
نشـــرة طــرح أســــهم
لالكتتـــاب العــام في

رأس مال
 شركة إشراق العقارية
شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في أبوظبي
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• إن•الغاية•الرئيسة•من•إعداد•هذه•النشرة•هو•إطالع•املستثمرين•على•املعلومات•األساسية•التي•ميكن•أن•تساعدهم•	
على•اتخاذ•قراراتهم•االستثمارية•بشأن•االستثمار•في•األوراق•املالية•املطروحة.•ويتعني•على•كل•مستثمر•قبل•تقدمي•
طلب•االكتتاب•أن•يتفحص•ويدرس•بعناية•ودقة•كافة•البيانات•التي•تتضمنها•نشرة•االكتتاب•هذه•وكذلك•النظام•
أن•يستثمر•في•هذه•األسهم•من•عدمه.•كما•يتعني• املناسب• إذا•كان•من• ليقرر•فيما• األساسي•للشركة•املصدرة•
على•كل•مستثمر•احلصول•من•مستشاره•املالي•والقانوني•على•االستشارة•الالزمة•عن•االستثمار•في•األوراق•املالية•
املطروحة•لالكتتاب،•وجب•التنبيه•أن•الكلمات•والعبارات•الواردة•في•هذه•النشرة•والتي•تشير•إلى•أن•البيانات•تقديرية•
التقديرات• هذه• على• االعتماد• عدم• ويجب• مؤكدة• غير• بيانات• أنها• توضيح• هو• منها• الهدف• باملستقبل• وتتعلق•
املستقبلية•بصورة•كلية•حيث•أنها•عرضة•للتغيير•ألنه•يستحيل•التنبؤ•بالظروف•املستقبلية•بتيقن•مما•قد•يؤدي•إلى•

اختالف•النتائج•الفعلية•عن•النتائج•املتوقعة.•

• قد•يتضمن•االستثمار•في•األوراق•املالية•املطروحة•درجة•عالية•من•اخملاطر.•لذا•يجب•على•املستثمر•عدم•استثمار•أي•	
أموال•في•هذا•الطرح•ما•لم•يكن•على•استعداد•لتحّمل•خسارة•استثماره•–•أنظر•بند•»مخاطر•االستثمار«.•

• حتتوي•نشرة•االكتتاب•املاثلة•على•بيانات•مت•تقدميها•وفقاً•لقواعد•اإلصدار•واإلفصاح•الصادرة•من•هيئة•األوراق•املالية•	
والسلع•بدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة،•ويتحمل•املؤسسون•وأعضاء•مجلس•اإلدارة•األول•للشركة•املعينون•في•عقد•
تأسيسها،•والواردة•أسمائهم•ضمن•محتويات•هذه•النشرة•مجتمعني•ومنفردين•كل•بحسب•مسؤوليته•ودوره•كامل•
املسؤولية•فيما•يتعلق•بصحة•املعلومات•الواردة•في•نشرة•االكتتاب،•ويؤكدون•حسب•علمهم•واعتقادهم•وبعد•بذل•
عناية•الرجل•احلريص•وإجراء•الدراسات•املمكنة•وإلى•احلد•املعقول،•أنه•ال•توجد•أي•وقائع•أخري•أو•معلومات•جوهرية•

يؤدي•عدم•ذكرها•في•النشرة•إلى•جعل•أي•إفادة•واردة•فيها•مضللة•أو•مؤثرة•على•القرار•االستثماري•للمكتتبني.

• إن•املعلومات•الواردة•في•هذه•النشرة•غير•قابلة•للتعديل•أو•اإلضافة•إال•بعد•احلصول•على•موافقة•هيئة•األوراق•املالية•	
والسلع•بدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•وإخطار•اجلمهور•بذلك•عن•طريق•النشر•في•الصحف•اليومية•وفقاً•للقواعد•

الصادرة•عن•الهيئة.•

• العربية•	 اإلمارات• دولة• داخل• الهيئة•بغرض•طرح•األسهم• النشرة•قد•مت•عرضه•على• إن•طرح•األسهم•مبوجب•هذه•
املتحدة،•وعلية•وفي•حالة•طرح•األوراق•املالية•في•أي•بلد•آخر•تكون•مسؤولية•اجلهة•املصدرة•لألوراق•املالية•عن•اتخاذ•
كافة•اإلجراءات•والتدابير•الالزمة•واحلصول•على•املوافقات•الالزمة•من•اجلهات•املعنية•بتلك•البلدان•قبل•طرح•األوراق•

املالية•في•أسواقها.•

• متت•املوافقة•على•هذه•النشرة•من•هيئة•األوراق•املالية•والسلع•بدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•بتاريخ•2011/4/5•حتت•	
وإمنا•تعني• املوافقة•مبثابة•اعتماد•جلدوى•االستثمار•وال•توصية•باالكتتاب،• )أأ/خ/2011/678•س.س(•وال•تعد•هذه• رقم•
فقط•أن•النشرة•تتضمن•احلد•األدنى•املطلوب•وفقاً•لقواعد•اإلصدار•واإلفصاح•الصادرة•عن•الهيئة،•وال•تعتبر•الهيئة•
مسؤولة•عن•دقة•أو•اكتمال•أو•كفاية•املعلومات•الواردة•في•هذه•النشرة•وال•تتحمل•أي•مسؤولية•مهما•كانت•عن•أي•

ضرر•أو•خسارة•تلحق•بأي•شخص•نتيجة•االعتماد•على•هذه•النشرة•أو•جزء•منها.•

صدرت•هذه•النشرة•بتاريخ•2011/4/5.

تنبيـــــــــــه هــــــام
)يرجى قراءته بعناية من قبل كافة المستثمرين(
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مت إعداد هذه النشرة لطرح عدد )825,000,000( ثمامنائة وخمسة وعشرين مليون سهم نقدي 
لالكتتاب العام متثل نسبة خمسة وخمسون في املائة )55%( من إجمالي رأس مال شركة إشراق 

العقارية ش.م.ع )قيد التأسيس( البالغ )1,500,000,000( مليار وخمسمائة مليون درهم بقيمة 
إسمية وقدرها درهم )1( واحد لكل سهم باإلضافة إلى فلسني )2( لكل سهم كمصاريف إصدار.

مدير االكتتاب: رويال كابيتال، ش.م.خ. 

المستشار القانوني لالكتتاب: هادف وشركاؤه

مدقق حسابات االكتتاب: ديلوت اند توش

مدير عمليات سجل االكتتاب: بنك أبوظبي الوطني

بنك االكتتاب الرئيسي: بنك أبوظبي الوطني

نشـرة طرح أســهم لالكتتاب العام
في رأس مال شركة إشراق العقارية

شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في إمارة أبوظبي

خـــــالل الفترة مــن 1/ 5/ 2011 إلى 11/ 5/ 2011

تاريخ•املوافقة•على•النشرة•من•هيئة•األوراق•املالية•والسلع:•2011/4/5
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البنوك المتلقية لالكتتاب في داخل اإلمارات العربية المتحدة 

أسماء األطراف المشاركة في عملية الطرح:

بنك الخليج األولبنك أبوظبي التجاري مصرف اإلمارات اإلسالميبنك دبي اإلسالميبنك أبوظبي الوطني بنك االتحاد الوطني
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فخــورون بإنجـازاتنا
مستـعـدون لـغـدنا
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قائمة المحتويات

رابعًا: البـيانات األساسية عن الشركــة المصدرة

خامسًا: النواحي المالية للشركــة المصدرة

سادسًا: بـيانـات أخرى

ثالثًا: شروط وأحكام االكتتاب

ثانيًا: التمهيد لتأسيس شركة مساهمة عامة

أواًل: التعاريف

نبذة عـــامـــة عن الشركـــة. 1
بيان باستثمارات الشركة. 2
ملخص القوائم المالية لشركة إشراق العقارية )ش.م.خ.( كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. 3
بيان تطور رأس المال. 4
بيان بالدعاوى والمنازعات القائمة حاليًا. 5
بيان بالقوى العاملة. 6
أهم السياسات المحاسبية المتبعة. 7
بيان بالقروض والمديونيات على الشركة. 8
بيان الرهونات واالمتيازات على أصول الشركــة. 9
قرار مجلس اإلدارة والجمعية العمومية بطرح األسهم لالكتتاب العام. 10
لجنة التأسيس. 11

مخــاطــر االسـتثمـــــار. 12
أســـباب الطرح لالكتتاب العام. 13
اســـتـخـدام حصيلة االكـتتـاب. 14
تكاليف االكتتاب ومــصاريف اإلصـــدار. 15

ملخص لدراسة الجدوى وخطة العمل المستقبلية. 1
ملخص البـــيانـــات: القوائم المــاليــة التقديرية. 2
تـقـريـر مدقق الحسابات على القوائم المالية التقديرية. 3
بيان السياسة المستقبلية لتــوزيـــع األربــاح الصافية للشركة. 4
ملخــص تقـرير تقويم الحصـص العينية. 5
ملخص االتفاقيات والعقود الهامة. 6

آلية تطبيق نظام الحوكمة في الشركــــة. 1
العقود القائمة التي قامت شركة إشراق العقارية )ش.م.خ.( بإبرامها. 2
القيود على المؤسسين. 3
هيـــكل إدارة الـشـــركــة  المقترح. 4
مسؤوليات المساهم وحقوقه. 5
إقرارات المشاركين في إدارة عمليات االكتتاب. 6
عقد التأسيس والنـــظـام األســاسي للشــركـة . 7

البيانات األساسية عن األسهم المطروحة لالكتتاب العام. 1
االستثناء من التخصيص عن طريق االكتتاب العام. 2
الحق في االكتتاب. 3
الجدول الزمني لالكتتاب واإلدراج. 4
المستندات المطلوبة للتقدم لالكتتاب. 5

فخــورون بإنجـازاتنا
مستـعـدون لـغـدنا
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األسهم:  أسهم الشركة بقيمة إسمية قدرها )1( درهم واحد للسهم.

األسهم المطروحة: )825( مليون سهم متثل )55%( من إجمالي رأسمال الشركة.

قيمة االكتتاب: اكتتاب عام بقيمة )825( مليون درهم يطرحها املؤسسون لالكتتاب العام مبوجب هذه النشرة على مستثمرين 
محتملني.

بنوك االكتتاب: بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك االحتاد الوطني، بنك اخلليج األول، بنك دبي اإلسالمي.

درهم/دراهم: عملة دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الهيئة: هيئة األوراق املالية والسلع.

حساب االكتتاب: احلساب الذي تفتحه الشركة ألغراض إيداع مبالغ اإليداع، وقد قام املؤسسون بفتح حساب واحد للشركة  
لدى كل بنك من بنوك االكتتاب.

اللجنة التأسيسية: جلنة تتكون من ثالثة أعضاء تظهر أسماؤهم في بداية هذه النشرة ومت اختيارها من جانب املؤسسني 
للقيام بإجراءات تأسيس الشركة.

مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الشركة.

مدير اإلصدار: رويال كابيتال، ش.م.خ.

املتحدة  العربّية  اإلمارات  دولة  املتمتعون بجنسية  الطبيعيون  )أ( األشخاص  المتحدة:  العربّية  اإلمارات  مواطنو دولة 
و)ب( الشركات واملؤسسات الفردية املؤسسة في دولة اإلمارات العربية املتحدة واململوكة ألشخاص طبيعيني من مواطني دولة 
اإلمارات العربية املتحدة و)ج( دوائر أو هيئات احلكومة االحتادية أو إحدى إماراتها أو إحدى الدوائر أو الهيئات أو الشركات اململوكة 

بالكامل إلحدى اإلمارات. 

الدول األعضاء  املتمتعون بجنسية إحدى  الطبيعيون  )أ( األشخاص  الخليجي:  التعاون  مواطنو دول أعضاء مجلس 
اخلليجي،  التعاون  األعضاء مبجلس  الدول  إحدى  في  املؤسسة  الفردية  واملؤسسات  الشركات  و)ب(  اخلليجي  التعاون  مبجلس 
شريطة أن تكون أسهمها / حصصها مملوكة بالكامل من قبل األشخاص الطبيعيني املتمتعني بجنسية إحدى هذه الدول أو 
من قبل شركات أو هيئات مملوكة بالكامل من قبلهم و)ج( أي دائرة أو هيئة أو شركة تابعة حلكومة إحدى الدول األعضاء مبجلس 

التعاون اخلليجي.

المؤسسون: املؤسسون في الشركة الذين وقعوا على عقد تأسيس الشركة واملبينّة أسماؤهم ونسبة مساهمة كل منهم 
في هذه النشرة.

المكتتبون: املكتتبون املؤهلون للتقدم بطلبات لشراء عدد معني من األسهم املطروحة لالكتتاب العام وفقاً لهذه النشرة.

مصاريف إصدار: املصاريف والنفقات املتعلقة بتأسيس الشركة، مبا في ذلك أتعاب املستشارين ورسوم التسجيل ورسوم 
االكتتاب والتسويق والطباعة، وقد حددت مساهمة املساهمني في الشركة في هذه املصاريف بقيمة فلسني )2( عن كل سهم.

المستشار القانوني: هادف وشركاؤه.

النظام األساسي: النظام األساسي للشركة الذي سيتم إقراره في اجتماع اجلمعية التأسيسية للشركة.

نشرة االكتتاب: نشرة االكتتاب املاثلة كما أعّدها املؤسسون.

السجل التجاري: سجل الشركات التجارية لدى السلطة اخملتصة في اإلمارة املعنية.

سعر االكتتاب: السعر املطلوب لكل سهم مطروح هو )1( واحد درهم إماراتي يدفع منه عند االاكتتاب مبلغ )25( فلس عن كل 
سهم مكتتب فيه، وتسدد باقي قيمة كل سهم خالل سنتني من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

عقد التأسيس: عقد تأسيس الشركة الذي تبناه املؤسسون ووقعوا عليه.

فلس/فلوس: فلس )كسور العملة املعتمدة في دولة اإلمارات العربية املتحدة(.

فترة االكتتاب: يبدأ االكتتاب يوم 2011/5/1 ويستمر إلى حني موعد إغالق االكتتاب.

الشركة: شركة إشراق العقارية، شركة مساهمة عامة - قيد التأسيس وفقاً لقوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويُشار 
إليها أيضاً بـ )»إشراق العقارية«(. 

تاريخ اإلغالق: 2011/5/11 في متام الساعة اخلامسة مساًء، وهو آخر موعد لتلقي طلبات االكتتاب.

أواًل:  التعاريف
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تأسست شركة إشراق العقارية - شركة مساهمة خاّصة )»الشركة املساهمة اخلاصة«( عام 2006 من قبل مساهمني 	 
الذين يكونون اآلن قائمة املؤسسني في الشركة برأس مال وقدره مليار درهم.

وضع مؤسسو الشركة املساهمة اخلاصة نصب أعينهم هدفاً رئيساً، وهو إعداد هذه الشركة وتهيئتها لتكون لبنة 	 
لتأسيس شركة مساهمة عامة رائدة في مجال االستثمارات العقارية.

توطئة لذلك، قام مؤسسو الشركة املساهمة اخلاصة باتخاذ اخلطوات وإجراء الدراسات الالزمة لوضع استراتيجية 	 
استثمارية للشركة املساهمة العامة مبنية على أسس علمية تعكس اخلبرات العاملية في هذا اجملال، كما قامت 
الشركة املساهمة اخلاصة باتخاذ أقصى درجات احليطة في عملياتها االستثمارية وذلك من خالل االستثمار احلصيف 
في مشاريع عقارية محدودة ولكنها ناجحة، بحيث متكنت الشركة من احلصول على أرباح صافية وذلك خالل مدة 
لم تزد عن أربع سنوات من تاريخ تأسيسها. ستبني هذه النشرة فيما بعد قائمة بهذه املشروعات العقارية الهامة. 

أرباحاً معقولة 	  العقاري  من ناحية أخرى، فقد واصلت الشركة املساهمة اخلاصة من خالل استثماراتها في اجملال 
وجه اخلصوص في كل  العقاري على  االستثمار  بها سوق  مير  التي  واالقتصادية  املالية  األزمة  زيادة حدة  مع  قياساً 

العالم، حيث متكنت الشركة من حتقيق أرباح صافية عام 2009 مببلغ )109,611,881( درهم.

)وفقاً 	  وأصولها  حقوقها  لتقومي  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  إلى  بطلب  مؤخراً  اخلاصة  املساهمة  الشركة  تقدمت 
لألحكام املنصوص عليها في قانون الشركات التجارية( متهيداً لضم هذه األصول واحلقوق إلى الشركة املساهمة 
العامة التي يتم تأسيسها وفقاً لألحكام والشروط املنصوص عليها في هذه النشرة. وقد أصدر معالي وزير االقتصاد، 
رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع قراره رقم )2009/618( بتشكيل جلنة لتقومي أصول وحقوق الشركة، 
باشرت اللجنة املكلفة مهامها والتي تّوجت بإصدار قرارها بتقومي أصول وحقوق شركة إشراق العقارية )ش.م.خ.( 
أسهم  مقابل  واألصول  احلقوق  هذه  العامة  املساهمة  الشركة  وستتملك  درهم.  مليون   )675( قيمتها  قّدرت  التي 

عينية بهذه القيمة يتم االكتتاب فيها من قبل مساهمي الشركة املساهمة اخلاصة.

ويكون 	  التجارية  الشركات  قانون  مبوجب  عامة  مساهمة  شركة  شكل  على  الوليدة  الشركة  تأسيس  يتم  سوف 
اسمها »شركة إشراق العقارية – شركة مساهمة عامة« ومقرها الرئيسي في أبوظبي، وهي تطمح بأن تتبّوأ مكانة 
رائدة في سوق االستثمار العقاري، ابتداًء من دولة اإلمارات العربية املتحدة وامتداداً إلى أسواق واعدة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي، وسوف يبلغ رأس مال الشركة 1.500.000.000 درهم إماراتي.

اإلمارات 	  لدولة  واالجتماعي  االقتصادي  التطوير  في  املساهمة  من  أغراضها  حتقيق  خالل  من  الشركة  ستتمكن 
العربية املتحدة واملنطقة. أما اخلطة االستراتيجية التي تنوي الشركة تطبيقها فهي التركيز على مشاريع واعدة 

في القطاعات العقارية ذات اخملاطر املنخفضة.

ثانيًا: التمهيد لتأسيس 
شركـة مسـاهمـة عامـة 
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ثالثًا
شــــــروط
وأحــكام
االكتتـاب
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اسم الشركة املصدرة: شركة•إشراق•العقارية•ش.م.ع•)قيد•التأسيس(.	 

رأس املال: 1,500,000,000•درهم.•	 

القيمة اإلسمية للسهم:•)1(•درهم•واحد.	 

عدد وأنواع األسهم املطروحة لالكتتاب: 825,000,000•سهم،•نوعها:•نقدية.	 

سعر الطرح للسهم الواحد: )1(•درهم•واحد،•يدفع•منه•25٪•عند•االكتتاب.	 

مصاريف اإلصدار للسهم الواحد: )0,02(•درهم.	 

نسبة األسهم املطروحة إلى رأس املال: ٪55.	 

القيمة اإلجمالية لألسهم املطروحة: 825,000,000•درهم،•يدفع•منها•25٪•عند•االكتتاب.•	 

أحقية الشرائح املؤهلة لالكتتاب في األسهم املطروحة: االكتتاب•مفتوح•أمام•مواطني•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•	 
ومواطني•دول•مجلس•التعاون•اخلليجي•فقط.

احلد األدنى لالكتتاب: )10,000(•عشرة آالف•سهم•ومن•ثم•تتضاعف•مبعدل•)1000(•ألف•سهم•بعد•ذلك.•	 

قيمة احلد األدنى الكتتاب: )10,000(•عشرة أالف•درهم.	 

احلد األقصى لالكتتاب: )825,000,000(•ثمامنائة•وخمسة•وعشرون•مليون•سهم•لكل•مكتتب.	 

إصدار•	  إلي•مصاريف• باإلضافة• درهم• ثمامنائة•وخمسة•وعشرون•مليون• •)825,000,000( األقصى لالكتتاب:  احلد  قيمة 
بواقع•)16.500.000(•ستة•عشر•مليون•وخمسمائة•ألف•درهم.

طريقة السداد: 	 
1-•يتعني•على•كل•مساهم•أن•يدفع•نسبة•)25٪(•خمسة•وعشرين•في•املائة•من•القيمة•اإلسمية•لألسهم•املكتتب•فيها•

باإلضافة•إلى•كامل•قيمة•مصاريف•اإلصدار•لألسهم•املكتتب•فيها،•وقدرها•فلسان•عن•كل•سهم•يكتتب•فيه.
املكتتب•فيها(• )ونسبتها•75٪•من•قيمة•األسهم• املكتتب•فيها• املتبقي•من•قيمة•األسهم• يلتزم•املساهم•بسداد• •-2
على•دفعة•واحدة•أو•أكثر•خالل•مدة•ال•تتجاوز•سنتني•ميالديتني•تبدأ•من•تاريخ•قيد•الشركة•في•السجل•التجاري،•وذلك•
وفقاً•للشروط•واإلجراءات•التي•يقررها•مجلس•إدارة•الشركة.•يجب•دفع•نسبة•الـ•)25٪(•من•قيمة•األسهم•املكتتب•فيها•
باإلضافة•إلى•كامل•قيمة•مصاريف•اإلصدار•إلى•أحد•فروع•بنوك•االكتتاب•املذكورة•في•هذه•النشرة،•وذلك•بإحدى•الطرق•

التالية:
  

لصالح• املتحدة• العربية• اإلمارات• دولة• في• العاملة• البنوك• أحد• على• مسحوب• الدفع• مقبول• مصرفي• شيك• أ-•
»شركة•إشراق•العقارية•ش.م.ع•)قيد•التأسيس(«.

ب-•حتويل•مباشر•من•حساب•املكتتب•لدى•أحد•بنوك•االكتتاب•إلى•حساب•االكتتاب.
ال•تتحمل•الشركة•أو•بنوك•االكتتاب•أي•مسؤولية•عن•صحة•االكتتاب•في•حالة•سداد•مبالغ•االكتتاب•بأي•طريقة•بخالف•ما•

هو•وارد•أعاله.•
3-•سيصدر•بنك•االكتتاب•إيصاالً•باستالم•طلب•االكتتاب•وقيمة•املبلغ•املسدد•من•قبل•املكتتب•ويتوجب•على•املكتتب•
االحتفاظ•به•حتى•استالمه•إشعار•تخصيص•األسهم•له.•تعتبر•آخر•نسخة•من•طلب•االكتتاب•بعد•تقدميها•والتوقيع•
بيانات•عن• اإليصال• االكتتاب،•ويشمل•هذا• بالنسبة•لطلب• إيصال•استالم• االكتتاب•مبثابة• بنك• عليها•وختمها•بختم•

املكتتب•وعنوانه•وعدد•األسهم•املكتتب•فيها•واملبلغ•املدفوع•وتفاصيل•طريقة•الدفع•وتاريخ•االكتتاب.

بنوك االكتتاب:•بنك•أبوظبي•الوطني،•بنك•أبوظبي•التجاري،•بنك•االحتاد•الوطني،•بنك•اخلليج•األول،•بنك•دبي•اإلسالمي،•	 
مصرف•اإلمارات•اإلسالمي.

طريقة تخصيص األسهم للمكتتبني: االكتتاب•مفتوح•أمام•جميع•األشخاص•الطبيعيني•من•مواطني•دولة•اإلمارات•	 
العربية•املتحدة•ومواطني•دول•مجلس•التعاون•اخلليجي،•وكذلك•للشركات•اململوكة•بالكامل•من•قبل•أي•من•هاتني•الفئتني.•
في•حال•زيادة•الطلب•على•األسهم•املكتتب•فيها•على•األسهم•املطروحة•لالكتتاب•سيقوم•املؤسسون•بتخصيص•أسهم•
لكل•مكتتب•عدد•من• بحيث•يخصص• والتناسب• النسبة• بطريقة• املكتتبني• العام•على• لالكتتاب• املطروحة• الشركة•
األسهم•يساوي•نسبة•األسهم•التي•اكتتب•فيها•باملقارنة•مع•إجمالي•األسهم•التي•مت•االكتتاب•فيها•بشكل•كلي.•وفي•
حال•وجود•كسور•يتم•تقريب•األرقام•إلى•أقرب•رقم•صحيح.•ستقوم•الشركة•خالل•15•يوماً•من•تاريخ•إقفال•باب•االكتتاب•

بتخصيص•األسهم•وإخطار•املكتتبني•خطياً•بحصصهم•الناجتة•عن•التخصيص.

1- البيانات األساسية عن األسهم المطروحة لالكتتاب العام
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4- الجـدول الـزمني لـالكتـتاب واإلدراج: 
تلخص•التواريخ•احملددة•أدناه•اجلدول•الزمني•املتوقع•لالكتتاب،•وحتتفظ•الشركة•بحق•تعديل•أي•من•تواريخ•اجلدول•الزمني•
لالكتتاب•أو•اختصار•أو•متديد•الفترات•الزمنية•احملددة•له•بعد•احلصول•على•موافقة•السلطات•اخملتصة•ونشر•ذلك•التعديل•
في•الصحف•اليومية،•على•أنه•يجب•أن•ال•يقل•عدد•األيام•اخملصصة•لالكتتاب•عن•)10(•عشرة•أيام•وفقاً•ألحكام•قانون•

الشركات•التجارية•بدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.•

2- االستثناء من التخصيص عن طريق االكتتاب العام:

3- الحق في االكتتاب:

وفقاً•للقانون•االحتادي•رقم•)14(•لسنة•2006•بتعديل•بعض•أحكام•القانون•االحتادي•رقم•)8(•لسنة•1984•في•شأن•الشركات•
املطروحة• األسهم• من• املائة• في• )5٪(•خمسة• نسبة• يتجاوز• ال• مبا• االكتتاب• لالستثمار• اإلمارات• جلهاز• يحق• التجارية،•
لالكتتاب،•وسوف•يتم•تخصيص•النسبة•الكاملة•التي•سوف•يقوم•جهاز•اإلمارات•لالستثمار•باالكتتاب•بها•قبل•البدء•في•
التخصيص•لبقية•املكتتبني،•وفي•ضوء•ذلك•سيتم•تخفيض•حجم•التخصيص•املقرر•لهم•وذلك•على•النحو•الذي•تقرره•

اللجنة•التأسيسية.

االكتتاب•بأسهم•الشركة•متاح•أمام•جميع•األشخاص•الطبيعيني•من•مواطني•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•ومواطني•
دول•مجلس•التعاون•اخلليجي•وكذلك•للشركات•اململوكة•بالكامل•من•قبل•أي•من•هاتني•الفئتني.

2011/5/1 موعد•فتح•باب•االكتتاب

2011/5/11 موعد•إغالق•باب•االكتتاب

2011/5/25 إشعار•التخصيص•وإعالن•نسبة•تخصيص•األسهم•للمكتتبني

2011/5/25 إرسال•اإلخطارات•وفائض•االكتتاب•والعوائد•الناجمة•عنها•للمكتتبني

تاريخ•وساعة•ومكان•عقد•اجلمعية•العمومية•التأسيسية•للشركة

ً فندق•قصر•اإلمارات•2011/6/12•الساعة•3•عصرا االجتماع•األول

ً فندق•قصر•اإلمارات•2011/6/13•الساعة•3•عصرا االجتماع•الثاني•)إذا•لم•يكتمل•نصاب•انعقاد•االجتماع•األول(

ً فندق•قصر•اإلمارات•2011/6/14•الساعة•3•عصرا االجتماع•الثالث•)إذا•لم•يكتمل•نصاب•انعقاد•االجتماع•الثاني(

خالل•شهر•من•تاريخ••انعقاد•اجلمعية•العمومية•التأسيسية تاريخ•إدراج•أسهم•الشركة•لدى•سوق•األوراق•املالية•

10

طريقة إعادة األموال الفائضة للمكتتبني: إذا•مت•رفض•أي•طلب•لالكتتاب•في•األسهم،•سيقوم•املؤسسون•بإعادة•جميع•	 
املكتتبني• قبل• من• املدفوعة• املبالغ• إعادة• يتم• رفضت•طلباتهم.•كما•سوف• الذين• املكتتبني• قبل• من• املدفوعة• املبالغ•
والفائضة•عن•ما•مت•تخصيصه•ومقابل•مصاريف•اإلصدار•عن•األسهم•التي•لم•تخصص•والعوائد•الناجتة•عن•تلك•املبالغ•

إلى•املكتتبني•بعد•15•يوماً•من•إغالق•االكتتاب•من•خالل•بنوك•االكتتاب•املستلمة.

إدراج األسهم وتداولها: تقوم•الشركة•خالل•خمسة•عشر•يوم•عمل•من•تاريخ•صدور•القرار•الوزاري•بإعالن•تأسيسها•	 
بالتقدم•بطلب•بإدراج•أسهمها•في•أحد•األسواق•املالية•املرخصة•في•الدولة.

حقوق التصويت: جميع•األسهم•متساوية•من•ناحية•احلقوق•ولكل•سهم•صوت•واحد.	 

القيود أو احلظر على متلك األسهم:•يقتصر•حق•ملكية•أسهم•الشركة•على•املواطنني•ومواطني•دول•مجلس•التعاون•	 
اخلليجي.••

مدقق االكتتاب: ديلوت•اند•توش•أبوظبي•ص.ب•990	 

املستشار القانوني لالكتتاب: هادف•وشركاؤه•-•أبوظبي•ص.ب•3727	 

مدير اإلصدار: رويال•كابيتال•أبوظبي•ص.ب•53883	 

مسؤول عالقات املستثمرين: د.•سليمان•الضلعان•)هاتف:•02-6354854(	 

عوامل اخملاطرة: هناك•مخاطر•معينة•تتعلق•باالستثمار•في•هذا•الطرح،•وقد•مت•استعراض•هذه•اخملاطر•في•اجلزء•اخلاص•	 
»بعوامل•اخملاطرة«•في•هذه•النشرة•والتي•يجب•مراعاتها•بعناية•قبل•اتخاذ•قرار•االستثمار•في•األسهم
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إجراءات االكتتاب:

طلبات االكتتاب: 
• يحق•لكل•مكتتب•تقدمي•طلب•واحد•فقط•وفي•حالة•قيام•أي•مكتتب•بتقدمي•أكثر•من•طلب•واحد،•يحتفظ•مدير•اإلصدار•بحق•	

رفض•الطلبات•أو•عدد•من•الطلبات•املقدمة•من•ذلك•املكتتب•التي•تزيد•على•طلب•واحد•وعدم•تخصيص•أي•أسهم•له•أو•اتخاذ•
أي•إجراءات•يعتبرها•مدير•اإلصدار•مناسبة.

• يجب•على•املكتتبني•ملء•منوذج•طلب•االكتتاب•مع•إرفاقه•بكافة•املستندات•املطلوبة•وتقدميه•إلى•بنوك•االكتتاب•باإلضافة•إلى•	
اجلزء•الذي•يتوجب•سداده•كدفعة•أولى•من•مبلغ•االكتتاب.

• يجب•أن•تكون•بيانات•طلب•االكتتاب•املعبأة•بواسطة•املكتتب•واضحة•ومقروءة•بشكل•كامل•وإال•سيتم•رفض•طلب•االكتتاب.	
• يتطلب•االكتتاب•في•األسهم•قبول•املكتتب•ألحكام•عقد•تأسيس•الشركة•ونظامها•األساسي•والتقيد•بكافة•القرارات•الصادرة•	

عن•الشركة•وعن•جمعياتها•العمومية،•وال•يعتد•بأي•شروط•قد•يضعها•املكتتب•على•الطلب•وتعتبر•كأنها•لم•تكن.
• ال•تقبل•أي•صور•ضوئية•لطلبات•االكتتاب.	
• ال•يتعني•ملء•طلب•االكتتاب•إال•بعد•االطالع•على•نشرة•االكتتاب•املفصلة•وعقد•تأسيس•الشركة•ونظامها•األساسي.•يجب•بعد•	

ذلك•تقدمي•الطلب•إلى•أحد•فروع•بنوك•االكتتاب.•يجب•على•املكتتبني•أو•ممثليهم•أو•وكالئهم•املفوضني•تأكيد•صحة•املعلومات•
املتضمنة•في•الطلب•أمام•ممثل•بنك•االكتتاب•املعني.•يجب•التوقيع•بشكل•واضح•على•كل•طلب•اكتتاب•وذلك•من•قبل•املكتتب•

أو•من•ميثله•أصوالً.

طلبات االكتتاب املقدمة من الوكالء: 
يجوز•ألي•مكتتب•تفويض•وكيل•مللء•منوذج•االكتتاب•وإرفاقه•باملستندات•املطلوبة•باإلضافة•إلى•مبلغ•االكتتاب•وتقدميها•إلى•أي•من•
فروع•بنوك•االكتتاب•نيابة•عن•ذلك•املكتتب•ومع•مراعاة•أن•يكون•طلب•االكتتاب•مصحوباً•بنسخة•طبق•األصل•من•وكالة•قانونية•
استالم•خطاب• وفي• املكتتب• بالنيابة•عن• األسهم• االكتتاب•في• احلق•في• الوكيل• العدل•متنح• الكاتب• قبل• من• أصوالً• مصدقة•

تخصيص•األسهم•واملبلغ•املرجتع،•إن•وجد،•ويجب•على•الوكيل•تقدمي•الوكالة•القانونية•األصلية•ألغراض•إثبات•صفته.

املستندات املرفقة بطلبات االكتتاب:
يجب على املكتتبني تقدمي املستندات التالية مرفقة بطلبات االكتتاب:

)أ(•األفراد•من•مواطني•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة
1• أصل•ونسخة•من•خالصة•القيد•مبا•في•ذلك•الغالف•والصفحات•التي•حتتوي•على•تفاصيل•رب•األسرة•وتفاصيل•املكتب•باإلضافة•.

إلى•الصفحة•رقم•26•التي•حتتوي•على•تفاصيل•االسم•الكامل•لرب•األسرة.
2• أصل•ونسخة•من•جواز•سفر•املكتتب•ساري•املفعول•أو•بطاقة•الهوية..
3• إذا•كان•موقع•الطلب•هو•شخص•غير•مكتتب،•فيجب•تقدمي•وكالة•قانونية•مصدقة•أصوالً•مع•نسخة•منها..

)ب(•بالنسبة•لألفراد•من•مواطني•دول•مجلس•التعاون•اخلليجي
1• أصل•ونسخة•من•جواز•سفر•ساري•املفعول•للمكتتب..
2• إذا•كان•موقع•الطلب•هو•شخص•غير•مكتتب،•فيجب•تقدمي•وكالة•قانونية•مصدقة•أصوالً•مع•نسخة•منها..

)ج(•بالنسبة•للشركات•واملؤسسات•الفردية
1• أصل•ونسخة•من•الرخصة•التجارية•سارية•املفعول..
2• خالصة•سجل•الشركة•مبيناً•أسماء•الشركاء•فيها..
3• أصل•ونسخة•من•التفويض•تبني•أن•املتقدم•بطلب•االكتتاب•له•احلق•في•التوقيع•بالنيابة•عن•املكتتب•ومتثيله•وتقدمي•الطلب•.

وقبول•الشروط•واألحكام•املذكورة•في•هذه•النشرة•وفي•منوذج•االكتتاب.
4• جواز•السفر•األصلي•للمفوض•بالتوقيع•ونسخة•منه..
5• إذا•كانت•املستندات•املشار•إليها•أعاله•صادرة•في•أي•دولة•خليجية•فيتعني•تصديقها•من•قبل•اجلهات•اخملتصة•في•الدولة•التي•.

أصدرت•هذه•املستندات•ومن•قبل•اجلهات•اخملتصة•في•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.

5- المستندات واإلجراءات المطلوبة للتقدم لالكتتاب:

11

شروط وأحكام االكتتاب

Esraq Booklet Final.indd   11 4/21/11   5:07 PM



رابعًا
 الـــبــيــانات
األســاســـية

عن الشركة المصدرة
12
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1- نبذة عـــامـــة عن الشركـــة: 

اسـم الشركــة
 شركة•إشراق•العقارية•ش.م.ع•)قيد•التأسيس(.

أغراض الشركة
•تكون•األغراض•الرئيسة•للشركة•القيام•بالنشاطات•التالية•سواًء•داخل•أو•خارج•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة

مدة الشركة
)100(•مائة•سنة•ميالدية•تبدأ•من•تاريخ•صدور•قرار•وزير•االقتصاد•بإعالن•تأسيسها. 

السنة المالية
تبدأ•السنة•املالية•للشركة•من•أول•يناير•وتنتهي•في•31•ديسمبر•من•كل•سنة،•باستثناء•السنة•املالية•األولى•للشركة•فتبدأ•

من•تاريخ•قيدها•في•السجل•التجاري•وتنتهي•في•31•ديسمبر•من•السنة•التالية.•

نبذة عن القطاع الذي تعمل فيه الشركة ومزايا االستثمار فيه
ستعمل•الشركة•في•القطاع•العقاري•في•مناطق•مميزة•خصوصاً•في•إمارتي•أبوظبي•ودبي•مما•يحمل•معه•مزايا•من•عوائد•جيدة•

وآمنة•على•املدى•الطويل،•ويوضح•اجلدول•أدناه•مدى•تطور•السوق•العقاري•في•الدولة.••

• متّلك•وتشغيل•واالستثمار•في•جميع•أنواع•األموال•واألصول•الثابتة•واملنقولة•التابعة•للشركة،•مبا•في•ذلك•املشاريع•	
والعقارات•واملباني،•ويشمل•ذلك•ممارسة•سائر•النشاطات•املرتبطة•بها.

• إنشاء•وتشغيل•وبيع•وتأجير•وتطوير•جميع•أنوع•العقارات•واملباني،•مبا•في•ذلك•الفنادق•والشقق•املفروشة•واجملمعات•	
السكنية•واملراكز•التجارية•سواًء•داخل•أو•خارج•الدولة.

• تقدمي•خدمات•اإلدارة•والصيانة•للعقارات•واملباني•سواًء•داخل•أو•خارج•الدولة.	

أو•خارج•دولة• التالية•سواًء•داخل• الرئيسة•املنصوص•عليها•أعاله،•مزاولة•األعمال• للشركة•في•سبيل•حتقيق•أغراضها•
اإلمارات•العربية•املتحدة:

• تأسيس•شركات•تابعة•وتخويلها•السلطة•والصالحية•التي•تعتبرها•الشركة•مناسبة•أو•ضرورية•ألية•أغراض•تتعلق•	
بأغراض•الشركة•أو•بأية•توسعة•لها•أو•ألعمال•الشركة•سواًء•داخل•أو•خارج•الدولة.

• اكتساب•واالشتراك•في•أو•امتالك•األسهم•واحلصص•أو•املصالح•األخرى•في•شركات•أو•هيئات•أو•مشاريع،•داخل•وخارج•	
الدولة،•التي•تعمل•في•أي•مجال•مرتبط•بأغراض•الشركة•أو•بأي•توسعة•لها•أو•بأعمال•الشركة،•أو•تزاول•أعماالً•مماثلة•
لألعمال•التي•تقوم•بها•الشركة•أو•التي•قد•تساعد•الشركة•على•حتقيق•أغراضها•داخل•وخارج•الدولة•على•حد•سواء،•

ومتويل•تلك•الشركات•والهيئات•واملشاريع؛

• ائتمان•فيما•يتعلق•بتمويل•نشاطات•وأعمال•الشركة،•مبا•في•	 اتفاقيات•مع•بنوك•ومؤسسات•مالية•ووكاالت• إبرام•
ذلك•دومنا•حصر،•إصدار•الضمانات•ومنح•الضمانات•على•أصولها،•مبا•فيها•حصصها•أو•أصولها،•أو•حصص•أو•أسهم•
أو•أصول•شركاتها•التابعة،•وإبرام•اتفاقيات•فيما•يتعلق•بأغراض•الشركة•أو•بأي•توسعة•لها،•مبا•في•ذلك،•دومنا•حصر،•

إصدار•ضمانات•أو•منح•ضمانات•عوض،•أو•العمل•بصفة•كفيل؛

• إبرام•أي•عقود•واتفاقيات•مطلوبة•لتنفيذ•أغراض•الشركة،•مبا•في•ذلك•إبرام•عقود•اإلنشاء•والتشغيل•واإلدارة•والصيانة•	
والشراء•والبيع،•أو•االتفاقيات•املتعلقة•بإدارة•شركات•تعمل•في•مجال•إنشاء•أو•تطوير•أو•تشغيل•أو•صيانة•أي•من•
مرافق•الشركة،•أو•في•مجال•أي•خدمات•تبعية•ترتبط•بذلك،•أو•االتفاقيات•املتعلقة•بإنشاء•وتطوير•وتشغيل•وصيانة•

املرافق•التي•متتلكها•تلك•الشركات؛

• االشتراك•مع•الغير•في•تأسيس•شركات•أو•شراكات•أو•كيانات•أخرى•من•أجل•اكتساب•أو•تطوير•أو•امتالك•أو•تشغيل•	
أو•إدارة•أو•استبدال•أو•صيانة•مرافق•الشركة؛

• تقدمي•املساعدة•إلى•أي•طرف•آخر•من•أجل•احلصول•على•املوافقات•والرخص•املطلوبة•للشركة•أو•ألي•شركة•تابعة•لها،•	
والتنسيق•حسبما•قد•يكون•ذلك•ضرورياً•مع•الدوائر•احلكومية•احمللية•واالحتادية•فيما•يتعلق•بهذا•األمر؛

• استخدام•على•نفقة•الشركة•أي•وكيل•أو•وكالء•في•أي•جزء•من•العالم•ودفع•أتعابهم،•سواء•كانوا•مديري•أو•محافظي•	
استثمار•أو•محامني•أو•مصرفيني•أو•محاسبني•أو•استشاريني•أو•مهندسني•أو•مديرين،•أو•غيرهم،•وذلك•للقيام•بأي•عمل•

أو•فعل•مطلوب•إجراؤه•أو•القيام•به•حتقيقاً•ألغراض•الشركة،•مبا•في•ذلك•استالم•ودفع•أي•مبلغ•وإبرام•املستندات؛•و

• مزاولة•أي•عمل•أو•نشاط•يكون•متصالً•بأي•من•أعمال•الشركة•أو•تابعاً•لتلك•األعمال،•ويعزز•بصورة•مباشرة•أو•غير•	
ربحية• أخرى•من• ويزيد•بطريقة• أو•غيرها،• أو•أصولها• أو•ممتلكاتها• الشركة• أي•من•مشاريع• أو• مباشرة•قيمة•كافة•
الشركة،•أو•يعزز•مصالح•الشركة•أو•مصالح•الشركاء•فيها.•وتتمتع•الشركة•بكامل•السلطة•والصالحية•التخاذ•

اإلجراءات•الضرورية•أو•املناسبة•لتحقيق•وتنفيذ•األغراض•املذكورة•أعاله.

13
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نظرة اقتصادية كلية
• في•	 متوقعة• زيادة• مع• •2010 لسنة• •٪2.5 إلى• تصل• متوقعه• منو• نسبه• مع• والنمو• للتعافي• إشارات• االقتصاد• يعطى•

التضخم•ومنو•في•عدد•السكان•وانخفاض•معدل•البطالة.

• لقد•تسبب•الكساد•العاملي•احلالي•في•بطء•حاد•لقطاع•اإلنشاءات•في•دوله•اإلمارات•العربية•املتحدة•مما•أثر•على•االقتصاد•	
الكلي•للدولة.

• نسبة•منو•الناجت•القومي•احلقيقي•وصلت•إلى•3.5٪•في•2009.	

• إن•زيادة•تدريجية•في•إنتاج•البترول•وأسعاره•ومنو•مشروعات•البنية•التحتية•قد•تؤدى•إلى•منو•متوقع•بنسبه•2.5٪•في•	
.2010

• من•املتوقع•أن•يؤثر•جناح•عمليات•إعادة•جدولة•ديون•شركة•دبي•العاملية•إيجابياً•على•عودة•الثقة•في•السوق•العقاري•في•	
الدولة.•

• من•املتوقع•أن•تصل•نسبه•النمو•للناجت•القومي•احلقيقي•إلى•4.2٪•في•2011.	

14

رؤية مؤشرات العقارات في اإلمارات
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رؤية عن االقتصاد

نظرة اقتصادية كلية
يعطي االقتصاد إشارات للتعافي والنمو مع نسبة منو متوقعة تصل إليى 
٢٫٥٪ لسنة ٢٠١٠، وأيضاً زيادة متوقعة في التضخم ومنو في عدد السكان 

وانخفاض معدل البطالة.
إن نسب الكساد العاملي في بطء حاد في قطاع اإلنشاءات في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة أثر على االقتصاد الكلي للدولة.
نسبة منو الناجت القومي احلقيقي تصل إلى ٣٫٥٪ في عام ٢٠٠٩.

زيادة تدريجية في إنتاج البترول وأسعاره ومنو مشروعات البنية التحتية قد 
تؤدي إلى منو متوقع بنسبة ٢٫٥٪ في عام ٢٠١٠.

من املتوقع أن يؤثر جناح عمليات إعادة جدولة ديون شركة دبي العاملية على 
عودة الثقة إلى األسواق.

من املتوقع أن تصل نسبة منو الناجت القومي احلقيقي إلى ٤٫٢٪ في عام ٢٠١١

االقتصاد اإلماراتي يظهر إشارات تعافي وحتسن بنسبة منو ٢٫٥٪ لسنة ٢٠١٠م، ومتوقع زيادة التضخم والتعداد السكاني وبانخفاض معدل البطالة.

معدل منو الناجت القومي احلقيقي لإلمارات

التعداد السكاني والوظائف في اإلمارات

Source: Economist Intelligence Unit – May 2010 Sources: Asteco Abu Dhabi/Dubai Q1-10, Emirates Business 24.7, Cushman & Wakefield – Atlas Summary 
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لمحة عامة عن تأسيس شركة إشراق العقارية )ش.م.خ.(:
وقد• العقاري،• االستثمار• نشاط• تأسيسها• منذ• تزاول• وهي• •،2006/12/24 بتاريخ• )ش.م.خ.(• العقارية• إشراق• شركة• تأسيس• مت•

تعرضت•مقدمة•هذه•النشرة•ألهم•مراحل•تأسيس•الشركة•وصوالً•إلى•حتولها•إلى•شركة•مساهمة•عامة.

مشروع ذاجيتواي في خليج زايد )زايد باي(:
اجلزيرة• إلى• للدخول• بوابة• ويشكل• أبوظبي،• جزيرة• مدخل• على• املشروع• يقع•
بني•جسر•املقطع•وجسر•الشيخ•زايد،•وهو•موقع•استراتيجي•ذو•واجهة•بحرية•
وحي• أبوظبي• كمطار• أبوظبى• خطة• مشروعات• يتوسط• وموقع• متميزة•
العاصمة•وشاطئ•الراحة•وجزيرة•الرمي•ووسط•املدينة.•ويكون•مجتمع•متكامل•
على• والترفيهية• والفندقية• والتجارية• واملكتبية• السكنية• املساحات• من•

الواجهة•املائية•مباشرة.

مشروع جميرا رايز بجميرا فليج 
متكامل• مشروع• أكبر• وهو• العقارية،• نخيل• لشركة• املتميزة• املشروعات• أحد•
داخل•دبى•يقع•بني•شارع•اإلمارات•وشارع•اخليل•وشارع•البرشاء،•ويحتوى•املشروع•
على•مناطق•سكنية•ومكتبية•وجتارية•ومراكز•جتارية•ومجمعات•رياضية•ومدارس•
وغيرها•من•املرافق.•ويذكر•أنه•قد•مت•تنفيذ•80٪•من•أعمال•البنية•التحتية•لهذا•

املشروع•كما•مت•بيع•95٪•من•قطع•األراضي•اخلاصة•باملشروع.

مشروع مارينا رايز في جزيرة الريم:
أصبحت•جزيرة•الرمي•اليوم•مدينة•متكاملة•البنية.•تقع•جزيرة•الرمي•على•الساحل•
وتتضمن• مربع• قدم• مليون• •69 مساحتها• وتبلغ• أبوظبي• جلزيرة• الشمالي•
ومدارس•وجامعات•ومنشآت• وفنادق•ومستشفيات• وجتارية• مشروعات•سكنية•

ترفيهية•متكاملة.

ويقوم•على•تطوير•جزيرة•الرمي•ثالث•شركات•رئيسة،•ومتتلك•شركة•طموح•أكبر•
النسبة• وتقسم• املشروعات،• من• •٪60 إلى• تصل• باجلزيرة• التطوير• من• حصة•

الباقية•بني•شركة•صروح•وشركة•الرمي•لالستثمار•بالتساوي.

المشروعات الرئيسة:
تتضمن•مساحات• ودبى• أبوظبي• في•مدينتي• رئيسة• ثالثة•مشروعات• بتطوير• )ش.م.خ.(• العقارية• إشراق• تقوم•شركة•

سكنية•ومكتبية•وجتارية•وفندقية.•وفيما•يلي•حملة•عن•هذه•املشروعات.

البيـانات األساسية عن الشركة المصدرة
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استراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية للنمو والتطور
التركيز•على•تطوير•املشاريع•التي•لديها•اآلن•في•أبوظبي•لتحقيق•عوائد•جيدة•ومن•ثم•التوسع•مبناطق•مميزة•داخل•

الدولة•وخارجها،•خصوصاً•في•منطقة•اخلليج•العربي.

عناصر القوة والميزات التنافسية والتحديات التي تواجهها الشركة
متيز•الشركة•بعناصر•قوة•تتمثل•أهمها•في•حصولها•على•مواقع•مميزة•للتطوير•العقاري•في•أبوظبي•واخلبرة•في•
مجال•التطوير•العقاري.•أما•أهم•التحديات•فتتمثل•في•التنافس•الذي•تواجهه•الشركة•مع•شركات•عقارية•أخرى•

تعمل•في•ذات•اجملال.

أبوظبي• مدينتي• في• ثالثة•مشروعات• بتطوير• العقارية• إشراق• تقوم•شركة•
وجتارية• ومكتبية• العقارية•مساحات•سكنية• احملفظة• هذه• وتتضمن• ودبي،•

وفندقية.

مشروع جميرا رايز في جميرا فليج
أحد•املشروعات•املتميزة•لشركة•نخيل•العقارية،•وهو•أكبر•مشروع•متكامل•
ويحتوي• البرشاء• وشارع• اخليل• وشارع• اإلمارات• شارع• بني• يقع• دبي،• داخل•
رياضية• ومجمعات• وموالت• وجتارية• ومكتبية• مناطق•سكنية• املشروع•على•
وغيرها.•ويذكر•أنه•مت•تنفيذ•80٪•من•أعمال•البنية•التحتية•للمشروع،•كما•مت•

بيع•95٪•من•قطع•األراضي•اخلاصة•باملشروع.

مشروع ذاجيتواي في خليج زايد )زايد باي(
يقع•املشروع•على•مدخل•جزيرة•أبوظبي،•ويشكل•بوابة•للدخول•إلى•اجلزيرة،•
ويقع•بني•جسر•املقطع•وجسر•الشيخ•زايد•في•موقع•استراتيجي•ذو•واجهة•
بحرية•متميزة•في•موقع•يتوسط•مشروعات•خطة•أبوظبي،•كمطار•أبوظبي•
وحتيى•العاصمة•وشاطئ•الراحة•وجزيرة•الرمي•ووسط•املدينة،•ويكون•مجتمع•
متكامل•من•املساحات•السكنية•واملكتبية•والتجارية•والفندقية•والترفيهية•

على•الواجهة•املائية.

مشروع مارينا رايز في جزيرة الريم
جزيرة•الرمي•مدينة•متكاملة•بحد•ذاتها،•مبنية•على•جزيرة•طبيعية•تقع•على•
مربع،• قدم• مليون• •69 مساحتها• وتبلغ• أبوظبي،• جلزيرة• الشمالي• الساحل•
وتتضمن•مشروعات•سكنية•وجتارية•وفنادق•ومستشفيات•ومدارس•وجامعات•
الرمي،• تطوير• رئيسية•على• ثالث•شركات• تقوم• ترفيهية•متكاملة.• ومنشآت•
•٪60 إلى• اجلزيرة•تصل• في• التطوير• أكبر•حصة•من• الطموح• ومتتلك•شركة•
الرمي• وشركة• صروح• شركة• بني• الباقية• النسبة• ويتقاسم• املشروعات،• من•

بالتساوي.•

16
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أهم البنوك التي تتعامل معها الشركة
بنك•اخلليج•األول،•بنك•أبوظبي•التجاري،•مصرف•أبوظبي•اإلسالمي.

2- بيان باستثمارات شركة إشراق العقارية )ش.م.خ.(: 
وتبلغ• ألف•سهم•فقط• مائتي• الشركة• تتملك• أسهم•مصرف•عجمان،•حيث• في• استثمار•صغيرة• الشركة•محفظة• لدى•

قيمتها•الدفترية•اإلجمالية•مائتي•ألف•درهم.•

)ش.م.خ.(  العقارية  إشراق  لشركة  المالية  القوائم  ملخص   -3
كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009: 

الجنسية الصفة االســــم

اإلمارات رئيس•اجمللس صالح•محمد•بن•نصرة•العامري

السعودية عضو•منتدب جمال•حمد•الصغير

اإلمارات عضو حمد•خلفان•الشامسي

السعودية عضو ياسر•حمد•الصغير

اإلمارات عضو علي•بن•سليم

السعودية عضو عمر•صالح•بابكر

اإلمارات عضو حميد•راشد•الشامسي

الجنسية الصفة االســــم

السعودية العضو•املنتدب م/•جمال•حمد•الصغير

السعودية املدير•العام د/•سليمان•محمد•الضلعان

بريطانيا مدير•مالي•وإداري ليزلي•برودمان

مصر مدير•الشؤون•القانونية ياسر•نورالدين

مصر مدير•الشؤون•الهندسية م/•أشرف•حمدي•محمد•طاهر

الفلبني مدير•قسم•التقنية م/•جورج•مايكل

بيان بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة:

بيان المديرين المسؤولين:

17
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) أ ( الميزانية العمومية لشركة إشراق العقارية )ش.م.خ.( وحساب األرباح والخسائر كما في 31 ديسمبر 2009

2009 2008

بالدرهم بالدرهم

الموجودات

موجودات غير المتداولة

1,832,422 2,310,130 ممتلكات•ومعدات

849,715,710 1,033,715,710 استثمارات•عقارية

217,132,801 178,395,275 ذمم•مدينة•جتارية•وأخرى

- 30,318,750 ذمم•مدينة•ألطراف•مرتبطة

200,153 200,153 موجودات•مالية•متوفرة•للبيع

1,068,881,086 1,244,940,018 مجموع موجودات غير متداولة

موجودات متداولة

181,245,132 181,245,132 أراضي•محتفظ•بها•إلعادة•بيعها

444,046,478 184,124,535 ذمم•مدينة•جتارية•وأخرى

- 25,987,500 ذمم•مدينة•ألطراف•مرتبطة

222,039,801 193,834,616 النقد•ومرادفات•النقد

847,331,411 585,191,783 مجموع موجودات متداولة

1,916,212,497 1,830,131,801 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال واالحتياطيات

1,000,000,000 500,000,000 رأس•املال

63,791,745 52,830,557 احتياطي•قانوني

104,612,887 440,962,194 أرباح•مستبقاة

1,168,404,632 993,792,751 مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

- 1,653,370 ذمم•دائنة•جتارية•وأخرى

84,340,164 196,547,121 ذمم•دائنة•ألطراف•مرتبطة

10,293,075 61,758,450 قروض•بنكية•-•طويلة•األجل

240,380 - مخصص•مكافأة•نهاية•اخلدمة

94,873,619 259,958,941 مجموع مطلوبات غيرمتداولة

مطلوبات متداولة

65,203,069 77,917,189 دفعات•مقدمة•لعمالء

272,292,037 274,627,184 ذمم•دائنة•جتارية•وأخرى

275,238,265 176,180,336 ذمم•دائنة•ألطراف•مرتبطة

40,200,875 47,655,400 قروض•بنكية•-•قصيرة•األجل

652,934,246 576,380,109 مجموع مطلوبات متداولة

747,807,865 836,339,050 مجموع المطلوبات

1,916,212,497 1,830,131,801 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

18
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)ب( بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

2009 2008

بالدرهم بالدرهم

310,500,000 408,996,582 إيرادات•بيع•األراضي

(184,000,000) (329,196,594) تكلفة•األراضي•املباعة

126,500,000 79,799,988 إجمالي الربح

(3,998,186) (7,840,101) مصاريف•بيع•وتسويق

(12,381,762) (7,788,979) مصاريف•عمومية•وإدارية

(8,018,090) (2,791,158) تكاليف•التمويل

- 283,392,425 صافي•ربح•من•استثمارات•عقارية•بالقيمة•العادلة

7,509,919 4,758,390 إيرادات•فوائد،•صافي

109,611,881 349,530,565 صافي ربح السنة

البيـانات األساسية عن الشركة المصدرة
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أكتتب•املؤسسون•املبينة•أسماؤهم•أدناه•في•نسبة•)%45(•في•املائة•من•أسهم•رأس•مال•الشركة•أي•ما•يعادل•)675,000,000(•
سهم•وبقيمة•إجمالية•قدرها•ستمائة•وخمسة•وسبعون•مليون•درهم•كحصص•عينية•باإلضافة•إلى•مصاريف•اإلصدار•وقد•
مت•حتديد•قيمة•احلصة•العينية•مببلغ•)675,000,000(•درهم،•بسعر•درهم•واحد•للسهم•حيث•دخلت•احلصة•العينية•كاملة•في•

تكوين•رأسمال•الشركة•وعلى•النحو•البنّي•في•الباب•الثاني•من•النظام•األساسي•للشركة.•

فيما•يلي•بيان•بأسماء•املؤسسني•وحصص•كل•منهم•في•رأس•مال•الشركة.•

هيكل رأس مال شركة إشراق العقارية )ش.م.خ.( الحالي قبل بدء االكتتاب:

4- بيان تطور رأس المال:

نسبة 
التملك في 

إجمالي رأس 
المال

القيمة 
اإلجمالية 
لمصاريف 

اإلصدار

القيمة 
اإلجمالية 

لألسهم

كمية  
األسهم

نوع 
األسهم

جنسية 
المؤسس اسم المؤسس

4,5% 1,350,000 67,500,000 67,500,000 عينية اإلمارات 1•-•شركة•العون•لالستثمارات•
املالية•ذ.م.م

0,675% 202,500 10,125,000 10,125,000 عينية السعودية 2•-•صاحب•السمو•امللكي•
األمير•فيصل•بن•عبداجمليد•

بن•عبدالعزيز•آل•سعود

4,5% 1,350,000 67,500,000 67,500,000 عينية اإلمارات 3•-•شركة•الطموح•
لالستثمارات•املالية

0,675% 202,500 10,125,000 10,125,000 عينية اإلمارات 4•-•ريليكو•ليمتد•ذ.م.م

14,175% 4,252,500 212,625,000 212,625,000 عينية اإلمارات 5•-•شركة•حمد•الصغير•
لالستثمار•ذ.م.م

3,375% 1,012,500 50,625,000 50,625,000 عينية السعودية 6•-•عبدالعزيز•بن•إبراهيم•آل•
إبراهيم

3,15% 945,000 47,250,000 47,250,000 عينية السعودية 7•-•شركة•أبناء•صالح•
عبدالعزيز•بابكر•للتجارة

2,7% 810,000 40,500,000 40,500,000 عينية السعودية 8•-•صالح•محمد•احلميد

2,25% 675,000 33,750,000 33,750,000 عينية السعودية 9•-•شركة•عبداللطيف•سعود•
البابطني•وإخوانه•احملدودة

2,25% 675,000 33,750,000 33,750,000 عينية السعودية 10•-•عبدالرحمن•محمد•
الرقيب

1,8% 540,000 27,000,000 27,000,000 عينية السعودية 11•-•شركة•راشد•
العبدالرحمن•الراشد•

وأوالده

1,35% 405,000 20,250,000 20,250,000 عينية السعودية 12•-•مطلق•صالح•احلناكي

1,35% 405,000 20,250,000 20,250,000 عينية السعودية 13•-•صالح•محمد•احلجاج

1,125% 337,500 16,875,000 16,875,000 عينية السعودية 14 -•شركة•التعمير•احملدودة

0,45% 135,000 6,750,000 6,750,000 عينية السعودية 15•-•عبداهلل•محمد•احلجاج

0,45% 135,000 6,750,000 6,750,000 عينية السعودية 16•-•شركة•عبدالقادر•املهيدب•
وأوالده

0,225% 67,500 3,375,000 3,375,000 عينية السعودية 17•-•ناصر•فضل•عقيل

20
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هيكل رأس مال الشركة بعد اكتمال االكتتاب:

سيبلغ•رأس•مال•الشركة•املدفوع•بعد•اكتمال•االكتتاب•العام•مبلغ•)1,500,000,000(•درهم•موزع•على•)1,500,000,000(•سهم•بقيمة•
إسمية•تبلغ•)1(•درهم•للسهم.

أكتتب•املؤسسون•مبا•نسبته•)%45(•في•املائة•من•إجمالي•رأس•مال•الشركة،•أي•ما•يعادل•)675,000,000(•سهم،•وقد•عرضت•الشركة•
خطتها•على•هيئة•األوراق•املالية•والسلع•بدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•لطرح•نسبة•)%55(•في•املائة•من•إجمالي•رأس•املال•والتي•متثل•

)825,000,000(•سهم•بقيمة•إسمية•قدرها•)1(•درهم•للسهم•مضافاً•إليها•)0,02(•درهم•كمصاريف•إصدار•عن•كل•سهم.•
عدد•األسهم•اخملصصة•للمؤسسني:••675,000,000•سهم •-

عدد•األسهم•اخملصصة•للمكتتبني•عير•املؤسسني:•825,000,000•سهم• •-
اإلجمالي:••1,500,000,000•سهم• •-

5- بيان بالدعاوى والمنازعات القائمة حاليًا: 
تقدم•سبعة•مشترين•لبعض•الوحدات•السكنية•التي•تقوم•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•بتطويرها•وبيعها•برفع•دعاوى•على•
شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•ملطالبتها•بإلغاء•عقود•شرائهم•لهذه•الوحدات•وإرجاع•املبالغ•التي•قاموا•بسدادها•كدفعة•أولى•

لهم.•هذه•القضايا•مرفوعة•حالياً•أمام•محكمة•أبوظبي•االبتدائية.•فيما•يلي•أسماء•املدعني•وقيمة•املطالبة:•

قيمة المطالبة )بالدرهم( البيـــــــان م

83,709 نزاع•من•مشتري•وحدة•عقارية•)محمد•فيصل•رنا(•بطلب•إلغاء•العقد 1

83,389 نزاع•من•مشتري•وحدة•عقارية•)سيد•قيوم•حسني(•بطلب•إلغاء•العقد 2

97,324 نزاع•من•مشتري•وحدة•عقارية•)محمد•خرام•الطاف•مالك(•بطلب•إلغاء•العقد 3

83,709 نزاع•من•مشتري•وحدة•عقارية•)كمران•قادر•زهير•أحمد(•بطلب•إلغاء•العقد 4

87,543 نزاع•من•مشتري•وحدة•عقارية•)بابر•بيجا(•بطلب•إلغاء•العقد 5

85,626 نزاع•من•مشتري•وحدة•عقارية•)شارق•أظهر•عثماني(•بطلب•إلغاء•العقد 6

81,153 نزاع•من•مشتري•وحدة•عقارية•)محمد•عاطف•اوديا•وار(•بطلب•إلغاء•العقد 7

602,453 اإلجمالــــــــي

6- بيان بالقوى العاملة: 
يعمل•لدى•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•عدد•من•املوظفني•الذين•ميكن•تقسيمهم•إلى•الفئتني•التاليتني:•

• اإلدارة•العليا•)املديريون•التنفيذيون(:•وعددهم•ستة•موظفني•وقد•بلغ•إجمالي•مستحقاتهم•السنوية•كما•في•31/12/2009 	
)2,532,699(•درهم.

• العاملون•في•اإلدارة•الفنية•والتنفيذية:•وعددهم•)28(•ثمانية•وعشرون•موظفاً•وقد•بلغ•إجمالي•مستحقاتهم•السنوية•كما•	
في•31/12/2009•)4,772,104(•درهم.•

الهيكل التنظيمي

البيـانات األساسية عن الشركة المصدرة

Source: Management Information

جلنة املراجعةاملراجع اخلارجي

جلنة التطويرجلنة الشؤون اإلدارية

التسوق التطوير العقاري الشؤون اإلدارية

مسؤول حسابات العمالء إدارة املشاريع التوظيف

اإلدارة العقارية املالية

البحوث والدراسات العقارية التقنية واملعلومات

احلسابات

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

العضو املنتدب

قسم التسويق واملبيعاتقسم التشغيل والتطويرقسم املالية واإلدارية 
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7- أهم السياسات المحاسبية المتبعة: 
تتبع•الشركة•في•إعداد•بياناتها•املالية•املوحدة•املعايير•الدولية•إلعداد•التقارير•املالية،•وفيما•يلي•بيان•مختصر•بهذه•املعايير.

العقارات	 
يتم•القياس•األولي•لالستثمارات•العقارية•والتي•يحتفظ•بها•للحصول•على•إيرادات•إيجار•و•/•أو•زيادة•قيمتها•بالتكلفة•
ومن•ضمنها•تكاليف•املعاملة.•ويتم•الحقاً•قياس•االستثمارات•العقارية•بالقيمة•العادلة.•يتم•إدراج•األرباح•واخلسائر•الناجتة•
إن• فيها.• تنتج• التي• الفترة• نفس• في• املوحد• الدخل• بيان• في• العقارية• لالستثمارات• العادلة• القيمة• في• التغيرات• عن•
حتديد•القيمة•العادلة•الستثمارات•العقارات•يتطلب•استخدام•تقديرات•كالتدفقات•النقدية•املستقبلية•الناجتة•عن•األصل•
ومعدالت• العامة(،• تصليحه• ومتطلبات• العقار• حالة• املستقبلية،• اإليرادات• املستأجرين،•جدول• اإليجار،•صفات• )كمبالغ•
املمكن• القيمة• بصافي• أو• بالتكلفة• بيعها• إلعادة• بها• احملتفظ• األراضي• إدراج• يتم• األصول.• هذه• على• املطبقة• اخلصم•
حتصيلها،•أيهما•أقل،•وتضم•التكلفة•سعر•األرض•املشتراة.•إن•صافي•القيمة•املمكن•حتصيلها•هي•سعر•البيع•املقدر•بعد•

اقتطاع•كافة•املصاريف•الضرورية•إلمتام•البيع.

االعتراف باإليراد	 
يتم•قياس•اإليراد•بالقيمة•العادلة•للمبلغ•املستلم•أو•الذي•سيتم•استالمه•خالل•املسار•االعتيادي•ألعمال•الشركة،•وذلك•

على•النحو•التالي:
أ-•بيع•العقارات

يتم•االعتراف•بإيراد•بيع•العقارات•عندما•تؤول•املنفعة•العادلة•في•العقار•إلى•املشتري•وعند•الوفاء•بكافة•الشروط•التالية:
قيام•الشركة•بتحويل•اخملاطر•الهامة•ومنافع•ملكية•العقار•إلى•املشتري. •–

عدم•احتفاظ•الشركة•بعالقة•إدارية•مستمرة•إلى•احلد•املرتبط•عادة•بامللكية•وال•بالرقابة•الفعالة•على•العقار•املباع. •–
إمكانية•قياس•قيمة•اإليراد•بصورة•موثوقة. •–

إنه•من•احملتمل•أن•تتدفق•املنافع•االقتصادية•املرتبطة•بالعملية•إلى•الشركة. •–
إمكانية•قياس•التكاليف•التي•تكبدت•أو•التي•سيتم•تكبدها•في•العملية•بصورة•موثوقة. •–

ب-•إيراد•التأجير
يتم•االعتراف•بإيراد•التأجير•من•اإليجارات•التشغيلية•على•أساس•القسط•الثابت•على•مدى•فترة•التأجير.

ج-••إيراد•الفوائد
يسجل•إيراد•الفوائد•على•أساس•مبدأ•االستحقاق•بالرجوع•إلى•أصل•الوديعة•القائمة•وسعر•الفائدة•الفعلي•املالئم.

د-•أنصبة•األرباح
يتم•االعتراف•بأنصبة•األرباح•عندما•ينشأ•احلق•في•استالم•تلك•الدفعات.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة	 
يتم•تصنيف•املوجودات•املالية•بالقيمة•العادلة•من•خالل•الربح•أو•اخلسارة•عندما•يكون•األصل•املالي•محتفظ•به•للمتاجرة•

أو•عند•تصنيفه•من•قبل•اإلدارة•بالقيمة•العادلة•من•خالل•الربح•أو•اخلسارة.
يتم•تصنيف•األصل•املالي•كأصل•محتفظ•به•للمتاجرة•في•حال:

أ-•مت•االستحواذ•عليه•مبدئياً•بهدف•بيعه•في•املستقبل•القريب؛•أو
ب-•كونه•جزءاً•من•محفظة•أدوات•مالية•محددة•تقوم•اجملموعة•بإدارتها•ولها•منط•فعلي•حديث•يظهر•حتصيل•أرباح•قصيرة•

األجل؛•أو
ج-•كونه•من•املشتقات•التالية•غير•املصنفة•وغير•الفعالة•كأداة•حتوط.
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8- بيان بالقروض والتسهيالت االئتمانية والمديونيات: 
النحو• ائتماني•على• املترتبة•عن•قرض•واحد•وتسهيل• ال•يوجد•على•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•أي•مديونيات•سوى•تلك•

التالي:

• خالل•عام•2009•حصلت•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•على•تسهيالت•ائتمانية•)سحب•على•املكشوف(•مببلغ•2,838,550 	
درهم•من•بنك•أبوظبي•التجاري•وذلك•بحد•أقصى•وقدره•مبلغ•5,000,000•درهم•للسحب•على•املكشوف•ومعدل•الفائدة•٪2•

سنوياً•فوق•معدل•الودائع.

• خالل•عام•2008•حصلت•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•على•تسهيالت•ائتمانية•بوسطية•املدة•)قرض(•مببلغ•130•مليون•	
لها.• عمالء• من• الشركة• ملصلحة• صادرة• درهم• •154,396,125 قيمتها• بضمان•شيكات• التجاري• أبوظبي• بنك• من• درهم•
عدم•حتصيل• حالة• في• القرض• عن•سداد• والشركة•مسؤولة• تلك• الشيكات• من•خالل• القرض• بتسوية• البنك• وسيقوم•

الشيكات•يبلغ•معدل•الفائدة•على•القرض••2.25٪•فوق•ايبور•ثالثة•أشهر•على•أال•يقل•احلد•األدنى•عن•4.5٪•سنوياً.

يبني•اجلدول•التالي•مسؤوليات•ومديوينات•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•كما•في•2009/12/31•مقارنة•بـ•2008/12/31:

2008 2009

بالدرهم بالدرهم

المطلوبات متداولة

47,655,400 47,655,400 قروض•بنكية•-•قصيرة•األجل

- 2,838,550 السحب•على•املكشوف

50,493,950 47,655,400 مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

61,758,450 - قروض•بنكية•-•طويلة•األجل

61,758,450 - مجموع المطلوبات الغير متداولة

109,413,850 50,493,950 الرصيد بنهاية السنة
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9- بيان بالرهونات واالمتيازات الحالية على أصول:
لم•يتم•ترتيب•أي•رهونات•أو•امتيازات•حالية•على•أي•من•أصول•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•وذلك•فيما•عدا•رهن•وديعة•نقدية•

مببلغ•)25(•مليون•درهم•لصالح•بنك•أبوظبي•التجاري•مقابل•من•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•تسهيالت•ائتمانية.••

10- قــرار مجلس اإلدارة والجمعية العمومية بطرح األسهم لالكتتاب العام: 
صدر•قرار•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•لشركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•بتحولها•إلى•شركة•مساهمة•عامة•بتاريخ•2009/4/28.•

11- لجنة التأسيس:
عني•املؤسسون•في•الشركة•السادة•التالية•أسماؤهم•كأعضاء•في•جلنة•تأسيس•الشركة•للقيام•نيابة•عن•املؤسسني•بجميع•
التجارية• الشركات• في•شأن• •1984 لسنة• •)8( رقم• االحتادي• القانون• في• الوارد• النحو• وعلى• الشركة• لتأسيس• الالزمة• األعمال•

وتعديالته:

1-•السيد:•جمال•حمد•الصغير•)رئيس•اللجنة(•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2-•السيد:•حمد•خلفان•الشامسي•)عضو•اللجنة(

3-•السيد:•ياسر•حمد•الصغير•)عضو•اللجنة(

12- مخــاطــر االسـتثمـــــار:
إن•الغرض•من•هذا•البند•هو•بحث•بعض•اخملاطر•واحملاذير•والعوامل•التي•ميكن•أن•تؤثر•سلباً•على•الشركة•أو•على•املكتتبني•في•أسهمها•
إلى• أن•يأخذوا•بعني•االعتبار•هذه•اخملاطر•واحملاذير•باإلضافة• أو•غير•منتظمة،•ويتعني•على•املكتتبني• سواء•كانت•تلك•اخملاطر•منتظمة•

املعلومات•األخرى•الواردة•في•هذه•النشرة.•

وجتدر•اإلشارة•إلى•أن•احملاذير•التالية•ليست•سوى•أمثلة•وال•متثل•كافة•اخملاطر•التي•قد•تواجهها•الشركة•مستقبلياً.

أ-•عوامل•اخملاطرة•ذات•الصلة•بالشركة•ونشاطها•وعملياتها:•توجد•مخاطر•متوقعة•والتي•قد•تنتج•عن•املنافسة•التي•تتعرض•
لها•الشركة•من•قبل•الشركات•العقارية•األخرى•التي•تزاول•نشاطاً•مماثالً•لنشاط•الشركة.•

ب-•عوامل•اخملاطرة•ذات•الصلة•بالقطاع•الذي•تتبع•له•الشركة:•توجد•مخاطر•بخصوص•االستثمار•بالقطاع•العقاري•من•ناحية•
تقلب•األسعار•للمشاريع•العقارية•سواء•باالرتفاع•أو•االنخفاض•مع•األخذ•باالعتبار•بأن•التوقعات•املستقبلية•تشير•إلى•منو•
القطاع•العقاري•بدولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.•وكذلك•تتطلب•املشاريع•العقارية•بشكل•عام•فترات•طويلة•نسبياً•لالنتهاء•
من•أعمال•االنشاءات•والتنفيذ•وكذلك•طول•فترة•استرداد•العوائد•االستثمارية،•وعلى•وجه•اخلصوص•ستنفذ•الشركة•مشاريع•
كبيرة•يتطلب•تنفيذها•واستالم•عوائدها•سنوات•طويلة•األمد•الذي•قد•يعرض•الشركة•ومساهميها•إلمكانية•تقلبات•األسواق•
بصفة•عامة•والتغيرات•التي•قد•تطرأ•على•أسواق•العقار•بشكل•مباشر•أو•على•القطاعات•االقتصادية•التي•تؤثر•أو•ترتبط•

بسوق•العقارات•في•الدولة•أو•في•املنطقة.

ج-•اخملاطر•ذات•الصلة•بالبيئة•السياسية•والقانونية:•توجد•مخاطر•ذات•الصلة•بتغيير•القوانني•والتشريعات•املعمول•بها•أو•
تزاولها• التي• لألنشطة• التراخيص• منح• على• العاملة• واجلهات• الرقابية• اجلهات• تتبعها• التي• واملمارسات• التطبيقات• تغيير•
الشركة•والتغيرات•الناجتة•عن•األحداث•السياسية•بالرغم•من•أن•الشركة•قامت•بإجراءات•من•شأنها•التخفيف•من•اخملاطر•
غير•املنتظمة،•وذلك•باالستثمار•مبناطق•ذو•استقرار•من•ناحية•القوانني•والتشريعات،•إال•أن•ذلك•ال•ينفي•اخلطورة•املتوقعة•من•
االستثمار•في•مشاريع•التطوير•العقارية•في•سوق•ناشئة•مثل•سوق•اإلمارات•العربية•املتحدة•هذه•اخملاطر•–•على•العموم•–•ال•
تقل•من•حيث•طبيعتها•ودرجتها•عن•تلك•التي•تواجه•االستثمارات•العقارية•في•األسواق•املتطورة.•وبالتالي•هنالك•مخاطر•
بدرجة•أعلى•من•تلك•املوجودة•في•األسواق•املتطورة•وبخاصة•ما•يتعلق•منها•بالتغييرات•السياسية•والتغييرات•في•األنظمة•

احلكومية•أو•التطورات•في•العالقات•الدبلوماسية•التي•قد•تؤثر•سلباً•على•قيمة•االستثمارات.

د-•اخملاطر•ذات•الصلة•مبلكية•األسهم:•توجد•مخاطر•ذات•صلة•بتداول•األسهم/السهم•في•سوق•األوراق•املالية•في•الدولة•وذلك•
من•حيث•إمكانية•تذبذب•سعر•السهم•بحيث•تزيد•أو•تنقص•قيمته•بناًء•على•معطيات•خاصة•بالعرض•والطلب•بغض•النظر•

في•بعض•األحيان•عن•األداء•املالي•واالستراتيجي•للشركة.
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13- أســـباب الطرح لالكتتاب العام:
على• االعتماد• من• ميكنها• الذي• احلد• إلى• املالية• الشركة• قدرات• زيادة• إلى• العام• لالكتتاب• الشركة• أسهم• من• جزء• طرح• يهدف•
وهذا• مجزية،• عوائد• حتقيق• شأنه• من• وهذا• الشركة• لدى• التي• العقارية• املشاريع• وتطوير• تنفيذ• أجل• من• الذاتية• املالية• مواردها•
العقارية• وتوسيع•خدماتها• العقارات• وتطوير• األراضي• حيازة• وعملياتها•من•خالل• أعمالها• توسيع• في• املساهمة• إلى• بدوره• سيؤدي•
والدولي.• اإلقليمي• املستويني• وعلى• املتحدة• العربية• اإلمارات• دولة• في• النشاطات• من• وغيرها• التطوير• فرص• في• واملشاركة•

14- استخدام حصيلة االكـتتـاب:
• القيمة•اإلسمية•لكل•سهم•	 التي•تشكل• الدفعات• االكتتاب•بعد•سداد•جميع• املتوقع•احلصول•عليه•من• املبلغ• إجمالي• قيمة•

مكتتب•فيه•825,000,000•درهم.

• إن•األغراض•الرئيسة•التي•ستستخدم•فيها•حصيلة•االكتتاب•تتمثل•في•تطوير•املشاريع•العقارية•الكبرى•للشركة•والتي•تتمثل•في•	
تطوير•عقارها•في•جزيرة•الرمي•وكذلك•تطوير•مشروعها•الكائن•في•منطقة•ما•بني•اجلسرين•في•أبوظبي•وكذلك•تطوير•واستكمال•

تنفيذ•مشروع•جميرا•فليج•في•دبي.•

15- تكاليف االكتتاب ومــصاريف اإلصـــدار:
حددت•مصاريف•االكتتاب•مببلغ••فلسني•عن•كل•سهم•من•أسهم•الشركة،•مبا•في•ذلك•احلصص•العينية•التي•اكتتب•فيها•املؤسسون•

وسيبلغ•إجمالي•هذا•املبلغ•املتحصل•من•املساهمني•)30(•ثالثون•مليون•درهم.
االحتياطي• احلساب• إلى• وجوده،• حالة• في• الفائض،• وسيرحل• اإلصدار• ومصاريف• االكتتاب• تكاليف• لتغطية• املبلغ• هذا• سيستعمل•
العام•للشركة.•سيتم•تدقيق•تكاليف•االكتتاب•ومصاريف•اإلصدار•من•مدقق•االكتتاب•وسيتم•اإلفصاح•عنها•في•اجلمعية•العمومية•

التأسيسية•للشركة•متهيداً•إلقرارها.
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هـ-•حتتوي•هذه•النشرة•على•تطلعات•مستقبلية•ومعلومات•فيما•يتعلق•بالشركة•تعتمد•على•توقعات•وتقييمات•وتقديرات•
الشركة• استراتيجيات• بشأن• بيانات• احلصر• ال• املثال• سبيل• على• التطلعات• هذه• ومتثل• للشركة.• حالياً• متوفرة• ومعلومات•

وخططها•وأهدافها•وتوقعاتها•ونواياها•ونفقاتها•وتقديراتها.

و-•تعكس•هذه•التطلعات•وجهات•النظر•احلالية•إلدارة•الشركة•بخصوص•أحداث•مستقبلية•وهي•ال•تشكل•ضمانة•بالنسبة•
لألداء•املستقبلي•وتشمل•مخاطر•ومحاذير•معينة•من•الصعب•التنبؤ•بها.•وباإلضافة•لهذا•تعتمد•بعض•التطلعات•املستقبلية•

على•تقديرات•بشأن•أحداث•مستقبلية•قد•يثبت•عدم•صحتها.

ز-•ميكن•أن•تؤدي•العديد•من•العوامل•إلى•اختالف•توقعات•الشركة•املستقبلية•بشكل•جوهري•عن•أية•نتائج•أو•أداء•أو•إجنازات•
مستقبلية•ترد•صراحة•أو•ضمناً•في•تلك•التطلعات.
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خامسًا
النــواحي المـــالية 
للشركــة المصدرة
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1. ملخص لدراسة الجدوى وخطة العمل المستقبلية:

لقد•تناولت•دراسة•اجلدوى•املعدة•من•قبل•شركة•ديلوت•اند•توش•خطة•العمل•املستقبلية•للشركة.•متركزت•محاور•هذه•اخلطة•على•ما•يلي:••
     

استرتيجيه الشركة:
تركز•أعمال•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•على•مدينة•أبوظبي•في•املدى•القصير.•غير•أن•لدى•الشركة•خطط•لتنفيذ•مشروعات•واعدة•في•اململكة•

العربية•السعودية•وإمارة•الشارقة.

استراتيجية األعمال:
ستستمر•الشركة•في•تبني•استراتيجية•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•التي•تركز•على•األنشطة•الرئيسة•التالية:•

أ-•تصميم•وبناء•وبيع•العقارات

ب-•جتارة•األراضي

ج-•االستثمار•في•عقارات•منتقاة

د-•تصميم•وبناء•وإدارة•وتأجير•املباني

إن•معظم•عائدات•محفظة•عقارات•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•احلالية•نتجت•عن•عوائد•بيع•األراضي•التي•يتم•تطويرها•من•قبل•شركة•إشراق•
العقارية•)ش.م.خ.(.

بالرغم•من•أن•بعض•اإليرادات•املقدرة•من•محفظة•العقارات•احلالية•نتجت•عن•أعمال•التصميم•وبناء•وإدارة•لبعض•العقارات•)املساحات•التجارية(•
فإن•الشركة•تخطط•للتوسع•في•هذا•اجملال•مستقبالً.

إن•االستثمار•في•العقارات•املطورة•هو•نشاط•جديد•لم•تستخدمه•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•من•قبل•في•محفظتها•احلالية•ولكن•مت•التخطيط•
لالستفادة•منه•في•املستقبل.

ويرتكز•االستثمار•في•العقارات•املطورة•على•االستثمار•في•عقارات•تدر•عائداً•ثابتاً•مناسباً•ومجزي•على•االستثمار.

DD

- تخطط شركة إشراق العقارية للتركيز على اجملال األساسي لها 
طبقاً لألنشطة املوضحة باجلدول.

عن  نتجت  احلالية  إشراق  عقارات  محفظة  عائدات  معظم  إن   -
عوائد بيع األراضي املطورة من قبل الشركة، وعلى الرغم من أن 
عن  نتجت  احلالية  العقارات  املقدرة من محفظة  اإليرادات  بعض 
أعمال التصميم وبناء وإدارة بعض العقارات (املساحات التجارية) 

إال أن إشراق تخطط للتوسع في هذا اجملال مستقبالً.
لم  جديد  نشاط  هو  املطورة  العقارات  في  االستثمار  إن   -
مت  ولكن  احلالية،  محفظتها  في  قبل  من  إشراق  تستخدمه 

التخطيط لالستفادة منه في املستقبل.
- يرتكز االستثمار في العقارات املطورة على االستثمار في عقارات 

تدر عائد ثابت مناسب ومجزي على االستثمار.

جتارة األراضي

استراتيجية عمل الشركة

تصميم وبناء وبيع

تصميم وبناء وإدارةاستثمار في عقارات منتقاة

أنشطة إشراق الرئيسية

استراتيجية الشركة:
على الرغم من تركيز أعمال شركة إشراق العقارية على مدينة أبوظبي خالل املدى القصير، إال أن للشركة خخطاً لتنفيذ مشروعات في اململكة العربية السعودية وإمارة الشارقة
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2- ملخص البيانات: القوائم المالية التقديرية: 
التقديرية(•سواء• امليزانيات• التقديرية،•قوائم• النقدية• التدفقات• التقديرية،•قوائم• الدخل• )قوائم• املتوقعة• املالية• للقوائم• يلي•ملخص• فيما•
منفردة•أو•مجمعة•وتقرير•مدقق•احلسابات•عليها•مع•بيان•االفتراضات•األساسية•التي•مت•االستناد•إليها•في•إعداد•تلك•التوقعات•واإليضاحات•

املتممة•لها:•

• قائمة•الدخل•التقديرية•مبنية•على•تقديرات•اإلدارة•للمبيعات•والتكلفة•وتاريخ•التسليم•للمشاريع.	

• إجمالي•اإليرادات•يشمل•جميع•اإليرادات•الناجتة•من•املبيعات•والتأجير•للعقارات•واألراضي.	

• إجمالي•تكاليف•التشغيل•والتطوير•تشمل•جميع•تكاليف•التشغيلية•وتكاليف•العقارات•املباعة.	

• وذلك•حسب•	 العقارية• الوحدات• بيع• الناجتة•من• اإليرادات• ناجت•عن•عدم•تسجيل•جميع• التقديرية•في•سنة•2011• األرباح• االنخفاض•في•
األنظمة•احملاسبية.

• ستسجل•الشركة•جميع•اإليرادات•الناجتة•عن•العقارات•التي•مت•بيعها•واملتوقع•تسليمها•إلى•املشترين•في•عام•2012•باعتبارها•إيرادات•عن•	
عام•2012.•وعليه•فإن•هذا•االرتفاع•امللحوظ•في•إيرادات•وصافي•أرباح•الشركة•املتوقعة•في•عام•2012•سوف•لن•يتكرر•في•السنوات•التي•
تليها•حيث•سيتراجع•الدخل•املتوقع•ابتداًء•من•عام•2013•إلى•معدله•الطبيعي•املتناسب•مع•أنشطة•الشركة•الرئيسة•املشار•إليها•أعاله.

• بعد•2012•صافي•األرباح•يتوقع•أن•يكون•متوازناً•مع•الدخل•املتحصل•من•الفندق•والشقق•الفندقية•واملعارض.	

28

2010 2011 2012 2013 2014 2015

186,511 150,172 2,292,935 420,958 488,708 537,695 

(123,310) (129,481) (1,441,529) (292,236) (329,771) (360,032)

27,821 604,158 196,02 202,36   2 158,937 177,663 

(669) (669) (25,256) (25,256) (25,256) (25,256)

62,533 20,022 826,150 103,466 133,680 152,407 

62,533 82,555 908,705 1,012,170 1,145,851 1,298,258 

Source: Management Information

- قائمة الدخل التقديرية مبنية على تقديرات اإلدارة للمبيعات والتكلفة وتاريخ تسليم املشاريع.
- إجمالي اإليرادات يشمل جميع اإليرادات الناجتة عن املبيعات وتأجير العقارات واألراضي.

- اجمالي تكاليف التشغيل والتطوير تشمل جميع التكاليف التشغيلية وتكاليف العقارات املباعة.
- االنخفاض في األرباح التقديرية في سنة ٢٠١١ ناجت عن عدم تسجيل جميع اإليرادات الناجتة عن بيع 

الوحدات العقارية، وذلك بحسب األنظمة احملاسبية.
وعليه   ،٢٠١٢ في  تسليمها  واملتوقع  املباعة  العقارات  عن  الناجتة  اإليرادات  جميع  إشراق  تسجل   -

االرتفاع احلاد في اإليرادات وصافي الربح ومن ثم تراجع في ٢٠١٣.
- بعد ٢٠١٢ سيكون صافي األرباح لشركة إشراق متوازناً بناءً على الدخل احملصل من الفنادق والشقق 

الفندقية واملعارض.

صافي الربح واالرباح املبقاة التقديرية

إجمالي اإليرادات

إجمالي تكاليف التشغيل والتطوير

االستهالكات

مجمل الربح التشغيلي

صافي الربح

صافي الربح

األرباح املبقاة

األرباح املبقاة

مالحظات

قائمة الدخل التقديرية
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حتتوي•هذه•النشرة•على•تطلعات•مستقبلية•ومعلومات•فيما•يتعلق•بالشركة•تعتمد•على•توقعات•وتقييمات•وتقديرات•ومعلومات•متوفرة•
حالياً•للشركة.•ومتثل•هذه•التطلعات•على•سبيل•املثال•ال•احلصر•بيانات•بشأن•استراتيجيات•الشركة•وخططها•وأهدافها•وتوقعاتها•ونواياها•

ونفقاتها•وتقديراتها.

تعكس•هذه•التطلعات•وجهات•النظر•احلالية•إلدارة•الشركة•بخصوص•أحداث•مستقبلية•وهي•ال•تشكل•ضمانة•بالنسبة•لألداء•املستقبلي•
أحداث• تقديرات•بشأن• املستقبلية•على• التطلعات• تعتمد•بعض• لهذا• وباإلضافة• بها.• التنبؤ• الصعب• وتشمل•مخاطر•ومحاذير•معينة•من•

مستقبلية•قد•يثبت•عدم•صحتها.

ميكن•أن•تؤدي•العديد•من•العوامل•إلى•اختالف•توقعات•الشركة•املستقبلية•بشكل•جوهري•عن•أية•نتائج•أو•أداء•أو•إجنازات•مستقبلية•ترد•صراحة•
أو•ضمناً•في•تلك•التطلعات.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
األصول

األصول الثابتة

االستهالكات

صافي األصول الثابتة

ذمم العمالء

رأس املال العامل

النقد

إجمالي األصول 1,692,538 1,918,256 2,408,705 2,512,170 2,645,851 2,798,258 
حقوق املساهمني واخلصوم

إيرادات غير مسجلة

رأسمال املؤسسني

رأس املال من االكتتاب

مالحظات

األرباح املبقاة

مجموع حقوق املساهمني واخلصوم 1,692,538 1,918,256 2,408,705 2,512,170 2,645,851 2,798,258 

قائمة امليزانية التقديرية

 قائمة امليزانية التقديرية
.ستكون املبالغ املتولدة من الطرح العام لتمويل املشاريع احلالية للشركة -

.الشركة لن تعتمد على مصادر متويل خارجية إلنهاء املشاريع، وهذا يقلل مخاطر التطوير على الشركة -
.هناك احتمالية أن تستخدم الشركة متويل بناءً على ميزانيتها لتمويل مشاريع مستقبلية -

.املبلغ املتحصل من الطرح العام، ويبلغ ٨٢٥ مليون درهم، سيستخدم لتكملة مشاريع الشركة احلالية، وتخطط اإلدارة الستخدام ٢٤٪ ملشروع جزيرة الرمي، ٦٤٪ ملشروع زايد باي، و١٢٪ ملشروع جميرا فليج -

Source: Management Information

Item 2010 2011 2012 2013 2014 2015
التدفقات الواردة
الربح الصافي 62,533 20,022 826,150 103,466 133,680 152,407 
االستهالكات 669 669 25,256 25,256 25,256 25,256 
العقارات واألراضي املباعة خالل السنة 96,091 96,398 1,181,139 
إيرادات غير مسجلة 130,005 205,696 (335,701)
رأس املال 675,000 
مبالغ االكتتاب احملصلة 825,000 
إجمالي التدفقات النقدية الواردة 1,789,297 322,785 1,696,844 128,722 158,937 177,663 
التدفقات النقدية الصادرة
األراضي 1,093,907 
اإلنشاءات 391,291 391,291 335,392 
أصول ثابتة 2,909 
األصول الثابتة اخلاصة بالفندق والشقق الفندقية
رأس املال العامل

84,000 
6,805 

مالحظات

- ستقوم الشركة بزيادة رأس املال من خالل طرح عام أولي، واملتوقع أن يولد 825 مليون درهم.
- رأس املال بعد الطرح العام سيكون 1.5 مليار درهم

- معدل االرتفاع في 2012 في التدفقات النقدية بناءً على اإليرادات الناجتة في تاريخ التسليم.

،أسهم الشركة املطروحة لالكتتاب  6,805 
ذمم العمالء 93,256 (39,104) (54,152)
إضافات لرأس املال العامل 1,466 56,827 7,962 9,384 7,565 
إضافات لألصول الثابتة 874 17 1,109 
إجمالي التدفقات النقدية الصادرة 1,588,167 353,653 422,067 8,835 9,401 8,674 
صافي التدفقات النقدية 201,130 (30,868) 1,274,777 119,887 149,536 168,989 
النقد املتراكم 201,130 170,262 1,445,039 1,564,926 1,714,462 1,883,451 
القيمة العادلة 1,182,252

قائمة التدفقات النقدية التقديرية

قائمة التدفقات النقدية التقديرية

Source: Management Information - *Includes 2009 collections (AED 65,203)

Esraq Booklet Final.indd   29 4/21/11   5:07 PM



3. تـقـريـر مدقق الحسابات عن القوائم المالية التقديرية:

جاء•في•التقرير•الذي•أعده•مكتب•»ديلويت•كوربوريت•فاينانس•ليميتيد«•باعتباره•اجلهة•االستشارية•التي•أنيط•بها•إعداد•دراسة•اجلدوى•
االقتصادية•للمشروع•ما•يلي:

»لقد•قمنا•نحن•»ديلويت•كوربوريت•فاينانس•ليميتيد•)»ديلويت«•أو•»نحن«(•في•27•مايو•2010•بتحديث•التقييم•املالي•األولي•لشركة•إشراق•
العقارية•ش.م.ع.•)»العميل«•أو•»الشركة«•أو•»إشراق«(•املؤرخ•في•9•أغسطس•2009•من•التقييم•املالي•األولي•وحتليل•السوق•مبوجب•خطاب•
التعاقد•السابق•املؤرخ•في•28•يونيو•2009•لغرض•إصدار•هذا•التقرير•النهائي•وقد•قمنا•بتحديث•ذلك•التقييم•املالي•األولي•بافتراضات•اإلدارة•

اجلديدة•كما•في•31•مايو•2010.

مت•إعداد•هذه•التوقعات•فيما•يتعلق•بعملية•التأسيس•اخملطط•لها•للشركة•وطلبها•املقدم•إلى•هيئة•األوراق•املالية•والسلع•بدولة•اإلمارات•
العربية•املتحدة•بخصوص•الطرح•العام•األولي•للشركة.•ومبا•أن•الشركة•ال•زالت•في•مرحلة•البداية•فقد•مت•إعداد•تلك•التوقعات•من•قبل•إدارة•
الشركة•التي•تتضمن•افتراضات•تتعلق•بأحداث•وإجراءات•مستقبلية•املقرر•اتخاذها•من•قبل•إدارة•الشركة•عند•تشكيلها•والتي•ال•ميكن•
تأكيدها•أو•التحقق•منها•بنفس•الطريقة•مثل•النتائج•السابقة•والتي•ليس•من•الضروري•وقوعها.•وبالتالي•لن•نقوم•بإبداء•الرأي•حول•صحة•
االفتراضات•التي•تستند•إليها•هذه•التوقعات•أو•مدى•التشابه•احملتمل•بني•النتائج•الفعلية•والتوقعات.•وعليه•يتعني•على•قارئ•التقرير•العلم•

بأن•هذه•التوقعات•ال•تصلح•لغير•األغراض•املذكورة•أعاله.

واستناداً•إلى•املعلومات•التي•مت•تقدميها•وحتليلها•مقارنة•باملعلومات•املتاحة•للعامة،•لم•يلفت•انتباهنا•ما•يجعلنا•نعتقد•بأن•هذه•االفتراضات•
ال•توفر•أساساً•للتوقعات•الواردة•في•تقريرنا.•وقد•مت•وضع•هذه•االفتراضات•والتوقعات•املتعلقة•بها•كما•في•تاريخ•تقريرنا•قبل•تأسيس•هذه•
الشركة•وقد•تتغير•بعد•التأسيس•بناًء•على•أحوال•السوق•وقرارات•اإلدارة•وعوامل•أخرى.•نحن•نحتفظ•باحلق•في•إعادة•النظر•في•االفتراضات•
التي•بُنيت•عليها•التوقعات•إن•وكلما•لزم•ذلك•حسب•مقدار•تأثيرها•على•االفتراضات•التي•مت•األخذ•بها•عند•عمل•التحليالت.•كما•في•تاريخ•

هذا•التقرير،•نفيد•بأنه•مت•إعداد•التوقعات•بشكل•مناسب•على•أساس•االفتراضات•املذكورة.

مت•إعداد•هذا•التقرير•فقط•لألغراض•املبينة•أعاله•وال•يجوز•إعادة•عرضه•أو•اإلشارة•إليه•في•أي•وثيقة•أخرى•أو•اإلفصاح•عنه•ألي•طرف•آخر•دون•
احلصول•على•موافقة•مسبقة•من•ديلويت.

مالحظة•هامة:
مت•إعداد•النسخة•األصلية•من•هذا•املستند•من•قبل•ديلويت•كوربوريت•فاينانس•ليميتيد•)»ديلويت«(•باللغة•اإلجنليزية•وهذا•النص•هو•ترجمة•

عن•النص•األصلي.•وفي•حال•وجود•أي•اختالف•بني•هذا•املستند•وبني•النص•اإلجنليزي،•سيعتد•بهذه•الترجمة•العربية.•

رضوان•شاه
مدير•تنفيذي،•استشارات•املشاريع•االستثمارية،

ديلويت•كوربوريت•فاينانس•ليميتيد«
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4. بيان السياسة المستقبلية لتــوزيـــع األربــاح الصافية للشركة بعد التحول:

• سوف•تتبنى•الشركة•سياسة•لتوزيع•األرباح•تقتضي•توزيع•ما•ال•يقل•عن•)5٪(•في•املائة•من•صافي•الربح•كتوزيعات•نقدية•	
على•أن•ال•يؤثر•ذلك•سلباً•على•متطلبات•التمويل•املصرفي•ورأس•املال•في•ضوء•مواد•النظام•األساسي•وصالحيات•مجلس•
توزيعات• التأكيد•على•مساواة•املؤسسني•واملساهمني•اجلدد•فيما•يخص• العمومية•للشركة،•مع•ضرورة• اإلدارة•واجلمعية•

األرباح•احملتجزة•)املستقاة(•واملتوقعة•اعتباراً•من•تاريخ•التأسيس.•
• املالية•	 والسنوات• وجدت،• إن• األولى،• املالية• السنة• عن• عنها• املعلن• األرباح• توزيعات• على• احلصول• األسهم• ملالكي• ويحق•

الالحقة،•إن•وجدت،•وفقاً•ملقترحات•مجلس•اإلدارة•وموافقة•اجلمعية•العمومية•للشركة.•
• وتنوي•الشركة•اإلعالن•عن•أرباح•سنوية•وتوزيعها•بغرض•زيادة•أرباح•املساهمني•مبا•يتناسب•مع•احتياجاتها•االستثمارية.•ومع•	

مراعاة•القوانني•املعمول•بها•والنظام•األساسي•للشركة،•فإن•أي•قرار•لتوزيع•أرباح•على•املساهمني•ومبلغ•تلك•التوزيعات•
وقد• للشركة.• العمومية• اجلمعية• موافقة• وبعد• منه• توصية• على• وبناًء• الشركة• إدارة• مجلس• لتقدير• خاضعاً• سيكون•

يختلف•مبلغ•األرباح•السنوية•أو•نسبتها•املوزعة•من•سنة•إلى•أخرى.•
• كما•قد•يتأثر•اإلعالن•عن•توزيعات•األرباح•بعوامل•أخرى•بينها•فرص•أعمال•الشركة•ومتطلبات•رأس•مالها•العامل•وربحيتها•	

وأداؤها•املالي•بشكل•عام•ووضع•السوق•واملناخ•االقتصادي•بشكل•عام•وعوامل•أخرى•تشمل•االعتبارات•التنظيمية.•

5. ملخص تقرير تقويم الحصص العينية:
• بيان•باملوجودات•العينية•للشركة•املتحولة:•هي•مجموعة•من•األصول•العقارية•في•مدينة•أبوظبي•)جزيرة•الرمي،•منطقة•بني•	

اجلسرين(•ودبي•)جميرا•فليج(.•
• أسماء•مقدميها:•هم•املؤسسون•املذكورون•في•البند•]الرابع[•من•هذه•النشرة.•	
• الوزاري•رقم•)618(•لسنة•2009•بشأن•تشكيل•	 القرار• التقومي•الصادر•عن•اللجنة•املشكلة•مبوجب• )بناًء•على• بيان•قيمتها•

جلنة•لتقومي•أصول•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(،•لقد•مت•تقومي•أصول•وحقوق•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•بقيمة•675 
مليون•درهم.

• شروط•تقدميها•والرهونات•وحقوق•االمتياز•عليها:•ستكون•جميع•االمتيازات•لتلك•األصول•لصالح•الشركة•املساهمة•العامة•	
التي•ستؤسس•وفقاً•لألحكام•والشروط•املنصوص•عليها•في•هذه•النشرة.•

• التدفقات•	 طريقة•خصم• باستخدام• األعمال• ألداء• موضوعي• حتليل• على• بناًء• املالي• التقومي• املوجودات:• هذه• تقومي• أسس•
النقدية•املستقبلية.•

• جميع•احلقوق•املترتبة•على•احلصص•العينية•ستكون•لصالح•الشركة.•	
• عدد•األسهم•التي•سيتم•إصدارها•للمؤسسني•مقابل•احلصة•العينية:•675•مليون•سهم.	

 

6. ملخص االتفاقيات والعقود الهامة:

يبني•اجلدول•التالي•أهم•العقود•القائمة•التي•تكون•شركة•إشراق•العقارية•)ش.م.خ.(•طرفاً•فيها•مع•بيان•قيمة•كل•عقد•وباقي•
املبلغ•املترصد•في•ذمة•الشركة.•

قيمة الرصيد )بالدرهم( قيمة العقد )بالدرهم( البيـــــــان م

)359,578,429( 852,517,785 عقد•شراء•أراضي•بجزيرة•الرمي•في•أبوظبي 1

)261,300,000( 441,000,000 عقد•شراء•أراضي•مبنطقة•بني•اجلسرين•في•أبوظبي* 2

0 73,745,132 عقد•شراء•أراضي•بجميرا•فليج•في•دبي 3

745,748,603 1,140,975,499 عقود•بيع•ومساطحة•ألراضي•ووحدات•عقارية•بجزيرة•الرمي•في•أبوظبي 4

)15,000,000( 15,000,000 اتفاقية•تسهيالت•ائتمانية•من•بنك•أبوظبي•التجاري-•قروض•بنكية•
تشغيلية

5

0 10,000,000 اتفاقية•تسهيالت•ائتمانية•من•بنك•أبوظبي•التجاري-•سحب•على•
املكشوف.•لم•تستخدم•حتى•تاريخه.

6

*•تقوم•الشركة•حالياً•باتخاذ•اإلجراءات•الالزمة•للحصول•على•موافقة•اجمللس•التنفيذي•إلمارة•أبوظبي•لتملك•هذه•األراضي•باعتبارها•تقع•خارج•املناطق•االستثمارية•
املعتمدة•في•إمارة•أبوظبي•حتى•تاريخ•إعداد•هذه•النشرة.
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سادسًا
بيانات
أخـــرى
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1. آليـة تـطبـيق نـظـام الحـوكـمـة في الشـركــة
تطبق•الشركة•نظام•احلوكمة•املعتمد•من•هيئة•األوراق•املالية•والسلع•واملوضح•آليته•في•النظام•األساسي•للشركة.

 

2. العقود القائمة التي قامت شركة إشراق العقارية )ش.م.خ.( بإبرامها:
ال•يوجد•أي•تعامالت•أو•تعاقدات•أو•اتفاقيات•املزمع•إبرامها•مستقبالً•أو•احلالية•مع•األطراف•ذوي•العالقة•خالل•فترة•التحول.

3. الــقيــــود عــــلـى المـــؤســـسـين:
وفق•القوانني•املعمول•بها•في•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة،•تخضع•األسهم•التي•ميلكها•املؤسسون•ملدة•إلزامية•ال•يجوز•
لهم•خاللها•بيعها.•متتد•فترة•احلظر•من•تاريخ•تأسيس•الشركة•وحتى•التصديق•على•القوائم•املالية•املدققة•للشركة•عن•
السنة•املالية•الثانية•بعد•التحول•إلى•املساهمة•العامة.•وال•يجوز•ألي•مؤسس•بيع•أسهمه•أو•التنازل•عنها•بأي•وسيلة•خالل•

هذه•املدة•إال•إلى•مؤسس•آخر.

ينص•النظام•األساسي•للشركة•على•أن•نقل•ملكية•األسهم•يخضع•إلى•األنظمة•النافذة•على•الشركات•املدرجة•في•]أحد•
أية•بورصة•استثمار•أخرى•تدرج•فيها•الشركة.•يجوز•بيع• و/أو• العربية•املتحدة[• أسواق•األسهم•املنظمة•في•دولة•اإلمارات•
األسهم•أو•نقل•ملكيتها•أو•رهنها•أو•التصرف•بها•وفقاً•للنظام•األساسي•للشركة.•ويعتبر•أي•نقل•للملكية•يتم•باخملالفة•

للنظام•األساسي•باطالً.•

4. هيـــكل إدارة الـشـــركــة  المقترح 
موضح•هيكل•إدارة•الشركة•كما•يلي:

33

الهيكل التنظيمي

Source: Management Information

جلنة املراجعةاملراجع اخلارجي

جلنة التطويرجلنة الشؤون اإلدارية

التسوق التطوير العقاري الشؤون اإلدارية

مسؤول حسابات العمالء إدارة املشاريع التوظيف

اإلدارة العقارية املالية

البحوث والدراسات العقارية التقنية واملعلومات

احلسابات

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

العضو املنتدب

قسم التسويق واملبيعاتقسم التشغيل والتطويرقسم املالية واإلدارية 
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5. مسؤوليـــات المـســـاهــم وحـقــوقــه
يبني•كل•من•عقد•تأسيس•الشركة•ونظامها•األساسي•املرفقني•مع•هذه•النشرة•مسؤوليات•وحقوق•املساهمني•فيها.•فيما•

يلي•ملخص•بهذه•املسؤوليات•واحلقوق:

• استالم•األرباح•املعلن•عنها•في•اجتماعات•اجلمعية•العمومية•للشركة.•	

• أولوية•االكتتاب•في•أي•أسهم•جديدة•في•الشركة•يتم•طرحها•في•املستقبل•قبل•اآلخرين•من•غير•املساهمني.•	

• املشاركة•في•أي•توزيع•ألصول•الشركة•عند•التصفية.•	

• معاينة•امليزانية•العمومية•وبيان•األرباح•واخلسائر•الصادرين•عن•الشركة.•	

• استالم•إشعارات•الدعوة•الجتماعات•اجلمعية•العمومية•للشركة.•	

• املشاركة•والتصويت•في•اجلمعيات•العمومية•سواء•شخصياً•أو•بالتفويض.•	

• استخدام•احلق•القانوني•ملعارضة•أي•قرار•تتخذه•اجلمعية•العمومية•أو•مجلس•اإلدارة•في•حال•عدم•التزامه•بالقانون•أو•	
بنظام•الشركة•األساسي.•

• مطالبة•مجلس•اإلدارة•ومدققي•احلسابات•مبراعاة•أحكام•قانون•الشركات•التجارية•وعقد•تأسيس•الشركة•ونظامها•	
األساسي•في•كل•ما•يصدر•عنهم.•

• الترشيح•لعضوية•مجلس•اإلدارة.•	

• االلتزام•بسداد•باقي•القيمة•اإلسمية•لألسهم•املكتتب•فيها•وفقاً•لإلجراءات•وفي•املواعيد•التي•يحددها•مجلس•إدارة•	
الشركة.•

6. إقرارات المشاركين في إدارة عمليات االكتتاب
فيما•يلي•إقرارات•كل•من:

)أ(•إقرار•املستشار•القانوني•لالكتتاب

)ب(•إقرار•مدير•اإلصدار

)ج(•إقرار•جلنة•التأسيس•بخصوص•نشرة•االكتتاب

)د(•إقرار•جلنة•التأسيس•وأعضاء•مجلس•اإلدارة•

)هـ(•إقرار•مدقق•احلسابات

)و(•إقرار•معد•دراسة•اجلدوى

34

Esraq Booklet Final.indd   34 4/21/11   5:07 PM



7. عقد التأسيس النظام األساسي للشركة 

عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة إشراق العقارية )ش.م.ع(

عقد التأسيس

املقدمة:

أنه•في•هذا•اليوم......•).....(•من•شهر•).....(•لسنة•2011،•مت•االتفاق•فيما•بني•السادة

العنوان اجلنسية االسم

ص.ب•1515•أبوظبي اإلمارات 1-•شركة•العون•لالستثمارات•املالية•ذ.م.م

ص.ب•17775•الرياض،•السعودية السعودية 2-•صاحب•السمو•امللكي•األمير•فيصل•بن•
عبداجمليد•بن•عبدالعزيز•آل•سعود

ص.ب•10557•أبوظبي اإلمارات 3-•شركة•الطموح•لالستثمارات•املالية

ص.ب•52229•أبوظبي اإلمارات 4-•ريليكو•ليمتد•ذ.م.م

ص.ب•33529•أبوظبي اإلمارات 5-•شركة•حمد•الصغير•لالستثمار•ذ.م.م

ص.ب•1955•الرياض،•السعودية السعودية 6-•عبدالعزيز•بن•إبراهيم•آل•إبراهيم

ص.ب•20561•الرياض•31465•السعودية السعودية 7-•شركة•أبناء•صالح•عبدالعزيز•بابكر•للتجارة

ص.ب•41749•الرياض،•السعودية السعودية 8-•صالح•محمد•احلميد

ص.ب•494•اخلبر،•السعودية السعودية 9-•شركة•عبداللطيف•سعود•البابطني•وإخوانه•
احملدودة

ص.ب•803•الرياض،•السعودية السعودية 10-•عبدالرحمن•محمد•الرقيب

ص.ب•550•الرياض،•السعودية السعودية 11-•شركة•راشد•العبدالرحمن•الراشد•وأوالده

ص.ب•158•الرياض،•السعودية السعودية 12-•مطلق•صالح•احلناكي

ص.ب•60991•الرياض•11555•السعودية السعودية 13-•صالح•محمد•احلجاج

ص.ب•10493•الرياض،•السعودية السعودية 14-•شركة•التعمير•احملدودة

ص.ب•60991•الرياض•11555•السعودية السعودية 15-•عبداهلل•محمد•احلجاج

ص.ب•30•الدمام•31411•السعودية السعودية 16-•شركة•عبدالقادر•املهيدب•وأوالده

ص.ب•17775•الرياض•11494•السعودية السعودية 17-•ناصر•فضل•عقيل

بصفتهم•املؤسسني•لشركة•إشراق•العقارية•)شركة•مساهمة•عامة•–•قيد•التأسيس(•على•ما•يلي•:

بيانات أخرى
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المادة األولى 
طبقاً•ألحكام•القانون•االحتادي•رقم•)8(•لســنة•1984•في•شــأن•الشــركات•التجارية•والقوانني•املعدلة•والنظام•األساســي•امللحق•
بهذا•العقد،•فإنه•قد•تشــكل•من•املوقعني•على•هذا•العقد•جماعة•يكون•غرضها•تأســيس•شــركة•مساهمة•عامة•وذلك•بتقدمي•
رأس•املال•العيني•في•شــركة•إشــراق•العقارية•)ش.م.خ(•بناًء•على•موافقة•الشركاء•فيها•على•حتول•الشركة•إلى•شركة•مساهمة•
عامة•برأســمال•وقدره•)1,500,000,000(•مليار•وخمسمائة•مليون•درهم•على•أن•يقوم•املؤسسون•بتقدمي•نسبة•)%45(•من•إجمالي•
رأس•مال•الشــركة•مبثابة•أسهم•عينية•وهي•جميع•أصول•وحقوق•ومسؤوليات•شركة•إشراق•العقارية•)شركة•مساهمة•خاصة(•
إثر•موافقة•جميع•املساهمني•فيها•على•حتولها•إلى•شركة•مساهمة•عامة•وطرح•)%55(•من•رأس•مال•الشركة•املساهمة•العامة•

لالكتتاب•العام•وتعيني•جلنة•لإلشراف•على•عملية•االكتتاب•العام•في•أسهم•الشركة.

المادة الثانية
اسم•هذه•الشركة•هو•شركة•إشراق•العقارية،•شركة•مساهمة•عامة•ويشـار•إلـيها•فيـما•بعـد•بلفـظ•)“الشركة”(.

المادة الثالثة
مركز•الشركة•الرئيسي•ومحلها•القانوني•في•إمارة•أبوظبي،•ويجوز•جمللس•اإلدارة•أن•ينشئ•لها•فروعاً•ومكاتب•وتوكيالت•في•داخل•

الدولة•وخارجها.

المادة الرابعة
املدة•احملددة•لهذه•الشركة•هي•مائة•سنة•ميالدية•تبدأ•من•تاريخ•إشهارها•في•السجل•التجاري.

ــدة•بعد•ذلك•تلقائيا•ملدد•متعاقبة•ومماثلة•ما•لم•يصدر•قرار•من•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•للشــركة•بتعديل•مدتها• وجتــدد•امل
أو•إنهائها.

المادة الخامسة
تكون•األغراض•الرئيسة•للشركة•القيام•بالنشاطات•التالية•سواًء•داخل•أو•خارج•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة:•

• متلك•وتشغيل•واالستثمار•في•جميع•أنواع•األموال•واألصول•الثابتة•واملنقولة•التابعة•للشركة،•مبا•في•ذلك•املشاريع•والعقارات•	
واملباني،•ويشمل•ذلك•ممارسة•سائر•النشاطات•املرتبطة•بها؛

• إنشاء•وتشغيل•وبيع•وتأجير•وتطوير•جميع•أنوع•العقارات•واملباني،•مبا•في•ذلك•الفنادق•والشقق•املفروشة•واجملمعات•السكنية•	
واملراكز•التجارية•سواًء•داخل•أو•خارج•الدولة؛•

• تقدمي•خدمات•اإلدارة•والصيانة•للعقارات•واملباني•سواًء•داخل•أو•خارج•الدولة؛	

للشــركة•في•ســبيل•حتقيق•أغراضها•الرئيسة•املنصوص•عليها•أعاله،•مزاولة•األعمال•التالية•ســواًء•داخل•أو•خارج•دولة•اإلمارات•
العربية•املتحدة:

• تأسيس•شركات•تابعة•وتخويلها•السلطة•والصالحية•التي•تعتبرها•الشركة•مناسبة•أو•ضرورية•ألية•أغراض•تتعلق•بأغراض•	
الشركة•أو•بأية•توسعة•لها•أو•ألعمال•الشركة•سواًء•داخل•أو•خارج•الدولة؛

• اكتساب•واالشتراك•في•أو•امتالك•األسهم•واحلصص•أو•املصالح•األخرى•في•شركات•أو•هيئات•أو•مشاريع،•داخل•وخارج•الدولة،•	
التي•تعمل•في•أي•مجال•مرتبط•بأغراض•الشــركة•أو•بأي•توســعة•لها•أو•بأعمال•الشركة،•أو•تزاول•أعماالً•مماثلة•لألعمال•التي•
تقوم•بها•الشركة•أو•التي•قد•تساعد•الشركة•على•حتقيق•أغراضها•داخل•وخارج•الدولة•على•حد•سواء،•ومتويل•تلك•الشركات•

والهيئات•واملشاريع؛

• إبرام•اتفاقيات•مع•بنوك•ومؤسســات•مالية•ووكاالت•ائتمان•فيما•يتعلق•بتمويل•نشــاطات•وأعمال•الشركة،•مبا•في•ذلك•دومنا•	
حصر،•إصدار•الضمانات•ومنح•الضمانات•على•أصولها،•مبا•فيها•حصصها•أو•أصولها،•أو•حصص•أو•أسهم•أو•أصول•شركاتها•
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بيانات أخرى

ــرام•اتفاقيات•فيما•يتعلق•بأغراض•الشــركة•أو•بأي•توســعة•لها،•مبا•في•ذلك،•دومنا•حصر،•إصــدار•ضمانات•أو•منح• التابعــة،•وإب
ضمانات•عوض،•أو•العمل•بصفة•كفيل؛

• إبرام•أي•عقود•واتفاقيات•مطلوبة•لتنفيذ•أغراض•الشركة،•مبا•في•ذلك•إبرام•عقود•اإلنشاء•والتشغيل•واإلدارة•والصيانة•والشراء•	
والبيع،•أو•االتفاقيات•املتعلقة•بإدارة•شــركات•تعمل•في•مجال•إنشــاء•أو•تطوير•أو•تشــغيل•أو•صيانة•أي•من•مرافق•الشركة،•أو•
في•مجال•أي•خدمات•تبعية•ترتبط•بذلك،•أو•االتفاقيات•املتعلقة•بإنشــاء•وتطوير•وتشــغيل•وصيانة•املرافق•التي•متتلكها•تلك•

الشركات؛

• االشــتراك•مع•الغير•في•تأســيس•شركات•أو•شــراكات•أو•كيانات•أخرى•من•أجل•اكتساب•أو•تطوير•أو•امتالك•أو•تشغيل•أو•إدارة•	
أو•استبدال•أو•صيانة•مرافق•الشركة؛

• ــى•املوافقات•والرخص•املطلوبة•للشــركة•أو•ألي•شــركة•تابعة•لها،•	 تقــدمي•املســاعدة•إلى•أي•طرف•آخر•مــن•أجل•احلصول•عل
والتنسيق•حسبما•قد•يكون•ذلك•ضرورياً•مع•الدوائر•احلكومية•احمللية•واالحتادية•فيما•يتعلق•بهذا•األمر؛

• استخدام•على•نفقة•الشركة•أي•وكيل•أو•وكالء•في•أي•جزء•من•العالم•ودفع•أتعابهم،•سواًء•كانوا•مديري•أو•محافظي•استثمار•	
أو•محامني•أو•مصرفيني•أو•محاسبني•أو•استشاريني•أو•مهندسني•أو•مديرين،•أو•غيرهم،•وذلك•للقيام•بأي•عمل•أو•فعل•مطلوب•

إجراؤه•أو•القيام•به•حتقيقاً•ألغراض•الشركة،•مبا•في•ذلك•استالم•ودفع•أي•مبلغ•وإبرام•املستندات؛•و

• مزاولة•أي•عمل•أو•نشــاط•يكون•متصال•بأي•من•أعمال•الشــركة•أو•تابعاً•لتلك•األعمال،•ويعزز•بصورة•مباشــرة•أو•غير•مباشرة•	
ــا•ويزيد•بطريقة•أخرى•من•ربحية•الشــركة،•أو•يعزز• ــة•أو•أي•من•مشــاريع•الشــركة•أو•ممتلكاتها•أو•أصولها•أو•غيره قيمــة•كاف
مصالح•الشــركة•أو•مصالح•الشــركاء•فيها.•وتتمتع•الشــركة•بكامل•الســلطة•والصالحية•التخاذ•اإلجــراءات•الضرورية•أو•

املناسبة•لتحقيق•وتنفيذ•األغراض•املذكورة•أعاله.

ويجــوز•للشــركة•أن•تكــون•لها•مصلحة•أو•أن•تشــترك•أو•أن•تتعــاون•أو•أن•تشــتري•أو•أن•تلحق•بأي•وجه•مع•غيرها•مــن•الهيئات•أو•
الشركات•في•داخل•الدولة•أو•في•خارجها•مادامت•تزاول•أعماال•شبيهة•بأعمالها.

المادة السادسة
حدد•رأس•مال•الشــركة•مببلغ•مليار•وخمســمائة•مليون•درهم•)1,500,000,000(•درهم•موزع•على•مليار•وخمســمائة•مليون•سهم•
)1,500,000,000(•ســهم•قيمة•كل•ســهم•واحد•درهم•)1(•درهم،•منها•ســتمائة•وخمسة•وســبعون•مليون•سهم•)675,000,000(•
ســهم•تقابل•حصص•عينية•مدفوعة•بالكامل•ثمامنائة•وخمســة•وعشــرون•مليون•ســهما•)825,000,000(•سهما•تقابل•حصصاً•
نقدية•مضافاً•إلى•قيمة•كل•سهم•فلسان•)2(•فلس•كمصاريف•إصدار•تسدد•بالكامل•عند•االكتتاب،•وتكون•جميع•أسهم•الشركة•

متساوية•مع•بعضها•البعض•من•كافة•احلقوق.•تسدد•قيمة•األسهم•النقدية•على•النحو•التالي:

• )%25(•خمسة•وعشرين•في•املائة•من•القيمة•اإلسمية•لألسهم•املكتتب•فيها•يُسدد•عند•االكتتاب.	

• )%75(•خمســة•وســبعني•في•املائة•من•القيمة•اإلســمية•لألسهم•املكتتب•فيها•تســدد•دفعة•واحدة•أو•على•عدة•دفعات•في•	
مدة•ال•تتجاوز•سنتني•ميالديتني•من•تاريخ•قيد•الشركة•في•السجل•التجاري•ووفقاً•للمواعيد•واإلجراءات•التي•يحددها•مجلس•

اإلدارة.

المادة السابعة
اكتتب•املؤسسون•في•الشركة•في•ستمائة•وخمسة•وسبعون•سهم•)675,000,000(•سهم•بقيمة•إسمية•واحد•درهم•لكل•سهم•
متثل•نســبة•%45•باملئة•من•رأسمال•الشركة•وجميعها•تقابل•حصص•عينية،•ويعتبر•أصحاب•احلصص•العينية•أنهم•قاموا•بسداد•
كامل•القيمة•اإلســمية•ألســهمهم•بعد•نقل•ملكية•هذه•احلصص•كاملة•إلى•الشــركة،•وال•يجوز•قبل•ذلك•تســليمهم•األسهم•
التي•متثل•تلك•احلصص.•وقد•دفع•املؤسســون•جميعهم•مبلغ•ثالثة•عشــر•مليون•وخمسمائة•ألف•درهم•متثل•مصاريف•اإلصدار•عن•

األسهم•املكتتب•بها•بواقع•فلسان•عن•السهم•الواحد.•وقد•مت•توزيع•األسهم•العينية•بني•املؤسسني•كما•يلي:
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نسبة التملك
في رأس املال

عدد األسهم قيمة األسهم اجلنسية االسم

4,5% 67,500,000 67,500,000 اإلمارات 1-•شركة•العون•لالستثمارات•املالية•ذ.م.م

0,675% 10,125,000 10,125,000 السعودية 2-•صاحب•السمو•امللكي•األمير•فيصل•بن•
عبداجمليد•بن•عبدالعزيز•آل•سعود

4,5% 67,500,000 67,500,000 اإلمارات 3-••شركة•الطموح•لالستثمارات•املالية

0,675% 10,125,000 10,125,000 اإلمارات 4-••ريليكو•ليمتد•ذ.م.م

14,175% 212,625,000 212,625,000 اإلمارات 5-•شركة•حمد•الصغير•لالستثمار•ذ.م.م

3,375% 50,625,000 50,625,000 السعودية 6-•عبدالعزيز•بن•إبراهيم•آل•إبراهيم

3,15% 47,250,000 47,250,000 السعودية 7-•شركة•أبناء•صالح•عبدالعزيز•بابكر•للتجارة

2,7% 40,500,000 40,500,000 السعودية 8-•صالح•محمد•احلميد

2,25% 33,750,000 33,750,000 السعودية 9-•شركة•عبداللطيف•سعود•البابطني•وإخوانه•
احملدودة

2,25% 33,750,000 33,750,000 السعودية 10-•عبدالرحمن•محمد•الرقيب

1,8% 27,000,000 27,000,000 السعودية 11-•شركة•راشد•العبدالرحمن•الراشد•وأوالده

1,35% 20,250,000 20,250,000 السعودية 12-•مطلق•صالح•احلناكي

1,35% 20,250,000 20,250,000 السعودية 13-•صالح•محمد•احلجاج

1,125% 16,875,000 16,875,000 السعودية 14-•شركة•التعمير•احملدودة

0,45% 6,750,000 6,750,000 السعودية 15-•عبداهلل•محمد•احلجاج

0,45% 6,750,000 6,750,000 السعودية 16-•شركة•عبدالقادر•املهيدب•وأوالده

0,225% 3,375,000 3,375,000 السعودية 17-•ناصر•فضل•عقيل

وتطرح•باقي•األســهم•النقدية•لالكتتاب•وعددها•ثمامنائة•وخمسة•وعشرون•مليون•سهم•)825,000,000(•سهم•قيمتها•اإلسمية•
واحد•درهم•)1(•درهم•مضافاً•إليها•فلسان•)2(•فلس•للسهم•الواحد•مقابل•مصاريف•إصدار•وتشكل•خمسة•وخمسون•)%55(•باملئة•

من•رأس•مال•الشركة•لالكتتاب•العام.

ومع•مراعاة•أحكام•املادة•رقم•)86(•من•القانون•االحتادي•رقم•)8(•لســنة•1984•في•شــأن•الشــركات•التجارية•والقوانني•املعدلة•له،•ال•
يجوز•ســحب•رأس•املال•املودع•باســم•الشــركة•في•بنك•أبوظبي•الوطني•إال•بقرار•من•مجلس•اإلدارة•بعد•قيد•الشركة•في•السجل•

التجاري.•

المادة الثامنة
احلصة•العينية•التي•دخلت•في•تكوين•رأس•مال•الشــركة•عبارة•عن•جميع•املقومات•املادية•واملعنوية•لشــركة•إشراق•العقارية•)ش.•
ــد•مت•تقــومي•احلصة•العينية•بكافة•مقوماتها•املادية•واملعنوية•وفقاً•حلكم•املادة•)87(•من•قانون•الشــركات•التجارية•رقم•)8(• م.•خ.(•وق

لسنة•1984•وتعديالته.

المادة التاسعة
يتعهد•املؤسســون•املوقعون•على•هذا•العقد•بالقيام•بجميع•اإلجراءات•الالزمـة•إلمتـام•تأســيس•الشــركة•ولهـذا•الغـرض•وكـلوا•

عنهم•جلنة•من•األشـخاص•التـاليـة•أسماؤهـم•)جلنة•املؤسسني(:

)رئيس•اللجنة(••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • -1•السيد:•جمال•حمد•الصغير•

••••••••••••)عضو•اللجنة( -2•السيد:•حمد•خلفان•الشامسي•

)عضو•اللجنة( • -3•السيد:•ياسر•حمد•الصغير•
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بيانات أخرى

التوقيع اجلنسية نسبة 
املساهمة

املبلغ بالدرهم عدد األسهم االسم

وميثلها•/ اإلمارات 4,5% 67,500,000 67,500,000 1-•شركة•العون•لالستثمارات•املالية•
ذ.م.م

وميثله•/ السعودية 0,675% 10,125,000 10,125,000 2-•صاحب•السمو•امللكي•األمير•فيصل•
بن•عبداجمليد•بن•عبدالعزيز•آل•سعود

وميثلها•/ اإلمارات 4,5% 67,500,000 67,500,000 3-••شركة•الطموح•لالستثمارات•املالية

وميثلها•/ اإلمارات 0,675% 10,125,000 10,125,000 4-••ريليكو•ليمتد•ذ.م.م

وميثلها•/ اإلمارات 14,175% 212,625,000 212,625,000 5-•شركة•حمد•الصغير•لالستثمار•
ذ.م.م

وميثله•/ السعودية 3,375% 50,625,000 50,625,000 6-•عبدالعزيز•بن•إبراهيم•آل•إبراهيم

وميثلها•/ السعودية 3,15% 47,250,000 47,250,000 7-•شركة•أبناء•صالح•عبدالعزيز•بابكر•
للتجارة

وميثله•/ السعودية 2,7% 40,500,000 40,500,000 8-•صالح•محمد•احلميد

وميثلها•/ السعودية 2,25% 33,750,000 33,750,000 9-•شركة•عبداللطيف•سعود•البابطني•
وإخوانه•احملدودة

وميثله•/ السعودية 2,25% 33,750,000 33,750,000 10-•عبدالرحمن•محمد•الرقيب

وميثلها•/ السعودية 1,8% 27,000,000 27,000,000 11-•شركة•راشد•العبدالرحمن•الراشد•
وأوالده

وميثله•/ السعودية 1,35% 20,250,000 20,250,000 12-•مطلق•صالح•احلناكي

وميثله•/ السعودية 1,35% 20,250,000 20,250,000 13-•صالح•محمد•احلجاج

وميثلها•/ السعودية 1,125% 16,875,000 16,875,000 14-•شركة•التعمير•احملدودة

وميثله•/ السعودية 0,45% 6,750,000 6,750,000 15-•عبداهلل•محمد•احلجاج

وميثلها•/ السعودية 0,45% 6,750,000 6,750,000 16-•شركة•عبدالقادر•املهيدب•وأوالده

وميثله•/ السعودية 0,225% 3,375,000 3,375,000 17-•ناصر•فضل•عقيل

وذلك•للتقدم•بطلب•للترخيص•بتأسيس•الشركة•واتخاذ•اإلجراءات•القانونية•واستيفاء•املستندات•الالزمة•وإدخال•التعديالت•التي•
تراها•اجلهات•اخملتصة•الزمة•سواء•على•هذا•العقد•أو•على•نظام•الشركة•املرفق•به.

المادة العاشرة
املصروفات•التي•تلتزم•الشــركة•بأدائها•بســبب•تأسيســها•وإصدار•أوراقها•املالية•بيانها•التقريبي•هو•ثالثون•مليون•درهم•وتخصم•

من•حساب•املصروفات•العامة.

المادة الحادية عشر
يعتبر•النظام•األساسي•املرفق•بهذا•العقد•مكمالً•له•وجزء•ال•يتجزأ•منه.

المادة الثانية عشر
حرر•هذا•العقد•من•ثالث•نسخ•توثق•أمام•الكاتب•العدل،•تستخدم•نسختان•منها•ألغراض•إمتام•إجراءات•تسجيل•الشركة،•ويحتفظ•

بالنسخة•الثالثة•في•مقر•الشركة.

التوقيعات
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النظام األساسي

الباب األول 
في تأسيس الشركة 

تأسست•طبقاً•ألحكام•القانون•االحتادي•رقم•)8(•لسنة•1984•في•شأن•الشركات•التجارية•والقوانني•املعدلة•له•ومبوجب•هذا•النظام•بني•
النظام• نصوص• في• ورودها• عند• أدناه• واملعاني• باأللفاظ• ويقصد• عامة،• مساهمة• شركة• بعد• فيما• أسماؤهم• املبينة• األسهم• مالكي•

األساسي•املعنى•املرادف•لكل•منها:

القانون•االحتادي•رقم•)4(•لسنة•2000•بشأن•هيئة•وسوق•اإلمارات•لألوراق•املالية•والسلع•
وتعديالته. 1 - القانــــــون

هيئة•األوراق•املالية•والسلع. 2 - الهيئــــــة

مجلس•إدارة•الهيئة. 3 - المجلـــــس

سوق•األوراق•املالية•والسلع•املرخص•في•الدولة•من•قبل•الهيئة. 4 - الســــــوق

مجموعة•الضوابط•واملعايير•واإلجراءات•التي•حتقق•االنضباط•املؤسسي•في•إدارة•الشركة•
وذلك•من•خالل•حتديد•مسؤوليات•وواجبات•أعضاء•مجلس•اإلدارة•واإلدارة•التنفيذية•للشركة،•

وتأخذ•في•االعتبار•حماية•حقوق•املساهمني•وأصحاب•املصالح.

5 - حوكمة الشركـات

شركة•إشراق•العقارية.• 6 - الشركـــــة

مجلس•إدارة•الشركة. 7 - مجلــس اإلدارة

اإلدارة•التنفيذية•للشركة•وتشمل•املدير•العام•/•املدير•التنفيذي•والرئيس•التنفيذي،•أو•العضو•
املنتدب•اخملول•من•قبل•أعضاء•مجلس•اإلدارة•بإدارة•الشركة•ونوابهم.

8 - اإلدارة

املدير•العام•أو•املدير•التنفيذي•أو•الرئيس•التنفيذي•للشركة•املعينني•من•قبل•مجلس•اإلدارة. 9 - مديـر الشركــة

الشخص•الطبيعي•أو•االعتباري•الذي•يتم•اختياره•لشغل•عضوية•مجلس•إدارة•الشركة. 10 - عضو مجلس اإلدارة

العضو•الذي•يكون•متفرغاً•إلدارة•الشركة•أو•يتقاضى•راتباً•شهرياً•أو•سنوياً•من•الشركة. 11 - عضو مجلــــس إدارة تنفيـــذي

العضو•الذي•ال•يكون•متفرغاً•إلدارة•الشركة•أو•ال•يتقاضى•راتباً•شهرياً•أو•سنوياً•من•الشركة•
وال•تعتبر•املكافأة•التي•يتقاضاها•كعضو•مجلس•إدارة•راتباً. 12 - عضو مجلس إدارة غيـر تنفيــذي

العضو•الذي•لم•يكن•هو•أو•زوجه•أو•أي•من•أقاربه•من•الدرجة•األولى•من•أعضاء•اإلدارة•
التنفيذية•في•الشركة•خالل•العامني•األخيرين،•ولم•يكن•ألي•منهم•عالقة•نتج•عنها•تعامالت•

مالية•مع•الشركة•أو•الشركة•األم•أو•أي•من•الشركات•التابعة•أو•الشقيقة•أو•احلليفة•لها•
خالل•العامني•األخيرين•يعتبر•لذلك•الشخص•عالقة•إذا•جتاوزت•هذه•التعامالت•في•مجموعها•
نسبة•5%•من•رأسمال•الشركة•املدفوع•أو•مبلغ•خمسة•ماليني•درهماً•أو•ما•يعادلها•من•عملة•

أجنبية•أيهما•أقل.
وتنتفي•صفة•االستقاللية•عن•عضو•مجلس•اإلدارة•على•وجه•اخلصوص•في•احلاالت•التالية:

	••أن•يكون•موظفاً•لدى•أحد•األطراف•املرتبطة•بالشركة•خالل•العامني•األخيرين.
	••إذا•كان•مرتبطاً•مباشرة•بشركة•تقوم•بأعمال•استشارية•أو•تقدمي•استشارات•للشركة•أو•أي•

من•األطراف•املرتبطة•بها.
	••لديه•أي•عقود•خدمات•شخصية•مع•الشركة•أو•أي•من•األطراف•املرتبطة•بها•أو•موظفي•

اإلدارة•التنفيذية•بها.
	••إذا•كان•مرتبطاً•مباشرة•بإحدى•املنظمات•التي•ال•تهدف•إلى•الربح•والتي•تتلقي•قدراً•كبيراً•

من•التمويل•من•الشركة•أو•أحد•األطراف•املرتبطة•بها.
	••إذا•كان•خالل•العامني•األخيرين•مرتبطاً•مع•أو•موظفاً•لدى•أي•من•مدققي•احلسابات•اخلارجيني•

أو•السابقني•للشركة•أو•مع•أي•من•األطراف•املرتبطة•بها.
	••إذا•بلغت•ملكيته•هو•أو•أبنائه•القصر•أو•كليهما•في•رأسمال•الشركة•نسبة•)10%(•فأكثر.

13 - عضو مجلس إدارة مستقــــــل
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بيانات أخرى
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األب•واألم•واألبناء•والزوج•وأبو•الزوج•وأم•الزوج•وأبناء•الزوج. 14 - أقارب الدرجة األولى

الشخص•الذي•تعينه•الشركة•للتحقق•من•التزام•الشركة•والعاملني•فيها•بأحكام•القانون•
واألنظمة•والقرارات•الصادرة•مبقتضاه•والسياسات•واإلجراءات•الداخلية.•

15 - ضابط االمتثال

قواعد•ومتطلبات•اإلدراج•الواردة•في•القانون•واألنظمة•والقرارات•الصادرة•مبقتضاه،•واللوائح•
الداخلية•اخلاصة•بالسوق.

16 - قواعـد اإلدراج

قواعد•ومتطلبات•اإلفصاح•الواردة•في•القانون•واألنظمة•والقرارات•الصادرة•مبقتضاه. 17 - قواعد اإلفصـاح

أي•حدث•أو•واقعة•أو•قرار•أو•معلومة•قد•تؤثر•بشكل•مباشر•أو•غير•مباشر•على•سعر•أسهم•
الشركة•لدى•إدراجها•في•السوق•أو•حجم•تداولها•أو•يكون•لها•تأثير•على•قرار•الشخص•في•

شرائها•أو•االحتفاظ•بها•أو•بيعها•أو•التصرف•فيها.

18 - المعلومة الجوهرية

كل•شخص•له•مصلحة•مع•الشركة•مثل•املساهمني•والعاملني•والدائنني•والعمالء•واملوردين•
واملستثمرين•احملتملني. 19 - أصحاب المصالح

الشركة•التي•متلك•نسبة•تزيد•على•50%•من•رأس•مال•الشركة. 20 - الشركـــة األم

الشركة•اململوكة•مبا•ال•يقل•عن•نصف•رأسمالها•للشركة.• 21 - الشركــة التابعة

الشركة•التي•تتبع•نفس•اجملموعة•التي•تتبعها•الشركة. 22 - الشركة الشقيقــة

الشركة•املرتبطة•بعقد•تعاون•وتنسيق•مع•الشركة. 23 - الشركـة الحليفة

أن•يكون•لكل•مساهم•في•الشركة•عدد•من•األصوات•يساوي•عدد•األسهم•التي•ميلكها،•بحيث•
يقوم•بالتصويت•بها•ملرشح•واحد•لعضوية•مجلس•اإلدارة•أو•توزيعها•بني•من•يختارهم•من•

املرشحني•على•أن•ال•يتجاوز•عدد•األصوات•التي•مينحها•للمرشح/للمرشحني•الذين•اختارهم•
عدد•األصوات•التي•بحوزته•بأي•حال•من•األحوال.

24 - التصويت التراكمي

)أ(•األشخاص•الطبيعيون•املتمتعون•بجنسية•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•و
)ب(•الشركات•واملؤسسات•الفردية•املؤسسة•في•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•واململوكة•

ألشخاص•طبيعيني•من•مواطني•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة•و
)ج(•دوائر•أو•هيئات•احلكومة•االحتادية•أو•إحدى•إماراتها•أو•إحدى•الدوائر•أو•الهيئات•أو•الشركات•

اململوكة•بالكامل•إلحدى•اإلمارات.

25 - مواطنو دولة اإلمارات العربية
          المتحدة

)أ(•األشخاص•الطبيعيون•املتمتعون•بجنسية•إحدى•الدول•األعضاء•مبجلس•التعاون•اخلليجي•و
)ب(•الشركات•واملؤسسات•الفردية•املؤسسة•في•إحدى•الدول•األعضاء•مبجلس•التعاون•
اخلليجي،•شريطة•أن•تكون•أسهمها•/•حصصها•مملوكة•بالكامل•من•قبل•األشخاص•

الطبيعيني•املتمتعني•بجنسية•إحدى•هذه•الدول•أو•من•قبل•شركات•أو•هيئات•مملوكة•بالكامل•
من•قبلهم•و

)ج(•أي•دائرة•أو•هيئة•أو•شركة•تابعة•حلكومة•إحدى•الدول•األعضاء•مبجلس•التعاون•اخلليجي.

26 - مواطنو دول أعضاء مجلس
          التعاون الخليجي
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املادة األولى
اسم•هذه•الشركة•هو•شركة•إشراق•العقارية•-•وهي•شركة•مساهمة•عامة•–•ويشار•إليها•فيما•بعد•بلفظ•)»الشركة«(.

املادة الثانية
مركز•الشركة•الرئيسي•ومحلها•القانوني•في•إمارة•أبوظبي،•ويجوز•جمللس•اإلدارة•أن•ينشئ•لها•فروعاً•ومكاتب•وتوكيالت•داخل•الدولة•

وخارجها.

املادة الثالثة
املدة•احملددة•لهذه•الشركة•هي•مائة•)100(•سنة•ميالدية•تبدأ•من•تاريخ•إشهارها•في•السجل•التجاري.

وجتدد•هذه•املدة•بعد•ذلك•تلقائياً•ملدد•متعاقبة•ومماثلة•ما•لم•يصدر•قرار•من•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•بتعديل•مدة•الشركة•أو•
إنهائها.

املادة الرابعة 
تكون•األغراض•الرئيسة•للشركة•القيام•بالنشاطات•التالية•سواًء•داخل•أو•خارج•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة:•

1• متلك•وتشغيل•واالستثمار•في•جميع•أنواع•األموال•واألصول•الثابتة•واملنقولة•التابعة•للشركة،•مبا•في•ذلك•املشاريع•والعقارات•واملباني،•.
ويشمل•ذلك•ممارسة•سائر•النشاطات•املرتبطة•بها؛

2• إنشاء•وتشغيل•وبيع•وتأجير•وتطوير•جميع•أنوع•العقارات•واملباني،•مبا•في•ذلك•الفنادق•والشقق•املفروشة•واجملمعات•السكنية•واملراكز•.
التجارية•سواء•داخل•أو•خارج•الدولة؛•

3• تقدمي•خدمات•اإلدارة•والصيانة•للعقارات•واملباني•سواء•داخل•أو•خارج•الدولة؛.

العربية• اإلمارات• دولة• أو•خارج• داخل• التالية•سواًء• األعمال• أعاله،•مزاولة• املنصوص•عليها• الرئيسة• أغراضها• للشركة•في•سبيل•حتقيق•
املتحدة:

تأسيس•شركات•تابعة•وتخويلها•السلطة•والصالحية•التي•تعتبرها•الشركة•مناسبة•أو•ضرورية•ألية•أغراض•تتعلق•بأغراض•الشركة• •.1
أو•بأية•توسعة•لها•أو•ألعمال•الشركة•سواء•داخل•أو•خارج•الدولة؛

اكتساب•واالشتراك•في•أو•امتالك•األسهم•واحلصص•أو•املصالح•األخرى•في•شركات•أو•هيئات•أو•مشاريع،•داخل•وخارج•الدولة،•التي• •.2
بها• تقوم• التي• مماثلة•لألعمال• أعماالً• تزاول• أو• الشركة،• بأعمال• أو• لها• توسعة• بأي• أو• الشركة• بأغراض• أي•مجال•مرتبط• تعمل•في•
الشركة•أو•التي•قد•تساعد•الشركة•على•حتقيق•أغراضها•داخل•وخارج•الدولة•على•حد•سواء،•ومتويل•تلك•الشركات•والهيئات•واملشاريع؛

إبرام•اتفاقيات•مع•بنوك•ومؤسسات•مالية•ووكاالت•ائتمان•فيما•يتعلق•بتمويل•نشاطات•وأعمال•الشركة،•مبا•في•ذلك•دومنا•حصر،•إصدار• •.3
الضمانات•ومنح•الضمانات•على•أصولها،•مبا•فيها•حصصها•أو•أصولها،•أو•حصص•أو•أسهم•أو•أصول•شركاتها•التابعة،•وإبرام•اتفاقيات•
فيما•يتعلق•بأغراض•الشركة•أو•بأي•توسعة•لها،••مبا•في•ذلك،•دومنا•حصر،•إصدار•ضمانات•أو•منح•ضمانات•عوض،•أو•العمل•بصفة•كفيل؛

إبرام•أي•عقود•واتفاقيات•مطلوبة•لتنفيذ•أغراض•الشركة،•مبا•في•ذلك•إبرام•عقود•اإلنشاء•والتشغيل•واإلدارة•والصيانة•والشراء•والبيع،• •.4
أو•االتفاقيات•املتعلقة•بإدارة•شركات•تعمل•في•مجال•إنشاء•أو•تطوير•أو•تشغيل•أو•صيانة•أي•من•مرافق•الشركة،•أو•في•مجال•أي•

خدمات•تبعية•ترتبط•بذلك،•أو•االتفاقيات•املتعلقة•بإنشاء•وتطوير•وتشغيل•وصيانة•املرافق•التي•متتلكها•تلك•الشركات؛

االشتراك•مع•الغير•في•تأسيس•شركات•أو•شراكات•أو•كيانات•أخرى•من•أجل•اكتساب•أو•تطوير•أو•امتالك•أو•تشغيل•أو•إدارة•أو•استبدال• •.5
أو•صيانة•مرافق•الشركة؛

والتنسيق• لها،• تابعة• أو•ألي•شركة• املطلوبة•للشركة• والرخص• املوافقات• أجل•احلصول•على• آخر•من• أي•طرف• إلى• املساعدة• تقدمي• •.6
حسبما•قد•يكون•ذلك•ضرورياً•مع•الدوائر•احلكومية•احمللية•واالحتادية•فيما•يتعلق•بهذا•األمر؛

استخدام•على•نفقة•الشركة•أي•وكيل•أو•وكالء•في•أي•جزء•من•العالم•ودفع•أتعابهم،•سواء•كانوا•مديري•أو•محافظي•استثمار•أو• •.7
محامني•أو•مصرفيني•أو•محاسبني•أو•استشاريني•أو•مهندسني•أو•مديرين•أو•غيرهم،•وذلك•للقيام•بأي•عمل•أو•فعل•مطلوب•إجراؤه•أو•

القيام•به•حتقيقاً•ألغراض•الشركة،•مبا•في•ذلك•استالم•ودفع•أي•مبلغ•وإبرام•املستندات؛•و

مزاولة•أي•عمل•أو•نشاط•يكون•متصالً•بأي•من•أعمال•الشركة•أو•تابعاً•لتلك•األعمال،•ويعزز•بصورة•مباشرة••أو•غير•مباشرة•قيمة•كافة• •.8
أو•أي•من•مشاريع•الشركة•أو•ممتلكاتها•أو•أصولها•أو•غيرها،•ويزيد•بطريقة•أخرى•من•ربحية•الشركة،•أو•يعزز•مصالح•الشركة•أو•مصالح•
الشركاء•فيها.•وتتمتع•الشركة•بكامل•السلطة•والصالحية•التخاذ•اإلجراءات•الضرورية•أو•املناسبة•لتحقيق•وتنفيذ•األغراض•املذكورة•

أعاله.

ويجوز•للشركة•أن•تكون•لها•مصلحة•أو•أن•تشترك•أو•أن•تتعاون•أو•أن•تشتري•أو•أن•تلحق•بأي•وجه•مع•غيرها•من•الهيئات•أو•الشركات•في•
داخل•الدولة•أو•في•خارجها•مادامت•تزاول•أعماالً•شبيهة•بأعمالها.

42

Esraq Booklet Final.indd   42 4/21/11   5:07 PM



الباب الثاني
في رأسمال الشركة

املادة اخلامسة
سهم• مليون• وخمسمائة• مليار• على• موزع• درهـم• •)1,500,000,000( درهم• مليون• وخمسمائة• مليار• مببلغ• الشركة• مال• رأس• حدد•
)1,500,000,000(•سهم•قيمة•كل•سهم•واحد•درهم•)1(•درهم،•منها•ستمائة•وخمسة•وسبعون•مليون•سهم•)675,000,000(•سهم•تقابل•
حصـص•عينية•مدفوعة•بالكامل•وثمامنائة•وخمسة•وعشرون•مليون•سهماً•)825,000,000(•سهماً•تقابل•حصصاً•نقدية•مضافاً•إلى•قيمة•
كل•سهم•فلسان•)2(•فلس•كمصاريف•إصدار•تسدد•بالكامل•عند•االكتتاب،•وتكون•جميع•أسهم•الشركة•متساوية•مع•بعضها•البعض•

من•كافة•احلقوق.•تسدد•قيمة•األسهم•النقدية•على•النحو•التالي:

)%25(•خمسة•وعشرين•في•املائة•من•القيمة•اإلسمية•لألسهم•املكتتب•فيها•يُسدد•عند•االكتتاب. )أ(•

)%75(•خمسة•وسبعني•في•املائة•من•القيمة•اإلسمية•لألسهم•املكتتب•فيها•تسدد•دفعة•واحدة•أو•على•عدة•دفعات•في•مدة•ال•تتجاوز )ب(•
سنتني•ميالديتني•من•تاريخ•قيد•الشركة•في•السجل•التجاري•ووفقاً•للمواعيد•واإلجراءات•التي•يحددها•مجلس•اإلدارة. •

املادة السادسة
اكتتب•املؤسسون•في•الشركة••في•ستمائة•وخمسة•وسبعون•سهم•)675,000,000(•بقيمة•إسمية•واحد•درهم•لكل•سهم•متثل•نسبة•
%45•من•رأسمال•الشركة،•وجميعها•تقابل•حصص•عينية،•ويعتبر•أصحاب•احلصص•العينية•أنهم•قاموا•بسداد•كامل•القيمة•اإلسمية•
ألسهمهم•بعد•نقل•ملكية•هذه•احلصص•كاملة•إلى•الشركة،•وال•يجوز•قبل•ذلك•تسليمهم•األسهم•التي•متثل•تلك•احلصص.•وقد•دفع•
املؤسسون•جميعهم•مبلغ•ثالثة•عشر•مليون•وخمسمائة•ألف•درهم•متثل•مصاريف•اإلصدار•عن•األسهم•املكتتب•بها•بواقع••فلسان•عن•

السهم•الواحد.•وقد•مت•توزيع•األسهم•العينية•بني•املؤسسني•كما•يلي:

نسبة 
المساهمة

المبلغ 
بالدرهم عدد األسهم جنسية 

المؤسس االسم

4,5% 67,500,000 67,500,000 اإلمارات 1•-•شركة•العون•لالستثمارات•املالية•ذ.م.م

0,675% 67,500,000 10,125,000 السعودية 2•-•صاحب•السمو•امللكي•األمير•فيصل•بن•
عبداجمليد•بن•عبدالعزيز•آل•سعود

4,5% 67,500,000 67,500,000 اإلمارات 3•-•شركة•الطموح•لالستثمارات•املالية

0,675% 10,125,000 10,125,000 اإلمارات 4•-•ريليكو•ليمتد•ذ.م.م

14,175% 212,625,000 212,625,000 اإلمارات 5•-•شركة•حمد•الصغير•لالستثمار•ذ.م.م

3,375% 50,625,000 50,625,000 السعودية 6•-•عبدالعزيز•بن•إبراهيم•آل•إبراهيم

3,15% 47,250,000 47,250,000 السعودية 7•-•شركة•أبناء•صالح•عبدالعزيز•بابكر•للتجارة

2,7% 40,500,000 40,500,000 السعودية 8•-•صالح•محمد•احلميد

2,25% 33,750,000 33,750,000 السعودية 9•-•شركة•عبداللطيف•سعود•البابطني•وإخوانه•
احملدودة

2,25% 33,750,000 33,750,000 السعودية 10•-•عبدالرحمن•محمد•الرقيب

1,8% 27,000,000 27,000,000 السعودية 11•-•شركة•راشد•العبدالرحمن•الراشد•وأوالده

1,35% 20,250,000 20,250,000 السعودية 12•-•مطلق•صالح•احلناكي

1,35% 20,250,000 20,250,000 السعودية 13•-•صالح•محمد•احلجاج

1,125% 16,875,000 16,875,000 السعودية 14 -•شركة•التعمير•احملدودة

0,45% 6,750,000 6,750,000 السعودية 15•-•عبداهلل•محمد•احلجاج

0,45% 6,750,000 6,750,000 السعودية 16•-•شركة•عبدالقادر•املهيدب•وأوالده

0,225% 3,375,000 3,375,000 السعودية 17•-•ناصر•فضل•عقيل

بيانات أخرى
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النقدية•لالكتتاب•وعددها•ثمامنائة•وخمسة•وعشرون•مليون•سهم•)825,000,000(•سهم•قيمتها•اإلسمية•واحد• وتطرح•باقي•األسهم•
درهم•)1(•درهم•مضافاً•إليها•فلسان•)2(•فلس•للسهم•الواحد•مقابل•مصاريف•إصدار•وتشكل•خمسة•وخمسون•)55٪(•باملئة•من•رأس•مال•

الشركة•لالكتتاب•العام.
ومع•مراعاة•أحكام•املادة•رقم•)86(•من•القانون•االحتادي•رقم•)8(•لسنة•1984•في•شأن•الشركات•التجارية•والقوانني•املعدلة•له•ال•يجوز•سحب•

رأس•املال•املودع•باسم•الشركة•في•بنك•أبوظبي•الوطني•إال•بقرار•من•مجلس•اإلدارة•بعد•قيد•الشركة•في•السجل•التجاري.

املادة السابعة
التعاون• دول•مجلس• املتحدة•ومواطني• العربية• اإلمارات• دولة• أن•ال•تقل•نسبة•مشاركة•مواطني• الشركة•إسمية•ويجب• جميع•أسهم•
اخلليجي•في•أي•وقت•طوال•مدة•بقاء•الشركة•عن•واحد•وخمسني•)51٪(•من•رأس•املال،•إال•في•حال•سمحت•بذلك•قوانني•دولة•اإلمارات•العربية•

املتحدة.•

املادة الثامنة
السنتني• دفعات•خالل• عدة• أو• واحدة• دفعة• على• القيمة• باقي• وتدفع• االكتتاب.• عند• النقدي• للسهم• اإلسمية• القيمة• من• •)٪25( تدفع•

امليالديتني•التاليتني•لقيد•الشركة•في•السجل•التجاري•وذلك•في•املواعيد•ووفقاً•لإلجراءات•التي•يحددها•مجلس•اإلدارة.

املادة التاسعة
احلصة•العينية•التي•دخلت•في•تكوين•رأس•مال•الشركة•عبارة•عن•جميع•املقومات•املادية•واملعنوية•لشركة•إشراق•العقارية•)ش.•م.•خ.(•وقد•
مت•تقومي•احلصة•العينية•بكافة•مقوماتها•املادية•واملعنوية•وفقاً•حلكم•املادة•)87(•من•قانون•الشركات•التجارية•رقم•)8(•لسنة•1984•وتعديالته.

املادة العاشرة
تستبدل•الشركة•»عند•اكتمال•إدراج•أسهمها•في•سوق•مالي•مرخص•في•الدولة«•نظام•سجل•األسهم•والشهادات•املؤقتة•باألسهم•ونقل•
ملكيتها•املعمول•به•بنظام•إلكتروني•لتسجيلها•وقيد•نقل•ملكيتها•وفقاً•للنظام•املعمول•به•في•ذلك•السوق•لقيد•وتسجيل•األسهم،•
وتعتبر•البيانات•الواردة•في•هذا•النظام•اإللكتروني•نهائية•وملزمة•وال•يجوز•الطعن•فيها•أو•طلب•نقلها•أو•تغييرها•إال•وفقاً•للنظم•واإلجراءات•

املتبعة•في•السوق•املعني.•

املادة احلادية عشرة
إال•مبوافقتهم• التزاماتهم• زيادة• وال•يجوز• إال•في•حدود•ما•ميلكون•من•أسهم،• الشركة• أو•خسائر•على• التزامات• بأية• املساهمون• يلتزم• ال•

اجلماعية.

املادة الثانية عشرة
يترتب•على•ملكية•السهم•قبول•املساهم•نظام•الشركة•األساسي•وقرارات•جمعياتها•العمومية•وال•يجوز•للمساهم•أن•يطلب•استرداد•

ما•دفعة•للشركة•كحصة•في•رأس•املال.•••

املادة الثالثة عشرة
يكون•السهم•غير•قابل•للتجزئة•)مبعنى•أنه•ال•يجوز•جتزئة•السهم•على•أكثر•من•شخص(.•

املادة الرابعة عشرة
كل•سهم•يخول•مالكه•احلق•في•حصة•معادلة•حلصة•غيره•بال•متييز•في•ملكية•موجودات•الشركة•عند•تصفيتها•وفي•األرباح•املبينة•فيما•

بعد•وحضور•جلسات•اجلمعيات•العمومية•والتصويت•على•قراراتها.
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املادة اخلامسة عشرة
أ•-•تقوم•الشركة•خالل•)15(•يوم•عمل•من•تاريخ•صدور•القرار•الوزاري•بإعالن••تأسيسها•بالتقدم•بطلب•إلدراج•أسهمها•في•
أحد•أسواق•األوراق•املالية•املرخصة•في•الدولة،•كما•يجوز•جمللس•اإلدارة•إدراجها•في•األسواق•املالية•األخرى•خارج•الدولة،•وفي•
حال•إدراج•أسهم•الشركة•في•األسواق•املالية•في•الدولة•أو•في•اخلارج•فعلى•الشركة•أن•تتبع•القوانني•واألنظمة•واللوائح•
املعمول•بها•في•تلك•األسواق،•مبا•في•ذلك•قوانني•وأنظمة•ولوائح•إصدار•وتسجيل•أسهم•الشركة•وتداولها•ونقل•ملكيتها•
وترتيب•حقوق•عليها•وذلك•دون•احلاجة•إلى•تعديل•األحكام•الواردة•في•هذا•النظام•األساسي•في•حالة•تعارضها•مع•هذه•

القوانني•أو•األنظمة•أو•اللوائح.•

ب•-•يجوز•بيع•أسهم•الشركة•أو•التنازل•عنها•أو•رهنها•أو•التصرف•أو•التعامل•فيها•على•أي•وجه•مبقتضى•وطبقاً•ألحكام•هذا•
النظام•األساسي،•ويتم•تسجيل•أي•من•هذه•التعامالت•في•األسهم•في•سجل•خاص•يسمى•»سجل•املساهمني«،•وعند•
إدراج•أسهم•الشركة•في•سوق•مالي•مرخص•في•الدولة•فإن•تسجيل•أي•من•التعامالت•املذكورة•أعاله•في•هذه•املادة•في•

أسهم•الشركة•سيكون•وفقاً•ألنظمة•البيع•والشراء•واملقاصة•والتسويات•والقيد•املتبعة•لدى•ذلك•السوق.

•ج•-•في•حالة•وفاة•أحد•املساهمني•يكون•وريثه•هو•الشخص•الوحيد•الذي•توافق•الشركة•بأن•له•حقوق•ملكية•أو•مصلحة•
في•أسهم•املتوفى،•ويكون•له•احلق•في•األرباح•واالمتيازات•األخرى•التي•كان•للمتوفى•حق•فيها،•ويكون•له•بعد•تسجيله•
في•الشركة•وفقاً•ألحكام•هذا•النظام•ذات•احلقوق•كمساهم•في•الشركة•التي•كان•يتمتع•بها•املتوفى•فيما•يخص•هذه•

األسهم،•وال•تعفى•تركة•املساهم•املتوفى•من•أي•التزام•فيما•يختص•بأي•سهم•كان•ميلكه•وقت•الوفاة.

د•-•يجب•على•أي•شخص•يصبح•له•احلق•في•أية•أسهم•في•الشركة•نتيجة•لوفاة•أو•إفالس•أي•مساهم•أو•مبقتضى•أمر•حجز•
صادر•عن•أية•محكمة•مختصة•أن•يقوم•خالل•ثالثني•يوماً:•

*•بتقدمي•البينة•على•هذا•احلق•إلى•مجلس•اإلدارة،•و

*•أن•يختار•إما•أن•يتم•تسجيله•كمساهم•أو•أن•يسمي•شخصاً•ليتم•تسجيله•كمساهم•فيما•يختص•بذلك•السهم.•

املادة السادسة عشرة
أو•لدائنيه•بأية•حجة•كانت•أن•يطلبوا•وضع•األختام•على•دفاتر•الشركة•أو•ممتلكاتها•وال•أن•يطلبوا• ال•يجوز•لورثة•املساهم•
لدى• عليهم• ويجب• الشركة،• إدارة• في• كانت• بأية•طريقة• يتدخلوا• أن• وال• القسمة• إمكان• لعدم• بيعها•جملة• أو• قسمتها•

استعمال•حقوقهم•التعويل•على•قوائم•جرد•الشركة•وحساباتها•اخلتامية•وعلى•قرارات•جمعياتها•العمومية.•

املادة السابعة عشرة
تدفع•الشركة•حصص•األرباح•املستحقة•عن•السهم•آلخر•مالك•له•مقيد•اسمه•في•سجل•األسهم•بالشركة•في•التاريخ•
الذي•تقرره•اجلمعية•العمومية•لتوزيع•األرباح•وفقاً•لألنظمة•والقرارات•التي•تضعها•الهيئة•في•هذا•الشأن،•ويكون•له•وحده•

احلق•في•استالم•املبالغ•املستحقة•عن•ذلك•السهم•سواء•أكانت•حصصاً•في•األرباح•أم•نصيباً•في•موجودات•الشركة.•

املادة الثامنة عشرة
مع•مراعاة•أحكام•القانون،•يجوز•زيادة•رأسمال•الشركة•بإصدار•أسهم•جديدة•بنفس•القيمة•اإلسمية•لألسهم•األصلية•أو•

بإضافة•عالوة•إصدار•إلى•القيمة•اإلسمية،•كما•يجوز•تخفيض•رأس•مال•الشركة•وذلك•بعد•احلصول•على•موافقة•الهيئة.•

االحتياطي• إلى• الفرق• أضيف• ذلك• من• بأكثر• إصدارها• مت• وإذا• اإلسمية،• قيمتها• من• بأقل• اجلديدة• األسهم• إصدار• يجوز• وال•
القانوني،•ولو•جاوز•االحتياطي•القانوني•بذلك•نصف•رأسمال•الشركة.

•وتكون•زيادة•رأس•مال•الشركة•أو•تخفيضه•بقرار•من•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•بناًء•على•اقتراح•من•مجلس•اإلدارة•في•
احلالتني•وبعد•سماع•تقرير•مدقق•احلسابات•في•حالة•أي•تخفيض•على•أن•يبني•في•حالة•الزيادة•مقدارها•وسعر•إصدار•األسهم•
التخفيض• هذا• مقدار• التخفيض• حالة• في• ويبني• الزيادة،• هذه• في• االكتتاب• أولوية• في• القدامى• املساهمني• وحق• اجلديدة•

وكيفية•تنفيذه.

بيانات أخرى

45

Esraq Booklet Final.indd   45 4/21/11   5:07 PM



الباب الثالث 
في سندات القرض

املادة التاسعة عشرة
مع•مراعاة•أحكام•القانون•في•شأن•الشركات•التجارية•للجمعية•العمومية•غير•العادية•للشركة•بعد•موافقة•الهيئة•أن•تقرر•إصدار•سندات•
قرض•من•أي•نوع،•ويبني•القرار•قيمة•السندات•وشروط•إصدارها•ومدى•قابليتها•للتحويل•إلى•أسهم،•ولها•أن•تصدر•قراراً•بتخويل•مجلس•
اإلدارة•بتحديد•موعد•وشروط•هذا•اإلصدار•حسبما•يراه•مجلس•اإلدارة•مناسباً•في•هذا•الصدد•على•أن•يؤشر•بالقرض•في•السجل•التجاري•

وتخطر•هيئة•األوراق•املالية•والسلع•والسلطة•اخملتصة.•

الباب الرابع
في مجلس إدارة الشركة

 

املادة العشرون
يتولى•إدارة•الشركة•مجلس•إدارة•مكون•من•سبعة•)7(•أعضاء،•ويشترط•أن•يكون•ثلثهم•على•األقل•من•األعضاء•املستقلني•وأغلبيتهم•من•

األعضاء•غير•التنفيذيني•تنتخبهم•اجلمعية•العمومية•العادية•للمساهمني•بالتصويت•السري•التراكمي.•
وال•يجوز•اجلمع•بني•منصب•رئيس•مجلس•اإلدارة•ومنصب•مدير•الشركة•أو•العضو•املنتدب.•

ويجب•في•جميع•األحوال•أن•تكون•أغلبية•أعضاء•اجمللس،•مبا•فيهم•الرئيس،•من•مواطني•دولة•اإلمارات•العربية•املتحدة.
واستثناًء•من•طريقة•التعيني•سالفة•الذكر•عني•املؤسسون•أول•مجلس•إدارة•ملدة•)3(•ثالث•سنوات•تبدأ•من•تاريخ•صدور•قرار•وزير•االقتصاد•

بإعالن•تأسيس•الشركة،•وهم:

الصفة رقم جواز السفر/الهوية الجنسية االســــم م

ً رئيسا إماراتي صالح•محمد•بن•نصرة•العامري 1

ً عضواً•منتدبا سعودي جمال•حمد•الصغير 2

عضو إماراتي حمد•خلفان•الشامسي 3

عضو سعودي ياسر•حمد•الصغير 4

عضو إماراتي حميد•راشد•الشامسي 5

عضو سعودي عمر•صالح•بابكر 6

عضو إماراتي علي•سعيد•بن•سليم 7

املادة احلادية والعشرون
يتولى•كل•عضو•من•أعضاء•مجلس•اإلدارة•منصبه•ملدة•ثالث•سنوات،•وفي•نهاية•هذه•املدة•يعاد•تشكيل•اجمللس،•ويجوز•إعادة•انتخاب•األعضاء•

الذين•انتهت•مدة•عضويتهم.•
جمللس•اإلدارة•أن•يعني•أعضاء•في•املراكز•التي•تخلو•أثناء•السنة•على•أن•يعرض•هذا•التعيني•على•اجلمعية•العمومية•العادية•في•أول•اجتماع•
لها•إلقرار•تعيينهم•أو•تعيني•غيرهم،•وإذا•بلغت•املراكز•الشاغرة•في•أثناء•السنة•ربع•عدد•أعضاء•اجمللس•أو•أكثر•وجب•على•مجلس•اإلدارة•دعوة•
اجلمعية•العمومية•العادية•لالجتماع•خالل•ثالثة•أشهر•على•األكثر•من•تاريخ•شغر•آخر•مركز•النتخاب•من•ميأل•املراكز•الشاغرة،•وفي•جميع•

األحوال•يكمل•العضو•اجلديد•مدة•سلفه•ويكون•هذا•العضو•قابالً•لالنتخاب•مرة•أخرى.•

املادة الثانية والعشرون
أ-•ينتخب•مجلس•اإلدارة•من•بني•أعضائه•رئيساً•ونائباً•للرئيس،•وميثل•رئيس•اجمللس•الشركة•أمام•القضاء،•وعليه•تنفيذ•القرارات•التي•يصدرها•

اجمللس•ويقوم•نائب•الرئيس•مقام•الرئيس•عند•غيابه•أو•قيام•مانع•لديه.•
ب-•يحق•جمللس•اإلدارة•أن•ينتخب•من•بني•أعضائه•عضواً•منتدباً•لإلدارة،•ويحدد•اجمللس•اختصاصاته•ومكافآته،•كما•يكون•له•أن•يشكل•من•بني•

أعضائه•جلنة•أو•أكثر•مينحها•بعض•اختصاصاته•أو•يعهد•إليها•مبراقبة•سير•العمل•بالشركة•وتنفيذ•قرارات•اجمللس.•
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املادة الثالثة والعشرون
جمللس•اإلدارة•كافة•السلطات•في•إدارة•الشركة•والقيام•بكافة•األعمال•والتصرفات•نيابة•عن•الشركة•حسبما•هو•مصرح•للشركة•القيام•به،•
وممارسة•كافة•الصالحيات•املطلوبة•لتحقيق•أغراضها،•وال•يحد•من•هذه•السلطات•والصالحيات•إال•ما•نص•عليه•القانون•وعقد•التأسيس•

أو•النظام•األساسي•أو•ورد•بقرار•من•اجلمعية•العمومية.
ويضع•مجلس•اإلدارة•اللوائح•املتعلقة•بالشؤون•اإلدارية•واملالية•وشؤون•املوظفني•ومستحقاتهم•املالية،•كما•يضع•اجمللس•الئحة•خاصة•

بتنظيم•أعماله•واجتماعاته•وتوزيع•االختصاصات•واملسؤوليات.

املادة الرابعة والعشرون
ميلك•حق•التوقيع•عن•الشركة•على•انفراد•كل•من•رئيس•مجلس•اإلدارة•أو•نائبه•أو•عضو•مجلس•اإلدارة•املنتدب•أو•أي•عضو•آخر•يفوضه•اجمللس•

في•حدود•قرارات•مجلس•اإلدارة.•

املادة اخلامسة والعشرون
يعقد•مجلس•اإلدارة•اجتماعاته•في•املركز•الرئيسي•للشركة•أو•في•أي•مكان•آخر•يوافق•عليه•أعضاء•مجلس•اإلدارة•مرة•واحدة•كل•شهرين•
على•األقل،•أو•كلما•دعت•احلاجة•إلى•انعقاده•بناًء•على•دعوة•خطية•من•قبل•الرئيس•أو•نائبه•في•حالة•غيابه•أو•بناًء•على•طلب•خطي•يقدمه•

عضوين•من•أعضاء•اجمللس•على•األقل•وتوجه•الدعوة•قبل•أسبوع•على•األقل•من•املوعد•احملدد•مشفوعة•بجدول•األعمال.
 

املادة السادسة والعشرون
ال•يكون•اجتماع•مجلس•اإلدارة•صحيحاً•إال•بحضور•أغلبية•أعضائه،•ويجوز•لعضو•مجلس•اإلدارة•أن•ينيب•عنه•غيره•من•أعضاء•اجمللس•في•

التصويت،•وفي•هذه•احلالة•يكون•لهذا•العضو•صوتان•وال•يجوز•أن•ينوب•عضو•مجلس•اإلدارة•عن•أكثر•من•عضو•واحد.•
وتصدر•قرارات•مجلس•اإلدارة•بأغلبية•أصوات•األعضاء•احلاضرين•واملمثلني•وإذا•تساوت•األصوات•رجح•اجلانب•الذي•منه•الرئيس•أو•من•يقوم•

مقامه.•
تسجل•في•محاضر•اجتماعات•مجلس•اإلدارة•أو•جلانه•تفاصيل•املسائل•التي•نظر•فيها•والقرارات•التي•مت•اتخاذها،•مبا•في•ذلك•أية•حتفظات•
لألعضاء•أو•آراء•مخالفة•عبروا•عنها،•ويجب•توقيع•كافة•األعضاء•احلاضرين•على•مسودات•محاضر•اجتماعات•مجلس•اإلدارة•قبل•اعتمادها،•
على•أن•ترسل•نسخ•من•هذه•احملاضر•لألعضاء•بعد•االعتماد•لالحتفاظ•بها،•وحتفظ•محاضر•اجتماعات•مجلس•اإلدارة•وجلانه•من•قبل•مقرر•

مجلس•اإلدارة،•وفي•حالة•امتناع•أحد•األعضاء•عن•التوقيع•يُثبت•اعتراضه•في•احملضر•وتُذكر•أسباب•االعتراض•حال•إبدائها.
 

املادة السابعة والعشرون
أنها•مسألة• اإلدارة• وقرر•مجلس• اإلدارة،• ينظر•فيها•مجلس• أن• املصالح•في•مسألة•يجب• تعارض•في• اإلدارة• إذا•وجد•لدى•عضو•مجلس•
جوهرية•فيجب•أن•يصدر•قراره•بحضور•أغلبية•األعضاء،•وال•يجوز•للعضو•ذو•املصلحة•االشتراك•في•التصويت•على•القرار،•ويجوز•في•حاالت•
استثنائية•أن•تعالج•تلك•املسائل•من•خالل•جلان•منبثقة•عن•مجلس•اإلدارة•تشكل•لهذا•الغرض•مبوجب•قرار•يصدر•عنه،•ويشترط•أن•يعرض•

رأي•اللجنة•على•مجلس•اإلدارة•التخاذ•القرار•في•هذا•الشأن.

املادة الثامنة والعشرون
إذا•تغيب•أحد•أعضاء•مجلس•اإلدارة•عن•حضور•أكثر•من•ثالث•جلسات•متتالية•بدون•عذر•يقبله•اجمللس•اعتبر•مستقيالً.

املادة التاسعة والعشرون
جمللس•اإلدارة•احلق•في•أن•يعني•مديراً•للشركة•أو•عدة•مديرين•أو•وكالء•مفوضني•وأن•يحدد•صالحياتهم•وشروط•خدماتهم•ورواتبهم•ومكافآتهم.

 

املادة الثالثون
مع•مراعاة•أحكام•املادة•)31(•من•هذا•النظام•ال•يكون•أعضاء•مجلس•اإلدارة•مسؤولني•مسؤولية•شخصية•فيما•يتعلق•بالتزامات•الشركة•

الناجتة•عن•قيامهم•بواجباتهم•كأعضاء•مجلس•إدارة،•وذلك•بالقدر•الذي•ال•يتجاوزون•فيه•حدود•سلطاتهم.•

بيانات أخرى
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املادة احلادية والثالثون
يكون•رئيس•مجلس•اإلدارة•وأعضاؤه•مسؤولني•جتاه•الشركة•واملساهمني•والغير•عن•الغش•وإساءة•استعمال•السلطات•املمنوحة•لهم•وعن•

أي•مخالفة•للقانون•أو•لهذا•النظام.

يتولى رئيس مجلس اإلدارة على وجه اخلصوص املهام واملسؤوليات التالية:
1• ضمان•عمل•مجلس•اإلدارة•بفعالية•وقيامه•مبسؤولياته•ومناقشته•لكافة•القضايا•الرئيسية•واملناسبة•في•موعدها.•.
2• وضع•واعتماد•جدول•أعمال•كل•اجتماع•جمللس•اإلدارة،•مع•األخذ•بعني•االعتبار•أية•مسائل•يقترح•األعضاء••إدراجها•على•جدول•.

األعمال،•ويجوز•لرئيس•مجلس•اإلدارة•أن•يعهد•بهذه•املسؤولية•إلى•عضو•معني•أو•إلى•مقرر•مجلس•اإلدارة•حتت•إشرافه.•
3• تشجيع•كافة•األعضاء•على•املشاركة•الكاملة•والفعالة•لضمان•تصرف•مجلس•اإلدارة•وفق•أفضل•مصالح•الشركة.•.
4• العمل•على•اتخاذ•اإلجراءات•املناسبة•لتأمني•التواصل•الفعال•مع•املساهمني•ونقل•آرائهم•إلى•مجلس•اإلدارة.•.
5• تسهيل•املساهمة•الفعالة•ألعضاء•مجلس•اإلدارة•خاصة•غير•التنفيذيني،•وإيجاد•عالقات•بناءة•بني•األعضاء•التنفيذيني•وغير•.

التنفيذيني.•

يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة املسؤوليات التالية، وذلك على سبيل املثال وليس احلصر: 

6• على•كل•عضو•مجلس•إدارة•عند•استالمه•ملهامه•اإلفصاح•للشركة•عن•طبيعة•املناصب•التي•يشغلها•في•الشركات•واملؤسسات•.
العامة•وغيرها•من•االلتزامات•الهامة•وحتديد•الوقت•اخملصص•لها،•وأي•تغيير•يطرأ•على••ذلك•فور•حدوثه.•

7• يلتزم•عضو•مجلس•اإلدارة•أثناء•ممارسته•لصالحياته•وتنفيذ•واجباته•بالتصرف•بأمانة•وإخالص،•مع•األخذ•في•االعتبار•مصالح•.
الشركة•ومساهميها،•وبذل•أفضل•جهد•ممكن،•وااللتزام•بأحكام•القوانني•واألنظمة••والقرارات•املعمول•بها،•والنظام•األساسي•

للشركة•ولوائحها•الداخلية.

8• تتضمن•مهام•أعضاء•مجلس•اإلدارة•غير•التنفيذيني•على•وجه•اخلصوص•ما•يلي:.

أ.••املشاركة•في•اجتماعات•مجلس•اإلدارة•بحيث•يوفرون•رأياً•مستقالً•بخصوص•املسائل•االستراتيجية•والسياسة•واألداء•
واحملاسبة•واملوارد•والتعيينات•األساسية•ومعايير•العمل.•

ب.••مراعاة•أولوية•مصالح•الشركة•ومساهميها•عند•نشوء•تعارض•في•املصالح.•

ج.••املشاركة•في•جلان•التدقيق•بالشركة.•

د.•••متابعة•أداء•الشركة•من•أجل•حتقيق•أهدافها•وأغراضها•املتفق•عليها•ومراقبة•تقارير•األداء.•

هـ.••متكني•مجلس•اإلدارة•واللجان•اخملتلفة•من•االستفادة•من•مهاراتهم•وخبرتهم•وتنوع•اختصاصاتهم•ومؤهالتهم،•وذلك•من•
خالل•احلضور•املنتظم•واملشاركة•الفعالة•وحضور•اجتماعات•اجلمعيات•العمومية•وتكوين•فهم•متوازن•آلراء•املساهمني.

• تلتزم•اإلدارة•بتعريف•عضو•مجلس•اإلدارة•املعني•حديثاً•بجميع•إدارات•وأقسام•الشركة،•وتزويده•بكافة•املعلومات•الالزمة•لضمان•فهمه•	
الصحيح•لنشاطات•الشركة•وأعمالها•وإدراكه•الكامل•ملسؤولياته•وكل•ما•ميكنه•من•القيام•بعمله•على•أكمل•وجه•مبوجب•القوانني•

والتشريعات•النافذة•واملتطلبات•التنظيمية•األخرى•وسياسات•الشركة•في•مجال•أعمالها.•

• تلتزم•اإلدارة•بتزويد•مجلس•اإلدارة•واللجان•املنبثقة•عنه•باملعلومات•الكافية•بشكل•كامل•وموثق•في•الوقت•املطلوب•لتمكينه•من•	
اتخاذ•القرارات•على•أسس•صحيحة•وأداء•واجباته•ومسؤولياته•على•أكمل•وجه،•وجمللس•اإلدارة•اتخاذ•كافة•الوسائل•للحصول•على•

املعلومات•التي•متكنه•من•اتخاذ•قراراته•على•أسس•سليمة.

• يجوز•جمللس•اإلدارة•بقرار•يصدر•من•أغلبية•أعضائه•احلاضرين•طلب•احلصول•على•رأي•استشاري•خارجي•في•أي•من•املوضوعات•املتعلقة•	
بالشركة•وعلى•نفقتها،•بشرط•مراعاة•عدم•تعارض•املصالح.

• يقوم•مجلس•اإلدارة•بوضع•قواعد•إجرائية•حلوكمة•الشركة•واإلشراف•والرقابة•على•تطبيقها،•وذلك•مبا•ال•يتعارض•مع•أحكام•هذا•القرار،•	
ويتحمل•مسؤولية•تطبيقها•وفقاً•ألحكامه.

• على•مجلس•اإلدارة•وضع•قواعد•مكتوبة•بخصوص•تعامالت•أعضاء•مجلس•إدارة•الشركة•وموظفيها•في•األوراق•املالية•املصدرة•من•قبل•	
الشركة•أو•الشركة•األم•أو•الشركات•التابعة•أو•الشقيقة•لها.•

• على•مجلس•اإلدارة•وضع•برامج•تطوير•مناسبة•جلميع•أعضاء•مجلس•اإلدارة•لتطوير•وحتديث•معرفتهم•ومهاراتهم•لضمان•املشاركة•	
الفاعلة•في•مجلس•اإلدارة.

48

Esraq Booklet Final.indd   48 4/21/11   5:07 PM



املادة الثانية والثالثون
يشكل مجلس اإلدارة اللجان الدائمة وتتبعه بشكل مباشر على النحو التالي:

أ- جلنة التدقيق: 
• يشكل•مجلس•اإلدارة•جلنة•تدقيق•من•أعضاء•مجلس•اإلدارة•غير•التنفيذيني•على•أن•يكون•غالبية•أعضاء•اللجنة•من•األعضاء•املستقلني•	

وأن•ال•يقل•عدد•أعضائها•عن•ثالثة،•كما•يجب•أن•يكون•من•بني•أعضائها•أحد•اخلبراء•في•الشؤون•املالية•واحملاسبية،•ويجوز•تعيني•عضو•أو•
أكثر•من•خارج•الشركة•في•حال•عدم•توافر•العدد•الكافي•من•أعضاء•مجلس•اإلدارة•غير•التنفيذيني.•

• •يحظر•على•أي•شريك•سابق•في•مكتب•التدقيق•اخلارجي•املكلف•بتدقيق•حسابات•الشركة•أن•يكون•عضواً•في•جلنة•التدقيق،•وذلك•ملدة•	
سنة•واحدة•اعتباراً•من•تاريخ•انتهاء•صفته•كشريك•أو•أية•مصلحة•مالية•له•في•مكتب•التدقيق،•أيهما•يأتي•الحقاً.•

• •تعقد•اللجنة•اجتماعاتها•مرة•واحدة•كل•ثالثة•أشهر•على•األقل•أو•كلما•دعت•احلاجة•وحتفظ•محاضر•اجتماعات•اللجنة•من•قبل••املقرر،•	
ويجب•توقيع•مسودات•محاضر•اجتماعات•اللجنة•من•كافة•أعضائها•احلاضرين•قبل•اعتمادها،•وفي•حالة•امتناع•أحد•األعضاء•عن•التوقيع•
يُثبت•اعتراضه•في•احملضر•وتُذكر•أسباب•االعتراض•حال•إبدائها،•على•أن•ترسل•لألعضاء•نسخ•نهائية•من•احملضر•بعد•اعتماده•لالحتفاظ•

به•لديهم.•
• تلتزم•الشركة•أن•توفر•للجنة•التدقيق•املوارد•الكافية•ألداء•واجباتها،•مبا•في•ذلك•التصريح•لها•باالستعانة•باخلبراء•كلما•كان•ذلك•ضرورياً.•	
• تتولى•جلنة•التدقيق•املهام•والواجبات•التالية:•	

1• وضع•وتطبيق•سياسة•التعاقد•مع•مدقق•احلسابات•اخلارجي،•ورفع•تقرير•جمللس•اإلدارة•حتدد•فيه•املسائل•التي•ترى•أهمية•اتخاذ•إجراء•.
بشأنها•مع•تقدمي•توصياتها•باخلطوات•الالزم•اتخاذها.•

2• ومدى•. التدقيق• عملية• ونطاق• طبيعة• حول• ومناقشته• موضوعيته• ومدى• اخلارجي• احلسابات• مدقق• استقاللية• ومراقبة• متابعة•
فعاليتها•وفقاً•ملعايير•التدقيق•املعتمدة.

3• مراقبة•سالمة•البيانات•املالية•للشركة•وتقاريرها•)السنوية•ونصف•السنوية•وربع•السنوية(•ومراجعتها•كجزء•من•عملها•العادي•.
خالل•السنة،•وعليه•التركيز•بشكل•خاص•على•ما•يلي:•
	•••أية•تغييرات•في•السياسات•واملمارسات•احملاسبية.•

	•••إبراز•النواحي•اخلاضعة•لتقدير•مجلس•اإلدارة.•
	•••التعديالت•اجلوهرية•الناجتة•عن•التدقيق.•

	•••افتراض•استمرارية•عمل•الشركة.•
	•••التقيد•باملعايير•احملاسبية•التي•تقررها•الهيئة.•

	•••التقيد•بقواعد•اإلدراج•واإلفصاح•وغيرها•من•املتطلبات•القانونية•املتعلقة•بإعداد•التقارير•املالية.•
4• •التنسيق•مع•مجلس•إدارة•الشركة•واإلدارة•التنفيذية•واملدير•املالي•أو•املدير•القائم•بنفس•املهام•في•الشركة•في•سبيل•أداء•مهامها،•.

وعلى•اللجنة•االجتماع•مع•مدقق•احلسابات•اخلارجي•للشركة•مرة•على•األقل•في•السنة.
5• بأية•مسائل•. الالزم• االهتمام• إيالء• وعليها• واحلسابات،• التقارير• تلك• إيرادها•في• أو•يجب• ترد• وغير•معتادة• بنود•هامة• أية• في• النظر•

يطرحها•املدير•املالي•للشركة•أو•املدير•القائم•بنفس•املهام•أو•ضابط•االمتثال•أو•مدقق•احلسابات•اخلارجي.•
6• •مراجعة•أنظمة•الرقابة•املالية•والرقابة•الداخلية•وإدارة•اخملاطر•في•الشركة.•.
7• مناقشة•نظام•الرقابة•الداخلية•مع•اإلدارة•والتأكد•من•أدائها•لواجبها•في•إنشاء•نظام•فعال•للرقابة•الداخلية.•.
8• اللجنة•. من• مببادرة• تتم• أو• اإلدارة• بها•مجلس• يكلفها• التي• الداخلية• الرقابة• في•مسائل• الرئيسية• التحقيقات• نتائج• في• النظر•

وموافقة•مجلس•اإلدارة.
9• التأكد•من•وجود•التنسيق•فيما•بني•مدقق•احلسابات•الداخلي•ومدقق•احلسابات•اخلارجي،•والتأكد•من•توفر•املوارد•الالزمة•جلهاز•التدقيق•.

الداخلي•ومراجعة•ومراقبة•فعالية•ذلك•اجلهاز.
10• مراجعة•السياسات•واإلجراءات•املالية•واحملاسبية•في•الشركة.•.
11• مراجعة•رسالة•مدقق•احلسابات•اخلارجي•وخطة•عمله•وأية•استفسارات•جوهرية•يطرحها•املدقق•على•اإلدارة•التنفيذية•بخصوص•.

السجالت•احملاسبية•أو•احلسابات•املالية•أو•أنظمة•الرقابة•وردها•وموافقتها•عليه.•
12• التأكد•من•رد•مجلس•اإلدارة•في•الوقت•املطلوب•على•االستيضاحات•واملسائل•اجلوهرية•املطروحة•في•رسالة•مدقق•احلسابات•اخلارجي..
13• وضع•الضوابط•التي•متكن•موظفي•الشركة•من•اإلبالغ•عن•أية•مخالفات•محتملة•في•التقارير•املالية•أوالرقابة•الداخلية•أو•غيرها•من•.

املسائل•بشكل•سري•واخلطوات•الكفيلة•بإجراء•حتقيقات•مستقلة•وعادلة•لتلك•اخملالفات.•
14• مراقبة•مدى•تقيد•الشركة•بقواعد•السلوك•املهني.•.
15• ضمان•تطبيق•قواعد•العمل•اخلاصة•مبهامها•والصالحيات•املوكلة•إليها•من•قبل•مجلس•اإلدارة.•.
16• تقدمي•تقرير•إلى•مجلس•اإلدارة•عن•املسائل•الواردة•في•هذا•البند.•.
17• النظر•في•أية•موضوعات•أخرى•يحددها•مجلس•اإلدارة..

في•حالة•عدم•موافقة•مجلس•اإلدارة•على•توصيات•جلنة•التدقيق•بشأن•اختيار•أو•تعيني•أو•استقالة•أو•فصل•مدقق• •	  
••••••••••••••••••••••••••••••احلسابات•اخلارجي،•فعلى•مجلس•اإلدارة•أن•يضمن•في•تقرير•احلوكمة•بياناً•يشرح•توصيات•جلنة•التدقيق•واألسباب•

••••••••••••••••••••••••••••••التي•دعت•مجلس•اإلدارة•لعدم•األخذ•بها.

بيانات أخرى
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ب – جلنة الترشيحات واملكافآت وتكون مهمتها بشكل رئيسي ما يلي:
التأكد•من•استقاللية•األعضاء•املستقلني•بشكل•مستمر. •	 •

إعداد•السياسة•اخلاصة•مبنح•املكافآت•واملزايا•واحلوافز•والرواتب•اخلاصة•بأعضاء•مجلس•إدارة•الشركة• •	 •
•• • والعاملني•فيها،•ومراجعتها•بشكل•سنوي،•وعلى•اللجنة•أن•تتحقق•من•أن•املكافآت•واملزايا•املمنوحة•لإلدارة• • •

التنفيذية•العليا•للشركة•معقولة•وتتناسب•وأداء•الشركة. •
حتديد•احتياجات•الشركة•من•الكفاءات•على•مستوى•اإلدارة•التنفيذية•العليا•واملوظفني•وأسس•اختيارهم. •	 •

إعداد•السياسة•اخلاصة•باملوارد•البشرية•والتدريب•في•الشركة•ومراقبة•تطبيقها،•ومراجعتها•بشكل•سنوي. •	 •
•• تنظيم•ومتابعة•اإلجراءات•اخلاصة•بالترشيح•لعضوية•مجلس•اإلدارة•مبا•يتفق•والقوانني•واألنظمة•املعمول•بها• •	 •

وأحكام•هذا•القرار. •

األقل•من•األعضاء• اثنان•منهم•على• أن•يكون• التنفيذيني•ال•يقل•عددهم•عن•ثالثة،•على• اإلدارة•غير• اللجان•من•أعضاء•مجلس• تتألف• •**
املستقلني•وأن•يترأس•اللجنة•أحدهما،•وال•يجوز•لرئيس•مجلس•اإلدارة•أن•يكون•عضواً•في•أي•من•هذه•اللجان،•ويتعني•على•مجلس•اإلدارة•
اختيار•أعضاء•مجلس•اإلدارة•غير•التنفيذيني•في•اللجان•املعنية•باملهام•التي•قد•ينتج•عنها•حاالت•تعارض•مصالح•مثل•التأكد•من•سالمة•
التنفيذيني،•وحتديد• اإلدارة• املبرمة•مع•األطراف•أصحاب•املصالح•واختيار•أعضاء•مجلس• املالية،•ومراجعة•الصفقات• املالية•وغير• التقارير•

املكافآت.•

**•كما•يجوز•جمللس•اإلدارة•أن•ينشأ•عدداً•من•اللجان•املتخصصة•األخرى•التابعة•له.

**•يتم•تشكيل•اللجان•وفقاً•إلجراءات•يضعها•مجلس•اإلدارة•على•أن•تتضمن•حتديد•ملهمة•اللجنة•ومدة•عملها•والصالحيات•املمنوحة•لها•
وكيفية•رقابة•مجلس•اإلدارة•عليها،•وعلى•اللجنة•أن•ترفع•تقريراً•خطياً•إلى•مجلس•اإلدارة•باإلجراءات•والنتائج•والتوصيات•التي•تتوصل•إليها•

بشفافية•مطلقة،•وعلى•مجلس•اإلدارة•ضمان•متابعة•عمل•اللجان•للتحقق•من•التزامها•باألعمال•املوكلة•إليها.

املادة الثالثة والثالثون
أ.•••يجب•أن•يكون•لدى•الشركة•نظام•محكم•للرقابة•الداخلية•يهدف•إلى•وضع•تقييم•لوسائل•وإجراءات•إدارة•اخملاطر•في•الشركة•وتطبيق•
قواعد•احلوكمة•فيها•على•نحو•سليم،•والتحقق•من•التزام•الشركة•والعاملني•فيها•بأحكام•القوانني•واألنظمة•والقرارات•املعمول•بها،•
والتي•تنظم•عملها•والسياسات•واإلجراءات•الداخلية•ومراجعة•البيانات•املالية•التي•تعرض•على•اإلدارة•العليا•بالشركة•والتي•تستخدم•

في•إعداد•القوائم•املالية.
ب.•يصدر•نظام•الرقابة•الداخلية•من•قبل•مجلس•اإلدارة•بعد•التشاور•مع•اإلدارة،•ويتولى•تطبيق•هذا•النظام•إدارة•مختصة•بالرقابة•الداخلية.
ج.•يحدد•مجلس•اإلدارة•أهداف•ومهام•وصالحيات•إدارة•الرقابة•الداخلية•بحيث•تتمتع•باالستقالل•الكافي•ألداء•مهامها•وتتبع•مجلس•اإلدارة•

مباشرة.
د.••على•مجلس•اإلدارة•إجراء•مراجعة•سنوية•لضمان•فعالية•نظام•الرقابة•الداخلية•في•الشركة•والشركات•التابعة•لها•واإلفصاح••عن•

النتائج•التي•يتوصل•لها•إلى•املساهمني•في•تقريره•السنوي•عن•حوكمة•الشركة.
**••ويجب•أن•تشمل•املراجعة•السنوية•العناصر•التالية،•وذلك•على•وجه•التحديد:

• عناصر•الرقابة•األساسية•مبا•فيها•الرقابة•على•الشؤون•املالية•والعمليات•وإدارة•اخملاطر.•	
• التغيرات•التي•طرأت•منذ•املراجعة•السنوية•األخيرة•على•طبيعة•ومدى•اخملاطر•الرئيسية•وقدرة•الشركة•على•االستجابة•للتغيرات•	

في•أعمالها•والبيئة•اخلارجية.•
• نطاق•ونوعية•الرقابة•املستمرة•من•مجلس•اإلدارة•على•اخملاطر•ونظام•الرقابة•الداخلية•وعمل•املدققني•الداخليني.•	
• عدد•مرات•إبالغ•اجمللس•أو•جلانه•بنتائج•أعمال•الرقابة•لتمكينه•من•تقييم•وضع•الرقابة•الداخلية•في•الشركة•وفعالية•إدارة•اخملاطر.•	
• حاالت•اإلخفاق•أو•الضعف•في•نظام•الرقابة•التي•مت•اكتشافها•أو•الظروف•الطارئة•غير•املتوقعة•وقد•أثرت•أو•ميكن•أن•تؤثر•بشكل•	

جوهري•على•األداء•أو•الوضع•املالي•للشركة.•
• •فعالية•عمليات•الشركة•املتعلقة•بإعداد•التقارير•املالية•والتقيد•بقواعد•اإلدراج•واإلفصاح.•	

هـ.••على•مجلس•اإلدارة•اإلفصاح•في•تقرير•حوكمة•الشركة•عن•مدى•تقيد•الشركة•بنظام•الرقابة•الداخلية•أثناء•مدة•التقرير،•ويجب•أن•
يشمل•ذلك•اإلفصاح•ما•يلي:•

• آلية•عمل•إدارة•الرقابة•الداخلية•في•الشركة.	
• اإلجراء•الذي•اتبعته•الشركة•لتحديد•وتقييم•وإدارة•اخملاطر•الكبيرة.•	
• أية•معلومات•إضافية•للمساعدة•في•فهم•عمليات•إدارة•اخملاطر•ونظام•الرقابة•الداخلية•في•الشركة.•	
• إقرار•من•اجمللس•مبسؤوليته•عن•نظام•الرقابة•الداخلية•في•الشركة•وعن•مراجعته•وفعاليته.•	
• اإلجراء•الذي•اتبعته•الشركة•ملراجعة•فعالية•نظام•الرقابة•الداخلية.•	
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املادة الرابعة والثالثون
مع•مراعاة•أحكام•املادة•)118(•من•قانون•الشركات•التجارية•رقم•)8(•لسنة•1984،•تتكون•مكافأة•أعضاء•مجلس•اإلدارة•من•نسبة•مئوية•
من•الربح•الصافي•على•النحو•املنصوص•عليه•في•املادة•)65(•من•هذا•النظام،•كما•يجوز•أن•تدفع•الشركة•مصاريفاً•أو•أتعاباً•إضافية•بالقدر•
الذي•يقرره•مجلس•اإلدارة•ألي•عضو•من•أعضائه•إذا•كان•ذلك•العضو•يعمل•في•أي•جلنة•أو•يبذل•جهوداً•خاصة•أو•يقوم•بأعمال•إضافية•خلدمة•
الشركة•فوق•واجباته•العادية•كعضو•في•مجلس•إدارة•الشركة.•وفي•جميع•احلاالت•يجب•أن•ال•تزيد•مكافأة•أعضاء•مجلس•اإلدارة•عن•٪10•

من•الربح•الصافي•بعد•خصم•االستهالكات•واالحتياطي•وتوزيع•ربح•ال•يقل•عن•5٪•من•رأس•املال•على•املساهمني.

الباب الخامس
في اجلمعية العمومية

املادة اخلامسة والثالثون
اجلمعية•العمومية•املكونة•تكويناً•صحيحاً•متثل•جميع•املساهمني،•ويتم•انعقادها•في•مدينة•أبوظبي

املادة السادسة والثالثون 
لكل•مساهم•احلق•في•حضور•اجتماعات•اجلمعية•العمومية•للمساهمني،•ويكون•له•عدد•من•األصوات•يعادل•عدد•أسهمه،•ويجوز•للمساهم•
أن•ينيب•عنه•غيره•من•غير•أعضاء•مجلس•اإلدارة•في•حضور•اجلمعية•العمومية•مبقتضى•توكيل•خاص•ثابت•بالكتابة،•ويجب•أال•يكون•الوكيل•
حائزاً•بهذه•الصفة•على•أكثر•من•)5٪(•خمسة•باملائة•من•أسهم•رأس•مال•الشركة.•وميثل•ناقصي•األهلية•وفاقديها•النائبون•عنهم•قانوناً•

ويستثني•من•هذه•النسبة•ممثلي•األشخاص•االعتبارية.

املادة السابعة والثالثون
1.•يدعو•املؤسسون•خالل•ثالثني•يوماً•من•تاريخ•إغالق•باب•االكتتاب•جميع•املساهمني•إلى•اجتماع•اجلمعية••العمومية•التأسيسية،•وذلك•
اجتماع• احملدد•النعقاد• اليوم• من• يوماً• •)21( وذلك•قبل• وبكتب•مسجلة،• العربية• باللغة• يوميتني•تصدران• بإعالن•في•صحيفتني•محليتني•

اجلمعية•العمومية.
اكتمال• بها•وفي•حالة•عدم• املكتتب• )75٪(•من•عدد•األسهم• التأسيسية•هو• العمومية• األول•للجمعية• القانوني•لالجتماع• النصاب• •.2
هذا• ويصح• األول،• االجتماع• تاريخ• من• يوماً• ثالثني• ثاٍن•خالل• الدعوة•الجتماع• املؤسسني• على• وجب• األول• االجتماع• في• القانوني• النصاب•
االجتماع•بحضور•مالكي•نصف•عدد•األسهم•املكتتب•بها،•وفي•حالة•عدم•اكتمال•النصاب•القانوني•لالجتماع•الثاني•فإنه•يدعى•الجتماع•

ثالث•خالل•)15(•يوماً•من•تاريخ•االجتماع•الثاني•ويكون•النصاب•القانوني•فيه•مبن•حضر.
3.••تنظر•اجلمعية•العمومية•التأسيسية•على•وجه•اخلصوص•في•املسائل•التالية:

	•تقرير•املؤسسني•عن•عمليات•تأسيس•الشركة•والنفقات•التي•استلزمتها•ومصاريف•اإلصدار. • •
	•انتخاب•أعضاء•مجلس•اإلدارة•األول•وتعيني•مدققي•احلسابات•وحتديد•أتعابهم.• • •

	•املصادقة•على•تقييم•احلصص•العينية. • •
	•اإلعالن•عن•تأسيس•الشركة•نهائياً. • •

املادة الثامنة والثالثون
توجه•الدعوة•إلى•املساهمني•حلضور•اجتماعات•اجلمعية•العمومية•العادية•بإعالن•في•صحيفتني•يوميتني•محليتني•تصدران•باللغة•العربية•
وبكتب•مسجلة،•وذلك•قبل•املوعد•احملدد•لالجتماع•بواحد•وعشرين•يوماً•على•األقل•وذلك•بعد•احلصول•على•موافقة•هيئة•األوراق•املالية•

والسلع،•ويجب•أن•تتضمن•الدعوة•جدول•أعمال•ذلك•االجتماع•وترسل•صورة•من•أوراق•الدعوة•إلى•السلطة•اخملتصة.

• اإلجراء•الذي•اتبعته•الشركة•للتعامل•مع•نواحي•الرقابة•الداخلية•اجلوهرية•ألية•مشاكل•كبيرة•مت•اإلفصاح•عنها•في•التقارير•	
واحلسابات•السنوية.•

التزام•كامل• أن•إفصاحات•الشركة•تقدم•معلومات•كافية•ودقيقة•وغير•مضللة•للمستثمرين•وفيها• التأكد•من• اإلدارة• و.•على•مجلس•
بقواعد•اإلفصاح.

ز.••تلتزم•الشركة•بتعيني•ضابط•امتثال•يتولى•مهام•التحقق•من•مدى•التزام•الشركة•والعاملني•فيها•بالقوانني•واألنظمة•والقرارات•واللوائح•
الصادرة،•ويجوز•اجلمع•بني•وظيفة•ضابط•االمتثال•ومدير•إدارة•الرقابة•الداخلية.

بيانات أخرى
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املادة التاسعة والثالثون
تنعقد•اجلمعية•العمومية•العادية•بدعوة•من:

1.•مجلس•اإلدارة•مرة•على•األقل•في•السنة•خالل•األشهر•األربعة•التالية•لنهاية•السنة•املالية.
2.•مجلس•اإلدارة•كلما•رأى•وجهاً•لذلك•أو•بناًء•على•طلب•مدقق•احلسابات•أو•إذا•طلب•عشرة•من•املساهمني•على•األقل•ميلكون•)30٪(•من•رأس•
املال•كحد•أدنى•وألسباب•جدية•عقد•اجلمعية•العمومية•وجب•على•مجلس•اإلدارة•دعوة•اجلمعية•العمومية•العادية•خالل•خمسة•عشر•يوماً•

من•تاريخ•تقدمي•الطلب.
3.•مدقق•احلسابات•مباشرة•إذا•لم•يقم•مجلس•اإلدارة•بتوجيه•الدعوة•خالل•خمسة•عشر•يوماً•من•تاريخ•تقدمي•مدقق•احلسابات•طلب•توجيه•

الدعوة.
4.•الوزارة•بعد•التشاور•مع•السلطة•اخملتصة•في•األحوال•التالية:•

• إذا•مضى•ثالثون•يوماً•على•املوعد•احملدد•النعقادها•)وهو•مضي•أربعة•أشهر•على•انتهاء•السنة•املالية(•دون•أن•يقوم•مجلس•اإلدارة•	
بدعوتها•لالنعقاد.

• إذا•نقص•عدد•أعضاء•مجلس•اإلدارة•عن•احلد•األدنى•لصحة•انعقاده.•	
• إذا•تبني•لها•في•أي•وقت•وقوع•مخالفات•للقانون•أو•لنظام•الشركة•أو•وقوع•خلل•في•إدارتها.	
• إذا•تقاعس•مجلس•اإلدارة•عن•دعوتها•لالنعقاد•رغم•طلب•عدد•من•املساهمني•ميثلون•)30%(•من•رأسمال.••	
• إذا•طلب•عدد•من•املساهمني•ميلكون•أقل•من•)30%(•من•رأسمال•الشركة.	

 

املادة األربعون
يدخل•في•جدول•أعمال•اجلمعية•العمومية•في•اجتماعها•السنوي•املسائل•اآلتية:•

1• سماع•تقرير•مجلس•اإلدارة•عن•نشاط•الشركة•وعن•مركزها•املالي•خالل•السنة•وتقرير•مراجع•احلسابات•والتصديق•عليه..
2• مناقشة•القوائم•املالية•للشركة•والتصديق•عليها..
3• انتخاب•أعضاء•مجلس•اإلدارة•عند•االقتضاء•وتعيني•مدققي•احلسابات•وحتديد•أتعابهم..
4• النظر•في•مقترحات•مجلس•اإلدارة•بشأن•توزيع•األرباح..
5• •إبراء•ذمة•أعضاء•مجلس•اإلدارة•ومدقق•احلسابات•من•املسؤولية•أو•تقرير•رفع•دعوى•املسؤولية•عليهم•حسب•األحوال..
6• املوافقة•على•مكافأة•أعضاء•مجلس•اإلدارة•وحتديد•قيمتها..

املادة احلادية واألربعون
يسجل•املساهمون•الذين•يرغبون•في•حضور•اجلمعية•العمومية•العادية•وغير•العادية•أسماءهم•في•السجل•اإللكتروني•الذي•تعده•إدارة•
الشركة•لهذا•الغرض•في•مكان•االجتماع•قبل•الوقت•احملدد•النعقاد•ذلك•االجتماع•بوقت•كاٍف،•ويجب•أن•يتضمن•السجل•اسم•املساهم•أو•
من•ينوب•عنه•وعدد•األسهم•التي•ميلكها•وعدد•األسهم•التي•ميثلها•وأسماء•مالكيها•مع•تقدمي•سند•الوكالة،•ويعطى•املساهم•أو•النائب•
بطاقة•حلضور•االجتماع•يذكر•فيها•عدد•األصوات•التي•ميثلها•أصالة•أو•وكالة،•ويستخرج•من•هذا•السجل•خالصة•مطبوعة•بعدد•األسهم•
التي•مثلت•في•االجتماع•ونسبة•احلضور•يتم•إحلاقها•مبحضر•اجتماع•اجلمعية•العمومية•بعد•توقيعها•من•قبل•كل•من•مقرر•اجللسة•ورئيس•

االجتماع•ومدقق•حسابات•الشركة.•
ويقفل•باب•التسجيل•حلضور•اجتماعات•اجلمعية•العمومية•العادية•وغير•العادية•عندما•يعلن•رئيس•االجتماع•اكتمال•النصاب•احملدد•لذلك•
االجتماع•أو•عدم•اكتماله،•وال•يجوز•بعد•ذلك•قبول•تسجيل•أي•مساهم•أو•نائب•عنه•حلضور•ذلك•االجتماع،•كما•ال•يجوز•االعتداد•بصوته•أو•

برأيه•في•املسائل•التي•تطرح•في•ذلك•االجتماع.
 

املادة الثانية واألربعون
والقواعد• املالية• األوراق• وحفظ• امللكية• ونقل• والتسويات• واملقاصة• بالتداول• اخلاص• للنظام• الشركة•طبقاً• في• املساهمني• يغلق•سجل•

املعنية•السائدة•في•السوق.•

املادة الثالثة واألربعون
القرارات،•أحكام• الالزمة•التخاذ• العمومية•بصفاتها•اخملتلفة،•وعلى•األغلبية• انعقاد•اجلمعية• الواجب•توفره•لصحة• النصاب• تسري•على•

القانون•االحتادي•في•شأن•الشركات•التجارية•رقم•)8(•لسنة•1984•وتعديالته.•
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املادة الرابعة واألربعون
يرأس•اجلمعية•العمومية•رئيس•مجلس•اإلدارة•وعند•غيابه•يرأسها•نائب•رئيس•مجلس•اإلدارة•أو•عضو•مجلس•اإلدارة•الذي•يعينه•مجلس•
اإلدارة•لذلك،•وفي•حالة•تخلف•املذكورين•عن•حضور•االجتماع•تعني•اجلمعية•من•بني•املساهمني•رئيساً•لالجتماع،•كما•تعني•اجلمعية•مقرراً•

لالجتماع.•ويعني•الرئيس•جامعاً•لألصوات•على•أن•تقر•اجلمعية•العمومية•تعيينه.•
وتدون•الشركة•محاضر•اجتماعات•اجلمعية•العمومية•وإثبات•احلضور•في•دفاتر•حتفظ•لهذا•الغرض•وتوقع•من•قبل•رئيس•االجتماع•املعني•
ومقرر•اجلمعية•وجامعي•األصوات•ومدققي•احلسابات،•ويكون•املوقعون•على•محاضر•االجتماعات•مسؤولون•عن•صحة•البيانات•الواردة•فيها.•

املادة اخلامسة واألربعون
يكون•التصويت•في•اجلمعية•العمومية•بالطريقة•التي•يعينها•رئيس•اجلمعية•إال•إذا•قررت•اجلمعية•العمومية•طريقة•معينة•للتصويت،•وإذا•
تعلق•األمر•بانتخاب•أعضاء•مجلس•اإلدارة•أو•بعزلهم•أو•مبساءلتهم•يكون•بالتصويت•السري•التراكمي•بحيث••يكون•لكل•مساهم•عدد•من•
األصوات•يساوي•عدد•األسهم•التي•ميلكها•سواء•كان•التصويت•بها•ملرشح•واحد•أو•توزيعها•بني•من•يختارهم•من•املرشحني•على•أال•يتجاوز•

في•جميع•األحوال•عدد•األصوات•التي•منحها•للمرشحني•الذين•اختارهم•عن•عدد•األسهم•التي•بحوزته.•

املادة السادسة واألربعون
ال•يجوز•ملن•له•حق•حضور•اجلمعية•العمومية•أن•يشترك•في•التصويت•عن•نفسه•أو•عمن•ميثله•في•املسائل•التي•تتعلق•مبنفعة•خاصة•أو•

بخالف•قائم•بينه•وبني•الشركة.•

مادة السابعة واألربعون
1• جتتمع•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•للشركة•بناًء•على•دعوة•من•مجلس•اإلدارة•وعلى•اجمللس•توجيه•هذه•الدعوة•إذا•طلب•إليه•ذلك•.

عدد•من•املساهمني•ميثل•على•األقل•)40٪(•من•رأس•مال•الشركة،•فإذا•لم•يقم•اجمللس•بتوجيه•الدعوة•خالل•خمسة•عشر•يوماً•من•هذا•
الطلب•جاز•للطالبني•أن•يتقدموا•إلى•الهيئة•لتوجيه•الدعوة•وتقوم•الهيئة•بتوجيه•الدعوة•بعد•التشاور•مع•السلطة•اخملتصة.

2• إال•إذا•حضره•مساهمون•ميثلون•ثالثة•أرباع•رأس•مال•الشركة•على•األقل،•. ال•يكون•اجتماع•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•صحيحاً•
فإذا•لم•يتوفر•هذا•النصاب•وجب•دعوة•هذه•اجلمعية•إلى•اجتماع•ثاٍن•يعقد•خالل•الثالثني•يوماً•التالية•لالجتماع•األول،•ويعتبر•االجتماع•
الثاني•صحيحاً•إذا•حضره•مساهمون•ميثلون•نصف•رأس•مال•الشركة.•وإذا•لم•يتوفر•هذا•النصاب•في•االجتماع•الثاني•توجه•الدعوة•إلى•
اجتماع•ثالث•يعقد•بعد•انقضاء•ثالثني•يوماً•من•تاريخ•االجتماع•الثاني•ويكون•االجتماع•الثالث•صحيحاً•مهما•كان•عدد•احلاضرين•وال•

تكون•قرارات•اجلمعية•في•احلالة•األخيرة•نافذة•إال•بعد•موافقة•السلطة•اخملتصة•عليها.

مادة الثامنة واألربعون
تختص•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•مبا•يلي:

1.•زيادة•رأس•املال•أو•تخفيضه.
2.•حل•الشركة•أو•إدماجها•في•شركة•أخرى.

3.•بيع•املشروع•الذي•قامت•به•الشركة•أو•التصرف•فيه•بأي•وجه•آخر.
4.•إطالة•مدة•الشركة.

5.•تعديل•عقد•الشركة•أو•نظامها•األساسي،•إال•أن•حقها•هذا•ليس•مطلقاً•وإمنا•هو•مقيد•بالقيود•التالية:
	•أال•يؤدي•التعديل•إلى•زيادة•أعباء•املساهمني. •

	•أال•يؤدي•التعديل•إلى•تغيير•غرض•الشركة•األصلي. •
	•أال•يؤدي•التعديل•إلى•نقل•مركز•الشركة•الرئيسي•إلى•خارج•الدولة. •

 مادة التاسعة واألربعون
التصويت•في•اجلمعية• العمومية•للشركة•هو•صاحب•احلق•في• العمل•السابق•النعقاد•اجلمعية• يكون•مالك•السهم•املسجل•في•يوم•

العمومية•لتلك•الشركة.

بيانات أخرى
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مادة اخلمسون
تصدر•قرارات•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•بأغلبية•األسهم•املمثلة•في•االجتماع•إال•إذا•تعلق•القرار•بزيادة•رأس•املال•أو•تخفيضه•أو•بإطالة•
مدة•الشركة•أو•بحلها•قبل•امليعاد•املعني•في•النظام•أو•بإدماج•الشركة•في•شركة•أخرى•أو•بتحويلها•فال•يكون•القرار•صحيحاً•إال•إذا•صدر•
بأغلبية•ثالثة•أرباع•األسهم•املمثلة•في•االجتماع،•وتكون•قرارات•اجلمعية•العمومية•الصادرة•ملزمة•جلميع•املساهمني•مبن•فيهم•الغائبون•
واخملالفون•في•الرأي،•وعلى•رئيس•مجلس•اإلدارة•تنفيذ•قرارات•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•وإبالغ•صورة•منها•إلى•كل•من•الوزارة•والسلطة•

اخملتصة•خالل•خمسة•عشر•يوماً•من•تاريخ•صدورها.

املادة احلادية واخلمسون
مع•مراعاة•حكم•املادة•)129(•من•القانون•االحتادي•رقم•)8(•لسنة•1984م•في•شأن•الشركات•التجارية•ال•يجوز•للجمعية•العمومية•أن•تتداول•
في•غير•املسائل•الواردة•في•جدول•األعمال•املرفق•بإعالن•الدعوة،•ومع•ذلك•يكون•للجمعية•العمومية•احلق•في•املداولة•في•الوقائع•اخلطيرة•

التي•قد•تتكشف•أثناء•ذلك•االجتماع.•

الباب السادس 
في مدقق احلسابات

املادة الثانية واخلمسون
يكون•للشركة•مدقق•حسابات•أو•أكثر•تعينه•اجلمعية•العمومية•بناًء•على•ترشيح•من•مجلس•اإلدارة•وتوصية•من•جلنة•التدقيق•ملدة•سنة•
قابلة•للتجديد•وتقدر•أتعابه،•وعليه•مراقبة•حسابات•السنة•املالية•التي•عني•لها،•ويشترط•في•مدقق•احلسابات•أن•يكون•مسجالً•لدى•الوزارة•

ومرخص•له•مبزاولة•املهنة.
واستثناًء•ملا•تقدم،•عني•املؤسسون•مكتب•مدقق•أول•حلسابات•الشركة•بحيث•يتولى•مهمته•إلى•حني•انعقاد•اجلمعية•العمومية•التأسيسية.

املادة الثالثة واخلمسون
يجب•أن•يكون•مدقق•احلسابات•اخلارجي•مستقالً•عن•الشركة•ومجلس•إدارتها،•وال•يجوز•له•أن•يكون•شريكاً•أو•وكيالً•ألحد•مؤسسي•الشركة•

أو•ألحد•أعضاء•مجلس•إدارتها•أو•قريباً•له•حتى•الدرجة•الرابعة.
على•الشركة•أن•تتخذ•خطوات•معقولة•للتأكد•من•استقاللية•مدقق•احلسابات•اخلارجي،•وأن•كافة•األعمال•التي•يقوم•بها•تخلو•من•أي•

تضارب•للمصالح.

املادة الرابعة واخلمسون
يحظر•على•مدقق•احلسابات•اخلارجي•خالل•فترة•توليه•مراجعة/تدقيق•حسابات•الشركة•القيام•بأية•خدمات•أو•أعمال•إضافية•فنية•أو•إدارية•
أو•استشارية•ذات•عالقة•بأعماله•التي•يقوم•مبباشرتها•والتي•قد•تؤثر•على•قراراته•واستقالله•أو•أية•خدمات•أو•أعمال•أخرى•ترى•الهيئة•عدم•
جواز•تقدميها،•وعلى•وجه•اخلصوص•اخلدمات•واألعمال•احملظور•على•مدقق•احلسابات•مزاولتها•أو•مباشرتها•وفقاً•للقرار•الصادر•بشأن•ضوابط•

حوكمة•الشركات.

املادة اخلامسة واخلمسون
يلتزم•مدقق•احلسابات•بإبالغ•اجلهات•الرقابية•عن•أية•مخالفات•جوهرية•أو•معوقات•وتفاصيلها•وذلك•في•حالة•عدم•اتخاذ•مجلس•اإلدارة•

القرار•املناسب•بشأنها.

املادة السادسة واخلمسون
تكون•ملدقق•احلسابات•الصالحيات،•وعليه•التقيد•بااللتزامات•املنصوص•عليها•في•القانون•االحتادي•رقم•)8(•لسنة•1984•في•شأن•الشركات•
التجارية•والقوانني•املعدلة•له،•وله•بوجه•خاص•احلق•في•االطالع•في•كل•وقت•على•جميع•دفاتر•الشركة•وسجالتها•ومستنداتها•وغير•ذلك•
من•وثائق،•وله•أن•يطلب•اإليضاحات•التي•يراها•الزمة•ألداء•مهمته،•وله•كذلك•أن•يتحقق•من•موجودات•الشركة•والتزاماتها،•وإذا•لم•يتمكن•
من•استعمال•هذه•الصالحيات•أثبت•ذلك•كتابة•في•تقرير•يقدم•إلى•مجلس•اإلدارة،•فإذا•لم•يقم•اجمللس•بتمكني•املدقق•من•أداء•مهمته•وجب•

على•املدقق•أن•يرسل•صورة•من•التقرير•إلى•هيئة•األوراق•املالية•والسلع•والسلطة•اخملتصة••وأن•يعرضه•على•اجلمعية•العمومية. 
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املادة السابعة واخلمسون
يقدم•مدقق•احلسابات•إلى•اجلمعية•العمومية•العادية•تقريراً•يشتمل•على•البيانات•املنصوص•عليها•في•املادة•)150(•من•القانون•االحتادي•
رقم•)8(•لسنة•1984•في•شأن•الشركات•التجارية،•وعليه•أن•يحضر•اجتماع•اجلمعية•العمومية•وتالوة•تقريره•على•املساهمني،•موضحاً•أية•
معوقات•أو•تدخالت•من•مجلس•اإلدارة•واجهته•أثناء•تأدية•أعماله،•وأن•يتسم•تقريره•باالستقاللية•واحليادية.وأن•يدلي•في•االجتماع•برأيه•في•
كل•ما•يتعلق•بعمله•وبوجه•خاص•في•ميزانية•الشركة•ومالحظاته•على•حسابات•الشركة•ومركزها•املالي•وأية•مخالفات•فيها،•ويكون•
املدقق•مسؤوالً•عن•صحة•البيانات•الواردة•في•تقريره•بوصفه•وكيالً•عن•مجموع•املساهمني،•ولكل•مساهم•أثناء•عقد•اجلمعية•العمومية•أن•

يناقش•تقرير•املدقق•وأن•يستوضحه•عما•ورد•فيه.

الباب السابع
في مالية الشركة

املادة الثامنة واخلمسون
على•مجلس•اإلدارة•أن•يحتفظ•بدفاتر•حسابات•منتظمة•حسب•األصول•إلعطاء•صورة•صحيحة•وعادلة•عن•وضع•أعمال•الشركة•ولتفسير•
للمبادئ•احملاسبية•املتعارف•عليها•واملطبقة•دولياً،•وال•يحق•ألي•مساهم•في•الشركة•فحص•دفاتر• تعامالتها،•وحتفظ•هذه•الدفاتر•طبقاً•

احلسابات•تلك•إال•مبوجب•تفويض•بهذا•املعنى•صادر•عن•مجلس•اإلدارة.•
وتبدأ•السنة•املالية•للشركة•من•أول•يناير•وتنتهي•في•نهاية•ديسمبر•من•كل•سنة،•ويستثنى•من•ذلك•السنة•املالية•األولى•للشركة•فتبدأ•

من•تاريخ•قيدها•في•السجل•التجاري•وتنتهي•في•31•ديسمبر•من•السنة•التالية.

املادة التاسعة واخلمسون
على•مجلس•اإلدارة•أن•يعد•عن•كل•سنة•مالية•قبل•االجتماع•السنوي•للجمعية•العمومية•العادية•بشهر•على•األقل•ميزانية•الشركة•
أن•يعد•تقريراً•عن•نشاط•الشركة•خالل•السنة•املالية•وعن•مركزها•املالي•في•ختام• مدققة•وحساب•األرباح•واخلسائر،•وعلى•اجمللس•أيضاً•
السنة•ذاتها•والطريقة•التي•يقترحها•لتوزيع•األرباح•الصافية•وترسل•صورة•من•امليزانية•وحساب•األرباح•واخلسائر•وتقرير•مدقق•احلسابات•
عليهما•وتقرير•مجلس•اإلدارة•إلى•الهيئة•مرفقة•مع•جدول•أعمال•اجلمعية•العمومية•العادية•السنوية•للموافقة•على•نشر•الدعوة•في•

الصحف•اليومية•قبل•موعد•عقدها•بواحد•وعشرون•يوماً.
 

املادة الستون
جمللس•اإلدارة•أن•يقتطع•من•األرباح•السنوية•غير•الصافية•نسبة•يحددها•الستهالك•موجودات•الشركة•أو•التعويض•عن•انخفاض•)نزول(•

قيمتها،•ويتم•التصرف•في•هذه•األموال•بناًء•على•قرار•من•مجلس•اإلدارة،•وال•يجوز•توزيعها•على•املساهمني.•

املادة احلادية والستون
توزع•األرباح•السنوية•الصافية•للشركة•بعد•خصم•جميع•املصروفات•العمومية•والتكاليف•األخرى•وفقاً•ملا•يلي:•

1• تقتطع•)10٪(•عشرة•باملائة•من•صافي•األرباح•تخصص•حلساب•االحتياطي•القانوني،•ويوقف•هذا•االقتطاع•متى•بلغ•مجموع•االحتياطي•.
قدراً•يوازي•)50٪(•خمسني•باملائة•على•األقل•من•رأس•مال•الشركة•املدفوع،•وإذا•نقص•االحتياطي•عن•ذلك•تعني•العودة•إلى•االقتطاع.•

2• تقتطع•)10٪(•عشرة•باملائة•أخرى•من•صافي•األرباح•حلساب•االحتياطي•النظامي،•ويقف•هذا•االقتطاع•بقرار•من•اجلمعية•العمومية•.
العادية•بناًء•على•اقتراح•مجلس•اإلدارة•أو•إذا•بلغ•)50٪(•خمسون•باملائة•من•رأسمال•الشركة•املدفوع.•ويستخدم•هذا•االحتياطي•في•

األغراض•التي•تقررها•اجلمعية•العمومية•العادية•بناًء•على•اقتراح•من•مجلس•اإلدارة.
3• يقتطع•مبلغ•يعادل•)5٪(•خمسة•باملائة•من•رأس•املال•املدفوع•لتوزيعه•على•املساهمني•كحصة•أولى•في•األرباح،•إال•أنه•إذا•لم•تسمح•.

األرباح•الصافية•في•سنة•من•السنني•بتوزيع•هذه•احلصة•فال•يجوز•املطالبة•بها•من•أرباح••السنوات•التالية.••
4• •يوزع•الباقي•من•صافي•األرباح•بعد•ذلك•على•املساهمني•كحصة•إضافية•في•األرباح•أو•يرحل•بناًء•على•اقتراح•مجلس•اإلدارة•إلى•السنة•.

املقبلة•أو•يخصص•إلنشاء•مال•احتياطي•غير•عادي•وفقاً•ملا•تقرره•اجلمعية•العمومية•العادية.

بيانات أخرى
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املادة الثانية والستون
يتم•التصرف•في•املال•االحتياطي•بناًء•على•قرار•مجلس•اإلدارة•في•األوجه•التي•حتقق•مصالح•الشركة،•وال•يجوز•توزيع•االحتياطي•القانوني•
على•املساهمني،•وإمنا•يجوز•استعمال•ما•زاد•منه•على•نصف•رأس•املال•املدفوع•لتأمني•توزيع•أرباح•ال•تزيد•على•)10٪(•عشرة•باملائة•من•رأس•
املال•املدفوع•على•املساهمني•في•السنوات•التي•ال•تسمح•بتوزيع•هذه•النسبة،•كما•ال•يجوز•استخدام•االحتياطي•النظامي•في•غير•األغراض•

اخملصص•لها•إال•بقرار•من•اجلمعية•العمومية•العادية.
 

املادة الثالثة والستون
مع•عدم•اإلخالل•بحكم•املادة•)194(•من•القانون•االحتادي•رقم•)8(•لسنة•1984•في•شأن•الشركات•التجارية•والقوانني•املعدلة•له،•تدفع•حصص•

األرباح•إلى•املساهمني•في•املكان•واملواعيد•التي•يحددها•مجلس•اإلدارة.•

الباب الثامن
في املنازعات

املادة الرابعة والستون
ال•يترتب•على•أي•قرار•يصدر•عن•اجلمعية•العمومية•سقوط•دعوى•املسؤولية•املدنية•ضد•أعضاء•مجلس•اإلدارة،•وإذا•كان•الفعل•املوجب•
للمسؤولية•قد•عرض•على•اجلمعية•العمومية•بتقرير•من•مجلس•اإلدارة•أو•مدقق•احلسابات•وصادقت•عليه•فإن•دعوى•املسؤولية•تسقط•
مبضي•سنة•من•تاريخ•انعقاد•اجلمعية،•ومع•ذلك•إذا•كان•الفعل•املنسوب•إلى•أعضاء•مجلس•اإلدارة•يكون•جرمية•جنائية•فال•تسقط•دعوى•

املسؤولية•إال•بسقوط•الدعوى•العمومية.•

الباب التاسع
في حل الشركة وتصفيتها

املادة اخلامسة والستون
حتل•الشركة•ألحد•األسباب•التالية:

1.•انتهاء•املدة•احملددة•للشركة•ما•لم•جتدد•وفقاً•للقواعد•الواردة•بهذا•النظام.•  
2.•انتهاء•الغرض•الذي•أسست•الشركة•من•أجله.•  

3.•صدور•قرار•من•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•بإنهاء•مدة•الشركة.•  
4.•اندماج•الشركة•في•شركة•أخرى.  

5.•صدور•حكم•قضائي.  

املادة السادسة والستون
إذا•بلغت•خسائر•الشركة•نصف•رأس•املال•وجب•على•مجلس•اإلدارة•دعوة•اجلمعية•العمومية•غير•العادية•للنظر•في•استمرار•الشركة•أو•

حلها•قبل•األجل•املعني•في•نظامها.

املادة السابعة والستون
عند•انتهاء•مدة•الشركة•أو•حلها•قبل•األجل•احملدد•تعني•اجلمعية•العمومية•بناًء•على•طلب•مجلس•اإلدارة•طريقة•التصفية•وتعني•مصفياً•
أو•أكثر،•وحتدد•سلطتهم•وتنتهي•وكالة•مجلس•اإلدارة•بتعيني•املصفني•وتبقى•سلطة•اجلمعية•العمومية•قائمة•طوال•مدة•التصفية•إلى•

أن•يتم•إخالء•عهدة•املصفني.
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الباب العاشر
في األحكام اخلتامية

املادة الثامنة والستون
تطبق•أحكام•القانون•االحتادي•رقم•)8(•لسنة•1984•في•شأن•الشركات•التجارية•والقوانني•املعدلة•له•فيما•لم•يرد•في•شأنه•نص•خاص•في•

عقد•التأسيس•والنظام•األساسي.•

املادة التاسعة والستون
»يسري•على•الشركة•القرار•الوزاري•رقم•)518(•لسنة•2009•الصادر•عن•وزير•االقتصاد•رئيس•مجلس•إدارة•هيئة•األوراق•املالية•والسلع•بشأن•
ضوابط•احلوكمة•ومعايير•االنضباط•املؤسسي،•وأية•قرارات•قد•تصدر•بتعديله•أو•حتل•محله،•ويعتبر•جزءاً•ال•يتجزأ•من•النظام•األساسي•

للشركة•ومكمالً•له«.

املادة السبعون
عند•وجود•تعارض•بني•نصوص•املواد•باللغتني•العربية•واإلجنليزية•يغلب•جانب•النص•العربي.

املادة احلادية والسبعون
يودع•هذا•النظام•وينشر•طبقاً•للقانون.
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The Gateway Project Zayed Bayمشروع ذاجيتواي بخليج زايد

59

Esraq Booklet Final.indd   59 4/21/11   5:07 PM



Esraq Booklet Final.indd   60 4/21/11   5:07 PM


