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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 

األساسية بما يتوافق مع أحكام 
 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 
األساسي  عىل تعديل النظام

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  

فقرة ال) 5المادة   .3
(21 جديدةال  

أن تتخذ وتجري وتنفذ .  19
وتباشر وتتول المرافعة 

والدفاع عن كافة الخطوات 
والعقود واالتفاقيات 

والمفاوضات واإلجراءات 
ها والمصالحات  القانونية وغي 
تيبات والمشاري    ع األخرى  والير

وأن تقوم بكافة األفعال 
ي يظهر فيها 

واألمور األخرى التر
ي أي وقت انها مناسبة او 

 
ف

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

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

والمفاوضات واإلجراءات القانونية 
تيبات  ها والمصالحات والير وغي 

والمشاري    ع األخرى وأن تقوم بكافة 
ي يظهر فيها 

األفعال واألمور األخرى التر
ي أي وقت انها مناسبة او مؤدية 

 
ف

كة كصاحبة حق أو لحماية ا لشر
ي استثماراتها أو ضماناتها أو 

 
مصلحة ف

ممتلكاتها األخرى القائمة أو كصاحبة 
ي الحصول عىل دفع 

 
حق أو مصلحة ف

أي أموال مستحقة فيما يتعلق بتلك 
 االستثمارات والضمانات والممتلكات؛ 

أن تتخذ وتجري وتنفذ .  19
وتباشر وتتول المرافعة والدفاع 

عن كافة الخطوات والعقود 
واالتفاقيات والمفاوضات 

ها  واإلجراءات القانونية وغي 
تيبات  والمصالحات والير

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

 
ي يظهر فيها ف

التر
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 

ام  غي  متوفر: يتعلق ذلك بااللير 
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 التر
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Please let us know if you would like to discuss any aspect of the above. 

 

Dentons & Co 

 

 

الحصول عىل دفع أي أموال 
مستحقة فيما يتعلق بتلك 
االستثمارات والضمانات 

 والممتلكات؛ و

.  القيام بأية أعمال مكملة 20

 أو متممه لهذا النشاط. 

.  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

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  
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