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 2020سنة ل 26مواد المعدلة للنظام األساسي بما يتفق وأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم ال

 2015لسنة  2في شأن الشركات التجارية المعدل للقانون رقم 

 

 
  -( من النظام األساسي بإلغاء تعريف ) األطراف ذات العالقة ( لتقرأ عىل النحو التالي : 1المادة )

 الباب األول
 التعاريف

  
ي سياق النص ما يدل عىل 

 
ي المحددة قرين كل منها ما لم يوجد ف

 
، يكون للتعابير التالية، المعان ي هذا النظام األساسي

 
 ير ذلك: غف

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.  الدولـــة: 
كات:  كات التجارية وأي تعديل يطرأ علي 2015( لسنة 2القانون االتحادي رقم ) قانون الشر ي شأن الشر

 
 ه. ف

 وزارة اإلقتصاد الوزارة: 
 هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  الهيئـــة: 

 مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  -المركزي: المرصف 
( )هيئةيلغ  ما ورد به نص بعبارة   ن ي النظام األساسي قبل التعديل ويستعاض عنها بعبارة التأمي 

  أينما وردت ف 
                           التعديل. لهذا  ووفقا 2020لسنة  24وفقا لقانون بمرسوم  المركزي( )المرصف

. وزارة التنمية االقتصاد السلطة المختصة:  ي  ية بامارة دب 
كة. السوق المدرجة فيه اسم الســـوق:   الشر

كة.  مجلــس اإلدارة:   مجلس إدارة الشر
ي مجموعة الضوابط و  ضوابط الحوكمة: 

 للمعايير واأل  القواعد الت 
ً
كة وفقا ي الشر

ي العالقات واإلدارة ف 
ساليب تحقق االنضباط المؤسسي ف 

ي االعتبار ح
كة وتأخذ ف  ماية العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للشر

 حقوق المساهمير  وأصحاب المصالح. 
ي اجتماع االقرار الصا القرار الخاص: 

لجمعية در بأغلبية أصوات المساهمير  الذين يملكون ماال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة ف 
كة.   العمومية للشر

 : اكمي ي يملكها، بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد  التصويت الير
أن يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األسهم الت 

ي يمنحها للمرشحير  الذين دارة أو توزيلعضوية مجلس اإل 
عها بير  من يختارهم من المرشحير  عىل أن ال يتجاوز عدد األصوات الت 

ي بحوزته بأي حال من األحوال. 
 اختارهم عدد األصوات الت 

ي يتأثر فيها حياد اتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو ت الحالة المصالـح: تعارض 
اخل دبدو أنها تتالت 

كة ككل أو عند استغالل الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.   مصالح األطراف ذات العالقة مع مصالح الشر
ــــرة ي تعيير  أغ -و غير مباشر أبشكل مباشر  -عىل التأثير أو التحكم  : القدرةالسيطـ

كة أو القرارات الصاف  درة منه لبية أعضاء مجلس إدارة شر
كة، وذلك من خالل ملكية نسبة من أو م . أو ترتيب آخر يؤدي إىل ذات الت ،باتفاقأو  ،الحصصأو  ،األسهمن الجمعية العمومية للشر   أثير

كات التأمير  الورد بقرار مجلس إدارة هيئة التأمير  رقم  ي رؤوس أموال شر
 . 2019لسنة  15مع مراعاة تعليمات نسب التملك ف 

  
  -اسي لتقرأ عىل النحو التالي : النظام األس من 14المادة 

  

ي زيادة رأس المال  -أ
 
 ف

يتعير  موافقة المساهمير  بموجب قرار  2015لسنة  2المعدل للقانون رقم  2020لسنة  26مع مراعاة أحكام مرسوم بقانون رقم   -1

 الُمصدر. خاص عىل كل إصدار ألسهم جديدة بزيادة رأس المال 

يذ ويجب عىل مجلس اإلدارة تنف الٌمصدر،لُمصدر أن تقرر بموجب قرار خاص زيادة رأسمالها رأس مالها ا يجوز بعد استيفاء كامل -2

ي لم يت (3)هذا القرار الخاص خالل 
م تنفيذها سنوات من تاري    خ صدوره وإال اعتير القرار كأن لم يكن بالنسبة إىل مقدار الزيادة الت 

  المذكورة. خالل المدة 

كةيبير  قرار زيادة رأ -3  الجديدة. الُمصدر مقدار الزيادة وسعر إصدار األسهم  س مال الشر

كة الُمصدر تتضمن حصصا عينية فتتبع بشأنها األحكام المتعلقة بتقييم الحصص العينية ا -4 ي رأس مال الشر
لواردة إذا كانت الزيادة ف 

 بالقانون. 
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كة الُمصدر  -5 وط وضوابط رأسمال الشر صدر الهيئة قرارا تحدد فيه شر
ُ
 ت

ي االكتتاب باألسهم الجديدة ويشي عليها القواعد المنصوص عليها ضمن احكام القانون وبدون للمساهمير   ونيك -6
 
 حق األولوية ف

 :  االخالل بأحكام المواد المتعلقة باالكتتاب باألسهم الجديدة ما يىلي

يك -1 اتيج   دخول شر كة وزيادة ربحيتها.  ي: يؤدإستر  اىل تحقيق منافع للشر

ي وذلك خالل ثالثة أشهر من تاري    خ صدور القرار بالموافقة عىل دخول دارة أن يعرضوعىل مجلس اإل  اتيجر يك االسي   األسهم عىل الشر

ي 
 
ي كمساهم ف اتيجر يك االسي  كة،الشر ي هذا  الشر

 
وط أو ضوابط تضعها الهيئة ف  الشأن. وبعد مراعاة أية شر

ي باالكتتاب بهذه األسهم اتيجر يك االسي  ي حال عدم اكتتاب الشر
 
ة ال  ف ار ( يوما من تاري    خ عرضها عليه أعتير قر 30تجاوز ) خالل في 

ي كأن لم  اتيجر يك االسي  كة إلدخال الشر  يكن. الجمعية العمومية بزيادة رأس مال الشر
ي الدولة  تحويل الديون النقدية-2

 
 والبنوكالمستحقة للحكوم  ة اإلتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ف

ك كة. تمويل إات الوشر ي رأسمال الشر
 
 ىل أسهم ف

كة  -3 ي الشر
كة بتملك برنامج تحفير  موظف  لموظفير  امن خالل إعداد برنامج يهدف للتحفير  عىل االداء المتمير  وزيادة ربحية الشر

 المواطنير  ألسهمها. 
كة اىل أسهم فيها تحويل السندات او الصكوك: -4  المصدرة من قبل الشر

ي جميع االحوال ا
 
وط والضوابط الصادرة  واستيفاءالمركزي الهيئة والمرصف  عىل موافقةه يتعير  الحصول لمذكورة أعالوف عن الشر

 بهذا الشأن.  الهيئة والمرصف المركزي
ي تخفيض رأس المال  -ب 

 
 ف

كة عند تخفيض رأسمالها بأية طريقة من طرق التخفيضي-1 قم لقانون ر ام اأحك وفقاتحادي وفق أحكام مرسوم بقانون  جب عىل الشر

ام بما  2020لسنة 26 : معدل االلي   ي
 -يأب 

ي تصدر بها قرار من الضوابط وال -أ
وط واإلجراءات الت   الهيئة. شر

ي تحددها الهيئة عىل أن يضمن اإلعالن مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده نشر قرار ال -ب
تخفيض وفقا للضوابط واإلجراءات الت 

كة المستندات المثبتة لديونهم خالل  وعىل تخفيض،لاوقيمة كل سهم وتاري    خ نفاذ  شر يوما من تاري    خ ن (30)الدائنير  أن يقدموا للشر

 إعالن قرار التخفيض. 

 المال برد جزء من القيمة اإلسمية لألسهم إىل المساهمير  أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة األسهم أو جزء إذا كان راس -2

ي البند رقم فيض قبل الدافال يحتج بالتخ منه،
ي الميعاد المذكور ف 

توف  هؤالء ب من هذه المادة إال إذا اس/ 1ئنير  الذين قدموا طلباتهم ف 

 منها. الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا عىل الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل 

 ( : 16المادة )
 إصدار الصكوك

كة،لجمعية العمومية اجب قرار خاص صادر من دين أخرى بمو يكون إصدار السندات أو الصكوك أو أي أدوات   ويجوز لها تفويض  للشر
وط وضوابط وإجراءات إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات  ي تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك وكافة الشر

مجلس اإلدارة ف 
وط واإلجراءات . ت  دين أخرى تصدر بموجب قرار عن الهيئة  حدد فيها هذه الشر

 

  
 -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي : 17ة )الماد -*

كة -1 ك يجوز للشر ي الشر
ة بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إىل أسهم ف 

  إصدار. بقيم متساوية لكل 

كة بموجب القرار ال -2 ومية بالموافقة عىل إصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول عىل جمعيتها العمخاص الصادر عن يجوز للشر

ي  أسهم،
 رأسمالها. أ ن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل تلك السندات أو الصكوك إىل أسهم ف 

 السند أو الصك اسميا إىل حير  الوفاء بقيمته كاملة  يبق   -3

 ( 18لمادة )ا
 الصكوك القابلة للتحول ألسهم 

 
وط ل السنز تحويال يجو  -1 ة اإلصدار أو شر ي نشر

بة فإذا تقرر التحويل بالنس اإلصدار،دات أو الصكوك إىل أسهم إال إذا نص عىل ذلك ف 
ي قبول التحويل أو قبض القيمة اإلسم

ية للسندات أو الصكوك غير إلزامية التحويل إىل أسهم كان لمالك السند أو الصك وحده الحق ف 
  الصك. للسند أو 

ي يكون لأل  -2
ي رأسمال يحص سهم الت 

ي تحولت إىل أسهم ف 
كة،ل عليها حملة السندات أو الصكوك الت  ي يتقرر  الشر

ي األرباح الت 
نصيب ف 

ي جرى خاللها 
وط إصدار تلك السندات أو الصكوك عىل غير ذلك .  التحويل،توزيعها عن السنة المالية الت  ة أو شر  ما لم تنص نشر
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 – النحو التالي اسي لتقرأ عىل( من النظام األس 21لمادة ) -*
كات تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت الشي  (143)مع مراعاة احكام المادة  ،من قانون الشر اكمي د ويقص الت 

ي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح
اكمي أن يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األسهم الت  واحد  بالتصويت الي 

،اإلدارة أو توزيعها بير  من يختارهم من  لعضوية ن ي يمنحها للمرشحير  الذين اختاره المرشحي 
م عدد عىل أن ال يتجاوز عدد األصوات الت 

ي 
 بحوزته. األصوات الت 

شح لعضوية مجلس اإلدارة الذي يتعير  أن يسبق اجتماع الجمعية العمومية المقرر   من وجوب إتباع آلية الي 
ً
انعقادها وإستثناءا

 تخاب أعضاء الن
 
ة من 3/ 144لحكم المادة ) المجلس، ووفقا كات، يجوز أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الخير ( من قانون الشر

 .  غير المساهمير 
 من الحاالت التالية: 

ً
ي حال تحقق أيا

 
 عىل أال يتجاوز ثلث عدد األعضاء المحددين بالنظام األساسي ف

شح لعضوية وب من المرشحعدم توافر العدد المطل-أ ة فتح باب الي  جلس اإلدارة بشكل يؤدي اىل نقص عدد أعضاء مير  خالل في 
 مجلس اإلدارة عن الحد األدن  لصحة انعقاده. 

ي المراكز الشاغرة من قبل مجلس اإلدارة. ا-ب
 
 لموافقة عىل تعيير  أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم تعينهم ف

كة لحير  فتح باب  اجتماع الجمعيةثناء انعقاد استقالة أعضاء مجلس اإلدارة أ-ت العمومية وتعيير  مجلس مؤقت لتيسير اعمال الشر
شح لعضوية المجلس.   الي 

 
 -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي : 25المادة )-*

كة عىل إنفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة او أي عضو آخر يفوضه المجلي -أ ي حدود قر ملك حق التوقيع عن الشر
 
ارات مجلس س ف

 اإلدارة. 

ي عالقتها ي -ب
 
كة أمام القضاء وف ي للشر

. كون رئيس مجلس اإلدارة الممثل القانون   بالغت 

ي بعض ي -ت
ه من أعضاء مجلس اإلدارة ف  كما يجوز لرئيس مجلس اإلدارة ان   صالحياته،جوز للرئيس مجلس اإلدارة أن يفوض غير

كة أمام القضاء والجهات األخرى بشكل عام مع الصالحية له بتفويض الغير عام لتمثيل ايفوض الرئيس التنفيذي او المدير ال  لشر

ي جميع ال يجوز لم -ث
 مطلق.   اختصاصاته بشكلجلس اإلدارة أن يفوض رئيس المجلس ف 

 ( 33المادة )
كة ي األوراق المالية للشر

 
 تعامل األطراف ذات العالقة ف

 
ي مجلس  ما أتصلهم يستغل أي من يحظر عىل األطراف ذات العالقة أن

كة  االدارة أوبه من معلومات بحكم عضويته ف  ي الشر
وظيفته ف 
ها من المعامالت، كما ال يجوز أن يكون كة وغير ي األوراق المالية للشر

ه أيا كانت نتيجة التعامل ف  ي تحقيق مصلحة له أو لغير
هم ألي من ف 

ة مع أي جهة تقوم بعم ة أو غير مباشر كة ليات يراد بهمصلحة مباشر ي أصدرتها الشر
ي أسعار األوراق المالية الت 

ع علمه ما إحداث تأثير ف 
 بذلك . 

 

 
 -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي :  34المادة )  -*
  
كة عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدارة فيما ال يجاوز ال -أ ة كة، وبموافق% من رأسمال الشر 5 يجوز للشر

ي جميع 
كة فيما زاد عىل ذلك ويتم تقييم الصفقات ف    الهيئة. مقيم معتمد لدى  األحوال بواسطةالجمعية العمومية للشر

كة  ال يجوز لعضو -ب ي أي عمل من شأنه منافسة الشر
ك ف  كة تجدد سنويا أنت يشي  مجلس اإلدارة بغير موافقة الجمعية العمومية للشر

ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله أو لحساب غير أو أن يتجر لحسابه 
كة،ه ف  ي أي معلومات أو بيانات تخص  الشر

وال يجوز له أن يفسر
ي حققها نتيجة 

كة أن تطاله بالتعويض أو باألرباح الت  كة وإال جاز للشر  لذلك. الشر
كة،لعالقة قبل إبرام صفقة مع ايتعير  عىل الطرف ذات -ج وطها وجميع بيعة الصفقة اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن ط الشر وشر

ي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته 
كتير  طرف  ي الشر

 فيها. المعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته ف 
كة لصفقات مع األطراف ذات العالقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي عىل البيانات  يجب عىل رئيس-د ي حال إبرام الشر

مجلس اإلدارة ف 
ي الصفقة وأي بيانات أو معلومات  الصفقة،اصيل وتف العالقة،والمعلومات عن الطرف ذي 

وطبيعة مدى الفائدة للطرف ذي العالقة ف 
ي صالح مساهمي  الهيئة،أو مستندات تطلبها 

وط الصفقة مع الطرف ذي العالقة عادلة ومعقولة وف  كة. مع تأكيد خطي أن شر  الشر
كةرب المصالح وواجبات الطرف ذي ت الصلة بتضااألطراف ذات العالقة والمعامالت ذابُيحدد المقصود -ه  وكذلك  الصلة بالشر

 . الصفقات وفقا للقرارات واألنظمة الصادرة عن الهيئة
 
 
 ( 38لمادة )ا

كة والمساهمير  والغير   مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشر
 
كة والمساهمير  والغير ع-1 الغش وإساءة استعم ال السلطة،  ن جميع أعمالأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشر

كات وهذا النظام  ،وعن كل مخالف ة لقانون الشر ي بغير ذلك، ويمثل اإلدارة التنفيذية كل من المدير العام  األساسي
ط يقض  ويبطل كل شر
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ي مستوى الوظائف التنفيذية 
 
كة ونوابهم وكل من ف إلدارة التنفيذية والذين ومسؤوىلي ا ا،العليأو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشر

ي مناصبهم من قبل مجلس 
 
 اإلدارة. تم تعينهم شخصيا ف

 
ي البند )أ( من هذه المادة عىل جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع تقع المسؤولي-2

 
ة المنصوص عليها ف

 باألغل
ً
اضهم بمحرص  ا بية فال يسألاآلراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا إذا فلجلسة، عنه المعارضون مت  كانوا قد أثبتوا اعي 

ي مسؤوليته إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم اس
ي صدر فيها القرار فال تنتق 

تطاعته تغيب أحد األعضاء عن الجلسة الت 
اض  ي البند ) عليه،االعي 

 
 ر عنها عىل اإلدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صاد ن هذه المادة( م1وتقع المسؤولية المنصوص عليها ف

 من منصبه بقوة القانون كل من رئيس مع عدم اإلخال-3
ً
كات أو أي قانون آخر ، يعتير معزوال ي قانون الشر

 
ل بأية عقوبة منصوص عليها ف

كة أو أي من إدارتها التنفيذية صدر حكم  ي بات يثأو أي من أعضاء مجلس إدارة الشر
ءة بت ارتكاب أي منهم ألعمال الغش أو إسا قضان 

كات أو القرارات المنفذة له ،  ال و استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات تنطوي عىل تعارض مصالح بالمخالفة ألحكام قانون الشر
ي اإلدارة التنف

 
ي الدولة ، أو قيامه بأي مهام ف

 
كة مساهمة ف ي الشر يقبل ترشحه لعضوية إدارة أي شر

 
ي ثالثيذية ف

عىل  ة أعوامكة إال بعد مض 
طبق أحكام المادة ) 

ُ
كة ، 145األقل من تاري    خ عزله ، وت كات بشأن شغل المنصب الجديد لعضوية مجلس إدارة الشر  ( من قانون الشر

 فإذا تم عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة يجب عىل الهيئة دعوة الجمعية العمومية النتخاب مجلس جديد . 
 
 
 
  -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي :  41المادة ) -*
 لحكم ب-1

ً
كات يكون توجيه الدعوة 183)المادة استثناء اجتماع الجمعية العمومية المؤجل لعدم اكتمال النصاب وفقا ( من قانون الشر

ي يصدر بها قرار من الهيللضوابط والشر النعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إىل جميع المساهمير  وفقا 
ئة بهذا وط الت 

: مع مراعاة ما  الشأن، ي
 -يأب 

 يوما  21أن يتم اإلعالن عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لالجتماع بمدة التقل عن 
ي يصدر بها قرار من الهيئة. 

 أن يكون اعالن الدعوة لالجتماع وفقا لطريقة اإلعالن الت 
كة. ير  بكتب مسجلة أو من خالل وسائل التقنية الحديثة وفقا لما ينص عليه النظام األساسي ساهمأن يتم إخطار الم  للشر

ي تاري    خ إعالن 
كة الهيئة والسلطة المختصة والمرصف المركزي بنسخة من اإلعالن ف    الدعوة. أن تخطر الشر

ي حال عدم اكتمال النصاب  وعد االجتماع األول ،الجتماع عىل جدول األعمال ومكان وتاري    خ ماتشتمل دعوة -2
ي ف 
واالجتماع الثان 

ي إنابة من يختاره من غير أعضاء 
ي حضور اجتماع الجمعية العمومية وحقه ف 

ي لصحة االجتماع األول ، وبيان صاحب الحق ف 
القانون 

ي مناقشة الموضوع، وبيان احقية المساهمجلس اإلدارة بمقتض  توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن 
ات م ف 

ي المطلوب 
ي جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه األسئلة إىل مجلس اإلدارة ، ومدقق الحسابات ، والنصاب القانون 

المدرجة ف 
ي التوزيعات أن وجدت 

 . لصحة كٍل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيه ، وبيان صاحب الحق ف 
ي مداوالتها والتصويت عىل قر يجوز عقد اجتماع-3

اك المساهم ف  اراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ات الجمعيات العمومية واشي 
ي هذا  بعد،للحضور عن 

ي تضعها الهيئة ف 
  الشأن. وفقا للضوابط الت 

ة عشر يوما عىل عية العمومية قبل خمسالجم اجتماع المركزي لحضوركة توجيه دعوة لمحافظ المرصف عىل مجلس إدارة الشر -4
ي المرصف لهذه  انعقادها،األقل من موعد 

  الغاية. ولمحافظ المرصف المركزي أن ينتدب من يمثله من موظق 
 
 -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي :  42المادة )  -*

 الدعوة الجتماع الجمعية العمومية 

 ذلك. لشهر األربعة التالية لنهاية السنة المالية وكذلك كلما رأى وجها ية العمومية خالل األ يجب عىل مجلس اإلدارة دعوة الجمع -1
كة10عىل مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد مت  طلب مساهم أو اكير يملكون نسبة ال تقل عن ) -2  (% من أسهم الشر

 ال الطلب ، ويتم انعقاد الجمعية خالل مدة أيام من تاري    خ تقديم ( 5، عىل أن توجه الدعوة النعقاد الجمعية العمومية خالل )
 فيه الغرض من االجتماع 30تجاوز ) 

ً
كة الرئيسي مبينا  من تاري    خ الدعوة لالجتماع ، ويتم إيداع الطلب بمركز الشر

ً
ل والمسائ ( يوما

ي الماىلي تفيد حظر  ي سيتم مناقشتها وان يقدم طالب االجتماع شهادة من سوق دنر
ي األسهم ال الت 

 مملوكة له بناًء عىلالترصف ف 
 طلبه لحير  انعقاد الجمعية العمومية . 

ي إحدى الحاالت  مقامه،للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس اإلدارة أو من يقوم  -3
 التالية: توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية ف 

كات دون ان تدىع ا( من قانون ا171ذا مض  ثالثون يوما عىل الموعد المحدد بالمادة )إ -أ  االنعقاد. ىل لشر
 انعقاده. أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدن  لصحة  إذا نقص عدد -ب
ي إ-ج

كة أو وقع خلل ف  ي أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشر
 إدارتها. ذا تبير  للهيئة ف 

 
 -من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي :  43المادة  -*

كتختص الجمعية ال ي المسائل اآلتية:  عمومية السنوية للشر
 
كة  وإتخاذ قرار ف ي جميع المسائل المتعلقة بالشر

 
 ة بالنظرف

  
ي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشر  -أ

كة وعن مركزها الماىلي خالل السنة وتقرير مدقق 
عية تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشر

 عليهم. الداخلية والتصديق 
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كة وحساب  -ب انية الشر  والخسائر. األرباح مير 
 تخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء. ان -ت
عية  -ث  الداخلية. تعير  أعضاء لجنة الرقابة الشر
ي الحسابات وتحديد أتعابهم.  -ج

 تعيير  مدقق 
حات مجلس اإلدارة بشأن توزي    ع األرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.  -ح  مقي 
ح مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مج  -خ   لس اإلدارة وتحديدها. مقي 
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.  -د
ي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال.   -ذ

 إبراء ذمة مدقق 
  
  -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي :  44المادة )  -*

ي يصدر بها قرار من سمائهم لحضور اجتماع يسجل المساهمون أ  -أ
وط واإلجراءات الت  كة وفقا للضوابط والشر الجمعية العمومية للشر

 الشأن. الهيئة بهذا 

ي  -ب
 
كة لهذا الغرض ف ي الذي تعده إدارة الشر

ون  ي السجل اإللكي 
 
ي حضور الجمعية العمومية أسماءهم ف

 
 يسجل المساهمون الذين يرغبون ف

ي  عنه،ن قت المحدد وفقا للمعلمكان االجتماع قبل الو  ونية لسوق دنر
. او من خالل الحضور الشخص او عير الخدمات اإللكي   المالي

ي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقد -ت
ي يملكها وعدد األسهم الت 

يم يتضمن سجل المساهمير  أسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد األسهم الت 

ي يمثلها أصالة هم أو النائب بطاقة لويعط المسا للقانون،سند الوكالة منظم وفقا 
 و وكالة. أحضور االجتماع يذكر فيها عدد األصوات الت 

ي االجتماع ونسبة الحضور ويتم توقيعها من قبل كل من  -ث
 
ي مثلت ف

يستخرج من سجل المساهمير  خالصة مطبوعة بعدد األسهم الت 

كة وتسلم نسخة منها  ئة ويتم إلحاق نسخة منها بمحرص  للمراقب الممثل للهي مقرر الجلسة ورئيس االجتماع ومدقق حسابات الشر

 اجتماع الجمعية العمومية. 

يغلق باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية عندما يعلن رئيس االجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك االجتماع أو عدم  -ج

ي ذلك االجتماع كما ال وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور  اكتماله،
يجوز االعتداد بصوته أو برأيه ف 

ي ذلك االجتماع. 
ي تطرح ف 

 المسائل الت 

 
 -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي :  47المادة )  -*

ي حال غيابهما يرأسها أي عضو من أع -أ
ي حال غيابه يرأسها نائبه وف 

كة وف  ء ضا يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشر
ي حال عدم اختيار مجلس اإلدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية  لذلك،اره مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة يخت

وف 
ي أمر يتعلق برئيس االجتماع وجب أن تختار  لالجتماع،كما تعير  الجمعية مقررا   العمومية،

وإذا كانت الجمعية تبحث ف 
 األمر. ة هذا االجتماع خالل مناقش الجمعية من بير  المساهمير  من يتوىل رئاسة

ي حيازتهم  -ب
ي ف 

ين أو الممثلير  وعدد األسهم الت  يحرر محرص  باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمير  الحاض 
ي وافقت عليها أو عارضتها وخال 

صة باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد األصوات الت 
ي دارت وافية

ي االجتماع.  للمناقشات الت 
 ف 

ي يصدر  -ت
ي شأنه الضوابط الت 

ي سجل خاص يتبع ف 
تدون محاض  اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة ف 

بها قرار من الهيئة ويوقع كل محرص  من رئيس الجمعية ومقررها وجامع األصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون عىل 
 يانات الواردة فيه. ت مسؤولير  عن صحة البمحاض  االجتماعا

كة تزويد المرصف  -ث من قانون تنظيم  33من محاض  اجتماعات مجلس اإلدارة وذلك استنادا للمادة  المركزي بنسخعىل الشر
 اعمال التأمير  

  -ج
 -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي :  48المادة ) -*
ي الجمعية العمومية ب-أ

ي يعينها الطريقة ايكون التصويت ف 
رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، لت 

  ،بمساءلتهمأو  ،بعزلهمأو  ،اإلدارةتعلق األمر بانتخاب أعضاء مجلس  وإذا
ً
ي يجوز فيها ذلك وفقا

ي الحاالت الت 
 حكم المادةلأو بتعينهم ف 

.  إتباع طريقة التصويت النظام، فيجب( من هذا 21) اكمي  الشي الي 
ام بالضوابط  -ب يطة االلي   ي شر

ون  ي اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام آلية التصويت اإللكي 
وط و يجوز ان يكون التصويت ف  الشر

   الشأن. الصادرة عن الهيئة بهذا 
  
  -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي : 49المادة ) -*

ي التصو ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدا-أ
اك ف  جمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم يت عل قرارات الرة االشي 

كة  ي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم وبير  الشر
 أو الت 

ي حال كون عضو مجلس -ب
 يستبعد أسهم ذلك الشخص  اإلدارة يمثلف 

ً
ز لمن له حق حضور العتباري كما ال يجو اشخصا اعتباريا

ي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم 
ي المسائل الت 

ي التصويت عن نفسه أو عمن يمثله ف 
ك ف  اجتماعات الجمعية العمومية أن يشي 

كة. بينه وبير    الشر
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  -( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي : 51المادة )  -*

ي غير الم ال يجوز للجمعية العمومية -أ
 
 سائل المدرجة بجدول األعمال. المداولة ف

 من البند )أ( من هذه المادة ومع   -ب
ً
ام بالضوابطإستثناءا ن ية الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية العموم االلت 

: الصالحية فيما   -يىلي
ي تكتشف أثناء 

ة الت  ي الوقائع الخطير
 
 االجتماع. حق المداولة ف

كة،%( من أسهم رأسمال 5ساهمير  يملكون نسبة ال تقل عن )مساهم أو عدد من الم إذا طلبت الهيئة أو  ي  الشر
 
 وذلك قبل البدء ف

ند إدراج بند أو بنود إضافية بجدول أعمال الجمعية وجب عىل رئيس االجتماع إدراج الب العمومية،مناقشة جدول أعمال الجمعية 
  األعمال،أو البنود عىل جدول 

ً
وط الوتصدر الهيئة قرارا لجمعية واجب مراعاتها إلدراج بند جديد إىل جدول أعمال ا تحدد فيه الشر

 العمومية. 
 

 ( 52المادة )
 تعيير  مدقق الحسابات

 
ط -1 كة ويعرض عىل الجمعية العمومية للموافقة ويشي  كة مدقق حسابات أو أكير تعينه يتم ترشيحه من قبل مجلس إدارة الشر  يكون للشر

ي مدقق الحسابات أن ي
 
 لدي ف

ً
 له بمزاولة المهنة.  ة ومرخصالهيئكون مقيدا

ي هذا  -2
 
كة ف كة تدقيق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وال يجوز تفويض مجلس إدارة الشر عير  الجمعية العمومية شر

ُ
ال  عىل أن الشأن،ت

كة لمدة تزيد عىل ) كة التدقيق عملية التدقيق بالشر  ام التدقيقة من تاري    خ توليها مه( سنوات ستة سنوات مالية متتالي6تتوىل شر
كة، كة بعد انتهاء ) بالشر يك المسؤول عن أعمال التدقيق للشر ي هذه الحالة تغيير الشر

 
دة ويجوز إعا مالية،( ثالث سنوات 3ويتعير  ف

كة بعد مرور ) كة لتدقيق حسابات الشر  ( سنتير  ماليتير  عىل األقل من تاري    خ انتهاء مدة تعيينها . 2تعيير  تلك الشر
ي تحدد الجمعية العمومي -3

ي هذا الشأن عىل أن توضح هذه االتعاب ف 
كة ف  ة أتعاب مدقق الحسابات وال يجوز تفويض مجلس إدارة الشر

كة.   حسابات الشر
 
 

 ( 65المادة )
كة لخسائر بلغت نصف رأسمالها  تحقيق الشر

 
كة المساهمة نصف رأس مالها المصدر، وجب عىل -1 اكمة للشر  من تاري    30مجلس اإلدارة خالل ) إذا بلغت الخسائر المي 

ً
خ ( ثالثير  يوما

دعوة الجمعية العمومية لالجتماع خالل  السنوية،لقوائم المالية الدورية أو اعن  –ل حسب اختصاصه ك  –اإلفصاح للوزارة أو للهيئة 
ي اتخاذ قرار 30)

 من تاري    خ الدعوة، للنظر ف 
ً
 ( ثالثير  يوما

 
 

ة  ي مباشر
 
كة ف ة وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بالدعوة الجتماع الجمعي لها،ألجل المحدد نشاطها أو حلها قبل اخاص باستمرارية الشر

ي الموضوع جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل 
العمومية أو تعذر عىل هذه الجمعية إصدار قرار ف 

كة وتصفيتها وفقا ألحكام   القانون. الشر
كة عند دعوة الجمعييتعير  عىل مجلس إدارة ال -2 : ( من هذه المادة مراعاة ما 1ة العمومية وفقا لحكم البند )شر ي

 -يأب 
كة،إذا أوىص مجلس اإلدارة باستمرار نشاط  -أ  ،الحساباتتعير  أن يرفق بالدعوة خطاب إعادة الهيكلة المعتمدة منه وتقرير مدقق  الشر

ي دراسة الجدوى وخطة معويجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة المرفقة بالدعوة متضمنة 
 للتنفيذ. الجة الديون والجدول الزمت 

كة قبل األجل المحدد لها  -ب تعير  أن يرفق بالدعوة تقرير مدقق الحسابات وخطة تصفية  وتصفيتها،إذا أوىص مجلس اإلدارة بحل الشر
كة ومستشاره الماىلي مع ترشيح مصٍف أو 

ي المعتمدة من مجلس إدارة الشر
كة وجدولها الزمت   الهيئة.  أكير ممن توافق عليه الشر

اف عىل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وإخطار الهيئة بتقرير كل ) -3 طة ومدى ( ثالثة أشهر عن نتائج تنفيذ هذه الخ3يتوىل مجلس اإلدارة اإلشر
ام بجدولها  ،االلي   ي

ي إعداد وتنفي الزمنن
 مستشار ماىلي لعاونته ف 

 ةق للهيئذ الخطة ، ويحويجوز له بعد الحصول عىل موافقة الهيئة تعيير 
ي حال عدم قيامه بالمهام المناطة به . 

 مستشار ماىلي آخر ف 
 إقالة المستشار الماىلي وتعيير 

 

 
 
 ( من النظام األساسي لتقرأ عىل النحو التالي  71المادة )  -*

كات أو أية تعديالت تتطرأ عليه و  2015( لسنة 2يطبق أحكام القانون االتحادي رقم ) -1 ي شأن الشر
رة عن الصادالقرارات المنفذه له ف 

 له. 
ً
كة ومكمال  الهيئة ويعتير جزأ اليتجزأ من النظام األساسي للشر

ي شأن قانون تنظيم اعمال التأمير  و/أو أية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل 2007( لسنة 6كما يطبق أحكام القانون رقم ) -2
محله  ف 

كة  له.  ويعتير جزأ ال يتجزأ من النظام األساسي للشر
ً
 ومكمال
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كات التجارية عىل أعمال التأمير  إال بالقدر الذي ال ال تطب -3  حادي رقماالت أحكام القانون أحكامه مع يتعارض فيهق أحكام قانون الشر

ي  2007لسنة 6
ن
 شأن قانون تنظيم اعمال التأمير  واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.  وتعديالته ف

ي ورد بعبارة  يلغ  ما -4
( الت  ي النظام )هيئة التأمير 

 
 لقانون عنها بعبارة )المرصف المركزي( وفق ويعاضالتعديل  األساسي قبلوردت ف

ً
ا

 . 2020لسنة  24بمرسوم 

  يقضما لم  -5
ً
 أو مقيدا

ً
  باإلحالة عىلالسياق خالف ذلك اليعتير نفاذ أي مادة من مواد النظام االساسي محددا

 
أو  أخرى أي مادة

ي اعتبار أي مادة  االستنتاج منها،
 
يعة اإلسالمية أو وف ي أو غير متوافق مع مبادىء واحكام الشر

ذ فإن غير ناف أو أي جزء منها غير قانون 

 ذلك اليمس من سالمة بقية المواد أو الجزء الصحيح من المادة المعنية بأي حال من األحوال. 

 

 

ن ش.م.ع  كة العربية االسكندنافية للتأمي  ن  اسكانا  –تكافل  –الشر  للتأمي 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


