تعديل النظام األساس ي لشركة اإلتحاد العقارية
ش.م.ع
رقم املادة
املواد قبل التعديل
نص الفقرة الثانية من التمهيد
نص الفقرة وملا كان القانون االتحادي رقم ()2
الثانية من لسنة  2015في ِشأن الشركات التجارية
الصادر في  27نوفمبر  2021قد نص
التمهيد
على إلغاء القانون االتحادي رقم ()8
لسنة  1984في شأن الشركات التجارية
والقوانين املعدلة له ،وأوجب على
الشركات املساهمة العامة القائمين
بتعديل أنظمنهم األساسية بما يتوافق
مع أحكامه
نص الفقرة الثالثة من التمهيد
نص الفقرة بتاريخ  2016/4/24إنعقد اجتماع
الثالثة من الجمعية العمومية للشركة وقررت
بموجب قرار خاص املوافقة على
التمهيد
تعديل أحكام النظام األساس ي للشركة
ليتوافق وأحكام القانون االتحادي رقم
( )2لسنة  2015في شأن الشركات
التجارية وذلك على النحو التالي:
بعض مفردات املادة ( )1التعريف
بعض مفردات قانون الشركات  :القانون االتحادي رقم
املادة ( )2( )1لسنة  2015في شأن الشركات
التجارية وأي تعديل يطرأ عليها.
التعريف

نص
الفقرة
( )1من
املادة
()14

نص الفقرة ( )1من املادة ()14
 -1بعد الحصول على موافقة الهيئة
يجوز للجمعية العمومية تخفيض
رأس مال الشركة كما يجوز لها
زيادة رأس املال املصدر بإصدار
أسهم جديدة بنفس القيمة
اإلسمية لألسهم األصلية أو
بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة
اإلسمية.

The Amendment Articles of Association of Union
Properties PJSC
مبررات التعديل
املواد بعد التعديل
نص الفقرة الثانية من التمهيد
وملا كان القانون االتحادي رقم ()32
تعديل نص المواد
لسنة  2021في شأن الشركات التجارية ليتوافق مع ما جاء في
الصادر في  20سبتمبر  2021قد نص نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم
ن
على إلغاء القانو االتحادي رقم ( )2بقانون اتحادي رقم
لسنة  2015في شأن الشركات التجارية ( )32لسنة .2021
والقوانين املعدلة له ،وأوجب على
الشركات املساهمة العامة القائمين
بتعديل أنظمتهم األساسية بما يتوافق
مع أحكامه.
نص الفقرة الثالثة من التمهيد
بتاريخ  ....ابريل  2022انعقد اجتماع تعديل نص المواد
الجمعية العمومية السنوية للشركة ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
وقررت بموجب قرار خاص املوافقة
الجديد  ،المرسوم
على تعديل أحكام النظام األساس ي
بقانون اتحادي رقم
للشركة ليتوافق وأحكام القانون
( )32لسنة 2021
االتحادي رقم ( )32لسنة  2021في
شأن الشركات التجارية وذلك على
النحو التالي:
بعض مفردات املادة ( )1التعريف
قانون الشركات  :القانون االتحادي تعديل نص المواد
رقم ( )32لسنة  2021في شأن الشركات ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
التجارية وأي تعديل يطرأ عليها
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021
نص الفقرة ( )1من املادة ()14
 -1بعد الحصول على موافقة الهيئة اضافة على نص المواد
يجوز للجمعية العمومية تخفيض ليتوافق مع ما جاء في
رأس مال الشركة كما يجوز لها نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم بقانون
زيادة رأس املال املصدر بإصدار اتحادي رقم ( )32لسنة
أسهم جديدة بنفس القيمة 2021
اإلسمية لألسهم األصلية أو
بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة
اإلسمية .ويتعين على مجلس إدارة
الشركة خالل خمسة أيام عمل
من تاريخ نفاذ قرار زيادة رأسمالها

نص الفقرة
(األولى) من
املادة ()14

نص الفقرة (األولى) من املادة ()14
 -4يكون للمساهمين حق األولوية في
اإلكتتاب باألسهم الجديدة ويسري على
اإلكتتاب في هذه األسهم القواعد
الخاصة باإلكتتاب في األسهم األصلية
ُويستثني من حق األولوية في اإلكتتاب
باألسهم الجديدة ما يلي:

نص الفقرة ( )3من املادة ()16
نص
الفقرة
( )3من
املادة
()16
املادة ()18

 .3السندات أو الصكوك التي تصدر
بمناسبة قرض واحد تعطي
ً
ألصحابها حقوقا متساوية ويقع
ً
باطال كل شرط يخالف ذلك.
املادة ()18
ال يجوز تحويل السندات أو الصكوك
ُ
إلى أسهم إال إذا نص على ذلك في
إتفاقيات أو وثائق أو نشرة اإلصدار،
فإذا تقرر التحويل كان ملالك السند أو
الصك وحده الحق في قبول التحويل أو
قبض القيمة اإلسمية للسند أو الصك

أو تخفيضه قيد هذا القرار لدى
الهيئة والسلطة املختصة
واملسجل.
نص الفقرة (األولى) من املادة ()14
 -4يكون للمساهمين حق األولوية في
اإلكتتاب باألسهم الجديدة ويجوز
للمساهم ان يبيع حق األولية ملساهم
أخر او للغير بمقابل مادي ويصدر
مجلس إدارة الهيئة القرار املنظم
لشروط وإجراءات بيع حق األولية
ويسري على اإلكتتاب في هذه األسهم
القواعد الخاصة باإلكتتاب في األسهم
األصلية وعلى مجلس اإلدارة ان يعلن
ً
ملخصا لنشرة إصدار أسهم حقوق
األولوية املعتمدة من الهيئة في
صفحتين محليتين يوميتين تصدر
احداهما باللغة العربية إلبالغ
املساهمين بحقهم في أولوية اإلكتتاب
في األسهم الجديدة ُويستثني من حق
األولوية في اإلكتتاب باألسهم الجديدة
ما يلي:

نص الفقرة ( )3من املادة ()16
حذف الفقرة

املادة ()18
ال يجوز تحويل السندات أو الصكوك
ُ
إلى أسهم إال إذا نص على ذلك في
إتفاقيات أو وثائق أو نشرة اإلصدار أو
شروط االصدار ،فإذا تقرر التحويل
كان ملالك السند أو الصك وحده الحق

اضافة على نص المواد
ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم
بقانون اتحادي رقم
( )32لسنة 2021

حذف من نص المواد
ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم
بقانون اتحادي رقم
( )32لسنة 2021
تعديل وحذف على نص
المواد ليتوافق مع ما
جاء في نصوص أحكام
،
الجديد
القانون
المرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )32لسنة 2021

ما لم تتضمن إتفاقيات أو وثائق أو
نشرة اإلصدار إلزامية التحويل ألسهم
ففي هذه الحالة يتعين تحويل
السندات أو الصكوك ألسهم بناء على
املوافقة املسبقة من الطرفين عند
اإلصدار.
نص الفقرة ( )2من املادة ()19
نص الفقرة يجب في جميع األحوال أن يكون أغلبية
( )2من املادة أعضاء مجلس اإلدارة بمن فيهم الرئيس
متمتعين بجنسية دولة اإلمارات العربية
()19
املتحدة.

نص الفقرة ( )2من املادة ()20
نص الفقرة ملجلس اإلدارة ان يعين أعضاء في
( )2من املادة املراكز التي تخلو أثناء السنة على ان
يعرض هذا التعيين على الجمعية
()20
العمومية في أول اجتماع لها إلقرار
تعيينهم أو تعيين غيرهم .ويكمل العضو
الجديد مدة سالفه.
نص الفقرة ( )3من املادة ()20
نص الفقرة بإستثناء األعضاء املعينين من قبل
( )3من املادة الحكومة اإلتحادية أو املحلية في مجلس
إدارة الشركة بموجب مساهمتها في
()20
رأسمال الشركة بموجب املادة ()148
من قانون الشركات ،إذا بلغت املراكز
الشاغرة ربع عدد أعضاء املجلس أو
أكثر خالل مدة والية مجلس اإلدارة
وجب على املجلس دعوة الجمعية
ً
العمومية لإلجتماع خالل ثالثين يوما
من تاريخ شغر آخر مركز إلنتخاب من
يمأل املراكز الشاغرة ،وفي جميع
األحوال يكمل العضو الجديد مدة
سلفه.

في قبول التحويل أو قبض القيمة
اإلسمية للسند أو الصك .

نص الفقرة ( )2من املادة 19
ويجب ،في جميع األحوال ،أن يراعى في
تشكيل مجلس االدارة أي اشتراطات
ً
يقررها مجلس الوزراء والهيئة وفقا
لنصوص القانون ،وإذا انخفضت
نسبة مواطني الدولة في مجلس االدارة
ً
عما يلزم توافره وفقا لتلك
االشتراطات ،وجب إستكمال النسبة
خالل ثالثة أشهر على االكثر وإال كانت
قرارات املجلس بعد انقضاء هذه املدة
باطلة.
نص الفقرة ( )2من املادة ()20
ملجلس اإلدارة ان يعين أعضاء في
املراكز التي تخلو خالل مدة أقصاها
ً
( )30ثالثين يوما على ان يعرض هذا
التعيين على الجمعية العمومية في أول
اجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين
غيرهم .ويكمل العضو الجديد مدة
سلفه.
نص الفقرة ( )3من املادة ()20
بإستثناء األعضاء املعينين من قبل
الحكومة اإلتحادية أو املحلية في
مجلس إدارة الشركة بموجب
مساهمتها في رأسمال الشركة بموجب
املادة ( )148من قانون الشركات ،إذا
بلغت املراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء
املجلس أو أكثر خالل مدة والية مجلس
اإلدارة وجب على املجلس دعوة
الجمعية العمومية لإلجتماع خالل
ً
ثالثين يوما من تاريخ شغر آخر مركز
إلنتخاب من يمأل املراكز الشاغرة ،وفي
جميع األحوال يكمل العضو الجديد

تعديل وإضافة على
نص المواد ليتوافق مع
ما جاء في نصوص
أحكام القانون الجديد ،
المرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )32لسنة 2021

تعديل نص المواد
ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021

إضافة على نص المواد
ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021

ً
مدة سلفه ويكون هذا العضو قابال
لالنتخاب عدة مرات أخرى.

نص الفقرة
(/4ب) من
املادة ()20

نص الفقرة
(/4ج) من
املادة ()20

نص املادة
()21

نص الفقرة (/4ب) من املادة ()20
أدين بأية جريمة مخلة بالشرف
واألمانة ،أو

نص الفقرة (/4ج) من املادة ()20
ّ
ّ
العمومية
الجمعية
صدر قرار من
بعزله.

نص املادة ()21
مع مراعاة أحكام قانون الشركات
والنظام األساس ي للشركة ،يجوز أن
يكون أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي
الخبرة من غير املساهمين.

نص الفقرة (/4ب) من املادة ()20
أدين بأية جريمة مخلة بالشرف إضافة على نص المواد
واألمانة بموجب حكم قضائي بات ،أو ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021
نص الفقرة (/4ج) من املادة ()20
ّ
صدر قرار خاص من
الجمعية تعديل نص المواد
ّ
ليتوافق مع ما جاء في
العمومية بعزله.
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021
نص املادة ()21
 .1تتبع الشركة آلية الترشح لعضوية تعديل وإضافة نص
مجلس اإلدارة املنصوص عليها في المواد ليتوافق مع ما
القانون ودليل الحوكمة املعني جاء في نصوص أحكام
،
الجديد
القانون
الصادر عن الهيئة .يجوز للجمعية المرسوم بقانون اتحادي
العمومية أن تعين أعضاء مجلس رقم ( )32لسنة 2021
االدارة من ذوي الخبرة من غير
املساهمين.
 .2يراعى في عضوية مجلس اإلدارة ما
يلي:
أ .أال تقل نسبة تمثيل املرأة عن
ً
عضو واحد على االقل وفقا
للضوابط الصادره عن الهيئه بهذا
الشان
ب .أن يكون غالبية أعضاء مجلس
االدارة من املستقلين غير
التنفيذيين الذين يجب ان
يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات
فنية بما يعود باملصلحة على
الشركة

ج .أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة
مجتمعين بالتوازن املالئم من
املهارات واملعرفة والكفاءات
والخبرة والتنوع واالستقاللية.

نص املادة ()24

نص املادة ()24

نص ص ص ص ص صصص

أ .ملجلس اإلدارة كافة الس ل ل لللطات

أ .ملجلس اإلدارة كافة السل ل لللطات

امل ص ص صصادة

في إدارة الش ل للركة والقيام بكافة

في إدارة الشل للركة والقيام بكافة

()24

األعمال والتص ل ل للرفات نيابة عن

األعمال والتص ل للرفات نيابة عن

الشل ل ل للركة حسل ل ل للبما هو مصل ل ل للر

الش ل ل للركة حس ل ل للبما هو مص ل ل للر

للش ل ل للركة القيام به ،وممارس ل ل للة

للش ل ل للركة القيام به ،وممارس ل ل للة

كل للاف ل للة الص ل ل ل للالحي ل للات املطلوب ل للة

لك للافل للة الص ل ل ل للالحيل للات املطلوبل للة

لتحقيق أغراض للها ،وال يحد من

لتحقيق أغراضللها ،وال يحد من

هذه السل ل ل لللطات والصل ل ل للالحيات

هذه الس ل ل لللطات والص ل ل للالحيات

إال م ل للا إح ل لت ل لف ل ل ب ل لله ق ل للان ل للون

إال م ل للا إح ل لت ل لف ل ل ب ل لله ق ل للان ل للون

الش ل للركات أو النظام األس ل للاس ل ل ي

الش ل للركات أو النظام األس ل للاس ل ل ي

للجمعية العمومية.

للجمعيل للة العموميل للة أو مل للا ورد

ب .يضل ل ل ل للع ملجللللس اإلدارة الللللوائل

بقرار من الجمعي للة العمومي للة.

امللتلعلللق ل للة ب ل للالشل ل ل ل لئلون اإلداري ل للة

وعللالوة عللللى ذل ل للك مللع ملراع ل للاة

وامل ل للال لي ل للة وش ل ل ل ل ل ون امل للو لف لي للن

احل لك ل للام ال ل لق ل للانل للون والل لق ل لرارات

ومسللتحقامهم املالية ،كما يضللع

املنفذة له الصادرة عن الهيئة،

املجلس الئحة خاص ل ل ل للة بتنظيم

يفوض مجلس االدارة في عق للد

أعم ل للال ل لله وإجتم ل للاع ل للات ل لله وتوزيع

ال لق للروض آلج ل للال ت للزي ل للد ع للن 3

اإلختصاصات واملسئوليات.

س ل ل ل للنوات وك للذل للك بيع عق للارات

ج .م ل للع م ل لراع ل للاة أح ل لك ل للام ق ل للان ل للون

الش ل ل ل للركلة او املتجر وغيرهلا من

الشل ل للركات والقرارات املنفذة له
الص ل ل ل ل ل للادرة عن الهيئ ل للة ُيفوض

األص ل ل ل للول أو رهنه ل للا وإبراء ذم ل للة
ملديني الش ل ل ل للركللة من الت امللامهم

مجلس اإلدارة في عقد القروض

أو إجراء الص لللح و اإلتفاق على

آلجللال تزيللد على ثالو س ل ل ل للنوات

الل لتل لحل لكل ليل للم ورفل للع الل للقض ل ل ل ل ل للاي ل للا

أو ب ليللع ع لق ل للارات الش ل ل ل ل للرك ل للة أو

وتسويامها.

املتجر أو رهن أموال الش ل ل ل للركللة

ب .ملجلس االدارة كافة السل ل لللطات

املنقول للة وغير املنقول للة أو إبراء

والص ل ل ل للالحيلات الس ل ل ل للتخلدام أي

تعديل وإضاااافة على
ناص الاماواد لاياتاوافاق
ماااع ماااا جااااء فاااي
نصااااااوص أحااكاااام
الاقااااناون الاجااادياااد ،
الامارساااااوم باقااااناون
اتاحاااادي رقام ()32
لسنة 2021

ذم ل للة م ل للدي ل لن ل للي الش ل ل ل ل ل للرك ل للة م ل للن

من موجودات الشركة وأموالها

إللتل ام ل للاملهللم أو إجلراء الص ل ل ل ل للللح

للتلملكليلن الش ل ل ل للرك ل للة ملن شل ل ل ل لراء

واإلتفاق على التحكيم.

وتملك واإلسل ل للتثمار في شل ل للركات
عل للاملل للة في مجل للاالت ممل للاثلل للة او
مرتبطلة بلأغراض الش ل ل ل للركلة بملا
في ذل للك على س ل ل ل للبي للل املث للال ال
ال للحص ل ل ل ل للر إب لرام اإلت لف ل للاق لي ل للات
وال لع لقللود ال لخ ل للاص ل ل ل ل ل للة بش ل ل ل ل لراء
الش ل ل ل للركللات من قب للل الش ل ل ل للرك للة
واالسل ل ل للتثمار في تلك الشل ل ل للركات
وادارمها.
ج .يض ل ل ل للع مجلس اإلدارة اللوائ
املتعلقل للة بل للالش ل ل ل للئون اإلداريل للة
وامل ل للاللي ل للة وشل ل ل ل ل ون امللو لفليلن
ومس ل ل ل للتحقل للامهم املل للاليل للة ،كمل للا
يض ل ل للع املجلس الئحة خاص ل ل للة
بتنظيم أعم للال لله وإجتم للاع للات لله
وت ل للوزي ل للع اإلخ ل للتصل ل ل ل ل ل للاصل ل ل ل ل ل للات
واملسئوليات.
د .يلج ل للب علللى أعض ل ل ل ل ل للاء ملجلللس
االدارة اإلفصل ل ل ل ل ل ل ل ل للا

ع ل ل ل ل للن

الش ل ل ل للرك ل للات او اللتلو ليلف ذي
الصل لللة او املصل للالح الرئيسل للية
ً
لألقارب مما قد ينش ئ تعارضا
ً
ً
او ت ل لع ل للارض ل ل ل ل ل للا م ل لح ل لت ل لم ل للال ف ل للي
املص ل ل ل ل للالح ،وعلى ك للل عض ل ل ل للو
مجلس إدارة أن يبلغ الش ل للركة
عل ل لن ل للد وق ل للوع تل ل لغل ل ليل ل ليل ل لرات ف ل للي
مصل ل ل للالحه ،وعليه إسل ل ل للتكمال
النموذج املعتمد من الش ل للركة
لهذه الغاية بش للكل ربع س للنوي
وحس ل ل ل ل لبلم ل للا يللللزم بلم ل للا يلح ل للدد
مص ل ل ل للالحله على وجله التحلديلد
يطللب أمين س ل ل ل للر املجلس من

أعض ل ل ل ل ل للاء امل لج لل للس م لراج لع ل للة
النموذج بش ل ل ل لكلل ربع س ل ل ل للنوي
للتحقق من دقتل لله واكتمل للالل لله
ويج للب في ب للداي للة ك للل إجتم للاع
م لج لل للس إداره أن ي لع لل للم ك ل للل
عضل للو مجلس إدارة عن إقرار
املص ل ل ل لللحللة إن وجلدت لتجنللب
مسائل تعارض املصالح.
نص املادة

نص املادة ()26
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في

()26

املركز الرئيس ي للشركة أو في أي

نص املادة ()26
ي ل لع ل لق ل للد م ل لج ل لل ل للس اإلدارة أرب ل للع ()4
ً
اجتمل للاعل للات س ل ل ل للنويل للا على األقل للل في

مكان آخر يوافق عليه أعضاء

املركز الرئيس ل ل ل ل ي للش ل ل ل للركللة أو في أي

مجلس اإلدارة.

ملك ل للان آخلر يلوافلق علللي ل لله أعض ل ل ل ل ل للاء
مجلس اإلدارة .يكون االجتم للاع بن ل ًلاء
علللى دعلوة خلطلي ل للة ملن قلب ل للل رئليلس
مجلس اإلدارة ،أو بن ل ل ًلاء على طل ل للب

تعديل وإضاااافة على
ناص الاماواد لاياتاوافاق
ماااع ماااا جااااء فاااي
نصااااااوص أحااكاااام
الاقااااناون الاجااادياااد ،
الامارساااااوم باقااااناون
اتاحاااادي رقام ()32
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خطي يقدمه عض ل ل للوين من أعض ل ل للاء
املجلس على األق للل وتوج لله ال للدعوة
قبللل أس ل ل ل للبوع على األقللل من املوعللد
املحدد مشفوعة بجدول األعمال.
نص
املادة
()27

نص املادة ()27
 .1ال يل لكل للون إجل لتل لم ل للاع مل لجل للل للس
اإلدارة ص ل ل للحيحا إال بحض ل ل للور
ً
أغلبية أعض ل ل للائه ش ل ل للخص ل ل لليا،
ويجوز لعض ل ل للو مجلس اإلدارة
أن ينيب عنه غيره من أعضللاء
امللجلللس فلي اللتص ل ل ل للوي ل للت ،وفلي
هلذه الحلاللة ال يجوز أن ينوب
عضلو مجلس اإلدارة عن أكثر
من عض ل ل ل للو واحلد ويكون لهلذا
العضو صوتان.
 .2ال يجوز التص للويت باملراس لللة،
وعلى العض ل ل ل للو النللائللب اإلدالء
لوته عن العضل ل ل للو الغائب
بصل ل ل ل ِ

نص املادة ()27
 .1ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة
ً
صحيحا إال بدعوة جميع أعضائه
وبحضور أغلبية أعضائه
ً
شخصيا .ويجوز لعضو مجلس
اإلدارة أن ينيب عنه غيره من
أعضاء مجلس اإلدارة في
التصويت .وفي هذه الحالة ،يكون
لهذا العضو صوتان .وال يجوز أن
ينوب عضو مجلس اإلدارة عن
أكثر من عضو مجلس إدارة واحد،
وأال يقل عدد أعضاء مجلس
اإلدارة الحاضرين بأنفسهم عن
نصف عدد أعضاء املجلس.

تعديل وإضافة على
نص المواد ليتوافق مع
ما جاء في نصوص
أحكام القانون الجديد ،
المرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )32لسنة 2021

ً
وفقللا ملللا تم تحللديللده في س ل ل ل لنللد
اإلنابة.
 .3تص ل للدر قرارات مجلس اإلدارة
ب للأغلبي للة أص ل ل ل للوات األعض ل ل ل ل للاء
اللح ل للاض ل ل ل ل للريللن وامللملثللليللن وإذا
تس ل ل ل ل ل ل للاوت األص ل ل ل ل ل ل للوات ر ل ل للح
الجللانللب الللذي منلله الرئيس أو
من يقوم مقامه .
 .4تسلجل في محاضلر إجتماعات
م ل لج ل لل ل للس اإلدارة أو ل ل لج ل للان ل لله
تفلاص ل ل ل ليلل املس ل ل ل للائلل التي نظر
ف ل لي ل له ل للا وال ل لق ل لرارات ال ل لت ل للي ت ل للم
إت لخ ل للاذه ل للا ب لم ل للا ف للي ذل ل للك أي ل للة
تحفظ ل للات لألعض ل ل ل ل ل للاء أو آراء
مخل للالفل للة عبروا عنهل للا ،ويجل للب
توقيع مقرر االجتمل للاع و لك للافل للة
األعض ل ل ل ل ل للاء الح ل للاض ل ل ل للرين على
مسللودات محاضللر إجتماعات
مجلس اإلدارة قبل إعتمادها،
على أن ترسل ل للل نسل ل ل من هذه
امللح ل للاضل ل ل ل للر للألعض ل ل ل ل ل للاء بلع ل للد
اإلعل لتل لم ل للاد لل للإلحل لتل لف ل للا بل له ل للا،
وتحف محاض ل ل ل للر إجتماعات
م لج لل للس اإلدارة ول لج ل للان ل لله م للن
قب للل مقرر مجلس اإلدارة وفي
ح للال للة إمتن للاع أح للد األعض ل ل ل ل للاء
عن التوقيع ُيثبت إعتراضلله في
ُ
امل للحض ل ل ل ل للر وت ل لذك للر أس ل ل ل ل لب ل للاب
اإلعتراض حال إبدائها ،ويكون
املوقعون على هذه املحلاض ل ل ل للر
مس ل ولين عن ص للحة البيانات
الواردة فيهللا ،وتلت م الش ل ل ل للركللة
ب ل للالض ل ل ل للوابلط الص ل ل ل ل ل للادرة علن
الهيئة في هذا الشأن.
 .5يجوز املشل ل للاركة في إجتماعات
م لج لل للس إدارة الش ل ل ل ل للرك ل للة م للن

 .2وتصدر قرارات مجلس اإلدارة
بأغلبية أصوات أعضاء مجلس
اإلدارة الحاضرين واملمثلين .وإذا
تساوت األصوات ،ر ح الجانب
الذي منه الرئيس أو من يقوم
مقامه .يجوز ملجلس اإلدارة
إصدار بعض قراراته بالتمرير
ً
وفقا للشروط واإلجراءات التي
يصدر بها قرار من الهيئة ،وال
يجوز التصويت عن طريق
املراسلة أو بخالف ذلك.
 .3تسجل في محاضر اجتماعات
مجلس اإلدارة أو لجانه من قبل
مقرر املجلس أو اللجنة على أن
توضح تفاصيل املسائل التي نظر
فيها والقرارات التي تم اتخاذها بما
في ذلك أية تحفظات ألعضاء
مجلس اإلدارة أو أراء مخالفة
عبروا عنها .ويجب توقيع مقرر
االجتماع وكافة أعضاء مجلس
اإلدارة الحاضرين على محاضر
اجتماعات مجلس اإلدارة ،على
أن ترسل نس من هذه املحاضر
ألعضاء مجلس اإلدارة لالحتفا
بها .وتحف محاضر اجتماعات
مجلس اإلدارة ولجانه من قبل
مقرر مجلس اإلدارة .وفي حالة
امتناع أحد أعضاء مجلس اإلدارة
عن التوقيعُ ،يثبت اعتراضه في
ُ
املحضر وتذكر أسباب االعتراض
في حال إبدائها .ويكون املوقعون
على هذه املحاضر مس ولين عن
صحة البيانات الواردة فيها،
وتلت م الشركة بالضوابط
الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

خالل وسائل التقنية الحديثة
مع ض ل ل للرورة مراعاة اإلجراءات
والض ل ل ل ل للوابللط الص ل ل ل ل ل للادرة عللن
الهيئة بهذا الشأن.

نص املادة
()34

نص املادة ()34
ال يجوز للشركة عقد صفقات مع
األطراف ذات العالقة إال بموافقة
مجلس اإلدارة فيما ال يجاوز  %5من
رأسمال الشركة املصدر ،وبموافقة
الجمعية العمومية للشركة فيما زاد
على ذلك ويتم تقييم الصفقات في
جميع األحوال بواسطة مقيم معتمد
لدى الهيئة ،ويتعين على مدقق
حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على
بيان بصفقات تعارض املصالح
والتعامالت املالية التي تمت بين الشركة
وأي من األطراف ذات العالقة
ُ
واإلجراءات التي أتخذت بشأنها.

 .4يجوز أن تعقد اجتماعات املجلس
عن طريق وسائل االتصال
املسموعة أو املرئية أو أية وسائل
اتصال الكترونية أخرى تسم لكل
عضو مجلس أن يشارك بشكل
ً
فعال باالجتماع وفقا للضوابط
الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
تكون القرارات الصادرة في اجتماع
مجلس اإلدارة املنعقد من خالل
تقنية الصوت والفيديو الحديثة
صحيحة ونافذة إذا ما وافقت
عليها غالبية أعضاء مجلس اإلدارة
ً
الحاضرين شخصيا أو من خالل
الحضورعبر أي من هذه الوسائل،
مع االلت ام بالضوابط واإلجراءات
الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.
نص املادة ()34
 .1ال يجوز للشركة إبرام الصفقات
مع األطراف ذات العالقة إال
بموافقة مجلس اإلدارة فيما ال
يتجاوز ( )5%من رأس مال
الشركة ،وبموافقة الجمعية
العمومية للشركة فيما زاد على
ذلك ،وال يجوز إبرام الصفقات
التي تجاوز قيمتها ) (%5من رأس
املال املصدر إال بعد تقييمها
بواسطة مقيم معتمد لدي الهيئة،
وال يجوز للطرف ذو العالقة
االشتراك في التصويت الخاص
بقرار مجلس اإلدارة أو الجمعية
العمومية الصادر في شأن هذا
الصفقة.
 .2ال تعد الصفقات التي تدخل في
طبيعة عمل الشركة وال تعطي
ً
عضو مجلس اإلدارة شروطا
تفضيلية صفقات مع أطراف ذات
ً
عالقة وال تشكل تعارضا في
املصالح ،ومع ذلك يجب على

تعديل وإضافة على
نص المواد ليتوافق
مع ما جاء في
أحكام
نصوص
القانون الجديد ،
بقانون
المرسوم
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عضو املجلس ،الطرف في
الصفقة ،االفصا عنها للمجلس،
ولباقي أعضاء مجلس اإلدارة
الحاضرين النظر فيما إذا كان من
املالئم للعضو الطرف في الصفقة
أن يشارك في مناقشة البند
الخاص بها في اجتماع املجلس.
 .3تلت م الشركة بمسك سجل
لألطراف ذات العالقة توضح فيه
األسماء التي تعد أطراف ذات
عالقة وصفقامهم بشكل تفصيلي
واإلجراءات املتخذة بهذا الشأن.
 .4تلت م الشركة بتوفير املستندات
الخاصة بالصفقات مع األطراف
ذات العالقة وطبيعة تلك
الصفقات وحجمها وتفاصيل كل
ً
صفقة وإحاطة املساهمين علما في
الجمعية العمومية.
 .5دون اال حاف بما سبق ،يتعين
على الطرف ذي العالقة قبل ابرام
صفقة مع الشركة ،اإلفصا
ملجلس اإلدارة عن طبيعة الصفقة
وشروطها وجميع املعلومات
الجوهرية عن حصته أو مساهمته
في الشركتين طرفي الصفقة ومدى
مصلحته أو منفعته فيها.
 .6يجب على رئيس مجلس إدارة
الشركة ،في حال ابرام الشركة
لصفقات مع أطراف ذات
العالقة ،موافاة الهيئة ببيان
يحتوي على البيانات واملعلومات
عن الطرف ذي العالقة ،وتفاصيل
الصفقة ،وطبيعة ومدى الفائدة
للطرف ذي العالقة في الصفقة
وأي بيانات أو معلومات أو

املادة

املادة ()37
 .1أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

()37

التنفيذية مس ولون تجاه الشركة
واملساهمين والغير عن جميع
أعمال الغش وإساءة استعمال
السلطة ،وعن مخالفة قانون
الشركات وهذا النظام األساس ي ،و
يبطل كل شرط يقض ي بغير ذلك،
ويمثل اإلدارة التنفيذية املدير
العام أو املدير التنفيذي أو
الرئيس التنفيذي للشركة ونوابهم
وكل من في مستوى الو ائف
التنفيذية العليا ،ومس ولي اإلدارة
التنفيذية الذين تم تعيينهم
شخصيا في مناصبهم من قبل
مجلس اإلدارة
 .2تقع املس ولية املنصوص عليها في
الفقرة ( )1من هذه املادة على
جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا
نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع
اآلراء أما إذا كان القرار محل
ً
املسألة صادرا باألغلبية فال يسأل
عنه املعارضون متى كانوا قد أثبتوا
اعتراضهم بمحضر الجلسة ،فإذا
تغيب أحد األعضاء عن الجلسة
التي صدر فيها القرار فال تنتفي
مس وليته إال إذا ثبت عدم علمه
بالقرار أو علمه به مع عدم
استطاعته االعتراض عليه .وتقع

مستندات تطلبها الهيئة ،مع تأكيد
خطي أن شروط الصفقة مع
الطرف ذي العالقة عادلة
ومعقولة وفي صالح مساهمي
الشركة.
املادة ()37
 .1ي لك للون رئ لي للس وأعض ل ل ل ل ل للاء م لج لل للس
اإلدارة واإلدارة اللتلنلفلي ل للذي ل للة (وهلم
ك ل ل دلل مللن امل ل للديللر اللع ل للام أو امل ل للديللر
اللتلنلفلي ل للذي أو اللرئليلس اللتلنلفلي ل للذي
ل لللش ل ل ل ل للرك ل للة ون للواب له للم وك ل للل م للن ف للي
مسل ل ل ل لتللوى الللو ل للائللف اللتلنلفلي ل للذي ل للة
العليا ،ومسل ولي اإلدارة التنفيذية
ً
والللذين تم تعيينهم ش ل ل ل للخص ل ل ل ليللا في
مناصل ل للبهم من قبل مجلس اإلدارة)
مسل ل ل ل ل ل لئ ل للول ل لي ل للن ت ل لج ل للاه الش ل ل ل ل ل للرك ل للة
واملس ل ل ل ل ل للاهلمليللن واللغليللر عللن جلمليللع
أعمال الغش وإس ل ل ل للاءة اس ل ل ل للتعمال
الس ل ل ل لللطلات املمنوحلة لهم وعن أي
مخللالفللة للقللانون أو لهللذا النظللام،
وعن الخطللأ في اإلدارة ،ويبطللل كللل
شل للرط يقض ل ل ي بغير ذلك .وتخضل للع
مس ولية
 .2تقع املسل ل ولية املنصل للوص عليها في
اللفلقللرة ( )1مللن ه ل للذه امل ل للادة عللللى
جميع أعض ل ل ل ل للاء مجلس اإلدارة إذا
نشللأ الخطأ عن قرار صللدر بإجماع
اآلراء أم ل للا إذا ك ل للان الل لقل لرار مل لح ل للل
ً
املسللألة صللادرا باألغلبية فال يسللأل
عن ل لله املع ل للارض ل ل ل للون متى كل للانوا ق ل للد
أث لب لت للوا اع لت لراضل ل ل ل ل له للم ب لم للحضل ل ل ل ل للر
الجلسلة ،فإذا تغيب أحد األعضلاء
عن الجلس للة التي ص للدر فيها القرار
فال تنتفي مس ل ل ل ل وليتلله إال إذا ثبللت
عللدم علملله بللالقرار أو علملله بلله مع
علدم اس ل ل ل للتطلاعتله االعتراض عليله.
وتقع املس ولية املنصوص عليها في
اللفلقللرة ( )1مللن ه ل للذه امل ل للادة عللللى

تعاديال وإضاااااافاة على
نص المواد ليتوافق مع
ماا جااء في نصاااااوص
أحكاام القاانون الجادياد ،
المرساوم بقانون اتحادي
رقم ( )32لسنة 2021

املس ولية املنصوص عليها في
الفقرة ( )1من هذه املادة على
اإلدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ
ً
بموجب قرار صادرا عنها.

نص املادة
()38

نص املادة ()38
تتكون مك للاف للأة رئيس وأعض ل ل ل ل للاء مجلس
اإلدارة م للن نس ل ل ل ل لب ل للة م لئ للوي ل للة م للن ال للرب ل
الص للافي على أن ال تتجاوز  %10من تلك
األرب للا للس ل ل ل لن للة امل للالي للة ،كم للا يجوز أن
ً
تلدفع الش ل ل ل للركلة مصل ل ل ل للاريف أو أتعلابلا أو
ً
ً
مكافأة إض ل للافية أو مرتبا ش ل للهريا بالقدر
ال للذي يقرره مجلس اإلدارة ّ
ألي عض ل ل ل للو
من أعضللائه إذا كان ذلك العضللو يعمل
ً
في أي لجنللة أو يبللذل جهودا خللاصل ل ل ل للة أو

اإلدارة التنفيلذيلة إذا نشل ل ل ل للأ الخطلأ
ً
بموجب قرار صادرا عنها.
 .3م للع ع ل للدم اإلخ للالل ب ل للأي ل للة ع لق للوب ل للة
منص ل ل ل للوص عليها في هذا املرس ل ل ل للوم
بق ل للانون أو أي ق ل للانون آخر ،يعتبر
ً
معزوال من منص ل ل ل لبله بقوة القلانون
ك للل من رئيس أو أي من أعض ل ل ل ل للاء
مجلس إدارة الش ل ل ل للركل للة أو أي من
إدارمه ل للا التنفي ل للذي ل للة ص ل ل ل ل ل للدر حكم
قض ل للائي بات يثبت ارتكاب أي منهم
ألعمال الغش أو إسل للاءة اسل للتعمال
الس لللطة أو القيام بإبرام ص للفقات
أو تلع ل للاملالت تلنلطلوي علللى تلع ل للارض
مص ل ل ل ل للالح ب للاملخ للالف للة ألحك للام ه للذا
امل للرسل ل ل ل ل للوم بل لق ل للانل لون أو الل لقل لرارات
املنف ل للذة ل ل لله ،وال يقب ل للل ترش ل ل ل لح ل لله
لعض ل ل للوية مجلس إدارة أي ش ل ل للركة
مس ل ل للاهمة في الدولة ،أو قيامه بأي
م له ل للام ف للي اإلدارة ال لت لن لف لي ل للذي ل للة ف للي
الشللركة إال بعد مضل ي ثالثة أعوام
على األقللل من تللاريخ عزللله ،وتطبق
أحك للام امل للادة  )145من مرس ل ل ل للوم
ق ل للانلون اتلح ل للادي رقلم  32لسل ل ل ل لن ل للة
 2021بش ل ل ل ل للأن ش ل ل ل لغ للل املنصل ل ل ل ل للب
الجل للديل للد لعض ل ل ل للويل للة مجلس إدارة
الش ل ل ل ل للرك ل للة ،ف ل للإذا تللم عللزل ج لم ليللع
أعضل ل ل ل للاء مجلس إدارمهللا يجللب على
الهيئل للة دعوة الجمعيل للة العموميل للة
النتخاب مجلس إدارة جديد.
نص املادة ()38
تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة من نسبة مئوية من الرب
الصافي على أن ال تتجاوز  %10من
الرب الصافي للسنة املالية املنتهية بعد
خصم كل االستهالكات واالحتياطات ،
كما يجوز أن ُيصرف لعضو مجلس
ً
اإلدارة أتعابا عبارة عن مبلغ مقطوع ال
يتجاوز ( )200,000مائتي ألف في نهاية
السنة املالية إذا كان ذلك العضو

تعديل وإضافة على
نص المواد ليتوافق مع
ما جاء في نصوص
أحكام القانون الجديد ،
المرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )32لسنة 2021

يقوم بأعمال إضل ل للافية لخدمة الشل ل للركة
فوق واجباته العادية كعضللو في مجلس
إدارة الش ل ل ل للركللة ،وال يجوز ص ل ل ل للرف بللدل
حض للور لرئيس أو عض للو مجلس اإلدارة
عن اجتماعات املجلس.

نص املادة

نص املادة ()41
توجه الدعوة إلى املساهمين لحضور

()41

إجتماعات الجمعية العمومية بإعالن
في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر
إحداهما على االقل باللغة العربية
وإخطار املساهمين بكتب مسجلة أو
من خالل إرسال رسائل نصية هاتفية

ً
يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا
خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة
الشركة فوق واجباته العادية كعضو
في مجلس إدارة الشركة وذلك في
الحاالت التالية:
ً
أ .عدم تحقيق الشركة أرباحا.
ً
ب .إذا حققت الشركة أرباحا وكان
نصيب عضو مجلس اإلدارة من
تلك األربا أقل من ()200,000
مائتي ألف درهم ،وفي هذه الحالة
ال يجوز الجمع بين املكافأة
واألتعاب.
نص املادة ()41
 .1توجه الدعوة إلى جميع املساهمين تعديل وإضافة على
لحضور اجتماعات الجمعية نص المواد ليتوافق مع
ما جاء في نصوص
العمومية بإعالن في صحيفتين
أحكام القانون الجديد ،
يوميتين محليتين تصدر إحداها
المرسوم بقانون اتحادي
على األقل باللغة العربية وبكتب رقم ( )32لسنة 202
مسجلة أو من خالل الوسائل

( )SMSوبريد الكتروني "إن وجد" وذلك

التكنولوجية

قبل املوعد املحدد لإلجتماع بمدة ال
ً
تقل عن ( )21واحد وعشرين يوما،

الرسائل القصيرة أو البريد
اإللكتروني) مصحوبة بتقرير

وذلك بعد الحصول على موافقة

مجلس اإلدارة وتقرير مدققي

الهيئة ،ويجب أن تتضمن الدعوة

الحسابات ،وذلك قبل املوعد

جدول أعمال ذلك اإلجتماع وترسل

املحدد لالجتماع بواحد وعشرون
ً
يوما على األقل ،وذلك بعد

والسلطة املختصة.

الحصول على موافقة الهيئة.

صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة

الحديثة

(مثل

 .2يجب أن تشتمل دعوة االجتماع
على جدول األعمال ،وتاريخ وموعد
ومكان االجتماع األول ،واالجتماع
الثاني إذا لم يكتمل النصاب
القانوني في االجتماع األول ،وبيان
أصحاب الحق في حضور اجتماع
الجمعية العمومية وحقه في إنابة

من يختاره من غير أعضاء مجلس
اإلدارة بمقتض ى توكيل خاص
ً
ثابت بالكتابة وفقا ملا تحدده
الهيئة بهذا الشأن ،وبيان عن
أحقية املساهم في مناقشة
املوضوعات املدرجة في جدول
أعمال الجمعية العمومية وتوجيه
األسئلة إلى مجلس اإلدارة ،ومدقق
الحسابات ،والنصاب القانوني
املطلوب لصحة د
كل من اجتماع
الجمعية العمومية والقرارات
الصادرة عنه ،وبيان أصحاب
الحق في التوزيعات إن وجدت.
 .3يجوز عقد اجتماعات الجمعيات
العمومية واشتراك املساهم في
مداوالمها والتصويت على قرارامها
بواسطة وسائل التقنية الحديثة
ً
للحضور عن بعد ،وفقا للضوابط
التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
نص
املادة
()42

نص املادة ()42
 .1يجب على مجلس اإلدارة دعوة
الجمعية العمومية خالل األشهر
األربعة التالية لنهاية السنة املالية
وكذلك كلما رأى وجها لذلك.
 .2مع مراعاة نصوص املواد ()174
و( )175و( )176من قانون
الشركات يجوز للهيئة أو ملدقق
الحسابات أو ملساهم أو أكثر
يملكون ( )%10من رأس مال
الشركة على األقل كحد أدنى
وألسباب جدية تقديم طلب
ملجلس إدارة الشركة لعقد
الجمعية العمومية ويتعين على
مجلس اإلدارة في هذه الحالة دعوة

نص املادة ()42
 .1تنعقد الجمعية العمومية بدعوة تعديل وإضافة على
نص المواد ليتوافق مع
من:
ما جاء في نصوص
أحكام القانون الجديد ،
أ .مجلس اإلدارة مرة على األقل المرسوم بقانون اتحادي
في السنة خالل األشهر األربعة رقم ( )32لسنة 2021
التالية لنهاية السنة املالية؛
ً
ب .مجلس اإلدارة ،كلما رأى وجها
لذلك أو بناء على طلب مدقق
الحسابات ،أو إذا طلب
مساهم أو أكثر يملكون %10
من رأس املال كحد أدنى عقد
الجمعية العمومية ،وجب
على مجلس اإلدارة دعوة
الجمعية العمومية خالل ()5

الجمعية العمومية خالل خمسة
أيام من تاريخ تقديم الطلب.

خمسة أيام من تاريخ تقديم
الطلب ،ويتم انعقاد الجمعية
ً
خالل ثالثين يوما من تاريخ
الدعوة لالجتماع؛
ج .مدقق الحسابات مباشرة إذا
أغفل مجلس اإلدارة توجيه
الدعوة لعقد الجمعية
العمومية في األحوال التي
يوجب القانون فيها دعوته أو
خالل ( )5خمسة أيام من
مدقق
تقديم
تاريخ
الحسابات طلب توجيه
الدعوة ملجلس اإلدارة ولم
يقم بذلك ،ويتم انعقاد
الجمعية خالل مدة ال تقل
ً
عن ( )15خمسة عشر يوما
ً
وال تجاوز ( )30ثالثون يوما
من تاريخ الدعوة لالجتماع.
 .2للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس
إدارة الشركة أو من يقوم مقامه
توجيه الدعوة لعقد الجمعية
العمومية في إحدى الحاالت
التالية:
(أ) إذا مض ى ( )30ثالثون
ً
يوما على املوعد املحدد
النعقادها (وهو مض ي
أربعة أشهر على انتهاء
السنة املالية) دون أن
يقوم مجلس اإلدارة
بدعومها لالنعقاد؛
(ب) إذا نقص عدد أعضاء
مجلس اإلدارة عن الحد
األدنى لصحة انعقاده؛
(ج) إذا تبين لها في أي وقت
وقوع مخالفات للقانون

أو لنظام الشركة أو
وقوع خلل في إدارمها؛
(د) إذا تقاعس مجلس
اإلدارة عن دعومها
لالنعقاد رغم طلب
مساهم أو أكثر يمثلون
 %10من رأس مال
الشركة؛

نص الفقرة ( )1من املادة ()43
نص الفقرة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة
( )1من املادة وعن مركزها املالي خالل السنة وتقرير
مدققي الحسابات والتصديق عليهما.
()43

نص الفقرة ( )2من املادة ()43
نص الفقرة مي انية الشركة وحساب األربا
( )2من املادة والخسائر.
()43

نص الفقرة ( )5من املادة ()43
نص الفقرة

مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع

( )5من املادة األربا سواء كانت توزيعات نقدية أم
()43

أسهم منحة.

 .3إذا لم يقم رئيس مجلس اإلدارة أو
من يقوم مقامه بدعوة الجمعية
العمومية لالنعقاد في الحاالت
املنصوص عليها في البند ( )2أعاله
خالل خمسة ( )5أيام من تاريخ
طلب الهيئة وجب على الهيئة
توجيه الدعوة لالجتماع على نفقة
الشركة.
نص الفقرة ( )1من املادة ()43
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط
الشركة وعن مركزها املالي خالل السنة
وتقرير مدقق الحسابات والتصديق
عليهما؛

تعديل نص المواد
ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021

نص الفقرة ( )2من املادة ()43
مناقشة مي انية الشركة وحساب تعديل نص المواد
األربا والخسائر والتصديق عليهما؛ ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021
نص الفقرة ( )5من املادة ()43
النظر في مقترحات مجلس اإلدارة تعديل نص المواد
ليتوافق مع ما جاء في
بشأن توزيع األربا ؛
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021

نص الفقرة ( )6من املادة ()43
نص الفقرة

مقتر مجلس اإلدارة بشأن مكافأة

النظر في مقترحات مجلس اإلدارة تعديل نص المواد
بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
وتحديدها؛
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021
نص املادة ()50

يتعين على الجمعية العمومية إصدار

 .1يتعين على الجمعية العمومية تعديل وإضافة على
اصدار قرار خاص في الحاالت نص المواد ليتوافق مع
ما جاء في نصوص
التالية:
أحكام القانون الجديد ،
(أ) زيادة رأس املال أو تخفيضه.
المرسوم بقانون اتحادي
(ب) حل الشركة أو إدماجها في شركة رقم ( )32لسنة 2021
أخرى.

( )6من املادة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديدها.
()43

نص املادة ()50
نص املادة
()50

نص الفقرة ( )6من املادة ()43

قرار خاص في الحاالت التالية-:
 .1زيادة رأس املال أو تخفيضه.
 .2إصدار سندات قرض أو
صكوك.
 .3تقديم مساهمات طوعية في
أغراض خدمة املجتمع.
 .4حل الشركة أو إدماجها في
شركة أخرى .
 .5بيع املشروع الذي قامت من
أجله الشركة أو التصرف فيه
بأي وجه آخر.
 .6إطالة مدة الشركة.
 .7في الحاالت التى يتطلب فيها

(ج) بيع املشروع الذي قامت به
الشركة أو التصرف فيه بأي وجه
آخر·
(د) إطالة مدة الشركة.
(ه) إصدار صكوك أو سندات من قبل
الشركة.
(و) تقديم مساهمات طوعية لخدمة
املجتمع.

قانون الشركات أو ضوابط

(ز) تعديل عقد الشركة أو النظام

حوكمة الشركات املساهمة

األساس ي إال أن حقها هذا ليس
ً
مطلقا وإنما هو مقيد بالقيود

العامة الصادرة عن الهيئة
إصدار قرار خاص
ً
وفي جميع األحوال وفقا لحكم املادة
( )139من قانون الشركات يتعين

التالية:
 )1أال ي دي التعديل إلى زيادة
أعباء املساهمين؛

موافقة الهيئة على إستصدار القرار

 )2أال ي دي التعديل إلى نقل

الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام

مركز الشركة الرئيس ي إلى

األساس ي للشركة ،ويجب على الشركة

خارج الدولة.

تزويد السلطة املختصة بنسخة من

( ) في الحاالت التي يتطلب فيها

هذا القرار

القانون إصدار قرار خاص.
ً
 .2وفي جميع األحوال ووفقا لحكم
املادة ( )139من القانون يتعين

بعد موافقة الهيئة اصدار قرار
خاص بتعديل عقد التأسيس
والنظام األساس ي للشركة.
نص املادة ()51

نص املادة ()51

نص

 .1ال يجوز للجمعية العمومية

 .1مع مراعاة أحكام القانون

املادة

املداولة في غير املسائل املدرجة

والقرارات

بموجبه

()51

بجدول األعمال.

والنظام األساس ي للشركة تختص

 .2إستثناء من البند (أ) من هذه املادة
ً
ووفقا للضوابط الصادرة عن

جميع املسائل املتعلقة بالشركة،

الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية

وال يجوز للجمعية العمومية

العمومية الصالحية فيما يلي:

املداولة في غير املسائل املدرجة

أ .حق املداولة في الوقائع

بجدول األعمال.

الخطيرة التي تكتشف أثناء
اإلجتماع.

 .2استثناء من أحكام الفقرة
السابقة يكون للجمعية العمومية

ب .إدراج بند إضافي في جدول
أعمال الجمعية العمومية

التي تكتشف أثناء االجتماع ،وإذا

وذلك بناء على طلب يقدم من

طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد

الهيئة أو عدد من املساهمين

من املساهمين يمثل  %5من رأس

يمثل ( )%10من رأس مال

مال الشركة على األقل وذلك قبل

الشركة على األقل ،ويجب

البدء في مناقشة جدول أعمال

على رئيس إجتماع الجمعية

الجمعية العمومية ،ادراج مسائل

العمومية إدراج البند اإلضافي

معينة في جدول األعمال وجب على

قبل البدء في مناقشة جدول

مجلس اإلدارة إجابة الطلب وإال

األعمال أو عرض املوضوع

كان من حق الجمعية العمومية أن

على الجمعية العمومية لتقرر
إضافة البند الى جدول

تقرر مناقشة هذه املسائل ،وذلك
ً
وفقا للضوابط الصادرة عن

األعمال من عدمه.

الهيئة بهذا الشأن.

يعين مدقق الحسابات ملدة سنة قابلة

( )2من املادة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة
()52

الجمعية العمومية بالنظر في

حق املداولة في الوقائع الخطيرة

نص الفقرة ( )2من املادة ()52
نص الفقرة

الصادرة

املالية التي عين لها على أال تتجاوز مدة

تعديل وإضافة على
نص المواد ليتوافق مع
ما جاء في نصوص
أحكام القانون الجديد ،
المرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )32لسنة 2021

نص الفقرة ( )2من املادة ()52
تعين الجمعية العمومية شركة تدقيق تعديل وإضافة على
حسابات ملدة سنة قابلة للتجديد على نص المواد ليتوافق مع
ما جاء في نصوص
أال تتولى شركة التدقيق عملية

ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك

التدقيق بالشركة ملدة تزيد عن  6أحكام القانون الجديد ،
سنوات متتالية من تاريخ توليها مهام المرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )32لسنة 2021
التدقيق األول باللشركة .ويتعين في

تجديد تعيينه ( )6ستة سنوات متتالية

املس ول عن أعمال التدقيق للشركة

هذه الحالة تغيير الشريك املس ول عن

بعد انتهاء ( )3ثالو سنوات مالية،

أعمال التدقيق للشركة بعد انتهاء ()3

ويجوز إعادة تعيينه لتدقيق حسابات

سنوات مالية ،ويجوز إعادة تعيين تلك

الشركة بعد مرور سنتين ماليتين على

الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد

األقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينه.

مرور ( )2سنتين ماليتين على األقل من

من تاريخ تولي مهام التدقيق بالشركة،

تاريخ انتهاء مدة تعيينها.
نص الفقرة ( )1من املادة ()58

نص الفقرة ( )1من املادة ()58
يتعين أن تكون املي انية العمومية عن

نص الفقرة تلت م الشركة بنشر املي انية العمومية
ً
( )1من املادة املالية السنوية لها وفقا لألنظمة

السنة املالية قد تم تدقيقها قبل

والضوابط الصادرة عن الهيئة ،ان

االجتماع السنوي للجمعية العمومية

تلت م بأن تودع نسخة منها لدى الهيئة و

بشهر على األقل ،وعلى املجلس إعداد

السلطة املختصة.

تقرير عن نشاط الشركة ومركزها املالي

()58

في ختام السنة املالية والطريقة التي
يقترحها لتوزيع األربا الصافية.
املادة ()59

املادة ()59

املادة ()59

توزع األربا السنوية الصافية للشركة

توزع األربا السنوية الصافية للشركة

بعد خصم االحتياطيات واالستهالكات

بعد خصم االحتياطيات واالستهالكات

وجميع

املصروفات

العمومية

وجميع

املصروفات

العمومية

والتكاليف األخرى وفقا ملا يلي-:

والتكاليف األخرى وفقا ملا يلي-:

 .1تقتطع ( )%10عشرة باملائة من

 .1تقتطع ( )%10عشرة باملائة من

صافي األربا تخصص لحساب

صافي األربا تخصص لحساب

االحتياطي القانوني ويوقف هذا

االحتياطي القانوني ويوقف هذا

االقتطاع متى بلغ مجموع

االقتطاع متى بلغ مجموع

االحتياطي قدرا يوازي ()%50

االحتياطي قدرا يوازي ()%50

خمسين باملائة على األقل من رأس

خمسين باملائة على األقل من رأس

مال الشركة املدفوع وإذا نقص

مال الشركة املدفوع وإذا نقص

االحتياطي عن ذلك تعين العودة

االحتياطي عن ذلك تعين العودة

إلى االقتطاع.

إلى االقتطاع.

 .2تحدد الجمعية العمومية النسبة

 .2يجوز للجمعية العمومية وقف

التي يجب توزيعها على املساهمين

هذا االقتطاع متى بلغ االحتياطي

من األربا الصافية بعد خصم

القانوني نسبة  )%50من رأس

إضافة على نص المواد
ليتوافق مع ما جاء في
نصوص أحكام القانون
الجديد  ،المرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )32لسنة
2021

واالستهالكات

مال الشركة املدفوع ما لم ينص

االحتياطيات

واالحتياطي القانوني ،على أنه إذا

النظام األساس ي للشركة على

لم تسم األربا الصافية في سنة

نسبة أعلى.

من السنين بتوزيع أربا فال يجوز

 .3تحدد الجمعية العمومية النسبة

السنين

التي يجب توزيعها على املساهمين

املطالبة بها من أربا

من األربا الصافية بعد خصم

الالحقة.
 .3تخصص نسبة ال تزيد على ()%10

واالستهالكات

االحتياطيات

من الرب الصافي للسنة املالية

واالحتياطي القانوني ،على أنه إذا

املنتهية بعد خصم كل من

لم تسم األربا الصافية في سنة

واالحتياطيات

من السنين بتوزيع أربا فال يجوز

كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة

املطالبة بها من أربا

السنين

ويقتر املجلس املكافأة وتعرض

الالحقة.

االستهالكات

على الجمعية العمومية للنظر

 .4تخصص نسبة ال تزيد على ()%10

فيها ،وتخصم من تلك املكافأة
الغرامات التي تكون قد ُوقعت على

من الرب الصافي للسنة املالية
املنتهية بعد خصم كل من

الشركة من الهيئة أو السلطة

االستهالكات

واالحتياطيات

املختصة بسبب مخالفات مجلس

كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة لقانون الشركات أو للنظام

ويقتر املجلس املكافأة وتعرض

األساس ي للشركة خالل السنة

على الجمعية العمومية للنظر

وللجمعية

فيها ،وتخصم من تلك املكافأة
الغرامات التي تكون قد ُوقعت على

الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن

الشركة من الهيئة أو السلطة

تلك الغرامات ليست ناتجة عن

املختصة بسبب مخالفات مجلس

تقصير أو خطأ من مجلس اإلدارة.

اإلدارة لقانون الشركات أو للنظام

 .4يوزع الباقي من صافي األربا بعد
ً
ذلك على املساهمين أو يرحل بناءا

األساس ي للشركة خالل السنة

املالية

املنتهية،

العمومية عدم خصم تلك

على اقترا

املالية

املنتهية،

وللجمعية

مجلس اإلدارة إلى

العمومية عدم خصم تلك

السنة املقبلة أو يخصص إلنشاء

الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن

يخصص

تلك الغرامات ليست ناتجة عن

ألغراض محددة وال يجوز

تقصير أو خطأ من مجلس اإلدارة.

استخدامه ألية أغراض أخرى إال

 .5يوزع الباقي من صافي األربا بعد
ً
ذلك على املساهمين أو يرحل بناءا

احتياطي

اختياري

بموجب قرار صادر عن الجمعية
العمومية للشركة.

على اقترا

مجلس اإلدارة إلى

السنة املقبلة أو يخصص إلنشاء

احتياطي

اختياري

يخصص

ألغراض محددة وال يجوز
استخدامه ألية أغراض أخرى إال
بموجب قرار صادر عن الجمعية
العمومية للشركة.
 -انتهى -

