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لل كة

نص المادة ق ل التعد ل
ﺳست شﺮكﺔ ﻳﻮنﻴكﺎي ﻟﻸغذﻳﺔ شﺮكﺔ ﻣسﺎﳘﺔ عﺎﻣﺔ – ﰲ اﻣﺎرة دﰊ ﺑﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﶈﻠﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻣﺎرة دﰊ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11اﺑﺮﻳﻞ  1977وﲟﻮﺟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

نص المادة عد التعد ل
ﺳست شﺮكﺔ ﻳﻮنﻴكﺎي ﻟﻸغذﻳﺔ شﺮكﺔ ﻣسﺎﳘﺔ عﺎﻣﺔ – ﰲ اﻣﺎرة دﰊ ﺑﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﶈﻠﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻣﺎرة دﰊ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11اﺑﺮﻳﻞ  1977وﲟﻮﺟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

رقم  300236ﺻﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22ﻳﻮنﻴﻮ  1977ﻣﻦ دائﺮة اﻟﺘﻨمﻴﺔ اﻻقﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎره دﰊ واﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رقم  272ﻟسﻨﺔ  2016وﲟﻮﺟﺐ عﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 8

رقم  300236ﺻﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22ﻳﻮنﻴﻮ  1977ﻣﻦ دائﺮة اﻟﺘﻨمﻴﺔ اﻻقﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎره دﰊ واﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رقم  272ﻟسﻨﺔ  2016وﲟﻮﺟﺐ عﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ اﳌﺆرخ ﰲ 8

ﻳﻮنﻴﻮ  – 1994ووﻓﻘﺎ ﻷﺣكﺎم اﻟﻘﺎنﻮن اﻻﲢﺎدي رقم ) (8ﻟسﻨﻪ  1984ﰲ شﺎن اﻟﺸﺮكﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻮانﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ .وﳌﺎ كﺎن اﻟﻘﺎنﻮن اﻻﲢﺎدي رقم ) (2ﻟسﻨﻪ  2015ﰲ شﺎن اﻟﺸﺮكﺎت

ﻳﻮنﻴﻮ  – 1994ووﻓﻘﺎ ﻷﺣكﺎم ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﲢﺎدي رﻗﻢ  32ﻟﺴﻨﺔ  2021ﰲ شﺎن اﻟﺸﺮكﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ،واوﺟﺐ عﻠﻰ اﻟﺸﺮكﺎت اﳌسﺎﳘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎئمﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أنﻈمﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﰲ  25/3/2015قﺪ نﺺ عﻠﻰ اﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎنﻮن اﻻﲢﺎدي رقم ) (8ﻟسﻨﺔ  1984ﰲ شﺎن اﻟﺸﺮكﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻮانﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ ،واوﺟﺐ عﻠﻰ اﻟﺸﺮكﺎت اﳌسﺎﳘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎئمﺔ

"اﺣكﺎﻣﻪ .تﻠﻐﻰ أيﺔ ﻣﺎدة ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣكﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﲢﺎدي رﻗﻢ  32ﻟﺴﻨﺔ  2021ﺑشأن اﻟشﺮكﺎت اﻟتجﺎريﺔ وتﺴتبدل ﳊكﻢ اﳌﻮجب اﻟتطبيق وفق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌذكﻮر

ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أنﻈمﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺣكﺎﻣﻪ

م رات التعد ل

ﺣﻴﺚ ان ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27/3/2016انﻌﻘﺪ اﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكﺔ وقﺮرت ﲟﻮﺟﺐ قﺮار ﺧﺎص اﳌﻮاﻓﻘﺔ عﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺣكﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﻟﻴﺘﻮاﻓﻖ وأﺣكﺎم اﻟﻘﺎنﻮن اﻻﲢﺎدي رقم )(2
ﻟسﻨﺔ  2015ﰲ شﺎن اﻟﺸﺮكﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﰎ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﺪل ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22/6/2016ﲢت رقم اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ .2016/1/137884
وﺣﻴﺚ انﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2017-07-23انﻌﻘﺪ اﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكﺔ وقﺮرات اﳌﻮاﻓﻘﺔ عﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ) (6ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ وﰎ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﻈم اﻻﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﺪل ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

ﻟسﻨﺔ  2015ﰲ شﺎن اﻟﺸﺮكﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﰎ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﺪل ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22/6/2016ﲢت رقم اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ .2016/1/137884
وﺣﻴﺚ انﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2017-07-23انﻌﻘﺪ اﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكﺔ وقﺮرات اﳌﻮاﻓﻘﺔ عﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ) (6ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ وﰎ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﻈم اﻻﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﺪل ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 31-01-2018ﲢت رقم اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ 2018/1/24676

وﺣﻴﺚ عﻘﺪت اﻟﺸﺮكﺔ اﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﰲ  2021-04-18ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﲟﻮﺟﺐ قﺮار ﺧﺎص عﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﻟﻴﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺣكﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎنﻮن اﲢﺎدي رقم  26وﺣﻴﺚ عﻘﺪت اﻟﺸﺮكﺔ اﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﰲ  2021-04-18ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﲟﻮﺟﺐ قﺮار ﺧﺎص عﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﻟﻴﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺣكﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎنﻮن اﲢﺎدي رقم 26
ﻟسﻨﻪ  2020عﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:

ﻟسﻨﻪ 2020
وﺣيﺚ ﻋﻘدت اﻟشﺮكﺔ اجتﻤﺎع اﳉﻤﻌيﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣيﺔ ﰲ 2022-04-28ﺣيﺚ ﰎ اﻻتﻔﺎق ﲟﻮجب ﻗﺮار ﺧﺎص ﻋﻠﻲ تﻌديﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠشﺮكﺔ ﻟيتﻮافق ﻣﻊ اﺣكﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﲢﺎدي
رﻗﻢ  32ﻟﺴﻨﻪ 2021

اﻟﻘﺎنﻮن اﻻﲢﺎدي رقم ) (2ﻟسﻨﺔ  2015ﰲ شﺎن اﻟﺸﺮكﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮا عﻠﻴﺔ.

اﳌﺎدة )(1
اﻟتﻌﺎريﻒ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟشﺮكﺎت

ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﲢﺎدي رﻗﻢ ) (32ﻟﺴﻨﺔ  2021ﺑشﺎن اﻟشﺮكﺎت اﻟتجﺎريﺔ واي تﻌديﻞ يطﺮا ﻋﻠيﺔ.

اﻟتوافق مع اﻟمرسوم قانون اتحادي رقم ) (32ﻟﺴﻨﺔ 2021

 31-01-2018ﲢت رقم اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ 2018/1/24676

ﺣﻴﺚ ان ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27/3/2016انﻌﻘﺪ اﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكﺔ وقﺮرت ﲟﻮﺟﺐ قﺮار ﺧﺎص اﳌﻮاﻓﻘﺔ عﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺣكﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﻟﻴﺘﻮاﻓﻖ وأﺣكﺎم اﻟﻘﺎنﻮن اﻻﲢﺎدي رقم )(2

اﳌﺎدة )(14

أ -ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل عﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳍﻴئﺔ واﻟسﻠﻄﺔ اﳌخﺘﺼﺔ ﳚﻮز ز دة رأﲰﺎل اﻟﺸﺮكﺔ ﺻﺪار أﺳﻬم ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴمﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻻﺻﻠﻴﺔ او ضﺎﻓﺔ عﻼوة اﺻﺪار اﱄ اﻟﻘﻴمﺔ اﻻﲰﻴﺔ كمﺎ ﳚﻮز

ز دة او ﲣﻔيض رأس اﳌﺎل ﲣﻔﻴﺾ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮكﺔ
ب  -وﻻ ﳚﻮز اﺻﺪار اﻷﺳﻬم اﳉﺪﻳﺪة قﻞ ﻣﻦ قﻴمﺘﻬﺎ اﻻﲰﻴﺔ وإذا ﰎ إﺻﺪارهﺎ كثﺮ ﻣﻦ ذﻟك اضﻴف اﻟﻔﺮق اﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎنﻮﱐ ،وﻟﻮ ﺟﺎوز اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎنﻮﱐ ﺑذﻟك نﺼف رأﲰﺎل اﻟﺸﺮكﺔ.

أ -تصدر أﺳهﻢ ز دة رأس ﻣﺎل اﻟشﺮكﺔ ﺑﻘيﻤﺔ اﲰيﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘيﻤﺔ اﻻﲰيﺔ ﻟﻸﺳهﻢ اﻻصﻠيﺔ و ﻣﻊ ذﻟك ﳚﻮز ﻟﻠشﺮكﺔ ﺑﻘﺮار ﺧﺎص و ﺑﻌد اﳊصﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮافﻘﺔ اﳍيئﺔ ان تﻘﺮر ﻣﺎ يﻠﻲ :
 - 1اضﺎفﺔ ﻋﻼوة اصدار اﱄ اﻟﻘيﻤﺔ اﻻﲰيﺔ ﻟﻠﺴهﻢ و ان ﲢدد ﻣﻘدارهﺎ و ذﻟك ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ز دة اﻟﻘيﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗيﺔ ﻋن اﻟﻘيﻤﺔ اﻻﲰيﺔ ﻟﻠﺴهﻢ و تضﺎف ﻋﻼوة اﻻصدار اﱄ اﻻﺣتيﺎطﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﻟﻮ جﺎوز ﺑذﻟك ﻧصﻒ راس اﳌﺎل.
 -2ﻣﻨﺢ ﺧصﻢ اصدار ﻋﻠﻰ اﻟﻘيﻤﺔ اﻻﲰيﺔ ﻟﻠﺴهﻢ و ان ﲢدد ﻣﻘدارﻩ و ذﻟك ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض اﻟﻘيﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗيﺔ ﻋن اﻟﻘيﻤﺔ اﻻﲰيﺔ ﻟﻠﺴهﻢ و يﻨشأ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧصﻢ اﻻصدار اﺣتيﺎطﻲ ﺳﺎﻟب
ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠكيﺔ ﳌيزاﻧيﺔ و يﺴدد ﺧصﻤﺎ ﻣن اﻻر ح اﳌﺴتﻘبﻠيﺔ ﻟﻠشﺮكﺔ ﻗبﻞ اﻗﺮار اي تﻮزيﻌﺎت ﻟﻸر ح.

ﲣﻔﻴﺾ ،وعﻠﻰ ان ﻳبﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟز دة ﻣﻘﺪراهﺎ وﺳﻌﺮ اﺻﺪار اﻷﺳﻬم اﳉﺪﻳﺪة وﻳبﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘخﻔﻴﺾ ﻣﻘﺪار هذا اﻟﺘخﻔﻴﺾ وكﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴذه.

ﲣﻔﻴﺾ ،وعﻠﻰ ان ﻳبﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟز دة ﻣﻘﺪراهﺎ وﺳﻌﺮ اﺻﺪار اﻷﺳﻬم اﳉﺪﻳﺪة وﻳبﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘخﻔﻴﺾ ﻣﻘﺪار هذا اﻟﺘخﻔﻴﺾ وكﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴذه.

د -ﻳكﻮن ﻟﻠمسﺎﳘﲔ ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻻكﺘﺘﺎب ﻷﺳﻬم اﳉﺪﻳﺪة وﻳسﺮي عﻠﻰ اﻻكﺘﺘﺎب ﰲ هﻪ اﻷﺳﻬم اﻟﻘﻮاعﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﻻكﺘﺘﺎب ﰲ اﻻﺳﻬم اﻻﺻﻠﻴﺔ و ﻳسﺘثﲎ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻻكﺘﺘﺎب
ﻷﺳﻬم اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻴمﺎ ﻳﻠﻲ :

اﳌﺎدة )(20

ج -ﻳكﻮن ﻟﻠمسﺎﳘﲔ ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻻكﺘﺘﺎب ﻷﺳﻬم اﳉﺪﻳﺪة وﻳسﺮي عﻠﻰ اﻻكﺘﺘﺎب ﰲ هذه اﻷﺳﻬم اﻟﻘﻮاعﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﻻكﺘﺘﺎب ﰲ اﻻﺳﻬم اﻻﺻﻠﻴﺔ و ﻳسﺘثﲎ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻻكﺘﺘﺎب
ﻷﺳﻬم اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻴمﺎ ﻳﻠﻲ :

 – 1دﺧﻮل ﺷﺮيك اﺳﱰاتيجﻲ ﻳﻮدي اﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺸﺮكﺔ وز دة رﲝﻴﺘﻬﺎ.

 – 1دﺧﻮل ﺷﺮيك اﺳﱰاتيجﻲ ﻳﻮدي اﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺸﺮكﺔ وز دة رﲝﻴﺘﻬﺎ.

 - 2ﲢﻮيﻞ اﻟديﻮن اﻟﻨﻘديﺔ اﳌسﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤكﻮﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ واﳊكﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﳍﻴئﺎت واﳌﺆﺳسﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟبﻨﻮك وشﺮكﺎت اﻟﺘمﻮﻳﻞ اﱄ أﺳﻬم ﰲ رأﲰﺎل اﻟﺸﺮكﺔ

 - 2ﲢﻮيﻞ اﻟديﻮن اﻟﻨﻘديﺔ اﳌسﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤكﻮﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ واﳊكﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﳍﻴئﺎت واﳌﺆﺳسﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟبﻨﻮك وشﺮكﺎت اﻟﺘمﻮﻳﻞ اﱄ أﺳﻬم ﰲ رأﲰﺎل اﻟﺸﺮكﺔ

 – 3ﺑﺮ ﻣج ﲢﻔيز ﻣﻮظﻔﻲ اﻟشﺮكﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اعﺪاد ﺑﺮ ﻣج ﻳﻬﺪف ﻟﻠﺘﺤﻔﻴز عﻠﻰ اﻷداء اﳌﺘمﻴز وز دة رﲝﻴﺔ اﻟﺸﺮكﺔ ﺑﺘمﻠك اﳌﻮظﻔﲔ ﻷﺳﻬمﻬﺎ

 – 3ﺑﺮ ﻣج ﲢﻔيز ﻣﻮظﻔﻲ اﻟشﺮكﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اعﺪاد ﺑﺮ ﻣج ﻳﻬﺪف ﻟﻠﺘﺤﻔﻴز عﻠﻰ اﻷداء اﳌﺘمﻴز وز دة رﲝﻴﺔ اﻟﺸﺮكﺔ ﺑﺘمﻠك اﳌﻮظﻔﲔ ﻷﺳﻬمﻬﺎ

 – 4ﲢﻮيﻞ اﻟﺴﻨدات او اﻟصكﻮك :اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ قبﻞ اﻟﺸﺮكﺔ اﱄ أﺳﻬم ﻓﻴﻬﺎ.

 – 4ﲢﻮيﻞ اﻟﺴﻨدات او اﻟصكﻮك :اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ قبﻞ اﻟﺸﺮكﺔ اﱄ أﺳﻬم ﻓﻴﻬﺎ.

وﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﳌذكﻮرة أعﻼه ﻳﺘﻌﲔ اﳊﺼﻮل عﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﻪ اﳍﻴئﺔ واﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط واﻟضﻮاﺑط اﻟﺼﺎدرة عﻦ اﳍﻴئﺔ ذا اﻟﺸﺄن

وﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﳌذكﻮرة أعﻼه ﻳﺘﻌﲔ اﳊﺼﻮل عﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﻪ اﳍﻴئﺔ واﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط واﻟضﻮاﺑط اﻟﺼﺎدرة عﻦ اﳍﻴئﺔ ذا اﻟﺸﺄن

أ – ﻳﺘﻮﱄ كﻞ عضﻮ ﻣﻦ اعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻻدارة ﻣﻨﺼبﻪ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ  ،وﰲ ﺎﻳﺔ هذه اﳌﺪة ﻳﻌﺎد ﺗﺸكﻴﻞ ا ﻠﺲ  ،وﳚﻮز اعﺎدة انﺘخﺎب اﻻعضﺎء اﻟذﻳﻦ انﺘﻬت ﻣﺪة عضﻮﻳﺘﻬم .ﺗﻨﺘﻔﻲ

أ – ﻳﺘﻮﱄ كﻞ عضﻮ ﻣﻦ اعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻻدارة ﻣﻨﺼبﻪ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ  ،وﰲ ﺎﻳﺔ هذه اﳌﺪة ﻳﻌﺎد ﺗﺸكﻴﻞ ا ﻠﺲ  ،وﳚﻮز اعﺎدة انﺘخﺎب اﻻعضﺎء اﻟذﻳﻦ انﺘﻬت ﻣﺪة عضﻮﻳﺘﻬم .ﺗﻨﺘﻔﻲ

ﻣدة اﻟﻌضﻮيﺔ ﲟجﻠﺲ اﻻدارة ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ عﻦ عضﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة إذا اﺧﺘﲑ عضﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﳌﺪة راﺑﻌﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ

ب – ﻠﺲ اﻻدارة ان ﻳﻌﲔ اعضﺎء ﰲ اﳌﺮاكز اﻟﱵ ﲣﻠﻮ ﰲ اﺛﻨﺎء اﻟسﻨﺔ عﻠﻲ ان ﻳﻌﺮض هذا اﻟﺘﻌﲔ عﻠﻲ اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻳﺔ ﰲ اول اﺟﺘمﺎع ﳍﺎ ﻻقﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻬم او ﺗﻌﲔ غﲑهم

ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ عﻦ عضﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة إذا اﺧﺘﲑ عضﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﳌﺪة راﺑﻌﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
.
ب – ﻠﺲ اﻻدارة ان يﻌﲔ اﻋضﺎء ﰲ اﳌﺮاكز اﻟﱵ ﲣﻠﻮ ﰲ اﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼل ﻣدة افصﺎهﺎ ) (30ﺛﻼﺛﻮن يﻮﻣﺎ ﻋﻠﻲ ان يﻌﺮض هذا اﻟتﻌﲔ ﻋﻠﻲ اﳉﻤﻌيﺔ اﻟﻌﻤﻮيﺔ ﰲ اول اجتﻤﺎع ﳍﺎ ﻻﻗﺮار
تﻌييﻨهﻢ او تﻌﲔ غﲑهﻢ و يكﻤﻞ اﻟﻌضﻮ اﳉديد ﻣدة ﺳﻠﻔﻪ و ﰲ ﺣﺎل ﻋدم تﻌيﲔ ﻋضﻮ جديد ﳌﺮكز اﻟشﺎغﺮ ﺧﻼل تﻠك اﳌدة وجب ﻋﻠﻰ ا ﻠﺲ فتﺢ ب اﻟﱰﺷيﺢ ﻻﻧتخﺎب ﻋضﻮ ﻟﻠﻤﺮكز
اﻟشﺎغﺮ ﰲ اول اجتﻤﺎع ﻟﻠجﻤﻌيﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣيﺔ و يكﻤﻞ اﻟﻌضﻮ اﳉديد ﻣدة ﺳﻠﻔﻪ

ج  -ﺳﺘثﻨﺎء اﻷعضﺎء اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻣﻦ قبﻞ اﳊكﻮﻣﺔ اﻹﲢﺎدﻳﺔ أو اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮكﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣسﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ رأﲰﺎل اﻟﺸﺮكﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة ) (148ﻣﻦ قﺎنﻮن اﻟﺸﺮكﺎت  ،إذا ﺑﻠﻐت اﳌﺮاكز اﻟﺸﺎغﺮة ج  -ﺳﺘثﻨﺎء اﻷعضﺎء اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻣﻦ قبﻞ اﳊكﻮﻣﺔ اﻹﲢﺎدﻳﺔ أو اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮكﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣسﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ رأﲰﺎل اﻟﺸﺮكﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة ) (148ﻣﻦ قﺎنﻮن اﻟﺸﺮكﺎت  ،إذا ﺑﻠﻐت اﳌﺮاكز اﻟﺸﺎغﺮة
رﺑﻊ عﺪد أعضﺎء ا ﻠﺲ أو أكثﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة وﻻﻳﺔ ﳎﻠﺲ اﻹدارة وﺟﺐ عﻠﻰ ا ﻠﺲ دعﻮة اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺟﺘمﺎع ﺧﻼل ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ رﻳﺦ شﻐﺮ آﺧﺮ ﻣﺮكز ﻹنﺘخﺎب ﻣﻦ ﳝﻸ اﳌﺮاكز اﻟﺸﺎغﺮة ،رﺑﻊ عﺪد أعضﺎء ا ﻠﺲ أو أكثﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة وﻻﻳﺔ ﳎﻠﺲ اﻹدارة وﺟﺐ عﻠﻰ ا ﻠﺲ دعﻮة اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺟﺘمﺎع ﺧﻼل ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ رﻳﺦ شﻐﺮ آﺧﺮ ﻣﺮكز ﻹنﺘخﺎب ﻣﻦ ﳝﻸ اﳌﺮاكز اﻟﺸﺎغﺮة،

وﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳكمﻞ اﻟﻌضﻮ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ.

وﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳكمﻞ اﻟﻌضﻮ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ.

د  -ﳚﺐ أن ﻳﻌﲔ ﳎﻠﺲ اﻻدارة اﻣﲔ ﺳﺮ ﻠﺲ اﻹدارة ،وﻻ ﳚﻮز أن ﻳكﻮن اﻣﲔ ﺳﺮ ا ﻠﺲ ﻣﻦ أعضﺎئﻪ

د  -ﳚﺐ أن ﻳﻌﲔ ﳎﻠﺲ اﻻدارة اﻣﲔ ﺳﺮ ﻠﺲ اﻹدارة ،وﻻ ﳚﻮز أن ﻳكﻮن اﻣﲔ ﺳﺮ ا ﻠﺲ ﻣﻦ أعضﺎئﻪ

اﻟتوافق مع اﻟمرسوم قانون اتحادي رقم ) (32ﻟﺴﻨﺔ 2021

ج – وﺗكﻮن ز دة راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮكﺔ او ﲣﻔﻴضﻪ ﲟﻮﺟﺐ قﺮار ﺧﺎص ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎءا عﻠﻰ اقﱰاح ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ وﺑﻌﺪ ﲰﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪقﻖ اﳊسﺎ ت ﰲ ﺣﺎﻟﻪ أي

ب – وﺗكﻮن ز دة راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮكﺔ او ﲣﻔﻴضﻪ ﲟﻮﺟﺐ قﺮار ﺧﺎص ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎءا عﻠﻰ اقﱰاح ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ وﺑﻌﺪ ﲰﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪقﻖ اﳊسﺎ ت ﰲ ﺣﺎﻟﻪ أي

إﺳﺘثﻨﺎءاً ﻣﻦ وﺟﻮب إﺗبﺎع آﻟﻴﺔ اﻟﱰشح ﻟﻌضﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﻟذي ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳسبﻖ إﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘﺮر انﻌﻘﺎدهﺎ ﻹنﺘخﺎب أعضﺎء ا ﻠﺲ ووﻓﻘﺎً ﳊكم اﳌﺎدة ) ( 144/2من قانون
إﺳﺘثﻨﺎءاً ﻣﻦ وﺟﻮب إﺗبﺎع آﻟﻴﺔ اﻟﱰشح ﻟﻌضﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﻟذي ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳسبﻖ إﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘﺮر انﻌﻘﺎدهﺎ ﻹنﺘخﺎب أعضﺎء ا ﻠﺲ ووﻓﻘﺎً ﳊكم اﳌﺎدة ) ( 144/3من قانون
اﳌﺎدة )(21
ﺣﺎﻻت تﻌيﲔ اﳉﻤﻌيﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣيﺔ الشركات  ،يجوز للجمعية العمومية أن تعين عدداً من اﻷعضاء من ذوي الخبرة في مجلس اﻹدارة من غير المساهمين في الشركة على) أﻻ يتجاوز ثلث عدد الشركات  ،يجوز للجمعية العمومية أن تعين عددا ً من اﻷعضاء من ذوي الخبرة في مجلس اﻹدارة من غير المساهمين في الشركة وذلك في حال تحقق أيا ً
من الحاﻻت التالية:
اﻷعضاء المحددين بالنظام اﻷساسي ( وذلك في حال تحقق أيا ً من الحاﻻت التالية:
ﻷﻋضﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة

أ.

إﺧتصﺎص اﳉﻤﻌيﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣيﺔ
اﻟﺴﻨﻮيﺔ
ﲣتﺺ اﳉﻤﻌيﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣيﺔ

الحد اﻷدنى لصحة إنعقاده.

الحد اﻷدنى لصحة إنعقاده.

ب-اﳌﻮاﻓﻘﺔ عﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ أعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﻟذﻳﻦ ﰎ ﺗﻌﻴﻨﻬم ﰲ اﳌﺮاكز اﻟﺸﺎغﺮة ﻣﻦ قبﻞ ﳎﻠﺲ اﻹدارة.

ب-اﳌﻮاﻓﻘﺔ عﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ أعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﻟذﻳﻦ ﰎ ﺗﻌﻴﻨﻬم ﰲ اﳌﺮاكز اﻟﺸﺎغﺮة ﻣﻦ قبﻞ ﳎﻠﺲ اﻹدارة.

ج-إﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة أﺛﻨﺎء إنﻌﻘﺎد إﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﻴﲔ ﳎﻠﺲ ﻣﺆقت ﻟﺘﻴسﲑ اعمﺎل اﻟﺸﺮكﺔ ﳊﲔ ﻓﺘح ب اﻟﱰشح ﻟﻌضﻮﻳﺔ ا ﻠﺲ.

ج-إﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة أﺛﻨﺎء إنﻌﻘﺎد إﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﻴﲔ ﳎﻠﺲ ﻣﺆقت ﻟﺘﻴسﲑ اعمﺎل اﻟﺸﺮكﺔ ﳊﲔ ﻓﺘح ب اﻟﱰشح ﻟﻌضﻮﻳﺔ ا ﻠﺲ.

أ.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ اﻻدارة عﻦ نﺸﺎط اﻟﺸﺮكﺔ و عﻦ ﻣﺮكزهﺎ اﳌﺎﱄ ﺧﻼل اﻟسﻨﺔ و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪقﻘﻲ اﳊسﺎ ت و اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ عﻠﻴﻬم .

أ.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ اﻻدارة عﻦ نﺸﺎط اﻟﺸﺮكﺔ و عﻦ ﻣﺮكزهﺎ اﳌﺎﱄ ﺧﻼل اﻟسﻨﺔ و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪقﻘﻲ اﳊسﺎ ت و اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ عﻠﻴﻬم .

ب.ﻣﻴزانﻴﺔ اﻟﺸﺮكﺔ و ﺣسﺎب اﻻر ح و اﳋسﺎئﺮ .

ب.ﻣﻴزانﻴﺔ اﻟﺸﺮكﺔ و ﺣسﺎب اﻻر ح و اﳋسﺎئﺮ .

ج.انﺘخﺎب اعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻻدارة اﻹدارة عﻨﺪ اﻹقﺘضﺎء.

ج.انﺘخﺎب اعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻻدارة اﻹدارة عﻨﺪ اﻹقﺘضﺎء.

د.ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪقﻘﻲ اﳊسﺎ ت وﲢﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎ م.

د.ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪقﻘﻲ اﳊسﺎ ت وﲢﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎ م.

ه.ﻣﻘﱰﺣﺎت ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح ﺳﻮاء كﺎنت ﺗﻮزﻳﻌﺎت نﻘﺪﻳﺔ أم أﺳﻬم ﻣﻨﺤﺔ.

ه.ﻣﻘﱰﺣﺎت ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﻳﻊ اﻷر ح ﺳﻮاء كﺎنت ﺗﻮزﻳﻌﺎت نﻘﺪﻳﺔ أم أﺳﻬم ﻣﻨﺤﺔ.

اﻟﺴﻨﻮيﺔ ﻟﻠشﺮكﺔ ﻋﻠﻰ وجﻪ
اﳋصﻮص ﻟﻨﻈﺮ وإﲣﺎذ ﻗﺮار و .ﻣﻘﱰح ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن ﻣكﺎﻓﺄة أعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة وﲢﺪﻳﺪهﺎ.
ز.إﺑﺮاء ذﻣﺔ أعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة ،أو عزﳍم ورﻓﻊ دعﻮى اﳌسﺆوﻟﻴﺔ عﻠﻴﻬم ﺣسﺐ اﻷﺣﻮال.
ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻵتيﺔ:
ح .إﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪقﻘﻲ اﳊسﺎ ت ،أو عزﳍم ورﻓﻊ دعﻮى اﳌسﺆوﻟﻴﺔ عﻠﻴﻬم ﺣسﺐ اﻷﺣﻮال.

اﳌﺎدة )(56
اﳌيزاﻧيﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣيﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟيﺔ

و .ﻣﻘﱰح ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن ﻣكﺎﻓﺄة أعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة وﲢﺪﻳﺪهﺎ.
ز.إﺑﺮاء ذﻣﺔ أعضﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة ،أو ﻋدم اﺑﺮام ذﻣتهﻢ و عزﳍم ورﻓﻊ دعﻮى اﳌسﺆوﻟﻴﺔ عﻠﻴﻬم ﺣسﺐ اﻷﺣﻮال.
ح .إﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪقﻘﻲ اﳊسﺎ ت ،أو ﻋدم اﺑﺮام ذﻣتهﻢ و عزﳍم ورﻓﻊ دعﻮى اﳌسﺆوﻟﻴﺔ عﻠﻴﻬم ﺣسﺐ اﻷﺣﻮال.

ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗكﻮن اﳌﻴزانﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ عﻦ اﻟسﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ قﺪ ﰎ ﺗﺪقﻴﻘﻬﺎ قبﻞ اﻹﺟﺘمﺎع اﻟسﻨﻮي ﻟﻠﺠمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮ عﻠﻰ اﻷقﻞ ،وعﻠﻰ ا ﻠﺲ إعﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ عﻦ نﺸﺎط اﻟﺸﺮكﺔ وﻣﺮكزهﺎ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺧﺘﺎم

ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗكﻮن اﳌﻴزانﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ عﻦ اﻟسﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ قﺪ ﰎ ﺗﺪقﻴﻘﻬﺎ قبﻞ اﻹﺟﺘمﺎع اﻟسﻨﻮي ﻟﻠﺠمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮ عﻠﻰ اﻷقﻞ ،وعﻠﻰ ا ﻠﺲ إعﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ عﻦ نﺸﺎط اﻟﺸﺮكﺔ وﻣﺮكزهﺎ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺧﺘﺎم

اﻟسﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﱰﺣﻬﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷر ح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﳌﻴزانﻴﺔ وﺣسﺎب اﻷر ح واﳋسﺎئﺮ ﻣﻊ نسخﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪقﻖ اﳊسﺎ ت وﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﻮكمﺔ إﱃ اﳍﻴئﺔ

اﻟسﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﱰﺣﻬﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷر ح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﳌﻴزانﻴﺔ وﺣسﺎب اﻷر ح واﳋسﺎئﺮ ﻣﻊ نسخﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪقﻖ اﳊسﺎ ت وﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﻮكمﺔ إﱃ اﳍﻴئﺔ

ﻣﻊ إرﻓﺎق ﻣسﻮدة ﻣﻦ دعﻮة اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ اﻟسﻨﻮﻳﺔ ﳌسﺎﳘﻲ اﻟﺸﺮكﺔ ﻟﻠمﻮاﻓﻘﺔ عﻠﻰ نﺸﺮ اﻟﺪعﻮة قبﻞ ﻣﻮعﺪ إنﻌﻘﺎد إﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ و ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠمﺎدة ) (172ﻣﻦ قﺎنﻮن اﻟﺸﺮكﺎت ﺑﺸﺎن

ﻣﻊ إرﻓﺎق ﻣسﻮدة ﻣﻦ دعﻮة اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ اﻟسﻨﻮﻳﺔ ﳌسﺎﳘﻲ اﻟﺸﺮكﺔ ﻟﻠمﻮاﻓﻘﺔ عﻠﻰ نﺸﺮ اﻟﺪعﻮة قبﻞ ﻣﻮعﺪ إنﻌﻘﺎد إﺟﺘمﺎع اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ و ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠمﺎدة ) (174ﻣﻦ قﺎنﻮن اﻟﺸﺮكﺎت ﺑﺸﺎن

نﺸﺮ دعﻮة اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ.

نﺸﺮ دعﻮة اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ.

اﻟتوافق مع اﻟمرسوم قانون اتحادي رقم ) (32ﻟﺴﻨﺔ 2021

اﳌﺎدة )(41

عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خﻼل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس اﻹدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس اﻹدارة عن

أ.

عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خﻼل فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس اﻹدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس اﻹدارة عن

اﳌﺎدة )(58
توزيع اﻷرباح السنوية

ﺗﻮزع اﻷر ح اﻟسﻨﻮﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼم ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘكﺎﻟﻴف اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ-:

ﺗﻮزع اﻷر ح اﻟسﻨﻮﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼم ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘكﺎﻟﻴف اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ-:

أ -ﺗﻘﺘﻄﻊ ) (%10عﺸﺮة ﳌﺎئﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻷر ح ﲣﺼﺺ ﳊسﺎب اﻹﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎنﻮﱐ وﻳﻮقف هذا اﻹقﺘﻄﺎع ﻣﱴ ﺑﻠغ ﳎمﻮع اﻹﺣﺘﻴﺎطﻲ قﺪرا ﻳﻮازي ) (%50ﲬسﲔ ﳌﺎئﺔ عﻠﻰ اﻷقﻞ ﻣﻦ رأس

أ -ﺗﻘﺘﻄﻊ ) (%10عﺸﺮة ﳌﺎئﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻷر ح ﲣﺼﺺ ﳊسﺎب اﻹﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎنﻮﱐ وﻳﻮقف هذا اﻹقﺘﻄﺎع ﻣﱴ ﺑﻠغ ﳎمﻮع اﻹﺣﺘﻴﺎطﻲ قﺪرا ﻳﻮازي ) (%50ﲬسﲔ ﳌﺎئﺔ عﻠﻰ اﻷقﻞ ﻣﻦ رأس

ﻣﺎل اﻟﺸﺮكﺔ اﳌﺪﻓﻮع وإذا نﻘﺺ اﻹﺣﺘﻴﺎطﻲ عﻦ ذﻟك ﺗﻌﲔ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻹقﺘﻄﺎع .

ﻣﺎل اﻟﺸﺮكﺔ اﳌﺪﻓﻮع وإذا نﻘﺺ اﻹﺣﺘﻴﺎطﻲ عﻦ ذﻟك ﺗﻌﲔ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻹقﺘﻄﺎع .

ب  -ﲢﺪد اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨسبﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ عﻠﻰ اﳌسﺎﳘﲔ ﻣﻦ اﻷر ح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼم اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎنﻮﱐ ،عﻠﻰ أنﻪ إذا ﱂ ﺗسمح اﻷر ح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟسﻨﲔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أر ح ﻓﻼ ب  -ﲢﺪد اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨسبﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ عﻠﻰ اﳌسﺎﳘﲔ ﻣﻦ اﻷر ح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼم اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎنﻮﱐ ،عﻠﻰ أنﻪ إذا ﱂ ﺗسمح اﻷر ح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟسﻨﲔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أر ح ﻓﻼ
ﳚﻮز اﳌﻄﺎﻟبﺔ ﺎ ﻣﻦ أر ح اﻟسﻨﲔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﳚﻮز اﳌﻄﺎﻟبﺔ ﺎ ﻣﻦ أر ح اﻟسﻨﲔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.

ج -تخصص نسبة ﻻ تزيد على ) (%10من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من اﻹستهﻼكات واﻹحتياطيات كمكافأة ﻷعضاء مجلس

ج - 1 -تخصص نسبة ﻻ تزيد على ) (%10من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من اﻹستهﻼكات واﻹحتياطيات كمكافأة ﻷعضاء مجلس

اﻹدارة وت د ال ع ة الع م ة ق ها ل س ة مال ة ،

اﻹدارة

ا

ة أن ت فع نفقات أو رس م أو عﻼ وات إضاف ة أو رات اً شه اً إلى أع اء م ل

ز لل

ل ة ال ش ات وال افآت و اجعها م ل
ق م أع ال إضاف ة ل مة ال

ها ال ع ة الع م ة لل

اﻹدارة وتع

ة ف ق واج اته العاد ة

ع

في م ل

إدارة ال

إدارتها

ة ،وذل إذا ان الع
ة ،وﻻ

ا ي ف مع ال اسات ال ي تق حها

ع ل في أ ل ة أو ي ل جه داً خاصة أو

زصفبلح

رلئ

أو ع

م ل

اﻹدارة

ع اج اعات ال ل .

ال ام اﻻساسي

ز أن

ف لع

م ل

اﻻدارة أتعا ا ع ارة ع م لغ مق ع ﻻ ي اوز 200,000مائ ي الف دره في نها ة ال ة ال ال ة ،م ى ان

ح ب ل و ع م افقة ال ع ة الع م ة عل ص ف تل اﻻتعاب و ذل في ال اﻻت اﻻت ه :

أ  -ﻋدم ﲢﻘيق اﻟشﺮكﺔ أر ﺣﺎ
ب  -إذا ﺣﻘﻘت اﻟشﺮكﺔ أر ﺣﺎ و كﺎن ﻧصيب ﻋضﻮ ﳎﻠﺲ اﻻدارة ﻣن تﻠك اﻻر ح أﻗﻞ ﻣن  200,000ﻣﺎﺋﱵ اﻟﻒ درﳘﻢ ،و ﰲ هذﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﳚﻮز اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌكﺎفأة و اﻻتﻌﺎب .

وﲣﺼم ﻣﻦ ﺗﻠك اﳌكﺎﻓﺄة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗكﻮن قﺪ ُوقﻌت عﻠﻰ اﻟﺸﺮكﺔ ﻣﻦ اﳍﻴئﺔ أو اﻟسﻠﻄﺔ اﳌخﺘﺼﺔ ﺑسبﺐ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻘﺎنﻮن اﻟﺸﺮكﺎت أو ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﺧﻼل اﻟسﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

 -3ﲣﺼم ﻣﻦ ﺗﻠك اﳌكﺎﻓﺄة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗكﻮن قﺪ ُوقﻌت عﻠﻰ اﻟﺸﺮكﺔ ﻣﻦ اﳍﻴئﺔ أو اﻟسﻠﻄﺔ اﳌخﺘﺼﺔ ﺑسبﺐ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻘﺎنﻮن اﻟﺸﺮكﺎت أو ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﺧﻼل اﻟسﻨﺔ

ﻳﻮزع اﻟبﺎقﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻷر ح ﺑﻌﺪ ذﻟك عﻠﻰ اﳌسﺎﳘﲔ أو ﻳﺮﺣﻞ ﺑﻨﺎءاً عﻠﻰ إقﱰاح ﳎﻠﺲ اﻹدارة إﱃ اﻟسﻨﺔ اﳌﻘبﻠﺔ أو ﳜﺼﺺ ﻹنﺸﺎء إﺣﺘﻴﺎطﻲ إﺧﺘﻴﺎري ﳜﺼﺺ ﻷغﺮاض ﳏﺪدة وﻻ ﳚﻮز إﺳﺘخﺪاﻣﻪ

ﻳﻮزع اﻟبﺎقﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻷر ح ﺑﻌﺪ ذﻟك عﻠﻰ اﳌسﺎﳘﲔ أو ﻳﺮﺣﻞ ﺑﻨﺎءاً عﻠﻰ إقﱰاح ﳎﻠﺲ اﻹدارة إﱃ اﻟسﻨﺔ اﳌﻘبﻠﺔ أو ﳜﺼﺺ ﻹنﺸﺎء إﺣﺘﻴﺎطﻲ إﺧﺘﻴﺎري ﳜﺼﺺ ﻷغﺮاض ﳏﺪدة وﻻ ﳚﻮز إﺳﺘخﺪاﻣﻪ

اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ،وﻟﻠﺠمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ عﺪم ﺧﺼم ﺗﻠك اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﺑﻌضﻬﺎ إذا ﺗبﲔ ﳍﺎ أن ﺗﻠك اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﻴست ﲡﺔ عﻦ ﺗﻘﺼﲑ أو ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة.

ﻷﻳﺔ أغﺮاض أﺧﺮى إﻻ ﲟﻮﺟﺐ قﺮار ﺻﺎدر عﻦ اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكﺔ.

اﳌﺎدة )(65
ﻣﺴﺎﳘﺎت طﻮﻋيﺔ

اﳌﺎدة ) (65ﻣسﺎﳘﺎت طﻮعﻴﺔ
ﳚﻮز ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﲟﻮﺟﺐ قﺮار ﺧﺎص ﺑﻌﺪ إنﻘضﺎء ﺳﻨﺘﲔ ﻣﺎﻟﻴﺘﲔ ﻣﻦ رﻳﺦ ﺳﻴسﻬﺎ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ أر ﺣﺎً ،أن ﺗﻘﺪم ﻣسﺎﳘﺎت طﻮعﻴﺔ ﻷغﺮاض ﺧﺪﻣﺔ ا ﺘمﻊ  ،وﳚﺐ أﻻ ﺗزﻳﺪ عﻠﻰ ) (%2ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳط

اﻷر ح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكﺔ ﺧﻼل اﻟسﻨﺘﲔ اﳌﺎﻟﻴﺘﲔ اﻟسﺎﺑﻘﺘﲔ ﻟﻠسﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠك اﳌسﺎﳘﺔ اﻟﻄﻮعﻴﺔ.

اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ،وﻟﻠﺠمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ عﺪم ﺧﺼم ﺗﻠك اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﺑﻌضﻬﺎ إذا ﺗبﲔ ﳍﺎ أن ﺗﻠك اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﻴست ﲡﺔ عﻦ ﺗﻘﺼﲑ أو ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة.

ﻷﻳﺔ أغﺮاض أﺧﺮى إﻻ ﲟﻮﺟﺐ قﺮار ﺻﺎدر عﻦ اﳉمﻌﻴﺔ اﻟﻌمﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكﺔ.

اﳌﺎدة ) (65اﳌﺴؤوﻟيﺔ ا تﻤﻌيﺔ ﻟﻠشﺮكﺎت
. 1ﻟﻠشﺮكﺔ ﺑﻌد ﻣﻮافﻘﺔ اﳍيئﺔ أن تﻘﺮر ﲟﻮجب ﻗﺮار ﺧﺎص ﲣصيﺺ ﻧﺴبﺔ ﻣن أر ﺣهﺎ اﻟﺴﻨﻮيﺔ أو اﻻر ح اﳌﱰاكﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴؤوﻟيﺔ ا تﻤﻌيﺔ.
. 2تﻠتزم اﻟشﺮكﺔ ﻻفصﺎح ﻋﻞ وﻗﻌهﺎ اﻻﻟكﻨﺮوﱐ ﺑﻌد اﻧتهﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟيﺔ ﻋن ﻗيﺎﻣهﺎ ﲟﺴؤوﻟيتهﺎ ا تﻤﻌيﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ.
. 3ﳚب أن يتضﻤن تﻘﺮيﺮ ﻣدﻗق اﳊﺴﺎ ت واﻟبيﺎ ت اﳌﺎﻟيﺔ اﻟﺴﻨﻮيﺔ ﻟﻠشﺮكﺔ اﳉهﺔ أو اﳉهﺔ اﳌﺴتﻔيدة ﻣن هذﻩ اﳌﺴﺎﳘﺎت ا تﻤﻌيﺔ.

اﻟتوافق مع اﻟمرسوم قانون اتحادي رقم ) (32ﻟﺴﻨﺔ 2021
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