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مواد التأسيس  رقم
 المرجعية

مسودة التعديالت باستخدام  المسودة الحالية
ات المتعقبة  التغيير

كات التجارية  المسودة النهائية مرجع قانون الشر
 بصيغته المعدلة بالمرسوم

ي الصفحة 1  .1
 
  التمهيد ف

 
 
 
 

 

ولما كان القانون االتحادي رقم 
)2 )لسنة   2015 ي شأن  

 
ف

ي 
 
كات التجارية الصادر ف  الشر

25 /03 /2015 عىل  قد نص 
إلغاء القانون االتحادي رقم 

8 لسنة (  1984 ي شأن  
 
ف

كات التجارية والقواني    الشر
المعدلة له، وأوجب عىل 
كات المساهمة العامة  الشر
القائمة بتعديل أنظمتها 
األساسية بما يتوافق مع 

. أحكامه  

ولما كان مرسوم بقانون اتحادي رقم 
، الذي دخل حي   2021لعام  32

ي 
 
ي مرسوم 2/1/2022التنفيذ ف

، يلغ 
 0202لعام  26بقانون اتحادي رقم 

( لسنة 2والقانون االتحادي رقم )
كات التجارية، بينما  2015 بشأن الشر

 2015( لسنة 2القانون االتحادي رقم )
ي 
 
كات التجارية الصادر ف بشأن الشر

ي القانون االتحادي 25/3/2015
، يلغ 

كات  1984لسنة  8رقم  بشأن الشر
التجارية والقواني   المعدلة له.  وأوجب 

كات المساهمة ا لعامة القائمة عىل الشر
بتعديل أنظمتها األساسية بما يتوافق 
مع أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 

. 2021لعام  32  

ولما كان مرسوم بقانون اتحادي 
، الذي دخل 2021لعام  32رقم 

ي 
 
، 2/1/2022حي   التنفيذ ف

ي 
اتحادي رقم  قانونبمرسوم يلغ 
والقانون  2020لعام  26

 2015( لسنة 2االتحادي رقم )
كات التجارية ، بينما بشأن الشر
( لسنة 2القانون االتحادي رقم )

كات التجارية  2015 بشأن الشر
ي 
 
ي 25/3/2015الصادر ف

، يلغ 
لسنة  8القانون االتحادي رقم 

كات  1984 التجارية بشأن الشر
وأوجب  . والقواني   المعدلة له

كات المساهمة العامة  عىل الشر
القائمة بتعديل أنظمتها 

بما يتوافق مع أحكام األساسية 
 32مرسوم بقانون اتحادي رقم 

. 2021لعام   

 غي  متوفر

ي الصفحة 1  .2
 
  التمهيد ف

 
كة اجتماع  وحيث عقدت الشر

ي 
 
الجمعية العمومية ف

، حيث تم  17/03/2021

كة اجتماع الجمعية  وحيث عقدت الشر
ي 
 
، حيث تم  17/03/2021العمومية ف

االتفاق بموجب قرار خاص عىل تعديل 

كة اجتماع  وحيث عقدت الشر
ي الجمعية العم

 
ومية ف

، حيث تم  17/03/2021

 غي  متوفر
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االتفاق بموجب قرار خاص 
عىل تعديل النظام األساسي 
كة لتتوافق مع أحكام  للشر

المرسوم بقانون اتحادي رقم 
عىل النحو  2020لسنة  26

 :  التالي

كة لتتوافق مع  النظام األساسي للشر
 26أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 

 .لسنة 2020

كة اجتماع الجمعية  وحيث عقدت الشر
ي 
 
 ، حيث                     **العمومية ف
تم االتفاق بموجب قرار خاص عىل 

كة لتتوافق  تعديل النظام األساسي للشر
مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 

 32 لسنة  2021عىل النحو التالي : 

االتفاق بموجب قرار خاص عىل 
كة  تعديل النظام األساسي للشر
لتتوافق مع أحكام المرسوم 

لسنة  26بقانون اتحادي رقم 
2020. 

كة اجتماع  وحيث عقدت الشر
ي 
 
الجمعية العمومية ف

، حيث تم                      **
االتفاق بموجب قرار خاص عىل 
كة  تعديل النظام األساسي للشر
لتتوافق مع أحكام المرسوم 

لسنة   32بقانون اتحادي رقم 
2021 : عىل النحو التالي  

كات  .3 ( 2)القانون اإلتحادي رقم  تعريف قانون الشر
2015 لسنة  ي شأن  

 
ف

كات التجارية وأي تعديل  الشر
. يطرأ عليه  

مرسوم يقانون اتحادي رقم )32( لسنة   
كات التجارية وأي  2022 بشأن الشر

. تعديل يطرأ عليه  

مرسوم يقانون اتحادي رقم 
بشأن  2022لسنة ( 23)

كات التجارية وأي تعديل  الشر
. يطرأ عليه  

 غي  متوفر

تعريف الئحة حوكمة   .4
كات  الشر

 :
َ
 معا

قرار رئيس مجلس إدارة  .1
ر.م( لسنة / 3الهيئة رقم )

م بشأن اعتماد 2020
كات  دليل حوكمة الشر

 المساهمة العامة؛
نظام الحوكمة المؤسسية  .2

للبنوك التابعة للبنك 
المركزي الصادر بتاري    خ 

و  2019يوليو  18

 :
َ
 معا

ئيس مجلس إدارة الهيئة قرار ر  .1
م 2020ر.م( لسنة / 3رقم )

بشأن اعتماد دليل حوكمة 
كات المساهمة العامة؛  الشر

نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك  .2
التابعة للبنك المركزي الصادر 

و بموجب  2019يوليو  18بتاري    خ 
تعميم البنك المركزي رقم. 

 ؛ 83/2019

 :
َ
 معا

قرار رئيس مجلس إدارة  .1
ر.م( / 3الهيئة رقم )

م بشأن 2020لسنة 
اعتماد دليل حوكمة 
كات المساهمة  الشر

 العامة؛
نظام الحوكمة  .2

المؤسسية للبنوك 
التابعة للبنك المركزي 

غي  متوفر: هذا يتعلق بإدراج إشارات 
  إل معيارين جديدين

Deleted:  القانون

Deleted: اإل

Deleted: 2015 

Deleted:  ي
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بموجب تعميم البنك 
 ؛ 83/2019المركزي رقم. 

عية  .3 معيار الحوكمة الشر
للمؤسسات المالية 
ي أبو 

 
اإلسالمية الصادر ف

ي بتاري    خ  أبريل  21ظب 
2020، 

 

ي كل حالة أي تعديالت 
 
وف

 عليهم. 

 

عية  .3 معيار الحوكمة الشر
اإلسالمية للمؤسسات المالية 
ي بتاري    خ  ي أبو ظب 

 
أبريل  21الصادر ف
2020، 

الحوكمة  بخصوصالمعيار  .4
عية للمؤسسات المالية  الشر
اإلسالمية الصادرة عن البنك 
المركزي من خالل اإلشعار 

 / CBUAE / BSDرقم 
مايو  3بتاري    خ  2020/2123
 ؛ و2020

معيار المتطلبات الرقابية ال .5
ي لديها  للمؤسسة

المالية الب 
الصادرة عن  نافذة إسالمية

البنك المركزي من خالل 
 N/  BSD/  CBUAEاإلشعار 

 26المؤرخ  2020/4743 / 
 . 2020أكتوبر 

 

ي كل حالة أي تعديالت عليهم. 
 
 وف

 18الصادر بتاري    خ 
و بموجب  2019يوليو 

تعميم البنك المركزي 
 ؛ 83/2019رقم. 

عية  .3 معيار الحوكمة الشر
للمؤسسات المالية 
ي 
 
اإلسالمية الصادر ف
ي بتاري    خ   21أبو ظب 

 ،2020أبريل 
المعيار بخصوص  .4

عية  الحوكمة الشر
المالية للمؤسسات 

اإلسالمية الصادرة عن 
البنك المركزي من 
خالل اإلشعار رقم 
CBUAE / BSD / 

بتاري    خ  2020/2123
 ؛ و2020مايو  3

المعيار المتطلبات  .5
الرقابية للمؤسسة 
ي لديها نافذة 

المالية الب 
إسالمية الصادرة عن 
البنك المركزي من 
خالل اإلشعار 
CBUAE / BSD / N / 

المؤرخ  2020/4743
 . 2020أكتوبر  26

ي كل حالة أي تعديالت عليهم. 
 
 وف
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فقرة ال) 5المادة   .5
(21جديدة ال  

أن تتخذ وتجري وتنفذ .  19
وتباشر وتتول المرافعة 

والدفاع عن كافة الخطوات 
والعقود واالتفاقيات 

والمفاوضات واإلجراءات 
ها والمصالحات القانونية  وغي 

تيبات والمشاري    ع األخرى  والي 
وأن تقوم بكافة األفعال 

ي يظهر فيها 
واألمور األخرى الب 

ي أي وقت انها مناسبة او 
 
ف

كة   مؤدية لحماية الشر
ي 
 
كصاحبة حق أو مصلحة ف
استثماراتها أو ضماناتها أو 
ممتلكاتها األخرى القائمة أو  
ي 
 
كصاحبة حق أو مصلحة ف

ع أي أموال الحصول عىل دف
مستحقة فيما يتعلق بتلك 
االستثمارات والضمانات 

 والممتلكات؛ و

.  القيام بأية أعمال مكملة 20

 أو متممه لهذا النشاط. 

أن تتخذ وتجري وتنفذ وتباشر .  19
وتتول المرافعة والدفاع عن كافة 
الخطوات والعقود واالتفاقيات 

والمفاوضات واإلجراءات القانونية 
ها والم تيبات وغي  صالحات والي 

والمشاري    ع األخرى وأن تقوم بكافة 
ي يظهر فيها 

األفعال واألمور األخرى الب 
ي أي وقت انها مناسبة او مؤدية 

 
ف

كة كصاحبة حق أو  لحماية الشر
ي استثماراتها أو ضماناتها أو 

 
مصلحة ف

ممتلكاتها األخرى القائمة أو كصاحبة 
ي الحصول عىل دفع 

 
حق أو مصلحة ف

مستحقة فيما يتعلق بتلك أي أموال 
 االستثمارات والضمانات والممتلكات؛ 

.  القيام بأية أعمال مكملة أو متممه 20

 لهذا النشاط؛ و

21. لتشغيل نافذة إسالمية تقدم 
منتجات وخدمات مرصفية متوافقة 
ا  
ً
يعة اإلسالمية وفق مع أحكام الشر

كات.   للوائح حوكمة الشر

أن تتخذ وتجري وتنفذ .  19
وتباشر وتتول المرافعة والدفاع 

عن كافة الخطوات والعقود 
واالتفاقيات والمفاوضات 

ها  واإلجراءات القانونية وغي 
تيبات  والمصالحات والي 

والمشاري    ع األخرى وأن تقوم 
بكافة األفعال واألمور األخرى 
ي أي وقت انها 

 
ي يظهر فيها ف

الب 
كة  مناسبة او مؤدية لحماية  الشر

ي 
 
كصاحبة حق أو مصلحة ف
استثماراتها أو ضماناتها أو 
ممتلكاتها األخرى القائمة أو  
ي 
 
كصاحبة حق أو مصلحة ف
الحصول عىل دفع أي أموال 
مستحقة فيما يتعلق بتلك 
االستثمارات والضمانات 

 والممتلكات؛ 

.  القيام بأية أعمال مكملة أو 20

؛ ومتممه لهذا النشاط  

 إسالمية نافذة لتشغيل. 21
 وخدمات منتجات تقدم

 أحكام مع متوافقة مرصفية
يعة ا  اإلسالمية الشر

ً
 للوائح وفق

كات حوكمة . الشر  

ام  غي  متوفر: يتعلق ذلك بااللي  
عية العليا للبنك  بمتطلبات الهيئة الشر

 :  المركزي فيما يتعلق بما يىلي

"أن يكون لديك نافذة إسالمية تقدم 
متوافقة منتجات وخدمات مرصفية 

ا 
ً
يعة اإلسالمية وفق مع أحكام الشر

لقواعد وأنظمة البنك المركزي وبما 
عية  يتماسر مع إرشادات الهيئة الشر
ي أنشأها البنك المركزي."

 العليا الب 

Deleted:  .
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14المادة   .6 بعد الحصول عىل موافقة  
المرصف المركزي والهيئة 
كة  يجوز زيادة رأسمال الشر

المصدر بإصدار أسهم جديدة 
القيمة اإلسمية لألسهم بنفس 

األصلية أو بإضافة عالوة 
إصدار إل القيمة اإلسمية كما 

يجوز تخفيض رأس مال 
كة المصدر.   الشر

وال يجوز إصدار األسهم 
الجديدة بأقل من قيمتها 

اإلسمية وإذا تم إصدارها بأكير 
من ذلك أضيف الفرق إل 

، ولو جاوز  ي
اإلحتياطي القانون 

ي بذ
لك اإلحتياطي القانون 

كة  نصف رأسمال الشر
 المصدر. 

كة  وتكون زيادة رأس مال الشر
المصدر أو تخفيضه بموجب 
قرار خاص يصدر من الجمعية 
اح من  العمومية بناءا عىل إقي 
ي الحالتي   

 
مجلس اإلدارة ف

وبعد سماع تقرير مدقق 
ي حالة أي 

 
الحسابات ف

ي 
 
تخفيض، وعىل أن يبي   ف
حالة الزيادة مقدارها وسعر 

سهم الجديدة ويبي   إصدار األ 

بعد الحصول عىل موافقة المرصف 
المركزي والهيئة يجوز زيادة رأسمال 
كة المصدر بإصدار أسهم جديدة  الشر
بنفس القيمة اإلسمية لألسهم األصلية 

أو بإضافة عالوة أو أقل من الخصم 
إصدار إل القيمة اإلسمية كما يجوز 
كة المصدر.   تخفيض رأس مال الشر

وإذا تم إصدارها بأكير من ذلك أضيف 
، ولو جاوز  ي

الفرق إل اإلحتياطي القانون 
ي بذلك نصف 

اإلحتياطي القانون 
كة المصدر.   رأسمال الشر

إذا تم إصدار هذه األسهم بخصم، فإنه 
مقابل هذا الخصم، يتم إنشاء احتياطي 

انية  ي المي  
 
ي حقوق الملكية ف

 
ي ف سلب 

العمومية وخصمه من األرباح 
كة قبل الموافقة عىل  المستقبلية للشر

 .أي توزيعات أرباح

يجب موافاة الهيئة بتقرير من مستشار 
مالي مستقل معتمد لدى الهيئة يحدد 
فيه كيفية احتساب عالوة أو خصم 

 اإلصدار . 

كة المصدر  وتكون زيادة رأس مال الشر
بموجب قرار خاص يصدر أو تخفيضه 

اح  من الجمعية العمومية بناءا عىل إقي 
ي الحالتي   وبعد 

 
من مجلس اإلدارة ف

ي حالة 
 
سماع تقرير مدقق الحسابات ف

ي حالة 
 
أي تخفيض، وعىل أن يبي   ف

بعد الحصول عىل موافقة  
المرصف المركزي والهيئة يجوز 

كة المصدر زيادة رأسمال  الشر
بإصدار أسهم جديدة بنفس 

القيمة اإلسمية لألسهم األصلية 
أو بإضافة عالوة أو أقل من 
الخصم إصدار إل القيمة 

اإلسمية كما يجوز تخفيض رأس 
كة المصدر.   مال الشر

وإذا تم إصدارها بأكير من ذلك 
أضيف الفرق إل اإلحتياطي 

، ولو جاوز اإلحتياطي  ي
القانون 

ي بذ
لك نصف رأسمال القانون 

كة المصدر.   الشر

إذا تم إصدار هذه األسهم 
بخصم، فإنه مقابل هذا 

الخصم، يتم إنشاء احتياطي 
ي 
 
ي حقوق الملكية ف

 
ي ف سلب 

انية العمومية وخصمه من  المي  
كة قبل  األرباح المستقبلية للشر
 .الموافقة عىل أي توزيعات أرباح

يجب موافاة الهيئة بتقرير من 
مستقل معتمد مستشار مالي 

لدى الهيئة يحدد فيه كيفية 
احتساب عالوة أو خصم 

 اإلصدار. 

198المادة   

Deleted:  وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها
…اإلسمية 
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ي حالة التخفيض مقدار هذا 
 
ف

 التخفيض وكيفية تنفيذه. 

يكون للمساهمي   حق 
ي اإلكتتاب باألسهم 

 
األولوية ف

الجديدة ويشي عىل اإلكتتاب 
ي هذه األسهم القواعد 

 
ف

ي األسهم 
 
الخاصة باإلكتتاب ف

ي من حق 
األصلية وُيستثب 

ي اإلكتتاب باألسهم 
 
األولوية ف

: الجديدة ما يىلي   

ي ( 1 اتيج  يك إسي  دخول شر
يؤدي ال تحقيق منافع 
كة وزيادة ربحيتها.   للشر

تحويل الديون النقدية ( 2
المستحقة للحكوم  ة 
اإلتحادية والحكومات 

المحلية والهيئات 
ي الدولة 

 
والمؤسسات العامة ف

كات التمويل إل  و البنوك وشر
كة.  ي رأسمال الشر

 
 أسهم ف

 برنامج اسهم تحفي   و إثابة( 3
كة.  كة الشر  العاملي   بالشر

تحويل السندات او ( 4
الصكوك المصدرة من قبل 

كة ال أسهم فيها.   الشر

الزيادة مقدارها وسعر إصدار األسهم 
ي حالة التخفيض 

 
الجديدة ويبي   ف

 مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه. 

ي يكون 
 
للمساهمي   حق األولوية ف

اإلكتتاب باألسهم الجديدة ويشي عىل 
ي هذه األسهم القواعد 

 
اإلكتتاب ف

ي األسهم األصلية 
 
الخاصة باإلكتتاب ف

ي اإلكتتاب 
 
ي من حق األولوية ف

وُيستثب 
 :  باألسهم الجديدة ما يىلي

ي يؤدي ال ( 1 اتيج  يك إسي  دخول شر
كة وزيادة ربحيتها.   تحقيق منافع للشر

تحويل الديون النقدية المستحقة ( 2
للحكوم  ة اإلتحادية والحكومات 

المحلية والهيئات والمؤسسات العامة 
كات التمويل إل  ي الدولة و البنوك وشر

 
ف

كة.  ي رأسمال الشر
 
 أسهم ف

برنامج اسهم تحفي   و إثابة العاملي   ( 3
كة.  كة الشر  بالشر

تحويل السندات او الصكوك ( 4
ك ة ال أسهم المصدرة من قبل الشر

 فيها. 

ي البنود أرقام 
 
ي االحوال المذكورة ف

 
وف
( أعاله يتعي   الحصول عىل 3.2.1)

موافقة الهيئة وإستصدار قرار خاص 
من الجمعية العمومية وإستيفاء 

كة  وتكون زيادة رأس مال الشر
المصدر أو تخفيضه بموجب 
قرار خاص يصدر من الجمعية 
اح من  العمومية بناءا عىل إقي 

ي الحالتي   وبعد 
 
مجلس اإلدارة ف

ي 
 
سماع تقرير مدقق الحسابات ف
 حالة أي تخفيض، وعىل أن يبي   
ي حالة الزيادة مقدارها وسعر 

 
ف

ي 
 
إصدار األسهم الجديدة ويبي   ف

حالة التخفيض مقدار هذا 
 التخفيض وكيفية تنفيذه. 

يكون للمساهمي   حق األولوية 
ي اإلكتتاب باألسهم الجديدة 

 
ف

ي هذه 
 
ويشي عىل اإلكتتاب ف
األسهم القواعد الخاصة 

ي األسهم األصلية 
 
باإلكتتاب ف

ي من حق األو 
ي وُيستثب 

 
لوية ف

اإلكتتاب باألسهم الجديدة ما 
 :  يىلي

ي ( 1 اتيج  يك إسي  دخول شر
كة  يؤدي ال تحقيق منافع للشر

 وزيادة ربحيتها. 

تحويل الديون النقدية ( 2
المستحقة للحكوم  ة اإلتحادية 
والحكومات المحلية والهيئات 
ي الدولة و 

 
والمؤسسات العامة ف
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ي 
 
ي االحوال المذكورة ف

 
وف

( أعاله 3.2.1البنود أرقام )
يتعي   الحصول عىل موافقة 
الهيئة وإستصدار قرار خاص 

من الجمعية العمومية 
وط والضوابط  وإستيفاء الشر

بهذا الصادرة عن الهيئة 
 الشأن. 

وط والضوابط الصادرة عن الهيئة  الشر
 بهذا الشأن. 

كات التمويل إل  البنوك وشر
ي رأسما

 
كة. أسهم ف ل الشر  

برنامج اسهم تحفي   و إثابة ( 3
كة.  كة الشر  العاملي   بالشر

تحويل السندات او الصكوك ( 4
كة ال  المصدرة من قبل الشر

 أسهم فيها. 

ي البنود 
 
ي االحوال المذكورة ف

 
وف

( أعاله يتعي   3.2.1أرقام )
الحصول عىل موافقة الهيئة 
وإستصدار قرار خاص من 
 الجمعية العمومية وإستيفاء

وط والضوابط الصادرة عن  الشر
 الهيئة بهذا الشأن. 

)ب(20المادة   .7 لمجلس اإلدارة أن يعي    
ي 
 
ي تخلو ف

ي المراكز الب 
 
أعضاء ف

أثناء السنة عىل أن يعرض هذا 
التعيي   عىل الجمعية 

ي أول إجتماع لها 
 
العمومية ف

إلقرار تعيينهم أو تعيي   
هم.    غي 

مع مراعاة المادة 143 من قانون 
كات، لمجلس اإلدارة أن يعي    الشر
ي تخلو خالل 

ي المراكز الب 
 
أعضاء ف

ثالثي   )30( يوًما من ظهور الوظيفة 
الشاغرة عىل أن يعرض هذا التعيي   

ي أول إجتماع 
 
عىل الجمعية العمومية ف

هم.   لها إلقرار تعيينهم أو تعيي   غي 
 ويكمل العضو  الجديد مدة سلفه. 

ي حال عدم تعيي   عضو  جديد 
 
وف

بالمركز  الشاغر خالل تلك المدة 
و يجب عىل مجلس اإلدارة فتح باب 
شح النتخاب عضو  للمركز الشاغر   الي 

من قانون  143مع مراعاة المادة 
كات لمجلس اإلدارة أن  ،الشر

ي 
ي المراكز الب 

 
تخلو  يعي   أعضاء ف
( يوًما من 30خالل ثالثي   )

ظهور الوظيفة الشاغرة عىل أن 
يعرض هذا التعيي   عىل 

ي أول 
 
الجمعية العمومية ف

إجتماع لها إلقرار تعيينهم أو 
هم. ويكمل العضو  تعيي   غي 

 الجديد مدة سلفه. 

ي حال عدم تعيي   عضو 
 
وف

جديد بالمركز الشاغر خالل تلك 

(1)145المادة   

Deleted: ي أثناء السنة
 
ف
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ي أول اجتماع للجمعية العمومية، 
 
ف

  ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 
المدة ويجب عىل مجلس اإلدارة 

شح النتخاب عضو ف تح باب الي 
ي أول اجتماع 

 
للمركز الشاغر ف

ويكمل للجمعية العمومية، 
 العضو الجديد مدة سلفه. 

24المادة   .8 لمجلس اإلدارة كافة السلطات  
كة والقيام بكافة  ي إدارة الشر

 
ف

األعمال والترصفات نيابة عن 
كة حسبما هو مرصح  الشر

كة القيام به،  وممارسة  للشر
كافة الصالحيات المطلوبة 

لتحقيق أغراضها، وال يحد من 
هذه السلطات والصالحيات 

إال ما إحتفظ به قانون 
كات أو النظام األساسي  الشر

 للجمعية العمومية. 

يضع مجلس اإلدارة اللوائح 
المتعلقة بالشئون اإلدارية 
والمالية وشؤون الموظفي   
ومستحقاتهم المالية، كما 

س الئحة خاصة يضع المجل
بتنظيم أعماله وإجتماعاته 

وتوزي    ع اإلختصاصات 
 والمسئوليات. 

مع مراعاة أحكام قانون 
كات والقرارات المنفذة له  الشر

ُيفوض الصادرة عن الهيئة 

ي إدارة 
 
لمجلس اإلدارة كافة السلطات ف

كة والقيام بكافة األعمال  الشر
كة حسبما هو  والترصفات نيابة عن الشر
كة القيام به، وممارسة كافة  مرصح للشر

الصالحيات المطلوبة لتحقيق 
أغراضها، وال يحد من هذه السلطات 
والصالحيات إال ما إحتفظ به قانون 

كات أو ضوابط الحوكمة أو  النظام  الشر
األساسي للجمعية العمومية.  عىل وجه 
الخصوص، يجب عىل مجلس اإلدارة 

اتخاذ خطوات لالمتثال لضوابط 
 الحوكمة.   

يضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة 
بالشئون اإلدارية والمالية وشؤون 

الموظفي   ومستحقاتهم المالية، كما 
يضع المجلس الئحة خاصة بتنظيم 

وتوزي    ع أعماله وإجتماعاته 
 اإلختصاصات والمسئوليات. 

كات  مع مراعاة أحكام قانون الشر
والقرارات المنفذة له الصادرة عن 

ي الهيئة 
 
 مجلس اإلدارة ف

ً
ُيفوض أيضا

عقد القروض آلجال تزيد عىل ثالث 

لمجلس اإلدارة كافة السلطات 
كة والقيام بكافة  ي إدارة الشر

 
ف

األعمال والترصفات نيابة عن 
كة حسبما هو مرصح  الشر

كة القيام به، وممارسة كافة  للشر
الصالحيات المطلوبة لتحقيق 

هذه أغراضها، وال يحد من 
السلطات والصالحيات إال ما 
كات أو  إحتفظ به قانون الشر
ضوابط الحوكمة أو النظام 

األساسي للجمعية العمومية. 
عىل وجه الخصوص، يجب عىل 
مجلس اإلدارة اتخاذ خطوات 
 لالمتثال لضوابط الحوكمة.  

يضع مجلس اإلدارة اللوائح 
المتعلقة بالشئون اإلدارية 
 والمالية وشؤون الموظفي   

ومستحقاتهم المالية، كما يضع 
المجلس الئحة خاصة بتنظيم 

أعماله وإجتماعاته وتوزي    ع 
 اإلختصاصات والمسئوليات. 

ام  غي  متوفر: يتعلق ذلك بااللي  
عية العليا للبنك  بمتطلبات الهيئة الشر

 :  المركزي فيما يتعلق بما يىلي

" كام الئحة الهيئة مع مراعاة أح
عية العليا للنافذة اإلسالمية ،  الشر
اتخذ الخطوات الالزمة لالمتثال 

عية العليا للبنك  لمتطلبات الهيئة الشر
 المركزي."



 
 

  

12 January 2022 

Page 9  

dentons.com 

 

 

14722111.3 

ي 
 
 مجلس اإلدارة ف

ً
عقد أيضا

القروض آلجال تزيد عىل ثالث 
( سنوات وبيع أو رهن 3)

كة أو رهن اموالها  عقارات الشر
وغي  المنقولة وإبراء  المنقولة

كة من  ي الشر
ذمة مديب 

اماتهم أو إجراء الصلح  الي  
واالتفاق عىل التحكيم ورفع 

 القضايا وتسويتها. 

( سنوات وبيع أو رهن عقارات 3)
كة أو رهن اموالها المنقولة وغي   الشر
كة ي الشر

من  المنقولة وإبراء ذمة مديب 
اماتهم أو إجراء الصلح واالتفاق عىل  الي  

 التحكيم ورفع القضايا وتسويتها. 

كات  مع مراعاة أحكام قانون الشر
والقرارات المنفذة له الصادرة 

 مجلس عن الهيئة 
ً
ُيفوض أيضا

ي 
 
عقد القروض آلجال اإلدارة ف

( سنوات وبيع 3تزيد عىل ثالث )
كة أو رهن أو رهن عقا رات الشر

اموالها المنقولة وغي  المنقولة 
كة من  ي الشر

وإبراء ذمة مديب 
اماتهم أو إجراء الصلح  الي  

واالتفاق عىل التحكيم ورفع 
 القضايا وتسويتها. 

 

( الواردة 3) 37المادة   .9
  بي   قوسي   معقوفي   

]مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
ي قانون 

 
منصوص عليها ف

كات أو أي قانون آخر،  الشر
رئيس مجلس االدارة يعتي  أي 

أو  أي عضو من أعضاء 
مجلس االدارة أو أي مدير أو 
ي ا االدارة التنفيذية 

 
عضو ف

 من منصبه بقوة 
ا
مفصوًل

ي 
القانون إذا صدر حكم  قضان 
يثبت أنه ارتكب أي عمل من 

أعمال االحتيال أو إساءة 
استخدام السلطة أو أجرى 

معامالت أو صفقات تنطوي 
ي المصالح

 
بما  عىل تضارب ف

كات  يخالف أحكام قانون الشر
أو قراراته التنفيذية.  وال يجوز 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة منصوص 
كات أو أي قانون  ي قانون الشر

 
عليها ف

دارة أو  آخر، يعتي  أي رئيس مجلس اال 
أي عضو من أعضاء مجلس االدارة أو 
ي ا االدارة التنفيذية 

 
أي مدير أو عضو ف

 من منصبه بقوة القانون إذا 
ا
مفصوًل

ي يثبت أنه ارتكب أي 
صدر حكم  قضان 

عمل من أعمال االحتيال أو إساءة 
استخدام السلطة أو أجرى معامالت أو 

ي 
 
صفقات تنطوي عىل تضارب ف

حكام قانون المصالح بما يخالف أ
كات أو قراراته التنفيذية.  وال يجوز  الشر

شح  قبول مثل هذا الشخص للي 
كة  لعضوية مجلس إدارة أي شر
ي الدولة أو القيام بأية 

 
مساهمة ف

كة  ي الشر
 
ي اإلدارة التنفيذية ف

 
واجبات ف

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
ي قانون 

 
منصوص عليها ف

كات أو أي قانون آخر، يعتي   الشر
أي رئيس مجلس االدارة أو  أي 
عضو من أعضاء مجلس االدارة 
ي ا االدارة 

 
أو أي مدير أو عضو ف

 من منصبه 
ا
التنفيذية مفصوًل

بقوة القانون إذا صدر حكم  
ي يثبت أنه ارتكب أي عمل 

قضان 
من أعمال االحتيال أو إساءة 
استخدام السلطة أو أجرى 

معامالت أو صفقات تنطوي 
ي المصالح بما 

 
عىل تضارب ف

كات أو يخالف أحكام قانون ال شر
قراراته التنفيذية.  وال يجوز 

شح  قبول مثل هذا الشخص للي 

ي 
 
ال ينطبق ولكن الحكم ذو الصلة ف

162المادة   
Deleted: [
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قبول مثل هذا الشخص 
شح لعضوية مجلس إدارة  للي 
ي الدولة أو 

 
كة مساهمة ف أي شر

ي اإلدارة 
 
القيام بأية واجبات ف

كة حب  مرور  ي الشر
 
التنفيذية ف

ثالث سنوات عىل األقل من 
تاري    خ إقالته.  تشي أحكام 

ن قانون م 145المادة 
كات بشأن شغل منصب  الشر
ي مجلس 

 
العضوية الجديد ف

اإلدارة. إذا تم عزل جميع 
أعضاء مجلس اإلدارة ، يجب 
عىل الهيئة دعوة الجمعية 
العمومية النتخاب مجلس 

 إدارة جديد.[

حب  مرور ثالث سنوات عىل األقل من 
 145تاري    خ إقالته.  تشي أحكام المادة 

كات بشأن شغل منصب من قانون الشر 
ي مجلس اإلدارة. إذا 

 
العضوية الجديد ف

تم عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة ، 
يجب عىل الهيئة دعوة الجمعية 

 العمومية النتخاب مجلس إدارة جديد. 

كة  لعضوية مجلس إدارة أي شر
ي الدولة أو القيام بأية 

 
مساهمة ف

ي 
 
ي اإلدارة التنفيذية ف

 
واجبات ف

كة حب  مرور ثالث سنوات  الشر
عىل األقل من تاري    خ إقالته.  

من  145تشي أحكام المادة 
كات بشأن شغل  قانون الشر
ي 
 
منصب العضوية الجديد ف
مجلس اإلدارة. إذا تم عزل 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة ، 
يجب عىل الهيئة دعوة الجمعية 
العمومية النتخاب مجلس إدارة 

 جديد. 

38المادة   .10 تتكون مكافأة رئيس وأعضاء  
مجلس اإلدارة من نسبة مئوية 

ي عىل ان ال من الرب  ح 
 
الصاف

% من تلك االرباح 10تتجاوز 
للسنة المالية ، كما يجوز ان 

 
ً
كة مصاريف أو أتعابا تدفع الشر

 
ً
أو مكافأة إضافية أو مرتبا
 بالقدر الذي يقرره 

ً
شهريا

مجلس اإلدارة ألّي عضو من 
أعضائه إذا كان ذلك العضو 
ي أي لجنة أو يبذل 

 
يعمل ف

 خاصة أو يقوم بأعمال 
ً
جهودا

كة فوق إض افية لخدمة الشر
ي 
 
واجباته العادية كعضو ف

1. تتكون مكافأة رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من 

ي عىل ان ال تتجاوز 
 
الرب  ح الصاف

% من تلك االرباح للسنة المالية 10
كة ،   كما يجوز ان تدفع الشر

 أو مكافأة إضافية 
ً
مصاريف أو أتعابا

 بالقدر الذي يقرره 
ً
 شهريا

ً
أو مرتبا

مجلس اإلدارة ألّي عضو من 
ي 
 
أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل ف
 خاصة أو 

ً
أي لجنة أو يبذل جهودا

كة  يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشر
ي 
 
فوق واجباته العادية كعضو ف

كة، وال يجوز مجلس إدارة ال شر
رصف بدل حضور لرئيس او عضو 

1. تتكون مكافأة رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة من 

ي 
 
نسبة مئوية من الرب  ح الصاف

% من 10عىل ان ال تتجاوز 
تلك االرباح للسنة المالية ،  
كة  كما يجوز ان تدفع الشر
 أو مكافأة 

ً
مصاريف أو أتعابا

 بالقد
ً
 شهريا

ً
ر إضافية أو مرتبا

الذي يقرره مجلس اإلدارة 
ألّي عضو من أعضائه إذا كان 

ي أي 
 
ذلك العضو يعمل ف

 خاصة 
ً
لجنة أو يبذل جهودا

أو يقوم بأعمال إضافية 
كة فوق واجباته  لخدمة الشر

171المادة   
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كة، وال يجوز  مجلس إدارة الشر
رصف بدل حضور لرئيس او 

عضو مجلس اإلدارة عن 
 اجتماعات المجلس. 

مجلس اإلدارة عن اجتماعات 
 المجلس. 

 
2. إستثناء من المادة )1()38( من 
ام بالضوابط  هذه المادة ومع اإللي  
الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، 
يجور  أن يتقاض  أي مدير مكافأة 
مقطوعة ال تتجاوز )200.000 
ي نهاية 

 
ي ألف درهم ف

درهم( مائب 
ط أن تكون  السنة المالية ، بشر

الجمعية العمومية قد وافقت عىل 
ي الحاالت 

 
دفع هذه المكافأة ف

 التالية: 
 

كة أرباحا.   أ( عدم تحقيق الشر
كة ربًحا وكان  ب( إذا حققت الشر

ي تلك 
 
نصيب عض  مجلس االدارة ف

األرباح أقل من )200.000 درهم( 
ي هذه الحالة ال 

 
ي ألف درهم، وف

مائب 
يجوز دفع المكافآت والرسوم ألي 

 عضو. 

ي مجلس 
 
العادية كعضو ف

كة، وال يجوز رصف  إدارة الشر
بدل حضور لرئيس او عضو 

مجلس اإلدارة عن اجتماعات 
 المجلس. 

 
ثناء من المادة . إست2
( من هذه المادة ومع 38()1)

ام بالضوابط الصادرة  اإللي  
عن الهيئة بهذا الشأن، يجور 
أن يتقاض  أي مدير مكافأة 

مقطوعة ال تتجاوز 
ي ألف  200.000)

درهم( مائب 
ي نهاية السنة المالية ، 

 
درهم ف

ط أن تكون الجمعية  بشر
العمومية قد وافقت عىل 
ي ال

 
حاالت دفع هذه المكافأة ف

 التالية: 
 
كة أرباحا. ( أ عدم تحقيق الشر  

كة ربًحا ب ( إذا حققت الشر
عض  مجلس وكان نصيب 

ي تلك األرباح أقل من  االدارة
 
ف

ي ألف  200.000)
درهم( مائب 

ي هذه الحالة ال ودرهم، 
 
ف

يجوز دفع المكافآت والرسوم 
 ألي عضو. 
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40المادة   .11 تنعقد الجمعية العمومية  
كة  ، ويكون لكل للشر ي بإمارة دن 

مساهم حق حضور 
اجتماعات الجمعية العمومية 

ويكون له من األصوات ما 
يعادل عدد أسهمه، ويجوز 
لمن له حق حضور اجتماع 
الجمعية العمومية أن ينيب 

عنه من يختاره من غي  أعضاء 
مجلس اإلدارة بمقتض  توكيل 
خاص ثابت بالكتابة، ويجب 

أال يكون الوكيل لعدد من 
 بهذه الصفة 

ً
المساهمي   حائزا
%( من رأس 5عىل أكير من )

كة، ويمثل ناقضي  مال الشر
األهلية وفاقديها النائبون 

 .
ً
 عنهم قانونا

للشخص االعتباري أن يفوض 
أحد ممثليه أو القائمي   عىل 

إدارته بموجب قرار صادر من 
مجلس إدارته أو من يقوم 

ي إجتماعات 
 
مقامه، ليمثله ف

كة، الجمعية  العمومية للشر
ويكون للشخص المفوض 

الصالحيات المقررة بموجب 
 قرار التفويض. 

مع مراعاة موافقة المسبقة من الهيئة، 
كة بإمارة  تنعقد الجمعية العمومية للشر
، ويكون لكل مساهم حق حضور  ي دن 
اجتماعات الجمعية العمومية ويكون 

له من األصوات ما يعادل عدد أسهمه، 
ق حضور اجتماع ويجوز لمن له ح

الجمعية العمومية أن ينيب عنه من 
يختاره من غي  أعضاء مجلس اإلدارة 
بمقتض  توكيل خاص ثابت بالكتابة، 

ويجب أال يكون الوكيل لعدد من 
 بهذه الصفة عىل أكير 

ً
المساهمي   حائزا

كة، ويمثل 5من ) %( من رأس مال الشر
ناقضي األهلية وفاقديها النائبون عنهم 

 .
ً
 قانونا

للشخص االعتباري أن يفوض أحد 
ممثليه أو القائمي   عىل إدارته بموجب 

قرار صادر من مجلس إدارته أو من 
ي إجتماعات 

 
يقوم مقامه، ليمثله ف

كة، ويكون  الجمعية العمومية للشر
للشخص المفوض الصالحيات المقررة 

 بموجب قرار التفويض. 

موافقة المسبقة من مع مراعاة 
الجمعية العمومية ، تنعقد الهيئة

، ويكون لكل  ي كة بإمارة دن 
للشر

مساهم حق حضور اجتماعات 
الجمعية العمومية ويكون له من 
األصوات ما يعادل عدد أسهمه، 

ويجوز لمن له حق حضور 
اجتماع الجمعية العمومية أن 
ينيب عنه من يختاره من غي  
أعضاء مجلس اإلدارة بمقتض  
توكيل خاص ثابت بالكتابة، 

أال يكون الوكيل لعدد ويجب 
 بهذه 

ً
من المساهمي   حائزا
%( من 5الصفة عىل أكير من )

كة، ويمثل ناقضي  رأس مال الشر
األهلية وفاقديها النائبون عنهم 

 .
ً
 قانونا

للشخص االعتباري أن يفوض 
أحد ممثليه أو القائمي   عىل 

إدارته بموجب قرار صادر من 
مجلس إدارته أو من يقوم 

ي 
 
إجتماعات  مقامه، ليمثله ف

كة،  الجمعية العمومية للشر
ويكون للشخص المفوض 

الصالحيات المقررة بموجب 
 قرار التفويض. 

 

(1) 173المادة   
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42المادة   .12 يجب عىل مجلس اإلدارة  
دعوة الجمعية العمومية 

خالل األشهر األربعة التالية 
لنهاية السنة المالية وكذلك  

 كلما رأى وجها لذلك. 

لمدقق يجوز للهيئة أو 
الحسابات أو لمساهم أو أكير 

% ( من رأس 10يملكون ) 
كة عىل األقل كحد  مال الشر
أدن  وألسباب جدية تقديم 
كة  طلب لمجلس ادارة الشر
لعقد الجمعية العمومية 

ي 
 
ويتعي   عىل مجلس اإلدارة ف
هذه الحالة دعوة الجمعية 
العمومية خالل خمسة أيام 
 من تاري    خ تقديم الطلب. 

يجب عىل مجلس اإلدارة بعد موافقة 
الهيئة دعوة الجمعية العمومية مرة 
ي السنة خالل األشهر 

 
عىل األقل ف

ي 
 
األربعة التالية لنهاية السنة المالية ف
ي الدعو ة. 

 
 الزمان و المكان المعيني   ف

يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو 
%( من 10لمساهم أو أكير يملكون )

كة عىل األقل كحد أدن  رأس  مال الشر
وألسباب جدية تقديم طلب لمجلس 
كة لعقد الجمعية العمومية  ادارة الشر
ي هذه 

 
ويتعي   عىل مجلس اإلدارة ف

الحالة دعوة الجمعية العمومية خالل 
 خمسة أيام من تاري    خ تقديم الطلب. 

  

يجب عىل مجلس اإلدارة بعد 
موافقة الهيئة دعوة الجمعية 

ي العمومية مر 
 
ة عىل األقل ف
السنة خالل األشهر األربعة 

ي 
 
التالية لنهاية السنة المالية ف
ي 
 
الزمان والمكان المعيني   ف

 الدعوة. 

يجوز للهيئة أو لمدقق 
الحسابات أو لمساهم أو أكير 

%( من رأس مال 10يملكون )
كة عىل األقل كحد أدن   الشر
وألسباب جدية تقديم طلب 
كة لعقد  لمجلس ادارة الشر

معية العمومية ويتعي   عىل الج
ي هذه الحالة 

 
مجلس اإلدارة ف

دعوة الجمعية العمومية خالل 
خمسة أيام من تاري    خ تقديم 

 الطلب. 

(1) 173المادة   

43المادة   .13 تختص الجمعية العمومية  
كة عىل وجه  السنوية للشر

الخصوص بالنظر وإتخاذ قرار 
ي المسائل اآلتية: 

 
 ف

تقرير مجلس اإلدارة عن  -
كة وعن مركزها  نشاط الشر

المالي خالل السنة وتقرير 
ي الحسابات والتصديق 

مدقق 
 عليهم. 

ومية السنوية تختص الجمعية العم
كة عىل وجه الخصوص بالنظر  للشر

ي المسائل اآلتية: 
 
 وإتخاذ قرار ف

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط  -
كة وعن مركزها المالي خالل السنة 

الشر
ي الحسابات والتصديق 

وتقرير مدقق 
 عليهم. 

تختص الجمعية العمومية 
كة عىل وجه  السنوية للشر

ي 
 
الخصوص بالنظر وإتخاذ قرار ف

 المسائل اآلتية: 

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط  -
كة وعن مركزها المالي خالل 

الشر
ي الحسابات 

السنة وتقرير مدقق 
ق عليهم. والتصدي  

ام  غي  متوفر: يتعلق ذلك بااللي  
عية العليا للبنك  بمتطلبات الهيئة الشر

 :  المركزي فيما يتعلق بما يىلي

" عية تعيي    أعضاء لجنة الرقابة الشر
الداخلية للنافذة اإلسالمية المنشأة 

 لمتطلبات البنك المركزي. 
ً
وفقا

عية  وستقوم لجنة الرقابة الشر
الداخلية بتقديم تقرير سنوي عن 
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اني - كة وحساب مي   ة الشر
. األرباح والخسائر   

إنتخاب أعضاء مجلس  -
 اإلدارة عند اإلقتضاء. 

ي الحسابات  -
تعيي   مدقق 

 وتحديد أتعابهم. 

حات مجلس اإلدارة  - مقي 
بشأن توزي    ع األرباح سواء  

نقدية أم أسهم  كانت توزيعات
 منحة. 

ح مجلس اإلدارة بشأن  - مقي 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 وتحديدها. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس  -
اإلدارة، أو عزلهم ورفع دعوى 

المسؤولية عليهم حسب 
 األحوال. 

ي الحسابات،  -
إبراء ذمة مدقق 

أو عزلهم ورفع دعوى 
المسؤولية عليهم حسب 

 األحوال. 

كة وحساب األرباح  - انية الشر مي  
 والخسائر. 

إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند  -
 اإلقتضاء. 

ي الحسابات وتحديد  -
تعيي   مدقق 

 أتعابهم. 

حات مجلس اإلدارة بشأن توزي    ع  - مقي 
األرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم 

 أسهم منحة. 

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

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، أو  -
م عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليه

 حسب األحوال. 

ي الحسابات، أو عزلهم  -
إبراء ذمة مدقق 

ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب 
 األحوال. 

عية  - تعيي   أعضاء لجنة الرقابة الشر
كة للنافذة اإلسالمية  الداخلية للشر

كات.   ألنظمة حوكمة الشر
ً
 وفقا

عي  - التقرير السنوي عن التوافق
الشر

للنافذة اإلسالمية فيما يتعلق بلوائح 

كة وحساب األرباح  - انية الشر مي  
 والخسائر. 

إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  -
 عند اإلقتضاء. 

ي الحسابات  -
تعيي   مدقق 

 وتحديد أتعابهم. 

حات مجلس اإلدارة بشأن  - مقي 
توزي    ع األرباح سواء كانت 

 توزيعات نقدية أم أسهم منحة. 

ح مجلس اإلدارة بشأن  - مقي 
اإلدارة مكافأة أعضاء مجلس 

 وتحديدها. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس  -
اإلدارة، أو عزلهم ورفع دعوى 

المسؤولية عليهم حسب 
 األحوال. 

ي الحسابات، أو  -
إبراء ذمة مدقق 

عزلهم ورفع دعوى المسؤولية 
 عليهم حسب األحوال. 

تعيي   أعضاء لجنة الرقابة  -
كة للنافذة  عية الداخلية للشر الشر

 ألنظمة 
ً
حوكمة اإلسالمية وفقا

كات.   الشر

يعة اإلسالمية للنافذة  التوافق مع الشر
 اإلسالمية أمام الجمعية العمومية."
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كات المعد من قبل لجنة  حوكمة الشر
كة.  عية الداخلية للشر  الرقابة الشر

 -  التقرير السنوي عن
عي للنافذة 

التوافق الشر
اإلسالمية فيما يتعلق 
كات  بلوائح حوكمة الشر

المعد من قبل لجنة الرقابة 
كة.  عية الداخلية للشر  الشر

65المادة   .14 اكمة إذا بلغت الخسائر   المي 
كة نصف رأس مالها  للشر

المصدر وجب عىل مجلس 
 30اإلدارة خالل )

ً
( ثالثي   يوما
من تاري    خ اإلفصاح للهيئة عن 

القوائم المالية الدورية أو 
السنوية دعوة الجمعية 
العمومية الجتماع خالل 

 من تاري    خ 30ثالثي   )
ً
( يوما

الدعوة وفقا ألحكام المادة 
كات.  302 من قانون الشر  

كة إذ اكمة للشر ا بلغت الخسائر المي 
نصف رأس مالها المصدر وجب عىل 

 30مجلس اإلدارة خالل )
ً
( ثالثي   يوما
من تاري    خ اإلفصاح للهيئة عن القوائم 

المالية الدورية أو السنوية دعوة 
الجمعية العمومية الجتماع خالل 

 من تاري    خ الدعوة 30ثالثي   )
ً
( يوما

وفقا ألحكام المادة 309 من قانون 
كات.   الشر

اكمة  إذا بلغت الخسائر المي 
كة نصف رأس مال ها للشر

المصدر وجب عىل مجلس 
 30اإلدارة خالل )

ً
( ثالثي   يوما
من تاري    خ اإلفصاح للهيئة عن 

القوائم المالية الدورية أو 
السنوية دعوة الجمعية 

العمومية الجتماع خالل ثالثي   
 من تاري    خ الدعوة 30)

ً
( يوما
من  309كام المادة وفقا ألح

كات.   قانون الشر

309المادة   

67المادة   .15  مساهمات طوعية 

كة بموجب قرار  يجوز للشر
خاص بعد إنقضاء سنتي   

، أن 
ً
ماليتي   وتحقيقها أرباحا
تقدم مساهمات طوعية 

ألغراض خدمة المجتمع ، 
%( من 2ويجب أال تزيد عىل )

متوسط األرباح الصافية 
كة خالل السنتي    للشر

ي 
الماليتي   السابقتي   للسنة الب 

 
كات  المسؤولية المجتمعية للشر

 
كة بعد موافقة الهيئة أن تقرر  للشر

بموجب قرار خاص تخصيص نسبة 
اكمة  من أرباحها السنوية أو األرباح المي 

 للمسؤولية المجتمعية. 

المسؤولية المجتمعية 
كات  للشر

 
كة  بعد موافقة الهيئة أن للشر

تقرر بموجب قرار خاص 
تخصيص نسبة من أرباحها 
اكمة  السنوية أو األرباح المي 

 للمسؤولية المجتمعية. 

244المادة   

Deleted: 302 

Deleted: مساهمات طوعية¶
كة بموجب قرار خاص بعد إنقضاء سنتي    يجوز للشر
، أن تقدم مساهمات طوعية 

ً
ماليتي   وتحقيقها أرباحا

%( من 2ألغراض خدمة المجتمع ، ويجب أال تزيد عىل )
كة خالل  السنتي   الماليتي   متوسط األرباح الصافية للشر

ي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية. 
السابقتي   للسنة الب 

Formatted: Right, Space Before:  0 pt, After:  0 pt, Don't
adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space
between Asian text and numbers, Position: Horizontal: Left,
Relative to: Column, Vertical:  0", Relative to: Paragraph,
Horizontal:  0.13", Wrap Around

Formatted: Right, Space Before:  0 pt, After:  0 pt, Don't
adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space
between Asian text and numbers, Position: Horizontal: Left,
Relative to: Column, Vertical:  0", Relative to: Paragraph,
Horizontal:  0.13", Wrap Around



 
 

  

12 January 2022 

Page 16  

dentons.com 

 

 

14722111.3 

 

 

Please let us know if you would like to discuss any aspect of the above. 

 

Dentons & Co 

 

 

تقدم فيها تلك المساهمة 
 الطوعية. 


