةةة تسةةةمح االربةةةا ال ةةةافية فةةةي سااان،
م ا السااني يتوزيااع هةةذه الح ةةة فةةال يجةةوز المتالبةةة باةةا مةةن اربةةا السةةيين التاليةةة
.
ث) يص ةةةةص بعةةةةد ماتقةةةةدأل  %10كحةةةةد اق ةةةةى مةةةةن البةةةةاقي لمكافةةةةاة أعمةةةةاء مجلةةةةو
االدارة .
ل) يةةةوزع البةةةاقي مةةةن صةةةافي االربةةةا بعةةةد ذلةةةك علةةةى المسةةةاهمين كح ةةةة اضةةةافية فةةةي
االربةةةا أو يرحةةة الةةةى السةةةية المقبلةةةة أو يص ةةةص إلن ةةةاء احتيةةةامي صةةةاص غيةةةر
عادي وفقا لما يقترحه مجلو االدارة على الجمعية العمومية .

المادة ()63
التص ف في اإلحتياطي اإلختياري والقايويي
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يت الت رت في اإلحتيامي االصتياري بيا ًء علةى قةرار مجلةو اإلدارة فةي اسوجةه التةي تحقة
م الح ال ركة وال يجوز توزيع اإلحتيامي القانوني على المساهمين ،وإنما يجوز إستعمال ما
رأ المال المةدفوع لتةأمين وتوزيةع أربةا علةى المسةاهمين فةي السةيوات
زاد ميه على ن
التي ال تسمح بتوزيع هذه اليسبة  ،كما ال يجوز اسةتصداأل االحتيةامي العةاأل فةي غيةر االغةراض
المص ص لاا اال بقرار من الجمعية العمومية ،

المادة ()64
أرياح المساهمي
مع عدأل االصالل باحكةاأل القةانون االتحةادي رقة ( )2لسةية  2015فةي شةأن ال ةركات التجاريةة
واليماأل االساسي لل ركة ،تدفع ح ص االربا الى المساهمين وفقا ً للقرارات يقترحاا مجلو
اإلدارة وتعتمدها الجمعيةة العموميةة لل ةركة وفقةا ً لمنممةة والقةرارات والتعةامي ال ةادرة عةن
الايئة باذا ال أن.

المادة ( ) 65
التكاف اإلسالمي
تحةةةةتفظ ال ةةةةركة ب ةةةةورة ميف ةةةةلة بكافةةةةة أمةةةةوال التكافةةةة اإلسةةةةالمي (التةةةةأمين اإلسةةةةالمي
علةةةةى الحيةةةةاة) والتةةةةي يةةةةت مياةةةةا توزيةةةةع الفةةةةار المتةةةةا للتوزيةةةةع علةةةةى حةةةةاملي البةةةةوالص
(الحةةةاملون لبةةةوالص تحمةةةة أرباحةةةا) وذلةةةك وفقةةةةا لمةةةا يةةةراه أعمةةةةاء مجلةةةو اإلدارة علةةةةى
ضةةةوء توصةةةية صبيةةةر حسةةةابات التةةةأمين  ،وتقةةةوأل ال ةةةركة بعمةةة الترتيبةةةات إلجةةةراء تقيةةةي
دوري مةةةن قبةةة صبيةةةر حسةةةابات التةةةأمين (مةةةرة كةةة ثةةةالث سةةةيوات علةةةى اسقةةة ) سصةةةول
ومتلوبةةةات أعمةةةال التكافةةة اإلسةةةالمي (التةةةأمين اإلسةةةالمي علةةةى الحيةةةاة) علةةةى ان يةةةت ذلةةةك
مةةةن قبةةة صبيةةةر حسةةةابات تةةةأمين م هةةة يةةةت يعيييةةةه مةةةن قبةةة مجلةةةو اإلدارة وفقةةةا لمةةةا هةةةو
متعةةةةارت عليةةةةه بةةةةين شةةةةركات التةةةةأمين التةةةةي تتعامةةةة فةةةةي التكافةةةة اإلسةةةةالمي (التةةةةأمين
االسةةةالمي علةةةى الحيةةةاة)  ،وإذا أ اةةةر هةةةذا التقيةةةي أي عجةةةز فإنةةةه يةةةت تعةةةوي العجةةةز مةةةن
أصول ال ركة .

المادة ( ) 66
الزكاة
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تقةةةوأل ال ةةةركة بةةةدفع الزكةةةاة المسةةةتحقة علةةةى حقةةةوق المسةةةاهمين وحملةةةة الوثةةةار وفقةةةا لمةةةا
تقةةةرره هيئةةةة الفتةةةوى والرقابةةةة ال ةةةرعية ويعتمةةةده مجلةةةو اإلدارة ويص ةةةص لةةةذلك صةةةيدوق
ي در مجلو اإلدارة الرحة بت كي أعماء إدارته ومريقة عمله.

الباب الثام
المنازعا
المادة ()67
سقوط الدعوى المسؤولي،
ال يترتةةةة علةةةةى أي قةةةةرار ي ةةةةدر مةةةةن الجمعيةةةةة العموميةةةةة بةةةةإبراء ذمةةةةة مجلةةةةو اإلدارة
سةةةقوم دعةةةوى المسةةة ولية المدنيةةةة ضةةةد أعمةةةاء مجلةةةو اإلدارة بسةةةب اسصتةةةاء التةةةي تقةةةع
مةةةيا فةةةي تيفيةةةذ مامةةةتا وممارسةةةة اصت اصةةةتا  ،وإذا كةةةان الفعةةة الموجةةة للمسةةة ولية قةةةد
عةةةةةةرض علةةةةةةى الجمعيةةةةةةة العموميةةةةةةة بتقريةةةةةةر مةةةةةةن مجلةةةةةةو االدارة او مةةةةةةدق الحسةةةةةةابات
وصةةةادقت عليةةةه فةةةإن دعةةةوى المسةةة ولية تسةةةق بممةةةي سةةةية مةةةن تةةةاري انعقةةةاد الجمعيةةةة
العموميةةةة ،ومةةةع ذلةةةك إذا كةةةان الفعةةة الميسةةةوب إلةةةى أعمةةةاء مجلةةةو اإلدارة يكةةةون جريمةةةة
جيارية فال تسق دعوى المس ولية إال بسقوم الدعوى العمومية.

الباب التاسع
ح الش ك ،وتصفيتها
المادة ()68
ح الش ك،
تح الش ك ،ألحد األسباب التالي:،
أ .إنتاةةاء المةةدة المحةةددة فةةي هةةذا اليمةةاأل اسساسةةي مةةا ل ة تجةةدد المةةدة مبقةةا ً للقواعةةد الةةواردة
باذا اليماأل.
ب .إنتااء الغرض الذي أسست ال ركة من أجله.
ل .هالع جميع أموال ال ركة أو معمماا بحي يتعذر إستثمار الباقي إستثماراً مجدياً.
د .اإلندمال وفقا ً سحكاأل قانون ال ركات اندمال ال ركة في شركة اخ ى
ه .صدور قرار صاص من الجمعية العمومية بح ال ركة.او بانااء مدة ال ركة
و .صدور حك قماري بح ال ركة.

المادة ()69
تحقيق الش ك ،لخسائ يلغ يصف رأسمالها
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إذا بلغةةةت صسةةةارر ال ةةةركة ن ةةة رأ مالاةةةا الم ةةةدر وجةةة علةةةى مجلةةةو اإلدارة صةةةالل
( )30ثالثةةةين يومةةةا ً مةةةن تةةةاري اإلف ةةةا للايئةةةة عةةةن القةةةوار الماليةةةة الدوريةةةة أو السةةةيوية
دعةةةوة الجمعيةةةة العموميةةةة لالنعقةةةاد إلتصةةةاذ قةةةرار صةةةاص بحةةة ال ةةةركة قبةةة اسجةةة المحةةةدد
لاا أو إستمرارها في مباشرة ن اماا.

المادة ()70
تصفي ،الش ك،
عيةةةد إنتاةةةاء مةةةدة ال ةةةركة أو حلاةةةا قبةةة اسجةةة المحةةةدد تعةةةين الجمعيةةةة العموميةةةة بيةةةاء علةةةى
ملةةة مجلةةةو اإلدارة مريقةةةة الت ةةةفية وتعةةةين م ةةةفيا أو أكثةةةر وتحةةةدد سةةةلتتا واتعةةةابا
وتيتاةةةي سةةةلتة مجلةةةو اإلدارة بحةةة ال ةةةركة ومةةةع ذلةةةك يسةةةتمر مجلةةةو اإلدارة قةةةار علةةةى
إدارة ال ةةةركة ويعتبةةةر باليسةةةبة إلةةةى الغيةةةر فةةةي حكةةة الم ةةةفين إلةةةى أن يةةةت تعيةةةين الم ةةةفي،
وتبقةةى سةةلتة الجمعيةةة العموميةةة قارمةةة مةةوال مةةدة الت ةةفية إلةةى أن يةةت اإلنتاةةاء مةةن كافةةة
أعمال الت فية وإصالء عادة الم فيين.

الباب العاش
األحكام الختامي،
المادة ()71
مساهما طوعي،
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يجةةةوز لل ةةةركة بموجةةة قةةةرار صةةةاص بعةةةد إنقمةةةاء سةةةيتين مةةةاليتين مةةةن تةةةاري تأسيسةةةاا
وتحقيقاةةةةا أرباحةةةةاً ،أن تقةةةةدأل مسةةةةاهمات موعيةةةةة سغةةةةراض صدمةةةةة المجتمةةةةع  ،ويجةةةة أال
تزيةةةةةد علةةةةةى ( )%2مةةةةةن متوسةةةةة اسربةةةةةا ال ةةةةةافية لل ةةةةةركة صةةةةةالل السةةةةةيتين المةةةةةاليتين
السابقتين للسية التي تقدأل فياا تلك المساهمة التوعية.

المادة ()72
ضواي الحوكم،
يسةةةري علةةةى ال ةةةركة قةةةرار معةةةايير اإلنمةةةبام الم سسةةةي وحوكمةةةة ال ةةةركات المسةةةاهمة
العامةةةة والقةةةرارات واالنممةةةة والتعةةةامي الميفةةةذة سحكةةةاأل قةةةانون ال ةةةركات  ،وتعتبةةةر جةةةزءاً
ال يتجزأ من اليماأل اسساسي لل ركة ومكمالً له.

المادة ()73
تسهي أعمال التفتيش الدوري لمفتشي الهيئ،
علةةةةى مجلةةةةو إدارة ال ةةةةركة والةةةةرريو التيفيةةةةذي والمةةةةديرين بال ةةةةركة ومةةةةدققي حسةةةةاباتاا
تسةةاي أعمةةةال التفتةةةيش الةةةدوري الةةةذي تقةةةوأل بةةه الايئةةةة  /هيئةةةة التةةةأمين مةةةن صةةةالل المفت ةةةين
المكلفةةين مةةن قبةة ايةةا ً ميامةةا وتقةةدي مةةا يتلبةةه المفتي ةةين مةةن بيانةةات أو معلومةةات  ،وكةةذلك
اإلمةةةةةالع علةةةةةى أعمةةةةةال ال ةةةةةركة ودفاترهةةةةةا أو أيةةةةةة أوراق أو سةةةةةجالت لةةةةةدى فروعاةةةةةا
وشركاتاا التابعة داص الدولة وصارجاا أو لدى مدق حساباتاا.

المادة ()74
في حال التعارم
فةةةي حةةةال التعةةةارض بةةةين الي ةةةوص الةةةواردة باةةةذا اليمةةةاأل مةةةع أيةةةا ً مةةةن اسحكةةةاأل الةةةواردة
بقةةةةانون ال ةةةةركات أو اسنممةةةةة والقةةةةرارات والتعةةةةامي الميفةةةةذة لةةةةه فةةةةإن تلةةةةك اسحكةةةةاأل هةةةةي
التى تكون واجبة التتبي .
.
المادة ( ) 75
في حال التعارم
فةةةةي حةةةةال التعةةةةارض بةةةةين الي ةةةةوص الةةةةواردة باةةةةذا اليمةةةةاأل مةةةةع أيةةةةا ً مةةةةن اسحكةةةةاأل
الةةةةواردة بقةةةةانون التةةةةأمين او قةةةةانون ال ةةةةركات أو اسنممةةةةة والقةةةةرارات والتعةةةةامي
الميفذة لاما فإن تلك اسحكاأل هي التى تكون واجبة التتبي .
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المادة ()76
يش النظام األساسي
يودع هذا اليماأل ويي ر مبقا للقانون .
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