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طرح ع�م لالكتت�ب ب�أ�سهم

فرتة االكتتاب

خالل الفرتة من 2011/2/27  اإىل  2011/3/9  

 )1( واحد  اإم�راتي  درهم  اإ�سمية  بقيمة  �سهم    120,000,000 على  موزعة  درهم  راأ�س امل�ل 120,000,000 

لل�سهم الواحد

)1( واحد  اإم�راتي  درهم  ا�سمية  بقيمة  امل�ل  راأ�س  اإجم�يل  من   ) %55( متثل  الع�م  لالكتت�ب  �سهم    طرح 66,000,000 

اإ�سدار كم�س�ريف  �سهم  لكل  فل�س   لكل �سهم ب�لإ�س�فة اإىل )3.5( 

ن�سرة طرح اأ�سهم لالكتتاب العام يف راأ�ض مال 

�سركة دار الت�أمني

�سركة م�ساهمة عامة )�ض.م.ع( قيد التاأ�سي�ض

يف اإمارة " اأبو ظبي" بدولة االإمارات العربية املتحدة

فرتة االكتتاب

خالل الفرتة من 2011/2/27 م  اإىل 2011/3/9 م

هذه الن�سرة لطرح عدد )66,000,000( �سهم اإ�سمي نقدي لالكتتاب العام متثل ن�سبة  )55%( يف املائة من اإجمايل راأ�ض مـــــــال �سركة 

لل�سهم  اإماراتي واحد )1(  اإ�سمية درهم  دار الت�أمني �سركة م�ساهمة عامة )�ض.م.ع( قيد التاأ�سي�ض البالغ )120,000,000( درهم بقيمة 

باالإ�سافة اىل )3.5 فل�ض( لكل �سهم كم�ساريف اإ�سدار.

التامني" )"ال�سركة"(  "دار  يف  العادية  االأ�سهم  اإجمايل  من   )%55( متثل  عادي  �سهم  ن�سرة االكتتاب العام االأوىل لطرح 66,000,000 

اأ�سهم ال�سركة  وهي �سركة م�ساهمة عامة قيد التاأ�سي�ض يف اإمارة اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة. وقبل هذا الطرح لالكتتاب العام مل تكن 

اأبوظبي لالأوراق املالية  اأ�سهمها يف الالئحة الر�سمية لالأوراق املالية يف �سوق  ال�سركة بطلب لقبول قيد  اأ�سواق عامة. �ستتقدم  اأية  مطروحة يف 

واإدراج اأ�سهمها يف ذلك ال�سوق عند االنتهاء من عملية التاأ�سي�ض. 

 اإن االكتتاب يف اأ�سهم "دار التاأمني" مفتوح اأمام مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة من االأ�سخا�ض الطبيعيني واالعتباريني اأو ال�سركات اأو 

الهيئات العامة للحكومات االحتادية واملحلية.

اإن طرح االأ�سهم مبوجب ن�سرة االكتتاب وفقًا لل�سروط واالأحكام املبينة يف هذه الن�سرة قد مت عر�سه على هيئة االأوراق املالية وال�سلع يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة و مل يتم ت�سجيل اعتماد االأ�سهم لدى اأية هيئة تنظيمية اأخرى يف اأي بلد اآخر. 

للم�ستثمرين  املالية، كما ميكن  االأوراق  بالتحري الالزم بخ�سو�ض  القيام من جانبهم  املالية املطروحة  امل�سرتين املحتملني لالأوراق  يجب على 

املحتملني اال�ستعانة مب�ست�سارين متخ�س�سني يف �ساأن تلك االأ�سهم املعرو�سة لالكتتاب من قبل ال�سركة. 

يت�سمن اال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة خماطر معينة مو�سحة يف الق�سم املعنون "حماذير اال�ستثمار" يف بداية ال�سفحة 19.
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م�ست�س�ر الكتت�ب

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا: 

www.INSURANCEHOUSE.ae

تاريخ مراجعة واعتماد الن�سرة من هيئة االأوراق املالية وال�سلع: 2011/02/15

بنك امل�سرق �ض.م.ع

م�سوؤول االت�سال:

02  /     مها اأمني: 6127281 

02  / �سيد �سلمان: 3632411 

دار التمويل �ض.م.ع

م�سوؤول االت�سال:

02  / حممود النرباوي: 6194335 

02 / 6194000                                    

مدير عمليات ال�سجل: 

04  / اأفيني�ض مي�سرا: 3632415 

بنك الفجرية الوطني �ض.م.ع

م�سوؤول االت�سال: 

04  / �سانتو�ض �سوبرامونيام: 5078317 

04  /          �سينثيا �سالدانها: 5078350 

بنك اأبو ظبي الوطني �ض.م.ع

م�سوؤول االت�سال:

02  / هاين غنامي: 6161880 

02 / 6161906                           

امل�ست�س�ر الق�نوين

 درا�سة اجلدوى القت�س�دية 

و مدقق ن�سرة الإ�سدار و م�س�ريف الت�أ�سي�س

ومدقق ح�س�ب�ت الكتت�ب

مدير الكتت�ب 

بنوك الكتت�ب يف الإم�رات العربية املتحدة
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املقدمة

املوؤ�س�سون

اكتتب املوؤ�س�سون الواردة اأ�سماوؤهم يف اجلدول اأدناه بن�سبة خم�سة واأربعون يف املائة )45%( من اأ�سهم ال�سركة اأي ما يعادل 54,000,000 

م�ساريف  مبثابة  الواحد  لل�سهم  فل�ض   )3.5( قدره  مبلغ  اإليه  م�سافة  درهم  مليون  وخم�سون  اأربعة  �سهم قيمتها االإجمالية 54,000,000 

اإ�سدار:

عدد الأ�سهماجلن�سيةامل�ســــ�همم.
القيمة الإ�سمية لالأ�سهم           

)ب�لدرهم(

43,248,00043,248,000االإماراتدار التمويل �ض.م.ع1

2,000,0002,000,000االإماراتاأنظمة االت�ساالت املتطورة )اأدكوم(2

2,000,0002,000,000االإماراتاإي ما�ض / ذ.م.م3
1,000,0001,000,000االإماراتموؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االإن�سانية4
1,000,0001,000,000االإماراتاملوؤ�س�سة الوطنية لال�ستثمار5
1,000,0001,000,000االإماراتاملزروعي القاب�سة ذ.م.م6
1,000,0001,000,000االإماراتاالإمارات الوطنية القاب�سة ذ.م.م7

1,000,0001,000,000االإماراتموؤ�س�سة املركز الكهربائي8

1,000,0001,000,000االإماراتالع�سرية لال�ستثمار و التجارة العامة9
500,000500,000االإمارات�سلطان را�سد ال�سام�سي10

250,000250,000االإماراتفري�ست �سيتي كون�سلت11

1,0001,000االإمارات�سركة بنيان للت�سييد ذ.م.م12
1,0001,000االإمارات�سركة االإمارات الوطنية لالأعمال الكهربائية و امليكانيكية   ذ.م.م13

54,000,00054,000,000االإجمـــــــــايل

رقم  والقرار   2010/10/6 يف  ال�سادر  ج2010/19(  )ت2  رقم  القرار  ظبي  اأبو  اإمارة  يف  املخت�سة  ال�سلطة  اأ�سدرت   وقـد 

)ت اإ4 ج 2011/2( باملوافقـة علــى تاأ�سي�ض دار التاأمني )�سركة م�ساهمة عامة – قيد التاأ�سي�ض( وذلك بعد ا�ستيفاء جميع االإجراءات القانونية 

الالزمة لتاأ�سي�ض ال�سركة واملطبقة يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
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جلنة املوؤ�س�سني

يتعهد املوؤ�س�سون با�ستكمال كافة االإجراءات الالزمة وال�سرورية الإكمال تاأ�سي�ض ال�سركة. الأجل ذلك، قام املوؤ�س�سون بتعيني جلنة تتكون من ثالثة 

اأع�ساء الإكمال اإجراءات التاأ�سي�ض لدى ال�سلطات املنظمة ذات العالقة. تتكون جلنة املوؤ�س�سني من :

املن�سب ال�سم

رئي�ض اللجنة   ال�سيد/ حممد عبد اللـه جمعة القبي�سي

ع�سو  ال�سيد / عي�سى �سيف را�سد القبي�سي

ع�سو  دار التمويل �ض.م.ع املمثلة بال�سيد / حممد و�سيم خياطة

جمل�س الإدارة

�سوف يتوىل اإدارة ال�سركة جمل�ض اإدارة مكون من �سبعة اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العمومية العادية للم�ساهمني لدورة مدتها ثالث )3( �سنوات. 

يتعنينّ اأن تكون غالبية اأع�ساء جمل�ض االإدارة مبن فيهم الرئي�ض من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة وفقًا الأحكام قانون ال�سركات التجارية  

االحتادي. 

تاريخ قرار وزارة  تبداأ من  ال�سركة ملدة ثالث �سنوات  اإدارة  اأع�ساء يف جمل�ض  اأ�سماوؤهم  التالية  ال�سادة  املوؤ�س�سون  ملا تقدم فقد عنينّ  وا�ستثناًء 

االقت�ساد باإعالن تاأ�سي�ض ال�سركة.

املن�سب .م ال�سم اجلن�سيـة

1 ال�سيد/ حممد عبد الـله جمعة القبي�سي اإماراتي رئي�ض جمل�ض االإدارة

2 ال�سيد/ عي�سى �سيف را�سد القبي�سي اإماراتي نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة

3 ال�سيد/ خالد �سامل م�سبح حميد املهريي اإماراتي ع�سو

4 ال�سيد/ م�سوي ياعد بيات اإماراتي ع�سو

ال�سيد/ حميد تايلور ممثاًل �سركة االإمارات الوطنية القاب�سة ذ.م.م هندي ع�سو 5 

6 ال�سيد/ حممد و�سيم خياطة ممثاًل دار التمويل �ض.م.ع �سوري ع�سو

ال�سيد/ برايان و�ست  ممثاًل �سركة بنيان للت�سييد ذ.م.م بريطاين ع�سو 7
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تنويــه هــ�م

يرجى قراءته بعن�ية من قبل ك�فة امل�ستثمرين

اتخاذ  على  ت�ساعدهم  اأن  ميكن  التى  االأ�سا�سية  املعلومات  على  امل�ستثمرين  اإطالع  هي  الن�سرة  هذه  اإعداد  من  الرئي�سية  الغاية  اإن   •
قراراتهم اال�ستثمارية ب�ساأن اال�ستثمار يف االأوراق املالية املطروحة، ويتعني على كل م�ستثمر قبل تقدمي طلب االكتتاب اأن يتفح�ض ويدر�ض 

بعناية ودقة كافة البيانات التي تت�سمنها ن�سرة االكتتاب هذه وكذلك النظام االأ�سا�سي لل�سركة امل�سدرة ليقرر فيما اإذا كان من املنا�سب اأن 

ي�ستثمر يف هذه االأ�سهم من عدمه، كما يتعني على كل م�ستثمر احل�سول من م�ست�ساره املايل والقانوين على اال�ست�سارة الالزمة عن اال�ستثمار 

اأن الكلمات والعبارات التي ت�سري اىل اأن البيانات تقديرية  يف االأوراق املالية املطروحة لالكتتاب، كما يتحتم على قارىء الن�سرة مراعاة 

وتتعلق بامل�ستقبل الهدف منها هو تو�سيح اأنها بيانات غري موؤكدة ويجب عدم االعتماد على هذه التقديرات امل�ستقبلية ب�سورة كلية حيث اأنها 

عر�سة للتغيري الأنه ي�ستحيل التنبوؤ بالظروف امل�ستقبلية بتيقن مما قد يوؤدي اىل اإختالف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة.

هذا  يف  اأموال  اأي  ا�ستثمار  عدم  امل�ستثمر  على  يجب  لذا  املخاطر  من  عالية  درجة  املطروحة  املالية  االأوراق  يف  اال�ستثمار  يت�سمن  قد   •
الطرح ما مل يكن ي�ستطيع حتمل خ�سارة ا�ستثماره- اأنظر بند "خماطر اال�ستثمار".

بدولة  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  من  ال�سادرة  واالإف�ساح  االإ�سدار  لقواعد  وفقًا  تقدميها  مت  بيانات  على  هذه  االكتتاب  ن�سرة  حتتوي   •
االإمارات العربية املتحدة، ويتحمل املوؤ�س�سون واأع�ساء جمل�ض االإدارة املر�سحون، والواردة اأ�سمائهم �سمن حمتويات تلك الن�سرة جمتمعني 

ومنفردين كامل امل�سوؤولية فيما يتعلق ب�سحة املعلومات والبيانات الواردة يف ن�سرة االكتتاب، ويوؤكدون ح�سب علمهم واإعتقادهم وبعد بذل 

عناية الرجل احلري�ض واإجراء الدرا�سات املمكنة واىل احلد املعقول، اأنه ال توجد اأي وقائع اأخرى اأو معلومات جوهرية يوؤدي عدم ت�سمينها 

بالن�سرة اىل جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة اأو موؤثرة على القرار اال�ستثماري للمكتتبني.

بدولة  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  موافقة  على  احل�سول  بعد  اإال  االإ�سافة  اأو  للتعديل  قابلة  غري  الن�سرة  هذه  يف  الواردة  املعلومات  اإن   •
االإمارات العربية املتحدة واإخطار اجلمهور بذلك عن طريق الن�سر يف ال�سحف اليومية وفقًا للقواعد ال�سادرة عن الهيئة.

اإن طرح االأ�سهم مبوجب ن�سرة االكتتاب هذه قد مت عر�سه على الهيئة، بغر�ض طرح االأ�سهم داخل دولة االإمارات العربية املتحدة، وعليه   •
ويف حالة طرح االأوراق املالية يف اأي بلد اآخر تكون م�سوؤولية اجلهة امل�سدرة لالأوراق املالية يف اتخاذ كافة االإجراءات والتدابري واحل�سول 

على املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية بتلك البلدان قبل طرح االأوراق املالية بها.

اإعتماد  يعد  وال  م   2011/02/15 بتاريخ  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  من  الن�سرة  هذه  اإعتماد  مت   •
الهيئة للن�سرة مبثابة اإعتماد جلدوى اال�ستثمار وال تو�سية باالكتتاب، واإمنا يعني فقط اأن الن�سرة تت�سمن احلد االأدنى املطلوب وفقًا لقواعد 

االإ�سدار واالإف�ساح عن املعلومات واملعمول بها يف ن�سرات االكتتاب وال�سادرة عن الهيئة، وال تعترب الهيئة م�سوؤولة عن دقة اأو اإكتمال اأو كفاية 

املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة وال تتحمل اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي �سرر اأو خ�سارة تلحق باأي �سخ�ض نتيجة االعتماد على هذه 

الن�سرة اأو جزء منها.
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التع�ريف

يكون للعبارات التالية يف هذه الن�سرة املعاين املبينة لها فيما يلي:  

عملة دولة االإمارات العربية املتحدة.درهم / دراهم

الن�سرة املوؤرخة يف 2011/2/27 اأي هذا امل�ستند والتي تت�سمن البيانات التي ت�ساعد امل�ستثمر يف ن�سرة االكتتاب 

اتخاذ قراره باال�ستثمار من عدمه حيث تت�سمن �سروط االإ�سدار وتفا�سيل واإجراءات االكتتاب واملخاطر 

املرتبطة بالورقة املطروحة لالكتتاب.

عقد تاأ�سي�ض ال�سركة ح�سبما مت اعتماده بوا�سطة املوؤ�س�سني.عقد التاأ�سي�ض

النظام االأ�سا�سي ح�سبما مت اعتماده.النظام االأ�سا�سي

جمل�ض اإدارة ال�سركة.املجل�ض اأو جمل�ض االإدارة

ال�سادرة قانون ال�سركات واالأنظمة  وتعديالته،  التجارية  ال�سركات  ب�ساأن   1984 ل�سنة   )8( رقم  االحتادي  القانون 

بتنفيذه والقرارات الوزارية ال�سادرة لتنفيذ اأحكامه.

تعبري ي�ستخدم لالإ�سارة اإىل " دار التامني "  �سركة م�ساهمة عامة  قيد التاأ�سي�ض.ال�سركة / امل�سدر

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية.ال�سوق

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة يف االأول من يناير يف كل عام وتنتهي يف 31 دي�سمرب من نف�ض العام. وتبداأ ال�سنة املالية

ال�سنة املالية االأوىل لل�سركة عند تاأ�سي�سها وتنتهي يف 31 دي�سمرب 2012.

االأ�سخا�ض الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف الن�سرة.املوؤ�س�سني

االأ�سخا�ض املدرجة اأ�سماوؤهم يف م�ستهل ن�سرة االكتتاب املاثلة واملعينني لت�سكيل جلنة موؤلفة من املوؤ�س�سني جلنة املوؤ�س�سني

بغر�ض العمل بالنيابة عن املوؤ�س�سني ومتثيلهم يف تنفيذ املهام ال�سرورية لتاأ�سي�ض ال�سركة وت�سجيلها.

وزارة االقت�ساد يف دولة االإمارات العربية املتحدة.الوزارة 

هيئة االأوراق املالية وال�سلع يف دولة االإمارات العربية املتحدة.هيئة االأوراق املالية / الهيئة

ال�سعر املطلوب لالأ�سهم املطروحة وهو درهم اإماراتي واحد )1( لل�سهم الواحد م�سافًا اإليه )3.5( �سعر االإ�سدار

فل�ض لل�سهم الواحد كم�ساريف اإ�سدار.

االأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام
66,000,000 �سهم معرو�ض لالكتتاب العام بناًء على البنود التي مت اإعدادها يف ن�سرة االكتتاب 

والتي متثل )55%(  من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة.

العر�ض
 66,000,000 عر�ض اكتتاب عام مببلغ اإجمايل ت�سل قيمته اإىل 66,000,000 درهم ممثلة يف 

�سهم.

تعني الفرتة من 2011/2/27  اىل   2011/3/9  التي يبقى خاللها العر�ض قائمًا.مدة العر�ض
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من املتوقع اأن تغطي م�ساريف االإ�سدار املحددة بـ )3.5( فل�ض لكل �سهم تكاليف تاأ�سي�ض ال�سركة.م�ساريف االإ�سدار

يف حال كانت التكاليف تفوق عوائد م�ساريف االإ�سدار، يتم عندئذ قيد ذلك النق�ض يف بند النفقات 

يف �سجل ال�سركة. 

يف حال كانت عوائد م�ساريف االإ�سدار تفوق تكاليف تاأ�سي�ض ال�سركة، فيتم عندئذ قيد تلك الزيادة 

كدخل يف �سجل ال�سركة.

تعني البنك القائد )حتت بند البنوك( امل�سوؤول عن ا�ستالم مبالغ االكتتاب و عن اإ�سدار �سيكات اإعادة بنوك االكتتاب

ال�سداد يف حال االكتتاب الفائ�ض.

ال�سهم يف ال�سركة بقيمة ا�سمية قدرها درهم )1( لل�سهم.ال�سهم )االأ�سهم(

حملة اأ�سهم ال�سركة.امل�ساهمني

ن�سرة املكتتب )املكتتبني( يف  املحددة  لل�سروط  وفقًا  املطروحة  االأ�سهم  ل�سراء  بطلبات  التقدم  لهم  يحق  الذين  املكتتبون 

االكتتاب. يجب على امل�ستثمرين اأن يعتمدوا فقط م�سمون هذه الن�سرة.

الهيئات الفئات املوؤهلة لالكتتاب و  وال�سركات  االأفراد  من  فقط  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  مواطني  اأمام  مفتوح  االكتتاب 

العامة للحكومات االحتادية واملحلية لدولة االإمارات العربية املتحدة بح�سب ما هو مف�سل يف منت هذه 

الن�سرة.

تعني �سخ�ض يحمل جواز �سفر اإماراتي اأو بطاقة هوية اإماراتية وتعني هيئات اعتبارية موؤ�س�سة وقائمة-مواطن اإماراتي

اأو م�سجلة يف دولة االمارات العربية املتحدة ومملوكة بالكامل ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة لهوؤالء 

االأ�سخا�ض.
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ملخ�س تنفيذي 

كافة  امللخ�ض على  يحتوي هذا  ال  قد  االكتتاب،  ن�سرة  اأخرى من  اأجزاء  املت�سمنة يف  املف�سلة  املعلومات  �سياق  التايل يف  امللخ�ض  قراءة  يجب 

املعلومات التي يتعني على املكتتبني اأخذها بعني االعتبار قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة. يتعني على املكتتبني قراءة ن�سرة االكتتاب 

كاملة بعناية وتروي. 

دار الت�أمني

 �سركة م�س�همة ع�مة )قيد الت�أ�سي�س(

راأ�س امل�ل 

 120,000,000 على  موزعة  غري(  ال  اإماراتي  درهم  مليون  وع�سرون  مائة  )فقط  درهم  يبلغ راأ�ض مال ال�سركة مبلغ 120,000,000 

�سهم )فقط مائة وع�سرون مليون �سهم ال غري( بقيمة ا�سمية تبلغ )1( درهم لل�سهم الواحد، باالإ�سافة اإىل )3.5( فل�ض كم�ساريف اإ�سدار 

لل�سهم الواحد. 

الكتتـــــ�ب

لقد قام املوؤ�س�سون باالكتتاب مبا ن�سبته خم�سة واأربعون يف املائة )45%( من اأ�سهم ال�سركة املطروحة لالكتتاب، اأي ما يعادل 54,000,000 

مليون  وخم�سون  اأربعة  )فقط  درهم  �سهم )فقط اأربعة وخم�سون مليون �سهم ال غري( مت ت�سديد قيمتها بالكامل، نقدًا مببلغ 54,000,000 

درهم اإماراتي ال غري( باالإ�سافة اىل م�ساريف اال�سدار لكل �سهم و البالغة )3.5( فل�ض لكل �سهم.

 66,000,000 اإجمايل راأ�ض املال، والتي متثل  املالية وال�سلع لطرح ما ن�سبته)55%( من  ال�سركة خطتها على هيئة االأوراق  وقد عر�ست 

�سهم )فقط �ستة و�ستون مليون �سهم( بقيمة ا�سمية قدرها درهم اإماراتي واحد )1( لل�سهم م�سافًا اإليها )3.5( فل�ض م�ساريف اإ�سدار عن 

كل �سهم.

�سيكون االكتتاب مفتوحًا اأمام مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة فقط من االأفراد و ال�سركات اململوكة بالكامل ملواطني دولة االإمارات العربية 

املتحدة اأو الهيئات العامة للحكومات االحتادية واملحلية لدولة االإمارات العربية املتحدة.

اجلدول الزمني لالكتت�ب 

تلخ�ض التواريخ املحددة اأدناه اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب. وحتتفظ ال�سركة بحق تغيري اأي من تواريخ اجلدول الزمني لالكتتاب اأو اخت�سار 

اأو متديد الفرتات الزمنية املحددة له بعد احل�سول على موافقة ال�سلطات املخت�سة، ب�سرط اأال تقل عدد االأيام املخ�س�سة لالكتتاب عن ع�سرة 

)10( اأيام، وفقًا الأحكام قانون ال�سركات:

2011/2/27  موعد بدء االكتتاب 

2011/3/9موعد اإغالق االكتتاب

تخ�سي�ض االأ�سهم بني املكتتبني الذين تقدموا بطلبات االكتتاب وبدء اإخطار املكتتبني عن عدد االأ�سهم 

املخ�س�سة لهم واإعادة االأموال الزائدة مع الفواذد الناجمة عندها بعد التخ�سي�ض 

2011/3/23

تك�ليف الكتت�ب

م�ساريف  قلت  حال  ويف  التاأ�سي�ض.  نفقات  العام  لالكتتاب  مطروح  �سهم  لكل  من املتوقع اأن تغطي م�ساريف االإ�سدار التي تقدر بفل�ض )3.5( 

االإ�سدار التي مت جمعها عن حجم نفقات التاأ�سي�ض فاإن مثل هذا النق�ض �سيتم قيده يف �سجالت ال�سركة يف بند النفقات، اأما اإذا زادت م�ساريف 

االإ�سدار عن نفقات تاأ�سي�ض ال�سركة فيتم قيد الفائ�ض كدخل لل�سركة. وطبقًا لتوقعات جلنة موؤ�س�سي "دار التاأمني" فاإن نفقات تاأ�سي�ض ال�سركة 

غري(. ال  فقط  األف  ومئتان  درهم  ماليني  )اأربعة  درهم  مت تقديرها بحوايل 4,200,000 
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�سي��سة توزيع الأرب�ح

�سوف تتبنى ال�سركة �سيا�سة لتوزيع االأرباح من �سايف الدخل كتوزيعات نقدية على اأن ال يوؤثر ذلك �سلبًا على متطلبات التمويل امل�سريف وراأ�ض املال 

واالإنفاق اال�ستثماري. كما اأن قرار توزيع االأرباح خا�سع لتقدير جمل�ض االإدارة واجلمعية العمومية للم�ساهمني ب�سكل يتوافق مع م�سلحة ال�سركة.

الأ�سهم

�سيتكون راأ�ض مال ال�سركة بعد اإكمال عملية االكتتاب العام من 120,000,000 �سهم م�سدرة ومدفوعة بالكامل. �سوف تدرج ال�سركة اأ�سهمها 

يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف اأقرب وقت ممكن بعد اكتمال التاأ�سي�ض. و�سوف تعرتف ال�سركة فقط بعمليات نقل ملكية االأ�سهم التي تظهر يف 

�سجل االأ�سهم  ب�سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية ، بحيث يجب اأن تتم جميع عمليات بيع ونقل ملكية االأ�سهم وفقًا لعقد تاأ�سي�ض ال�سركة وتعديالته من 

اآن الآخر ونظام �سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية والقوانني املعمول بها يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 

حتويل الأ�سهم وتداوله� 

تخ�سع عمليات بيع وحتويل االأ�سهم للنظام االأ�سا�سي لل�سركة وتعديالته من وقت الآخر وللوائح �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية وقوانني دولة االإمارات 

العربية املتحدة. 

�سوف تدرج ال�سركة اأ�سهمها يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية فور اكتمال التاأ�سي�ض.
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�سروط الكتت�ب

التاأ�سي�ض(.امل�سدر :  قيد  عامة  م�ساهمة  التاأمني" )�سركة  "دار 

120,000,000 درهم )مائة وع�سرون مليون درهم( مدفوع بالكامل .راأ�س امل�ل : 
120,000,000 �سهم وتبلغ القيمة االإ�سمية لل�سهم الواحد درهم واحد .عدد اأ�سهم راأ�س امل�ل : 

 66,000,000 �سهم متثل)55 %( من اإجمايل راأ�سمال ال�سركة امل�سدر.اأ�سهم الكتت�ب  :

الواحد.�سعر الكتت�ب :  لل�سهم  اإ�سدار  كم�ساريف  فل�ض  درهم واحد م�سافًا اإليه )3.5( 

هم االأ�سخا�ض الطبيعيني واالعتباريني من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة فقط من االأفراد و امل�ستثمرون املوؤهلون : 

ال�سركات اململوكة بالكامل ملواطني دولة االإمارات العربية املتحدة اأو الهيئات العامة للحكومات االحتادية 

واملحلية لدولة االإمارات العربية املتحدة.

طلب احلد الأدنى لالكتت�ب: كل  يف  �سهم(  األف  ع�سرون  و  )خم�سة  �سهم  مت حتديد احلد االأدنى لالكتتاب بعدد 25,000 

�سهم. اكتتاب ويكون االكتتاب على اأية اأ�سهم اإ�سافية من م�ساعفات العدد 5,000 

�سي��سة التخ�سي�س:

وفقًا للقانون االحتادي رقم )14( ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض اأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة مالحظة اأوىل:

1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية، ت�ساف اىل القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 امل�سار اليه 
مادة جديدة برقم )80 مكرر(، ن�سها االآتي:

املادة 80 مكررًا:

اأ�سهمها  وتطرح  الدولة  توؤ�س�ض يف  عامة  م�ساهمة  �سركة  اأية  باأ�سهم  االكتتاب  املالية احلق يف  " لوزارة 
%( من االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، على اأن يتم تخ�سي�ض  لالكتتاب العام، وذلك مبا ال يجاوز )5 

هذه الن�سبة بالكامل قبل البدء يف تخ�سي�ض اأ�سهم املكتتبني االآخرين ".

ن�ست الفقرة 7/17 من النظام االأ�سا�سي لل�سركة على :مالحظة ث�نية:

يتملك  اأن  اعتباريًا  اأو  طبيعيًا  �سخ�سًا  كان  �سواء  م�ساهم  الأي  يحق  ال  �ض.م.ع،  التمويل  دار  "با�ستثناء 
اأكرث من )5 %( من اأ�سهم ال�سركة.

ويعترب مبثابة امل�ساهم الواحد اأقرباء امل�ساهم حتى الدرجة الرابعة كما واأزواجه وعائالتهم حتى الدرجة 

الرابعة.

كما يعترب مبثابة امل�ساهم الواحد كل �سخ�ض اعتباري و�سركاته ال�سقيقة والتابعة التي ميتلك ال�سخ�ض 

االعتباري امل�ساهم ما يزيد عن  )50 %( من ح�س�سها اأو من اأ�سهمها."

يقوم مدير االكتتاب با�ستكمال تخ�سي�ض االأ�سهم يف غ�سون اأربعة ع�سر يومًا من تاريخ اختتام االإكتتاب 

بنوك و موؤ�س�س�ت

الكتت�ب:

اأو يقل عن  لل�سروط ي�ساوي  التي يتقدم لالكتتاب بها مكتتبون م�ستوفون  اإذا كان جمموع عدد االأ�سهم 

عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، فاآنذاك �سوف يخ�س�ض لكل مكتتب م�ستوف لل�سروط عدد من االأ�سهم 

املطروحة،  االأ�سهم  االكتتاب عن عدد  زيادة  اأما يف حال  به،  االكتتاب  تقدم بطلب  الذي  العدد  ي�ساوي 

ف�سيتم تخ�سي�ض االأ�سهم على اأ�سا�ض الن�سبة والتنا�سب.

للموؤ�س�سني  ميكن  املحددة،  االكتتاب  فرتة  خالل  املعرو�سة  االأ�سهم  كامل  على  االكتتاب  عدم  حالة  يف 

متديد فرتة االكتتاب ح�سب قانون ال�سركات املعمول به يف الدولة.

 بنك اأبوظبي الوطني �ض.م.ع

بنك امل�سرق �ض.م.ع

دار التمــويل �ض.م.ع

بنك الفجرية الوطني �ض.م.ع
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اجلدول الزمني لالكتت�ب

تلخ�ض التواريخ املحددة اأدناه اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب. وحتتفظ ال�سركة بحق تغيري اأي من تواريخ اجلدول الزمني لالكتتاب اأو اخت�سار اأو 

متديد الفرتات الزمنية املحددة له بعد احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة، ب�سرط اأال تقل عدد االأيام املخ�س�سة لالكتتاب عن ع�سرة )10( 

اأيام، وفقًا الأحكام قانون ال�سركات.

2011/2/27     موعد بدء االكتتاب 

2011/3/9موعد اإغالق االكتتاب

تخ�سي�ض االأ�سهم بني املكتتبني الذين تقدموا بطلبات االكتتاب وبدء اإخطار املكتتبني عن عدد االأ�سهم املخ�س�سة 

لهم واإعادة االأموال الزائدة بعد التخ�سي�ض

2011/3/23
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اإجراءات الكتت�ب

طلب�ت الكتت�ب 

يحق لكل مكتتب تقدمي طلب واحد فقط ويف ح�لة قي�م اأي مكتتب بتقدمي اأكرث من طلب واحد، يحتفظ مدير الكتت�ب 

بحق رف�س ك�فة اأو بع�س الطلب�ت املقدمة من ذلك املكتتب وعدم تخ�سي�س اأية اأ�سهم له اأو اتخ�ذ اأي اإجراء اآخر يعتربه 

مدير الكتت�ب من��سبً�. 

مبلغ  اإىل  باالإ�سافة  االكتتاب  بنوك  اأحد  اإىل  وتقدميه  املطلوبة  امل�ستندات  بكافة  اإرفاقه  االكتتاب مع  املكتتبني ملء منوذج طلب  يجب على  	•
االكتتاب. 

يجب اأن يكون طلب االكتتاب امل�ستكمل وا�سحًا ومقروءًا ب�سكل كامل واإال �سيتم رف�سه.   	•

يتطلب االكتتاب يف االأ�سهم قبول عقد تاأ�سي�ض ال�سركة ونظامها االأ�سا�سي والتقيد بكافة القرارات ال�سادرة عن اجلمعية العمومية لل�سركة.  	•
وتعترب اأية �سروط م�سافة اإىل الطلب الغية وباطلة.

ال تقبل اأية �سور �سوئية لطلبات االكتتاب.  	•

يجب عدم ملء طلب االكتتاب ب�سكل كامل اإال بعد االإطالع على ن�سرة االكتتاب هذه وعقد تاأ�سي�ض ال�سركة ونظامها االأ�سا�سي. بعد ذلك يجب  	•
تقدمي الطلب اإىل اأحد فروع البنوك اأو املوؤ�س�سات ذات ال�سلة املذكورة يف هذه الن�سرة. يجب على املكتتبني اأو ممثليهم اأو وكالئهم املفو�سني 

تاأكيد �سحة املعلومات املت�سمنة يف الطلب بح�سور ممثل البنك حيث �سيتم تقدمي الطلب. يجب التوقيع ب�سكل وا�سح على كل طلب اكتتاب اأو 

الت�سديق عليه من قبل املكتتب اأو من ميثله. 

طلب�ت الكتت�ب املقدمة من الوكالء 

اأي من موؤ�س�سات  اإىل  اإىل مبلغ االكتتاب  واإرفاقه بامل�ستندات املطلوبة وتقدميها باالإ�سافة  يجوز الأي مكتتب تفوي�ض وكيل مللء منوذج االكتتاب 

االكتتاب وذلك بالنيابة عن املكتتب ومع مراعاة ال�سروط التالية:

يجب اأن يكون طلب االكتتاب م�سحوبًا بن�سخة طبق االأ�سل من وكالة قانونية م�سدقة اأ�سواًل من قبل الكاتب العدل متنح الوكيل احلق يف االكتتاب 

االأ�سلية  القانونية  الوكالة  تقدمي  الوكيل  على  )يجب  املرجتع  واملبلغ  االأ�سهم  تخ�سي�ض  خطاب  ا�ستالم  ويف  املكتتب  عن  بالنيابة  االأ�سهم  على 

الأغرا�ض اإثبات �سفته(.

امل�ستندات املرفقة بطلب�ت الكتت�ب

يجب على املكتتبني تقدمي امل�ستندات التالية مرفقة بطلبات االكتتاب: 

اأ- ب�لن�سبة لالأفراد من مواطني دولة الم�رات العربية املتحدة :

اإىل  باالإ�سافة  املكتتب  وتفا�سيل  االأ�سرة  تفا�سيل رب  التي حتتوي على  وال�سفحات  الغالف  القيد مبا يف ذلك  ن�سخة من خال�سة  و  اأ�سل   .1
ال�سفحة رقم 26 التي حتتوي على تفا�سيل اال�سم الكامل لرب االأ�سرة مع اأي من امل�ستندين التاليني : 

اأ�سل و ن�سخة من جواز �سفر �ساري املفعول للمكتتب.   •

اإماراتية. هوية  بطاقة  عن  ون�سخة  اأ�سل  •  اأو 

اإذا كان موقع الطلب هو �سخ�ض غري املكتتب، فيجب تقدمي وكالة قانونية م�سدقة اأ�سواًل مع ن�سخة منها.  .2
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ب- ب�لن�سبة لل�سرك�ت واملوؤ�س�س�ت الفردية :

املفعول.  �سارية  التجارية  الرخ�سة  من  ن�سخة  و  اأ�سل   .1

الفردية. للموؤ�س�سات  بالن�سبة  التاأ�سي�ض  و�سهادة  لل�سركات  بالن�سبة  االأ�سا�سي  النظام  من  م�سدقة  ن�سخة   .2

هذه  يف  املذكورة  واالأحكام  ال�سروط  وقبول  الطلب  وتقدمي  ومتثيله  املكتتب  عن  بالنيابة  بالتوقيع  التفوي�ض  من  ون�سخة  االأ�سلي  امل�ستند   .3
الن�سرة ويف منوذج االكتتاب. 

منه.  ون�سخة  بالتوقيع  للمفو�ض  االأ�سلي  ال�سفر  جواز   .4

امل�ستندات  جميع  تقدمي  عليه  فيجب  �سركة،  اأو  موؤ�س�سة  ال�سركة  يف  ال�سركاء  اأحد  كان  اإذا  و  ال�سركة،  اأو  املوؤ�س�سة  مالكي  �سفر  جوازات   .5
املذكورة اأعاله.

طرق ال�سداد 

يجب تقدمي طلب االكتتاب اإىل اإحدى موؤ�س�سات االكتتاب املذكورة يف هذه الن�سرة باالإ�سافة اإىل دفع قيمة االأ�سهم املكتتب عليها باإحدى الطرق 

التالية:

التاأ�سي�ض(. )قيد  التاأمني" �ض.م.ع  "دار  ل�سالح  املتحدة  العربية  االإمارات  يف  البنوك  اأحد  على  م�سحوب  الدفع  مقبول  م�سريف  �سيك   .1

االكتتاب. بنوك  اأحد  اإىل  ح�ساب  من  حتويل   .2

باأية طريقة بخالف ما هو وارد  اأية طلبات يف حالة �سداد مبالغ االكتتاب  اأو بنوك االكتتاب امل�سوؤولية عن  اأو مدير االكتتاب  ال�سركة  ال تتحمل 

اأعاله. 

اإليه اإي�سااًل با�ستالم طلب االكتتاب يتوجب على املكتتب االحتفاظ به حتى ا�ستالمه اإ�سعار تخ�سي�ض  �سي�سدر البنك الذي يتم تقدمي الطلب 

االأ�سهم له. تعترب اآخر ن�سخة من طلب االكتتاب بعد تقدميها والتوقيع عليها وختمها بختم بنك اأو موؤ�س�سة االكتتاب مبثابة اإي�سال ا�ستالم بالن�سبة 

وتاريخ  ال�سداد  امل�سدد وتفا�سيل طريقة  واملبلغ  املكتتب عليها  االأ�سهم  املكتتب وعنوانه وعدد  بيانات عن  االإي�سال  وي�سمل هذا  لطلب االكتتاب. 

االكتتاب. 

متديد فرتة الكتت�ب 

يف حالة عدم االكتتاب على كامل االأ�سهم املعرو�سة خالل فرتة االكتتاب املحددة، ميكن للموؤ�س�سني متديد فرتة االكتتاب ح�سب قانون ال�سركات 

املعمول به يف الدولة وبعد احل�سول على موافقات اجلهات املخت�سة.

خط�ب�ت تخ�سي�س الأ�سهم واملب�لغ التي �سوف تع�د بعد انته�ء التخ�سي�س 

تخ�س�ض ال�سركة اأ�سهمًا للمكتتبني وتر�سل اإليهم اإ�سعارات خطية بخ�سو�ض ذلك التخ�سي�ض الناجت وذلك خالل اأربعة ع�سر يومًا من تاريخ غلق 

باب االكتتاب العام.

املعرو�سة  االأ�سهم  عدد  عن  يزيد  عليها  املكتتب  لالأ�سهم  االإجمايل  العدد  كان  واإذا  التخ�سي�ض.  ل�سيا�سة  وفقًا  االأ�سهم  املوؤ�س�سون  �سيخ�س�ض 

لالكتتاب، يرد مبلغ االكتتاب الزائد اإىل املكتتبني �ساماًل م�ساريف االإ�سدار و الفوائد الناجمة عنها خالل اأربعة ع�سر يومًا من تاريخ غلق باب 

االكتتاب العام.

وير�سل املوؤ�س�سون خطاب تخ�سي�ض االأ�سهم اإىل كل مكتتب وي�سدد مبلغ االكتتاب الزائد اإليه و الفوائد الناجمة عنها و م�ساريف االإ�سدار عن 

طريق �سيك ير�سل بالربيد امل�سجل اأو عن طريق نف�ض بنك االكتتاب الذي قدم املكتتب طلب االكتتاب فيه. 
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التزام�ت املكتتبني 

يوافق املكتتبون على االلتزام بال�سروط واالأحكام الواردة يف هذه الن�سرة وعقد تاأ�سي�ض ال�سركة ونظامها االأ�سا�سي ومنوذج طلب االكتتاب. 

تاأ�سي�ض ال�سركة ونظامها االأ�سا�سي والتقينّد بكافة القرارات ال�سادرة عن اجلمعية  اأ�سهم ال�سركة ومتلكها، قبواًل لعقد  يعد قبول االكتتاب على 

العمومية لل�سركة. و�سيعترب مدير االكتتاب وال�سركة اأي �سرط يرفق بطلب االكتتاب الغيًا وباطاًل.

وعند ا�ستكمال وتقدمي طلبات االكتتاب، يعترب كل مكتتب مقرًا مبا يلي: 

فرتة  انتهاء  بعد  له  املخ�س�ض  العدد  )اأو  االكتتاب  طلب  يف  املبني  النحو  على  ال�سركة  اأ�سهم  من  معني  عدد  ل�سراء  بطلب  تقدم  باأنه   .1
االكتتاب( بناء على ووفقًا لل�سروط املذكورة يف هذه الن�سرة وعقد تاأ�سي�ض ال�سركة ونظامها االأ�سا�سي. 

له حتى  م�ستحقة  مبالغ  اأية  اإعادة  اأو  املكتتب  لذلك  اأ�سهم خم�س�سة  اأية  بت�سليم  تقوم  لن  ال�سركة  باأن  ويقر  امل�ستحقة  املبالغ  بدفع  يتعهد   .2
قيامه بت�سديد كافة املبالغ امل�ستحقة عليه.

االأ�سهم  وعدد  عليها  املكتتب  االأ�سهم  عدد  يبني  الذي  التخ�سي�ض  خطاب  له  ير�سلوا  باأن  االكتتاب  وموؤ�س�سات  املوؤ�س�سني  فو�ض  اأنه   .3
املخ�س�سة لذلك املكتتب عن طريق نف�ض بنك االكتتاب الذي قدم املكتتب طلب االكتتاب فيه. 

بالزيـادة(  امل�سددة  االكتتاب  مبالـغ  )عن  باملبلـغ  �سيكًا  اخلا�سة  م�سوؤوليته  على  لـــه  ير�سلوا  باأن  االكتتاب  وموؤ�س�سات  املوؤ�س�سني  فو�ض  اأنه   .4
و الفوائد الناجمة عنها و م�ساريف اال�سدار املرتتبة عليها، اإن وجد، عن طريق �سيك ير�سل بالربيد امل�سجل.

االكتتاب.  موؤ�س�سات  اإحدى  اإىل  تقدميه  بعد  االأوقات  من  وقت  اأي  يف  االكتتاب  طلب  تعديل  اأو  اإلغاء  اأو  �سحب  بعدم  يتعهد  اأنه   .5

املكتتب. جن�سية  ذلك  يف  مبا  االكتتاب  طلب  من  كجزء  املقدمة  وامل�ستندات  املعلومات  كافة  واكتمال  ودقة  �سحة  عن  م�سوؤول  اأنه   .6
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حم�ذير ال�ستثم�ر

اإن الغر�ض من هذا البند هو بحث بع�ض املحاذير والعوامل التي ميكن اأن توؤثر �سلبًا على ال�سركة و/اأو على املكتتبني باأ�سهمها. ويتعني على املكتتبني 

تف�سيلها  �سيتم  التي  اال�ستثمار  حماذير  وترتبط  االكتتاب.  ن�سرة  يف  الواردة  االأخرى  املعلومات  وكافة  املحاذير  هذه  االعتبار  بعني  ياأخذوا  اأن 

مبجاالت عمل ال�سركة بوجه عام وعوامل اقت�سادية خا�سة يف املنطقة والقطاع الذي تعمل فيه. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن هذه املحاذير لي�ست �سوى 

اأمثلة ال متثل كافة املخاطر التي قد تواجهها ال�سركة.

حتتل �سوق التاأمني مكانة مركزية �سمن القطاع املايل يف الدول نظرًا الرتباطها بعدة ن�ساطات مهمة للقطاع املايل ت�سمل اال�ستثمار، التحوط 

واإدارة املخاطر، حت�سيل الر�سوم واإدارتها، وغري تلك من املهام التي ت�سهم بها �سوق التاأمني يف جماالت القطاع املايل ككل. 

وترتبط �سناعة التاأمني ب�سالت وثيقة مع قطاع االأعمال بدءًا من درا�سة اجلدوى التي حتدد خم�س�سات للتاأمني وو�سواًل اإىل �سيناريوهات الربح 

واخل�سارة من اأداء من�ساآت االأعمال يف بيئات اأعمال خمتلفة تت�سمن خماطر قد ال تكون متوقعة يف احل�سابات امل�ستقبلية للمن�ساآت ولكنها بالتاأكيد 

حمتملة.

اإدارة  ولكن تتوقف درجة جناح املوؤ�س�سات وال�سركات ب�سكل عام على عدد من العوامل الهامة واحليوية، يكون عدد منها خارج نطاق �سيطرة 

ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�ض اإدارتها اأو موؤ�س�سيها. تنطبق هذه اخلا�سية حتديدًا على ال�سركات واملوؤ�س�سات حديثة العهد والتي توؤ�س�ض الأول مرة. كما 

اأن طبيعة عمل كل �سركة تعر�سها ملخاطر تخ�سها بالذات.

ا�ستثمار  اإىل عوائد  اإ�سافة  االأفراد،  تاأمني  التاأمني يف قطاع االأعمال اخلا�ض واحلكومي ومتح�سالت  التاأمني على متح�سالت  و ت�ستمل عوائد 

متح�سالت التاأمني، بينما ت�سمل امل�سروفات التعوي�سات التي تقدمها �سركات التاأمني للمت�سررين من املخاطر التي مت تاأمينها من قبل بجانب 

تكاليف تقييم خماطر التاأمني. 

من  التقليل  اأو  لتفاديها  ال�سركة  الإ�سرتاتيجية  مع طرح خمت�سر  ال�سركة  باأعمال  املتعلقة  املخاطر  بع�ض  هو عر�ض  الق�سم  هذا  من  الهدف  اإن 

تاأثرياتها ال�سلبية.

الت�أمني  .1

املخاطرة: تتلخ�ض خماطر التاأمني يف ازدياد التعوي�سات واملطالبات عن االأق�ساط املح�سلة من العمالء. وترتفع هذه املخاطرة بالن�سبة للجهات 

التاأمينية التي ت�سعى للح�سول على اأق�ساط تاأمينية من دون القيام بدرا�سة املخاطر التاأمينية ب�سكل دقيق. ويكمن اجلزء االآخر من هذه املخاطرة 

بعدم الدراية بال�سوق والعمالء واخلو�ض يف قطاعات ب�سورة غري مدرو�سة.

خــطة ال�ســركة للتعامل مع هذا النــوع من املخــاطر: يف البداية يجب تفهم اأن عمل املوؤ�س�سات التاأمينية يف املقام االأول هو اإدارة املخاطر ب�ستى 

اأ�ســكالها ومن �سمنها خماطر التاأمني. وال ميكن الأي موؤ�س�سة تعمل يف هذا املجال اأن تقل�ض حجم املطالبات اإىل ال�سفر، و اإال خ�ســرت قدرتها 

التناف�ســية يف ال�سوق. لذا فاإن ال�ســركة �سرتكز على اإدارة تلك املخاطر بحيث توازن بني اجلانبني من خالل مــا يلي:

و�سع �سيا�سات تاأمينية مدرو�سة ومتكاملة والتاأكد من تطبيقها ب�ســرامة. 	•
ا�ستخدام التكنولوجيا يف متابعة وتقييم املخاطر. 	•
و�سع اإدارة متخ�س�سة ملتابعة ودرا�سة املطالبات. 	•

و�سع نظام اأ�سقف تاأميني ل�ستى القطاعات واتباع �سيا�سة تنويع املخاطر و تفادي تركيزها بحيث ال ت�سكل خطر على ا�ستمرارية ال�سركة. 	•
اتباع �سيا�سة انتقاء العمالء ذوي ال�سمعة املهنية املتميزة ل�سمان تقليل املخاطر.   	•

الرتكيز على العن�سر الب�سري يف اإدارة املخاطر والتاأكد من كفائتة وقدرته على درا�سة وتقييم املخاطر التاأمينية. 	•
و�سع نظام ل�سالحيات التاأمني بحيث مينح املرونة يف اإتخاذ القرار ويتفادى االنفرادية و القرارات التاأمينية الع�سوائية غري املدرو�سة. 	•

اإعادة تاأمني املخاطر مع �سركات ذات مكانة مرموقة وقوة مالية. 	•
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وحت�سيله�  )الأ�سع�ر(   الق�س�ط  ن�سبة  حتديد  يف  خم�طر   .2

املخاطرة: تعد عملية تقييم خماطر التاأمني لتحديد الر�سوم التي يتم حت�سيلها من اأهم واأ�سعب العمليات املرتبطة بن�ساطات �سركات التاأمني، 

حيث اإن عملية تقييم خماطر التاأمني يجب اأن تاأخذ يف احل�سبان املبالغ املالية التي قد تدفعها �سركات التاأمني لن�ساطات م�سرتكي التاأمني على 

اختالف وتنوع خماطرها. 

وحل�ساب الر�سوم التاأمينية التي تطلبها �سركات التاأمني من العمالء، �سواء اأكانوا �سركات اأم اأفراد، من ال�سروري ل�سركات التاأمني، ولعمالئها 

اأي�سًا، اأن تكون ر�سوم التاأمني متنا�سبة مع حجم املخاطر واحتمالية حدوثها. 

خــطة ال�ســركة للتعامل مع هذا النوع من املخــاطر: �ستعتمد ال�سركة التاأمني على مناذج كمية وح�سابية لتقدير حجم املخاطرة املتوقع للن�ساطات 

 التاأمينية التي تغطيها بناء على اأهداف اقت�سادية بحتة تت�سمن ح�سابات االأرباح واحل�سة ال�سوقية اآخذًة يف احل�سبان م�ستويات املناف�سة ومـداها. 

التي حت�سلها  التاأمني  ر�سوم  للتقييم وحتديد  االأ�سا�سية  املدخالت  ت�سكل  تاريخية  وبيانات  الر�سوم عبارة عن معلومات  وتكون مناذج ح�سابات 

تبعًا  �سيتم حتديدها  التي  والتناف�سية  الربحية  واأهداف  ال�سركة  افرتا�سات  على  ومعايريها  واحل�سابية  الكمية  النماذج  تعتمد  بحيث  ال�سركة، 

لظروف �سوق التاأمني وحجم الطلب الكلي على بوال�ض التاأمني يف حينه، حيث اأن النتيجة النهائية لتحديد الر�سوم التاأمينية تعتمد على عدد من 

املتغريات والبيانات التاريخية وجودتها واعتماديتها لتكون مقيا�سًا للظروف امل�ستقبلية يف �سوق التاأمني.

والتاأكد من حت�سيلها يف  االأق�ساط  ملتابعة هذه  ودقيقة  و�سيا�سات �سارمة  بو�سع نظم  ال�سركة  ف�ستقوم  التاأمني،  اأق�ساط  اأما مايخ�ض حت�سيل 

مواعيد ا�ستحقاقها اأو اتخاذ االجراءات اخلا�سة باإلغاء البولي�سة فور انتهاء املوعد املحدد لتح�سيل الق�سط.

ال�سيولة خم�طر   .3

املخاطرة: تتلخ�ض هذه املخاطرة يف عدم توفر ال�سيولة النقدية ملواجهة االلتزامات املالية لل�سركات مثل دفع املطالبات و التعوي�سات . 

خــطة ال�ســركة للتعامل مع هذا النوع من املخــاطر:

و�سع نظام اإدارة االأ�سول واخل�سوم “ Asset & Liability Management” وخلق ق�سم �سمن ال�سركة لهذا الهدف. 	•

احل�سول على خطوط ائتمان من املوؤ�س�سات املالية ملواجهة التذبذبات يف ال�سيولة. وهنا ياأتي دور املوؤ�س�ض الرئي�سي الذي �سيقدم الدعم املادي  	•
واخلربات الالزمة للحد من هذا النوع من املخاطر اىل امل�ستوى االأدنى.

عدم الرتكيز على عمالء حمددين . 	•

حت�سيل االأق�ساط مبوعد ا�ستحقاقها ب�سكل فعال دقيق. 	•

ال�ستثم�ر خم�طر   .4

املخاطرة:  يحدث خطر اإدارة اال�ستثمار ب�سبب قرارات اال�ستثمار غري املنا�سبة، مثل اقتناء اأ�سول يف اأ�سواق تخ�سع ملخاطر ال�سوق غري امل�ستقرة 

التي قد حتول القيمة املبدئية االإيجابية اإىل خ�سارة.

خــطة ال�ســركة للتعامل مع هذا النوع من املخــاطر:

و�سع �سيا�سة ا�ستثمار يتم املوافقة عليها من قبل جمل�ض االدارة والتاأكد من تطبيقها ب�سكل فعلي مع اإر�ساء �سوابط ب�سكل تف�سيلي و تقارير  	•
دقيقة تقدم اىل جمل�ض االدارة ب�سكل دوري.   

تنويع وتوزيع اال�ستثمارات يف قطاعات ومناطق جغرافية خمتلفة.  	•

توظيف كادر فني الإدارة ا�ستثمارات ال�سركة يتمتع بخربة عميقة وطويلة يف هذا املجال. 	•
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املن�ف�سة  .5

املخاطرة:  ب�سكل عام، قطاع التاأمني يف �سوق االإمارات ي�سهد مناف�سة ب�سبب وجود عدد كبري من �سركات التاأمني بالدولة. مما اأدى اىل تطوير 

هذة ال�سناعة يف الدولة ومتيز اخلدمات واملنتجات ب�سورة عامة.

خــطة ال�ســركة للتعامل مع هذا النوع من املخــاطر: تاأ�سي�ض ال�سركة كموؤ�س�سة تاأمينية ت�سوغ ن�ساطها بناء على طرق جديدة ومبتكرة ومبدعة 

ومتخ�س�سة، حتى يتمكن لها ا�ستحواذ دور ال�سدارة. لذا �ستعتمد ال�سركة ا�سرتاتيجية التطوير امل�ستمر واإنتاج خدمات تاأمينية حديثة ومتجددة 

وبالتايل اال�ستفادة من ميزة الدخول ب�سكل ريادي اإىل هذا ال�سوق الذي يت�سم بالعوائد غري املرتفعة جدًا. و�سيتم عند تاأ�سي�ض ال�سركة وحتديد 

ا�سرتاتيجيتها مراعاة العوامل التي ت�سمح لها باملناف�سة يف ظل الظروف ال�سائدة.  اأي�سًا، �ستعمل ال�سركة على تركيز امكاناتها الت�سويقية والعملية 

توفري  على  للعمل  االإداري  كادرها  وخربات  الذاتية  امكانياتها  على  و�ستعتمد  املنظمة  واللوائح  القوانني  �سمن  ورد  ما  ح�سب  م�سادر  عدة  من 

لل�سركة يف  التناف�سي  الو�سع  تدعيم  �سيعمل على  اأقل مما  وبتكلفة  وبكفاءة عالية  واالإ�ستثمارية بطريقة خالقة  التاأمينية   واملنتجات  اخلدمات 

عمـالء          قاعــدة  الــى  التمـويل" باالإ�سافـة  "دار  لل�ســركة  الرئي�سي  املوؤ�س�ض  اأعمال  ا�ستقطـاب  على  البـداية  يف  �ستعتمد  ال�سركة  اأن  كمـا  ال�سوق. 

االأوىل.     �سنواتها  يف  ال�سركة  ت�ساعد  موؤكدة  اأعمال  �سريحة  �سيوفر  مما  التمويل" الوا�سعة،  "دار 
      

الإدارية الكوادر   .6

املخاطرة: ت�سهد دولة االإمارات العربية املتحدة نه�سة عمرانية و اقت�سادية متميزة اأدت بدورها اىل منو مطرد يف الطلب على املنتجات التاأمينية، 

وزيادة عدد املوؤ�س�سات التي تقدم هذه اخلدمات، و هذا من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل ازدياد الطلب على املوظفني املتخ�س�سني يف هذا املجال وبالتايل 

الوقوع يف عن�سر خماطرة يكمن يف �سعوبة احل�سول على الكوادر املوؤهلة و املتميزة باالإ�سافة اإىل انتقال العاملني من ال�سركة اإىل املوؤ�س�سات 

املناف�سة خا�سة و اأن هذا املجال النامي ال يزال يعاين من قلة عدد الكوادر ذات الكفاءة العالية.

خــطة ال�ســركة للتعامل مع هذا النوع من املخــاطر: �ستقوم ال�سركة باتباع �سيا�سة املحافظة على املوظفني من خالل اعتماد برامج حتفيز مالية 

باالإ�سافة اإىل تقدمي مزايا خيار االأ�سهم لالإدارة العليا. هذا اإىل جانب خلق مناخ عمل مالئم لك�سب والء املوظفني لل�سركة. باال�سافة اإىل و�سع 

برامج ت�ستقطب عنا�سر جديدة بال�سركة وتدريبهم مللئ اأي فراغ ميكن اأن يح�سل، واملهم هنا هو احلفاظ على الكوادر الفنية املتخ�س�سة والعمل 

على اإعداد كوادر بديلة من خالل التطوير والتدريب.

العملي�ت خم�طر   .7

املخاطرة: اإن طبيعة عمليات املوؤ�س�سات التاأمينية تفر�ض عليها درجة عالية من املخاطرة فيما يتعلق بن�سب االأخطاء لعملياتيها يف احت�ساب اأق�ساط 

التاأمني وحت�سيلها والتاأخر يف دفع املطالبات واإمكانية الت�سبب يف اأخطاء ونواق�ض ميكن بدورها اأن تت�سبب يف خ�سائر مادية وغري مادية، هذا 

باالإ�سافة اىل اأخطاء متعمدة اأو غري متعمدة يف تقدير املطالبات.

خــطة ال�ســركة للتعامل مع هذا النوع من املخــاطر: ي�ستدعي الت�سدي لهذا النوع من املخاطر اإىل التخطيط ملراعاة الدقة والكفاءة يف تقدمي 

اخلدمات ويف اأداء االأعمال ب�سكل تام، فمن اخلطوات التي يجب على ال�سركة اإتباعها:

و�سع اأنظمة و�سيا�سات عملية مف�سلة ووا�سحة والعمل على حتديثها وتطويرها ب�سكل م�ستمر. 	•

تدريب العاملني ب�سكل جيد على اتباع تلك االأنظمة وال�سيا�سات والرجوع اإليها. 	•

و�سع نظام اإدارة خماطر �سامل. 	•

اإتخاذ االإجراءات الالزمة للتاأمني �سد ذلك النوع من املخاطر.  	•

اإن�ساء اإدارة تدقيق م�ستقلة �سمن ال�سركة. 	•

التدقيق يف املطالبات. 	•
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راأ�س امل�ل

راأ�ض مال ال�سركة املدفوع هو مبلغ 120,000,000 درهم )فقط مائة وع�سرون مليون درهم اإماراتي ال غري( موزعة على 120,000,000 

�سهم )فقط مائة وع�سرون مليون �سهم ال غري( بقيمة ا�سمية تبلغ )1( درهم لل�سهم الواحد. 

�سهم  لقد قام املوؤ�س�سون باالكتتاب مبا ن�سبته خم�سة واأربعون يف املائة )45 %( من اأ�سهم راأ�ض مال ال�سركة ، اأي ما يعادل 54,000,000  

درهم  مليون  اأربعة وخم�سون  )فقط اأربعة وخم�سون مليون �سهم ال غري(، مت ت�سديد قيمتها بالكامل، نقدًا مببلغ  54,000,000 درهم )فقط 

اإماراتي ال غري( باالإ�سافة اىل م�ساريف اال�سدار لكل �سهم مكتتب به و البالغة )3.5( فل�ض.

وقد عر�ست ال�سركة خطتها على هيئة االأوراق املالية وال�سلع لطرح ما ن�سبته )55 %( من اإجمايل راأ�ض املال، والتي متثل 66,000,000 

�سهم )فقط �ستة و�ستون مليون �سهم ال غري( بقيمة ا�سمية قدرها درهم اإماراتي واحد )1( لل�سهم م�سافًا اإليها فل�ض )3.5( فل�ض م�ساريف 

اإ�سدار عن كل �سهم.

االإمارات  دولة  ملواطني  بالكامل  اململوكة  ال�سركات  و  االأفراد  املتحدة فقط من  العربية  االإمارات  دولة  مواطني  اأمام  مفتوحًا  االكتتاب  و�سيكون 

العربية املتحدة اأو الهيئات العامة للحكومات االحتادية واملحلية لدولة االإمارات العربية املتحدة.

يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية اأ�سهم ال�سركة وتوزيع راأ�ض املال على امل�ساهمني بعد اإجناز عملية االكتتاب:

عدد الأ�سهماجلن�سيةامل�ســــ�همم.
القيمة الإ�سمية لالأ�سهم           

)ب�لدرهم(

43,248,00043,248,000االإماراتدار التمويل �ض.م.ع1
2,000,0002,000,000االإماراتاأنظمة االت�ساالت املتطورة )اأدكوم(2
2,000,0002,000,000االإماراتاإي ما�ض / ذ.م.م3
1,000,0001,000,000االإماراتموؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االإن�سانية4
1,000,0001,000,000االإماراتاملوؤ�س�سة الوطنية لال�ستثمار5
1,000,0001,000,000االإماراتاملزروعي القاب�سة ذ.م.م6
1,000,0001,000,000االإماراتاالإمارات الوطنية القاب�سة ذ.م.م7
1,000,0001,000,000االإماراتموؤ�س�سة املركز الكهربائي8
1,000,0001,000,000االإماراتالع�سرية لال�ستثمار و التجارة العامة9

500,000500,000االإمارات�سلطان را�سد ال�سام�سي10
250,000250,000االإماراتفري�ست �سيتي كون�سلت11
1,0001,000االإمارات�سركة بنيان للت�سييد ذ.م.م12
1,0001,000االإمارات�سركة االإمارات الوطنية لالأعمال الكهربائية و امليكانيكية   ذ.م.م13
66,000,00066,000,000االإماراتاالكتتــــاب العــــام14

120,000,000120,000,000االإجمـــــــــايل
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ا�ستخدام ح�سيلة الكتت�ب

تعتزم ال�سركة ا�ستخدام ح�سيلة االكتتاب للقيام بتاأ�سي�ض "دار التاأمني" التي تتمحور اأهدافها الرئي�سية يف النقاط التالية:

حتقيق عائد جمدي للم�ساهمني. 	•

اأ�س�ض را�سخة و مدرو�سة وخلق روح  تقدمي خدمات ومنتجات مميزة و ب�سعر تناف�سي حترتم خ�سو�سية �سوق االإمارات من خالل اعتماد  	•
االإبداع مع الرتكيز على ا�سرتاتيجية تقليل ن�سبة التكاليف.

تطوير اأدوات التاأمني لكل من االأفراد وال�سركات ملقابلة الطلب املتزايد عليها.  	•

الرتكيز على �سرائح ال�سوق التي مل حتظى باهتمام املوؤ�س�سات التاأمينية املتواجدة يف ال�سوق. 	•

خلق اأدوات ا�ستثمارية مبتكرة و اإيجاد فر�ض مميزة ت�ساهي مناف�سيها يف ال�سوق لتحقيق اأف�سل العوائد اال�ستثمارية للم�ساهمني. 	•

امل�ساهمة يف زيادة ح�سة املوؤ�س�سات التاأمينية املحلية مقابل املوؤ�س�سات التاأمينية القادمة من خارج دولة االمارات العربية املتحدة باال�سافة  	•
اىل تلك التي تنوي افتتاح فروع لها يف الدولة يف امل�ستقبل.

اإىل االأ�سواق املجاورة على املدى املتو�سط والبعيد، لت�سيف بذلك  اأ�س�ض را�سخة ومدرو�سة تنطلق  تاأمني حمرتفة تعمل على  تكوين �سركة  	•
اإجنازا اآخرًا اإىل اإجنازات املوؤ�س�ض الرئي�سي.

توفري فر�ض عمل ملواطني دولة االمارات العربية املتحدة. 	•

�سي��سة توزيع الأرب�ح

�سوف تتبنى ال�سركة �سيا�سة لتوزيع االأرباح من �سايف الدخل كتوزيعات نقدية على اأن ال يوؤثر ذلك �سلبًا على متطلبات التمويل امل�سريف وراأ�ض املال 

واالإنفاق اال�ستثماري. كما اأن قرار توزيع االأرباح خا�سع لتقدير جمل�ض االإدارة واجلمعية العمومية للم�ساهمني ب�سكل يتوافق مع م�سلحة ال�سركة.

مدقق احل�س�ب�ت

�ستقوم جلنة التاأ�سي�ض باقرتاح مدقق للح�سابات على اجلمعية العمومية التاأ�سي�سية يلتزم بتطبيق املعايري الدولية للمحا�سبة العاملية ل�سمان حتقيق 

ال�سفافية يف االإف�ساح وذلك بعد االإعالن عن تاأ�سي�ض ال�سركة ر�سميًا.

 

امل�س�ئل الق�نونية

يعتمد امللخ�ض التايل على االأحكام ذات ال�سلة يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة وقانون ال�سركات التجارية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

النظ�م الأ�س��سي

النظام  اإليه هنا هو  لل�سركة امل�سار  بالتف�سيل احلقوق وااللتزامات املرتبطة مبلكية االأ�سهم. والنظام االأ�سا�سي  لل�سركة  االأ�سا�سي  يبني النظام 

االأ�سا�سي الذي �ستعتمده ال�سركة امل�ساهمة العامة.

اأ�سهم راأ�س م�ل ال�سركة

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة 120,000,000درهم مق�سم اإىل 120,000,000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )1( درهم لل�سهم الواحد. 
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حقوق الت�سويت

يحق لكل م�ساهم ح�سور اجلمعية العمومية للم�ساهمني وامتالك عدد من االأ�سوات ي�ساوي عدد اأ�سهمه.

الأرب�ح املوزعة

تدفع ال�سركة ح�س�ض االأرباح امل�ستحقة عن ال�سهم وفقًا الأحكام املادة)23( من النظام اخلا�ض باملقا�سة والت�سويات.

اجلمعية العمومية

يجوز ملجل�ض االإدارة عقد جمعية عمومية عادية كلما راأى �سرورة لذلك. ويف جميع االأحوال يجب اأن تنعقد اجلمعية العمومية مرة واحدة يف ال�سنة 

على االأقل بناء على دعوة من جمل�ض االإدارة خالل اأربعة )4( اأ�سهر من نهاية ال�سنة املالية يف املكان والزمان املحددين يف الدعوة.

جمل�س الإدارة

�سوف يتوىل اإدارة ال�سركة جمل�ض اإدارة مكون من �سبعة اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العمومية العادية للم�ساهمني لدورة مدتها ثالث )3( �سنوات.

يتعنينّ اأن تكون غالبية اأع�ساء جمل�ض االإدارة مبن فيهم الرئي�ض و نائب الرئي�ض من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة وفقًا الأحكام قانون 

ال�سركات االحتادي. وا�ستثناًء ملا تقدم فقد عنينّ املوؤ�س�سون ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم اأع�ساء يف جمل�ض اإدارة ال�سركة ملدة ثالث �سنوات تبداأ من 

تاريخ قرار وزارة االقت�ساد باإعالن تاأ�سي�ض ال�سركة.

املن�سب اجلن�سية ال�سم م.

رئي�ض جمل�ض االإدارة اإماراتي 1 ال�سيد/ حممد عبد الـله جمعة القبي�سي

نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة اإماراتي ال�سيد/ عي�سى �سيف را�سد القبي�سي 2

ع�سو اإماراتي 3 ال�سيد/ خالد �سامل م�سبح حميد املهريي

ع�سو اإماراتي 4 ال�سيد/ م�سوي ياعد بيات

ع�سو هندي ال�سيد/ حميد تايلور ممثاًل �سركة االإمارات الوطنية القاب�سة ذ.م.م 5 

ع�سو �سوري 6 ال�سيد/ حممد و�سيم خياطة ممثاًل دار التمويل �ض.م.ع

ع�سو بريطاين 7 ال�سيد/ برايان و�ست ممثاًل �سركة بنيان للت�سييد ذ.م.م 

�سالحي�ت جمل�س الدارة

1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني  يفو�ض جمل�ض االإدارة �سراحة والأغرا�ض املادة )103( من القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 

املعدلة له باإبرام االتفاقيات اخلا�سة بالتمويالت ملدة تتجاوز الثالث )3( �سنوات، ومنح الت�سهيالت واال�ستثمار يف املجاالت املحددة يف اأغرا�سها 

املعلن عنها يف املادة )5( من النظام، ورهن اأموال واأ�سول ال�سركة، واإبراء ذمة مديني ال�سركة من م�سئولياتهم واإجراء امل�ساحلات اأو املوافقة 

على التحكيم. 

احلوكمة

ي�سري على ال�سركة وجمل�ض اإدارتها القرار الوزاري رقم )518( ل�سنة 2009 ال�سادر عن رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�سلع ب�ساأن 

�سوابط ومعايري االن�سباط املوؤ�س�سي وتعديالته ويعترب هذا القرار واأية قرارات تلحق به جزءًا ال يتجزاأ من النظام االأ�سا�سي لل�سركة ومكماًل له.
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ملخ�س عن قط�ع الت�أمني واأهم مزاي� ال�ستثم�ر فيه

�سهد قطاع التاأمني يف االإمارات خالل عام 2008 تطورات نوعية وكمية �سواء من حيث و�سع م�سروع الإن�ساء هيئة تعنى بالتاأمني اأو من حيث 

ثقله  ورفع  القادمة  ال�سنوات  االقت�سادية خالل  التنمية  القطاع يف  زيادة م�ساهمة هذا  ي�ساهم يف  ب�سكل  القطاع،  لهذا  املهمة  التنظيم  قرارات 

وم�ستواه.

ويوؤكد اأهمية هذا القطاع ودوره احليوي بالن�سبة لالقت�ساد الوطني �سخامة االأموال امل�ستثمرة فيه والتي بلغت خالل عام 2008 )21.6( مليار 

التاأمني  �سركات  يف  امل�ساهمني  حقوق  بلغت  كما  الودائع،  يف   )%  34.2( يليها  وال�سندات  االأ�سهم  يف  منها   )%  45( ن�سبة  ترتكز  درهم 

الوطنية )12.3( مليار درهم، وبلغت االحتياطات الفنية جلميع فروع التاأمني )9.3( مليار درهم كما بلغ حجم االأق�ساط املكتتبة جلميع فروع 

التاأمني )18.3( مليار درهم بن�سبة زيادة قدرها )25.2 %( مقارنًا بعام 2007. 

ويتميز اقت�ساد الدولة باال�ستقرار نتيجة لل�سيا�سة احلكيمة التي تتبعها الدولة من خالل تنويع م�سادر الدخل الوطني، وقد انعك�ض تطور الن�ساط 

االقت�سادي والعمراين واالجتماعي يف الدولة على قطاع التاأمني حيث ارتفعت االأق�ساط املحققة يف فروع تاأمني املمتلكات وتاأمني امل�سوؤوليات من 

حني  يف   ،)%31.1( قدرها  زيادة  بن�سبة  م   2008 عام  خالل  درهم  مليار   )15.6( اإىل  م   2007 عام  خالل  درهم  مليار   )11.9(

انخف�ض املعدل االإجمايل للتعوي�سات خالل عام 2008 م حيث بلغ )57.6 %(  مقابل  )62.2 %( خالل عام 2007 م.

حجم ن�س�ط �سوق الت�أمني ب�لدولة واملوؤ�سرات الت�أمينية لع�م 2008 م:

الوطنية من  ال�سركات  االأموال: )2.7( مليار درهم، وكان ن�سيب  تكوين  االأ�سخا�ض وعمليات  تاأمني  لفرع  املكتتبة  االأق�ساط  اإجمايل  بلغ   •
هذه االأق�ساط )32.8 %( وال�سركات االأجنبية )67.2 %(. 

هذه  من  الوطنية  ال�سركات  ن�سيب  وكان  درهم،  مليار   )15.6( امل�سوؤوليات:  وتاأمني  املمتلكات  لفروع  املكتتبة  االأق�ساط  اإجمايل  بلغ   •
االأق�ساط )77.4 %( واالأجنبية )22.6 %( ولقد كانت ن�سبة كل فرع من فروع املمتلكات وتاأمني امل�سوؤوليات اإىل االإجمايل كما يلي:

.)%  53.6  ( وامل�سوؤولية  احلوادث  فرع   •  

.)%  10.5( احلريق  فرع   •  

.)%  12.38( واجلوي  والبحري  الربي  النقل  فرع   •  

.)%  3.9( االأخرى  االأخطار  فرع   •  

.)%  19.8( ال�سحي  التاأمني  فرع   •  

كانت ن�سبة احتفاظ �سركات التاأمني الوطنية من االأق�ساط املكتتبة لفروع املمتلكات وتاأمني امل�سوؤوليات : )50.9 %( ون�سبة احتفاظ كل   •"
فرع وفقا ملا يلي : 

.)%  58.7( وامل�سوؤولية  احلوادث  فرع   •  

فرع احلريق )38.1 %(.  •  

.)%  20.5( واجلوي  والبحري  الربي  النقل  فرع   •  

.)%  18.1( االأخرى  االأخطار  فرع   •  

.)%  60.6( ال�سحي  التاأمني  فرع   •  
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درهم. مليار   )14.5( امل�سوؤوليات:  وتاأمني  املمتلكات  لفروع  املكت�سبة  االأق�ساط   •

درهم. مليار   )8.3( التاأمني   معيدي  ح�سة  خ�سم  قبل  امل�سوؤوليات  وتاأمني  املمتلكات  لفروع  التحميلية  التعوي�سات   •

مقابل  م   2008 لعام   )%  57.6( التاأمني:  معيدي  ح�سة  خ�سم  قبل  امل�سوؤوليــات  وتاأمني  املمتلكات  لفروع  التعوي�سات  معدل  بلغ   •
)62.2 %( لعام 2007 م وبلغ معدل تعوي�سات كل فرع كما يلي:

.)%  55.9( وامل�سوؤولية  احلوادث  فرع   •  

.)%  81.8( احلريق  فرع   •  

.)%  33.4( واجلوي  والبحري  الربي  النقل  فرع   •  

.)%  66.3( االأخرى  االأخطار  فرع   •  

.)%  68.5( ال�سحي  التاأمني  فرع   •  

وارتفعت االأق�ساط املحققة يف فروع التاأمينات العامة بن�سبة )30 %( لت�سل اإىل )8.6( مليار درهم خالل العام 2006 يف حني انخف�ض 

نهاية  حتى  الدولة  يف  العاملة  التاأمني  �سركات  عدد  وو�سل   2005 عام   )%  63( مقابل   )% املعدل االإجمايل للتعوي�سات اإىل )50.7 

العام املا�سي اإىل )56( منها )29( �سركة تاأمني وطنية، )27( �سركة تاأمني اأجنبية ،  ويبلغ عدد ال�سركات التي تزاول جميع فروع التاأمني 

)تاأمني االأ�سخا�ض وعمليات تكوين االأموال، وتاأمني املمتلكات وتاأمني امل�سوؤوليات()11( �سركة وطنية، ) 2 ( �سركة اأجنبية، وعدد ال�سركات التي 

تزاول فروع تاأمني املمتلكات وتاأمني امل�سوؤوليات )16( �سركة وطنية، )17( �سركة اأجنبية، يف حني يبلغ عدد �سركات التاأمني التي تزاول  تاأمني 

االأ�سخا�ض وعمليات تكوين االأموال فقط )2( �سركة وطنية َو)8( �سركات اأجنبية. 

وهنا تربز اأهمية العمل لبناء موؤ�س�سات تاأمني حملية تكون قادرة على تغطية كافة عمليات التاأمني حمليًا واإقليميًا وت�ستطيع املناف�سة يف ظل تطبيق 

االتفاقيات الدولية املقبلة و مواجهة التحديات اخلارجية خا�سة مع وجود منو عاملي مت�سارع يف قطاع الـتاأمني الذي ينوي التو�سع للو�سول اإىل 

اأ�سواق االإمارات، االأمر الذي ي�سكل فر�سة لتاأ�سي�ض �سركات حملية تناف�ض مبعرفتها الدقيقة لل�سوق التي يتوجب عليها اأن تقدم خدماتها بحرفية 

ومهارة فائقتني.
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اأق�س�ط �سرك�ت الت�أمني

 ولقد انعك�ض تطور الن�ساط االقت�سادي والعمراين واالجتماعي يف الدولة على قطاع التاأمني حيث ارتفعت االق�ساط املكتتبة يف فروع التاأمينات

مقداره منو  معدل  حمققًا   2007 عام  خالل  درهم  مليون   7,291 ب  مقارنًة   2008 العام  خالل  درهم  مليون  جمتمعة اإىل 9,311 

 . % 27.70
           

الأق�س�ط املكتتبةالع�م

200812,527,828

20079,793,742

20067,606,769

20056,236,515

20044,739,773

وقد بلغت ن�سبة ح�سة ال�سركات الوطنية من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف العام 2008 حوايل )%77.4(.
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ا�سرتاتيجية عمل ال�سركة

تتلخ�ض ا�سرتاتيجية ال�سركة باملرونة وفعالية العمل واالبتكار والرتكيز على الت�سويق لتحقيق النتائج املرجوة واملناف�سة ب�سكل قوي مع املوؤ�س�سات 

التاأمينية العريقة يف �سوق االإمارات. مع االأخذ بعني االعتبار اأن ال�سركة �سيتم تاأ�سي�سها ك�سركة م�ساهمة عامة ذات قاعدة جماهريية كبرية مما 

�سيعمل على اإبراز دورها يف ال�سوق باملقارنة ب�سركات التاأمني االأخرى .

و�ستعمل ال�سركة لتحقيق ما �سبق من خالل الرتكيز على اال�سرتاتيجيات التالية:

•  حتقيق مكانة عالية لل�سركة اإ�ستنادًا اإىل  و�سع و �سمعة موؤ�س�سي ال�سركة واأفراد اإدارتها.

الكفاءة  يف توفري اخلدمات واملنتجات من ناحية توفري اأف�سل خلدمات واملنتجات باأقل التكاليف.  •

اإتباع اإ�سرتاتيجية ت�سويقية توازن بني الن�ساطات الت�سويقية والطاقة االنتاجية واملوارد املالية لل�سركة.  •

اإعتماد روح االبتكار والتطوير واملرونة يف تقدمي املنتجات لتحقيق التميز واملناف�سة.  •

�سرورة دعم املوارد املالية لل�سركة و اعتماد اآليات مبتكرة لتوفري ال�سيولة واحل�سول على الدعم من املوؤ�س�ض الرئي�سي بغر�ض الزيادة   •
املتوا�سلة واملتزنة  لن�ساطات ال�سركة املختلفة.

. ”Total Risk Management“ اإدارة خماطر ال�سركة املختلفة باتباع اأحدث نظم اإدارة املخاطر  •

تنويع اأعمال ال�سركة.  •

الرتكيز على اأ�سواق الدولة من خالل طرح اأف�سل املنتجات التاأمينية واأكرثها تطورًا  والتي ت�ساهم بدورها يف دفع عجلة االقت�ساد الوطني.    •
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الن�س�ط�ت الرئي�سية لل�سركة

تكون اأغرا�ض ال�سركة كما يلي:

:2007 ل�سنة   )6( رقم  التحادي  القانون  من   )4( املادة  الأحكام  وفقًا  التاأمني  عمليات  ممار�سة    .1

 1/1 تاأمني املمتلكات. 

 2/1  تاأمني امل�سوؤوليات. 

ال�سركة.  جتريها  التي  التاأمني  عمليات  بع�ض  اأو  كل  على  التاأمني  اإعادة  عمليات  ممار�سة   .2

التاأمني.  واإعادة  التاأمني  جمال  يف  الفنية  الدرا�سات  واإجراء  اال�ست�سارات   .3

اأعاله. املذكورة  وال�سركات  االأن�سطة  يف  ت�ستثمر  التي  اأو  العاملة  وامل�ساريع  ال�سركات  تاأ�سي�ض  يف  امل�ساركة  اأو  امل�ساهمة   .4

اآنفًا. املذكورة  وامل�ساريع  االأن�سطة  اإدارة   .5

اأو  قيمة  يعزز  اأن  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  �سواًء  �ساأنه  من  اأو  ال�سركة،  اأغرا�ض  من  الأي  تابعًا  اأو  مرتبطًا  ن�ساط  اأو  عمل  اأي  مزاولة   .6
امل�ساهمني فيها، وذلك كله دون االإخالل بقواعد  اأو  ال�سركة  ال�سركة و ممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم م�سالح  اأي من  اأو  زيادة ربحية كل 

ونظم هيئة التاأمني املطبقة من وقت الآخر. 

اأو  باأعمالها  �سبيهة  اأعمااًل  تزاول  التي  ال�سركات  اأو  الهيئات  من  غريها  مع  وجه  باأي  ت�سرتك  اأن  اأو  م�سلحة  لها  تكون  اأن  لل�سركة  يجوز    .7
التي قد تعاونها على حتقيق غر�سها �سواء داخل الدولة اأو خارجها، ولها اأن ت�سرتي هذه الهيئات اأو ال�سركات اأو اأن تلحقها بها، وذلك كله 

دون االإخالل بقواعد ونظم هيئة التاأمني املطبقة من وقت الآخر.

 

حتقق  اأن  لل�سركة  ويجوز  معانيها،  وباأو�سع  مقيد  غري  ب�سكل  اأعاله  الفقرات  يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سركة  و�سالحيات  اأغرا�ض  تف�سر   .8
تو�سيعها  لها  يجوز  كما  العامل،  امتداد  االأخرى على  االأماكن  املتحدة ويف  العربية  االإمارات  دولة  املذكورة يف  اأغرا�سها ومتار�ض �سالحيتها 

وتعديلها باأي طريقة من وقت الآخر مبوجب قرار من اجلمعية العمومية غري العادية طبقًا لالأحكام والنظم ال�سادرة عن هيئة التاأمني والأحكام 

قانون ال�سركات التجارية. 
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هيكل التنظيم الإداري لل�سركة

�ستعمل ال�سركة على تكوين هيكل اإداري يت�سم باخل�سائ�ض التالية:

الو�سوح والتخ�س�ض يف املهام وامل�سوؤوليات والتي يجب اأن توؤدى بالطريقة التي حتقق االن�سجام التام والتفاعل بني جميع االإدارات والدوائر  	•
لتحقيق االأهداف املرجوة بفعالية وتفاعل.

اعتماد مبداأ الالمركزية يف اتخاذ القرارات ب�سرط وجود قواعد و�سوابط عامة مع حتديد ال�سالحيات والتاأكد من عدم جتاوزها بهدف  	•
حتقيق الكفاءة االإنتاجية يف العمل.

املرونة والديناميكية يف جميع االإدارات والدوائر و�سهولة اإعادة توزيع املوارد الب�سرية لتحقيق �سرعة اال�ستجابة ملتغريات ال�سوق والعمل على  	•
حتقيق املتطلبات بال�سرعة والكفاءة العاليتني.

ال�سبط والتحكم يف م�ساريف املوظفني لتحقيق الوفر والتميز يف التكاليف االقت�سادية من خالل توظيف عدد حمدد من اخلربات املتميزة  	•
وال�سليعة يف االإدارة العليا وتعيني كوادر مبهارات متو�سطة يكون عملها تطبيق ال�سيا�سات واالأنظمة املو�سوعة.

اعتماد مبداأ التبادل االإداري بني طبقات االإدارة العليا و الو�سطى وال�سغرى “Top Down Bottom Up” بالطريقة التي توؤدي  	•
اإىل �سرعة اال�ستجابة ملتغريات ال�سوق لتحقيق النتائج املرجوة.

اأن يتم تعيني املوظفني ب�سورة تدريجية ومدرو�سة من خالل التخطيط ال�سليم لتحقيق التوازن بني اأهداف ال�سركة التو�سعية و احلفاظ على  	•
معدل مقبول من ن�سبة التكاليف االإجمالية اإىل االإيرادات وخا�سة يف مرحلة التاأ�سي�ض.

اإعداد املوظفني وتدريبهم والتوا�سل الدائم معهم للتاأكد من فهمهم التام والكامل لال�سرتاتيجيات وقدرتهم على تطبيقها. 	•

ا�ستغالل املوارد واخلربات االإدارية والفنية لدى املوؤ�س�ض الرئي�سي لتخفي�ض امل�ساريف على ال�سركة يف ال�سنوات الثالث االول. 	•
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الأداء امل�يل املتوقع لل�سركة

فيما يلي ر�سم بياين يو�سح به اأرباح ال�سركة خالل ال�سنوات اخلم�ض االأوىل حيث تقع نقطة التعادل يف ال�سنة الثانية من التاأ�سي�ض:

من املتوقع اأن ي�سل معدل العائد الداخلي حلقوق امل�ساهمني للم�سروع اإىل حوايل )12 %( با�ستخدام قيمة نهائية للم�سروع يف ال�سنة 

اخلام�سة.  ومن اجلدير بالذكر باأن فرتة ا�سرتداد راأ�ض املال �ستكون يف ال�سنة الثامنة من بدء عمليات ال�سركة علمًا باأن التقديرات املالية 

اخلا�سة باأق�ساط التاأمني وعوائد اال�ستثمارات هي متحفظة جدًا ومن املتوقع اأن يفوق اأداء ال�سركة الفعلي يف امل�ستقبل التقديرات املذكورة يف 

هذه الدرا�سة.
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امللحق رقم 1 :

التوقع�ت امل�لية لل�سركة )درهم اإم�راتي(

ق�ئمة الدخل:

 

ال�سنــة الأولــى

اآالف الدراهم

ال�سنــة الث�نيـة

اآالف الدراهم

ال�سنــة الث�لثـة

اآالف الدراهم

ال�سنــة الرابعـة

اآالف الدراهم

ال�سنــة اخل�م�سة

اآالف الدراهم

---- -االإيرادات

21,82129,525 12,31015,957 8,125 �سايف االأق�ساط املكتتبة

7,400 6,350 5,525 4,625 2,050 اإيرادات اأخرى

36,925 28,171 21,482 16,935 10,175 �سايف اإيرادت العمليات

-----م�سروفات العمليات

18,219 17,466 16,020 14,305 11,478 م�سروفات اإدارية

615 615 991 991 971 اإهالك

    4,200 م�ساريف ما قبل التاأ�سي�ض

18,834 18,081 17,011 15,297 16,649 اإجمايل م�سروفات العمليات

18,091 10,090 4,471 1,638 (6,474)اأرباح العمليات

1,969 1,644 1,376 1,159 895 خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

329 244 176 139 95  ديون معدومة

2,298 1,888 1,551 1,297 991 اإجمايل ديون معدومة

15,793 8,202 2,919 341 (7,464)�سايف اأرباح ال�سنة

19,791 3,998 (4,204)(7,123)(7,464)االأرباح املرتاكمة

1,579 820 292 34 -  حتويل اإىل االحتياطي القانوين

1,579 820 292 34 -   حتويل اإىل االحتياطي العام

-  -  -  -  -  توزيع اأ�سهم منحة

-  -  -  -  -  اأرباح موزعة

12,634 6,561 2,335 273 (7,464)اأرباح مدورة

14,340 1,706 (4,856)(7,191)(7,464)اأرباح مدورة مرتاكمة

%11.04%6.48%2.48%0.30%6.61-العائد على االأ�سول
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امليزانية العمومية:

ال�سنــة الأولــى

اآالف الدراهم

ال�سنــة الث�نيـة

اآالف الدراهم

ال�سنــة الث�لثـة

اآالف الدراهم

ال�سنــة الرابعـة

اآالف الدراهم

ال�سنــة اخل�م�سة

اآالف الدراهم

املوجودات

7,190 9,900 15,640 22,430 42,510  اأر�سدة نقدية

30,000 28,000 28,000 28,000 20,000 اأر�سدة م�ستحقة من البنوك

30,587 22,681 16,623 12,850 8,800 تاأمني و اأ�سول مدينة اأخرى

(983)(654)(409)(234)(95)خم�س�ض ديون معدومة مرتاكمة     

82,000 70,000 60,000 51,000 40,000 ا�ستثمارات

(6,060)(4,420)(3,020)(1,820)(800)خم�س�ض اال�ستثمار املرتاكم

359 974 669 1,660 2,551 �سايف  املوجودات الثابتة

      
143,093 126,482 117,503 113,886 112,966 اجمايل املوجودات

مطلوبات و حقوق امللكية للم�ساهمني

     مطلوبات

3,303 2,484 1,706 1,009 430 خم�س�ض مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

3,303 2,484 1,706 1,009 430 اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية للم�ساهمني

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 راأ�ض املال

2,725 1,146 326 34 -  اإحتياطي قانوين

2,725 1,146 326 34 -  اإحتياطي عام

14,340 1,706 (4,856)(7,191)(7,464)اأرباح/خ�سائر مدورة

139,791 123,998 115,796 112,877 112,536 اإجمايل حقوق امللكية للم�ساهمني

143,093 126,482 117,503 113,886 112,966 اإجمايل املطلوبات و حقوق امللكية للم�ساهمني 
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ق�ئمة التدفق�ت النقدية:

ال�سنــة الأولــى

اآالف الدراهم

ال�سنــة الث�نيـة

اآالف الدراهم

ال�سنــة الث�لثـة

اآالف الدراهم

ال�سنــة الرابعـة

اآالف الدراهم

ال�سنــة اخل�م�سة

اآالف الدراهم

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

15,793 8,202 2,919 341 (7,464)�سايف ربح )خ�سائر( ال�سنة

615 615 991 991 971 + االإهالك لل�سنة

819 778 697 579 430 + )خم�س�ض نهاية خدمة للموظفني(

1,969 1,644 1,376 1,159 895 + اإجمايل خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

19,196 11,238 5,983 3,070 (5,168)�سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من املوجودات

(2,000) -   -  (8,000)(20,000)�سايف الزيادة )النق�ض( من ودائع لدى البنوك

(7,906)(6,058)(3,773)(4,050)(8,800)�سايف الزيادة )النق�ض( من اإجمايل االأق�ساط املكتتبة

(12,000)(10,000)(9,000)(11,000)(40,000)�سايف الزيادة )النق�ض( من اال�ستثمار

(21,906)(16,058)(12,773)(23,050)(68,800)�سايف التدفقات النقدية من املوجودات

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

�سايف الزيادة )النق�ض( من اإجمايل االإنفاقات الراأ�سمالية 

امل�سافة �سنويًا

(3,523)(100)  -(920)  -

-  (920)-  (100)(3,523)�سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

    120,000 راأ�ض املال

-  -  -  -  -  اأرباح نقدية موزعة

-  -  -  -  120,000 �سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

(2,710)(5,740)(6,790)(20,080)42,510 �سايف الزيادة )النق�ض( يف النقد

9,900 15,640 22,430 42,510 -  نقد و اأر�سدة البنوك يف بداية املدة

7,190 9,900 15,640 22,430 42,510 نقد و اأر�سدة البنوك يف نهاية املدة
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امللحق رقم 2 : عقد الت�أ�سي�س



3839

عقد ت�أ�سي�س"دار الت�أمني" �سركة م�س�همة ع�ّمة

)قيد الت�أ�سي�س(

ادة املبينة اأ�سماوؤهم يف اجلدول املرفق على ما يلي : اإنه يف يوم /       املوافق/       متنّ االتفاق بني كل من ال�سنّ

ت�أ�سي�س ال�سركة.  : امل�دة 1 

 1984 رقم )8( ل�سنة  االحتادي  القانون  طبقًا الأحكام  ة  عامنّ م�ساهمة  �سركة  بتاأ�سي�ض  العقد  هذا  املوقعون على  املوؤ�س�سون  قام   1/1  

االحتادي رقم )6( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإن�ساء هيئة التاأمني وتنظيم  له، والقانـون  لة  والقوانني املعدنّ التجارينّة  يف �ساأن ال�سركات 

اأعماله، والنظام االأ�سا�سي امللحق بهذا العقد.

اإ�سم ال�سركة.  : امل�دة 2 

اإ�سم هذه ال�سركة بالعربية هو:  1/2  

دار الت�أمني   

ة. �سركة م�ساهمة عامنّ   

وُي�سار اإليها فيما بعد بلفظ )"ال�سركة"(.   

مركز ال�سركة.  : امل�دة 3 

مركز ال�سركة الرئي�سي وحملها القانوين يف مدينة اأبوظبي باإمارة اأبوظبي، ويجوز ملجل�ض االإدارة اأن ين�سىء لها فروعًا �أو مكاتب �أو   1/3  

ة. توكيالت يف دولة االإمارات العربية املتحدة �أو خارجها بعد احل�سول على موافقة اجلهات احلكومينّة املخت�سنّ

مدة ال�سركة.  : امل�دة 4 

مدة هذه ال�سركة هي )100( مائة �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير االقت�ساد باإعالن تاأ�سي�سها. وجتدد بعد ذلك   1/4  

تلقائيًا ملدد متعاقبة مماثلة ما مل ي�سدر قرار من اجلمعينّة العمومينّة غري العادينّة باإنهاء ال�سركة.

مو�سوع ال�سركة.  : امل�دة 5 

تكون اأغرا�ض ال�سركة كما يلي:  1/5  

1/1/5    ممار�سة عمليات التاأمني وفقًا الأحكام املادة )4( من القانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 2007:   

1/1/1/5    تاأمني املمتلكات.    

2/1/1/5    تاأمني امل�سوؤوليات.    

2/1/5    ممار�سة عمليات اإعادة التاأمني على كل �أو بع�ض عمليات التاأمني التى جتريها ال�سركة.   

3/1/5   اال�ست�سارات واإجراء الدرا�سات الفنية يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني.   

امل�ساهمة �أو امل�ساركة يف تاأ�سي�ض ال�سركات وامل�ساريع العاملة �أو التي ت�ستثمر يف االأن�سطة وال�سركات املذكورة اأعاله.  2/5  

اإدارة االأن�سطة وامل�ساريع املذكورة اآنفًا.  3/5  

مزاولة اأي عمل �أو ن�ساط مرتبطًا �أو تابعًا الأي من اأغرا�ض ال�سركة، �أو من �ساأنه �سواء ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر اأن يعزز قيمة �أو   4/5  

زيادة ربحية كل �أو اأي من ال�سركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم م�سالح ال�سركة �أو امل�ساهمني فيها، وذلك كله دون االإخالل 

بقواعد ونظم هيئة التاأمني املطبقة من وقت الآخر.

يجوز لل�سركة اأن تكون لها م�سلحة �أو اأن ت�سرتك باأي وجه مع غريها من الهيئات �أو ال�سركات التي تزاول �أعمااًل �سبيهة باأعمالها   5/5  

�أو التي قد تعاونها على حتقيق غر�سها �سواء داخل الدولة �أو خارجها، ولها اأن ت�سرتي هذه الهيئات �أو ال�سركات �أو اأن تلحقها بها، 

وذلك كله دون االإخالل بقواعد ونظم هيئة التاأمني املطبقة من وقت الآخر.
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تف�سر اأغرا�ض و�سالحيات ال�سركة املن�سو�ض عليها يف الفقرات اأعاله ب�سكل غري مقيد وباأو�سع معانيها، ويجوز لل�سركة اأن حتقق   6/5  

اأغرا�سها ومتار�ض �سالحيتها املذكورة يف دولة االإمارات العربية املتحدة ويف االأماكن االأخرى على امتداد العامل، كما يجوز لها 

تو�سيعها وتعديلها باأي طريقة من وقت الآخر مبوجب قرار من اجلمعية العمومية غري العادية طبقًا لالأحكام والنظم ال�سادرة عن 

هيئة التاأمني والأحكام قانون ال�سركات التجارية.

راأ�س امل�ل  : امل�دة 6 

مائة   )120,000,000( على  موزع  درهـم  درهم  مليون  وع�سرين  مائة   120,000,000 مببلغ  ال�سركة  مال  راأ�ض  حدد   1/6  

�سهم  كل  قيمة  اإىل  بن�سبة )100%(، وي�ساف  م�سددة  نقدية  اأ�سهم  واحد، جميعها  درهم  �سهم  كل  قيمة  �سهم  مليون  وع�سرين 

)3.5( ثالث فلو�ض ون�سف كم�ساريف اإ�سدار، وتكون جميع اأ�سهم ال�سركة مت�ساوية مع بع�سها البع�ض من كافة اجلوانب.

اكتت�ب املوؤ�س�سني  : امل�دة 7 

وخم�سني  اأربعة   54,000,000 اال�سمية  قيمتها  �سهم  مليون  وخم�سني  اأربعة   54,000,000 بـ  ال�سركة  يف  املوؤ�س�سون  اكتتب   1/7  

مليون درهم اإماراتي. 

ت�سكل االأ�سهم املكتتبة من املوؤ�س�سني )45%( خم�سة واأربعون باملائة من راأ�ض مال ال�سركة وقد دفع املوؤ�س�سون جميعهم كامل قيمة   2/7  

االأ�سهم م�سافا اإليها مبلغ )3.5( ثالثة فلو�ض ون�سف لل�سهم الواحد مقابل م�ساريف اإ�سدار عند االكتتاب وقد مت توزيع االأ�سهم 

بني املوؤ�س�سني كما يلي:

و�ستون  �ستة   66,000,000 اال�سمية  قيمتها  �سهم  مليون  و�ستون  �ستة   66,000,000 النقدية وعددها  االأ�سهم  باقي  وتطرح   3/7  

 )% مليون درهم م�سافا اإليها مبلغ )3.5( ثالثة فلو�ض ون�سف لل�سهم الواحد مقابل م�ساريف اإ�سدار عند االكتتاب وت�سكل )55 

خم�سة وخم�سون باملائة من راأ�ض مال ال�سركة لالكتتاب العام.

عدد الأ�سهماجلن�سيةامل�ســــ�همم.
القيمة الإ�سمية لالأ�سهم           

)ب�لدرهم(

43,248,00043,248,000االإماراتدار التمويل �ض.م.ع1
2,000,0002,000,000االإماراتاأنظمة االت�ساالت املتطورة )اأدكوم(2
2,000,0002,000,000االإماراتاإي ما�ض / ذ.م.م3
1,000,0001,000,000االإماراتموؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االإن�سانية4
1,000,0001,000,000االإماراتاملوؤ�س�سة الوطنية لال�ستثمار5
1,000,0001,000,000االإماراتاملزروعي القاب�سة ذ.م.م6
1,000,0001,000,000االإماراتاالإمارات الوطنية القاب�سة ذ.م.م7
1,000,0001,000,000االإماراتموؤ�س�سة املركز الكهربائي8
1,000,0001,000,000االإماراتالع�سرية لال�ستثمار و التجارة العامة9

500,000500,000االإمارات�سلطان را�سد ال�سام�سي10
250,000250,000االإماراتفري�ست �سيتي كون�سلت11
1,0001,000االإمارات�سركة بنيان للت�سييد ذ.م.م12
1,0001,000االإمارات�سركة االإمارات الوطنية لالآعمال الكهربائية و امليكانيكية   ذ.م.م13

54,000,00054,000,000االإجمـــــــــايل
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ومع مراعاة اأحكام املادة رقم )93( من القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984م يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة   4/7  

له، ال يجوز �سحب راأ�ض املال املودع با�سم ال�سركة يف دار التمويل �ض.م.ع اإال بقرار من جمل�ض االإدارة بعد قيد ال�سركة يف ال�سجل 

التجاري.

جلنة املوؤ�س�سني.  : امل�دة 8 

يتعهد املوؤ�س�سون املوقعون على هذا العقد بالقيام بجميع االإجراءات الالزمـة الإمتـام تاأ�سي�ض ال�سركة ولهـذا الغـر�ض وكـلوا عنهم   1/8  

جلنة من االأ�سـخا�ض التـاليـة اأ�سماوؤهـم )جلنة املوؤ�س�سني(:

1-     ال�سيد / حممد عبدالـله جمعة القبي�سي.   

2-     ال�سيد / عي�سى �سيف را�سد القبي�سي ممثاًل املوؤ�س�سة الع�سرية لال�ستثمار والتجارة العامة.   

3-     دار التمويل �ض.م.ع املمثلة بال�سيد حممد و�سيم خياطة.   

واإدخال  الالزمة  امل�ستندات  وا�ستيفاء  القانونية  االإجراءات  واتخاذ  ال�سركة  بتاأ�سي�ض  للرتخي�ض  بطلب  بالتقدم  املوؤ�س�سون  ويتعهد   2/8  

التعديالت التي تراها اجلهات املخت�سة الزمة �سواء على هذا العقد �أو على نظام ال�سركة املرفق به.

م�س�ريف الت�أ�سي�س.  : امل�دة 9 

ة وتهيئتها  قدرت امل�سروفات والنفقات واالأجور والتكاليف االأخرى التي تلتزم ال�سركة باأدائها ب�سبب تاأ�سي�سهـا ك�سركة م�ساهمة عامنّ  1/9  

ملزاولة ن�ساطاتها بحوايل )4,200,000( اأربعة ماليني ومائتي األف درهم.

تخ�سم م�ساريف التاأ�سي�ض من م�ساريف التاأ�سي�ض.  2/9  

النظ�م الأ�س��سي. امل�دة 10 : 

ُيعترب النظام االأ�سا�سي املرفق بهذا العقد جزءًا ال يتجزاأ منه ومكماًل له.  1/10  

ال�سخ�سية املعنوية. امل�دة 11 : 

لة له، تكون لل�سركة �سخ�سية  مبقت�سى اأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارينّة والقوانني املعدنّ  1/11  

قانونية م�ستقلة متامًا عن االأ�سخا�ض امل�ساهمني فيها، وال يلتزم امل�ساهمون باأية التزامات على ال�سركة اإالنّ يف حدود املبلغ )اإن وجد( 

املتبقي غري املدفوع من قيمة ما ميلكون من اأ�سهم، وال يجوز زيادة التزاماتهم اإال مبوافقتهم االإجماعية.

ن�سخ العقد. امل�دة 12 : 

طلب  عند  املخت�سة  اجلهات  اإىل  لتقدميها  االأخرى  الن�سخ  وحتفظ  ن�سخة،  املتعاقدين  من  لكل  ن�سخ،  عدة  من  العقد  هذا  حرر   1/12  

الرتاخي�ض الالزمة لتاأ�سي�ض ال�سركة.
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امللحق رقم 3 : النظ�م الأ�س��سي
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النظ�م الأ�س��سي دارالت�أمني �س.م.ع

)�سركةم�س�همةع�مة(

)قيدالت�أ�سي�س(

الب�ب الأول: يف ت�أ�سي�س ال�سركة

ت�أ�سي�س ال�سركة.  : امل�دة 1 

ال�سركات  �ساأن  يف   1984 ل�سنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الأحكام  طبقًا  عامة  م�ساهمة  �سركة  االأ�سهم  مالكي  بني  تاأ�س�ست   1/1  

التجارية والقوانني املعدلة له، والقانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 2007 يف �ساأن اإن�ساء هيئة التاأمني وتنظيم اأعماله، وقرارات 

هيئة التاأمني ب�ساأن �سركات التاأمني، وطبقًا الأحكام عقد التاأ�سي�ض وطبقًا ل�سروط هذا النظام واأحكامه.

ال�سركة. ا�سم   : امل�دة 2 

ا�سم هذه ال�سركة بالعربية هو:  1/2  

دار الت�أمني

ة. �سركة م�ساهمة عامنّ

وُي�سار اإليها فيما بعد بلفظ )"ال�سركة"(.

ال�سركة. مركز   : امل�دة 3 

مركز ال�سركة الرئي�سي وحملها القانوين يف مدينة اأبو ظبي باإمارة اأبو ظبي ويجوز ملجل�ض االإدارة اأن ين�سىء لها فروعًا �أو مكاتب �أو   1/3  

توكيالت يف دولة االإمارات العربية املتحدة �أو خارجها بعد احل�سول على موافقة اجلهات احلكومية املخت�سة.

ال�سركة. مدة   : امل�دة 4 

مدة هذه ال�سركة هي )100( مائة �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير االقت�ساد باإعالن تاأ�سي�سها. وجتدد بعد ذلك   1/4  

تلقائيًا ملدد متعاقبة مماثلة ما مل ي�سدر قرار من اجلمعية العمومية غري العادية باإنهاء ال�سركة.

ال�سركة. اأغرا�س   : امل�دة 5 

تكون اأغرا�ض ال�سركة كما يلي:  1/5  

1/1/5    ممار�سة عمليات التاأمني وفقًا الأحكام املادة )4( من القانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 2007:   

1/1/1/5   تاأمني املمتلكات.    

2/1/1/5   تاأمني امل�سوؤوليات.    

2/1/5    ممار�سة عمليات اإعادة التاأمني على كل �أو بع�ض عمليات التاأمني التى جتريها ال�سركة.    

3/1/5    اال�ست�سارات واإجراء الدرا�سات الفنية يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني.    

امل�ساهمة �أو امل�ساركة يف تاأ�سي�ض ال�سركات وامل�ساريع العاملة �أو التي ت�ستثمر يف االأن�سطة وال�سركات املذكورة اأعاله.  2/5  

اإدارة االأن�سطة وامل�ساريع املذكورة اآنفًا.  3/5  

مزاولة اأي عمل �أو ن�ساط مرتبطًا �أو تابعًا الأي من اأغرا�ض ال�سركة، �أو من �ساأنه �سواء ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر اأن يعزز قيمة �أو   4/5  

زيادة ربحية كل �أو اأي من ال�سركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم م�سالح ال�سركة �أو امل�ساهمني فيها، وذلك كله دون االإخالل 

بقواعد ونظم هيئة التاأمني املطبقة من وقت الآخر.

يجوز لل�سركة اأن تكون لها م�سلحة �أو اأن ت�سرتك باأي وجه مع غريها من الهيئات �أو ال�سركات التي تزاول �أعمااًل �سبيهة باأعمالها   5/5  

�أو التي قد تعاونها على حتقيق غر�سها �سواء داخل الدولة �أو خارجها، ولها اأن ت�سرتي هذه الهيئات �أو ال�سركات �أو اأن تلحقها بها، 

وذلك كله دون االإخالل بقواعد ونظم هيئة التاأمني املطبقة من وقت الآخر. 
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تف�سر اأغرا�ض و�سالحيات ال�سركة املن�سو�ض عليها يف الفقرات اأعاله ب�سكل غري مقيد وباأو�سع معانيها، ويجوز لل�سركة اأن حتقق   6/5  

اأغرا�سها ومتار�ض �سالحيتها املذكورة يف دولة االإمارات العربية املتحدة ويف االأماكن االأخرى على امتداد العامل، كما يجوز لها 

تو�سيعها وتعديلها باأي طريقة من وقت الآخر مبوجب قرار من اجلمعية العمومية غري العادية طبقًا لالأحكام والنظم ال�سادرة عن 

هيئة التاأمني والأحكام قانون ال�سركات التجارية.

الب�ب الث�ين: يف راأ�س م�ل ال�سركة

راأ�سم�ل ال�سركة.  : امل�دة 6 

وع�سرين  على )120,000,000( مائة  موزع  درهـم  مليون  وع�سرين  مائة   120,000,000 مببلغ  ال�سركة  مال  راأ�ض  حدد   1/6  

مليون �سهم قيمة كل �سهم درهم واحد، جميعها اأ�سهم نقدية، وي�ساف اإىل قيمة كل �سهم )3.5( ثالث فلو�ض ون�سف كم�ساريف 

اإ�سدار، وتكون جميع اأ�سهم ال�سركة مت�ساوية مع بع�سها البع�ض من كافة اجلوانب.

تدفع كامل القيمة اال�سمية لل�سهم نقدًا عند االكتتاب.  2/6  

ملكيةالأ�سهم.  : امل�دة 7 

عن   االأحوال  كل  يف  املتحــدة  العـربية  االإمــارات  دولـــة  ملواطني  اململـوكة  االأ�سهم  ن�سبة  تقـل  �أال  ويجب  اإ�سمية  ال�سركة  اأ�سهم  جميع   1/7  

%( ثمانني يف املائة من اإجمايل راأ�سمال ال�سركة املدفوع.  80(

املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بجن�سية  املتمتعني  الطبيعيني  االأ�سخا�ض  الدولة  مبواطني  يق�سد  االأ�سا�سي  النظام  هذا  لغايات   2/7  

دولة  بجن�سية  يتمتعون  طبيعيني  الأ�سخا�ض  بالكامل  واململوكة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  املوؤ�س�سة  واملوؤ�س�سات  وال�سركات 

االإمارات العربية املتحدة �أو دوائر �أو هيئات احلكومة االحتادية �أو اإحدى اإماراتها �أو اإحدى الدوائر �أو الهيئات �أو ال�سركات اململوكة 

بالكامل الإحدى االإمارات.

ا�ستثناءًا من اأحكام البند )1/7( اأعاله، يح�سر حق االكتتاب باأ�سهم ال�سركة ومتلكها يف الوقت احلا�سر ملواطني دولة االإمارات   3/7  

العربية املتحدة، ويجوز ملجل�ض االإدارة اإ�سدار قرار بتحديد متلك غري مواطني الدولة مبا ال يتجاوز ن�سبة الع�سرين يف املائة من 

اإدارة  جمل�ض  على  ويجب  القرار  هذا  تنفيذ  قبل  املالية  وال�سلع  االأوراق  هيئة  موافقة  على  احل�سول  يتم  اأن  على  ال�سركة  راأ�سمال 

ال�سركة عر�ض القرار املتخذ بهذا ال�ساأن يف اأول اجتماع للجمعية العمومية غري العادية الإقراره وتعديل النظام االأ�سا�سي مبا يتوافق 

مع هذا القرار. 

املوؤ�س�سني. اكتت�ب   : امل�دة 8 

وخم�سني  اأربعة   54,000,000 اال�سمية  قيمتها  �سهم  مليون  وخم�سني  اأربعة   54,000,000 بـ  ال�سركة  يف  املوؤ�س�سون  اكتتب   1/8  

مليون درهم اإماراتي.

%( خم�سة واأربعون باملائة من راأ�ض مال ال�سركة وقد دفع املوؤ�س�سون جميعهم كامل قيمة  ت�سكل االأ�سهم املكتتبة من املوؤ�س�سني )45   2/8  

االأ�سهم م�سافا اإليها مبلغ )3.5( ثالثة فلو�ض ون�سف لل�سهم الواحد مقابل م�ساريف اإ�سدار عند االكتتاب وتطرح باقي اأ�سهم 

ال�سركة لالكتتاب العام من قبل مواطني الدولة.

عندالكتت�ب. قيمةالأ�سهم  دفع   : امل�دة 9 

يجب اأن يتم الوفاء بكامل قيمة كل �سهم مكتتب فيه عند التقدم بطلب االكتتاب وذلك يف املواعيد ووفقًا لالإجراءات املعلن عنها يف   1/9  

ن�سرة االكتتاب. وتقيد املبالغ املدفوعة على م�ستندات االأ�سهم، وكل �سهادة موؤقتة باالأ�سهم مل يوؤ�سر عليها تاأ�سريًا �سحيحًا بالوفاء 

بكامل قيمة االأ�سهم تعترب باطلة. 
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املوؤقتة ب�لأ�سهم. ال�سه�دات  امل�دة 10 : 

ت�ستخرج �سكوك االأ�سهم �أو ال�سهادات املوؤقتة باالأ�سهم من دفرت ذي ق�سائم تعطى اأرقامًا مت�سل�سلة يوقع عليها ع�سوان من اأع�ساء   1/10  

جمل�ض االإدارة وتختم بخامت ال�سركة.

يجب اأن تت�سمن �سهادة االأ�سهم تاريخ القرار ال�سادر بالرتخي�ض بتاأ�سي�ض ال�سركة وتاريخ القرار ال�سادر باإعالن تاأ�سي�سها وتاريخ   2/10  

ن�سر كل منهما يف اجلريدة الر�سمية وقيمة راأ�ض مال ال�سركة وعدد االأ�سهم املوزع عليها ومركز ال�سركة الرئي�سي ومدتها. 

الأ�سهم. ال�سه�دات  امل�دة 11 : 

مقام  تقوم  باالأ�سهم  �سهادات  ال�سركة  تاأ�سي�ض  اإعالن  قرار  �سدور  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  خالل  م�ساهم  لكل  االإدارة  جمل�ض  ي�سلم   1/11  

االأ�سهم التي ميلكها. وي�سلم جمل�ض اإدارة ال�سركة �سهادات االأ�سهم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ اإ�سهار ال�سركة يف ال�سجل التجاري.

الأ�سهم. اإدراج  امل�دة 12 : 

تقوم ال�سركة يف اأقرب وقت ممكن باإدراج اأ�سهمها يف واحد �أو اأكرث من اأ�سواق االأوراق املالية املرخ�سة يف الدولة. كما يجوز ملجل�ض   1/12  

االإدارة اإدراجها يف االأ�سواق املالية االأخرى خارج الدولة. 

يف حالة اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف االأ�سواق املالية يف الدولة �أو يف اخلارج فعلى ال�سركة اأن تتبع القوانني واالأنظمة واللوائح املعمول   2/12  

بها يف تلك االأ�سواق، مبا يف ذلك قوانني واأنظمة ولوائح اإ�سدار وت�سجيل اأ�سهم ال�سركة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها 

وذلك دون حاجة اإىل تعديل االأحكام الواردة يف هذا النظام االأ�سا�سي يف حالة تعار�سها مع هذه القوانني �أو االأنظمة �أو اللوائح.

امل�س�هم. التزام�ت  امل�دة 13 : 

من  ميلكون  ما  على  املدفوع  غري  وجد( املتبقي  املبلغ )اإن  حدود  يف  اإال  ال�سركة  على  خ�سائر  �أو  التزامات  باأية  امل�ساهمون  يلتزم  ال   1/13  

اأ�سهم، وال يجوز زيادة التزاماتهم اإال مبوافقتهم االإجماعية.

اجلمعي�ت. وقرارات  النظ�م  على  املوافقة  امل�دة 14 : 

يطلب  اأن  للم�ساهم  يجوز  وال  العمومية.  جمعياتها  ولقرارات  االأ�سا�سي  ال�سركة  لنظام  امل�ساهم  قبول  ال�سهم  ملكية  على  يرتتب   1/14  

ا�سرتداد ما دفعه لل�سركة كح�سة يف راأ�ض املال.

للتجزئة. ال�سهم  ق�بلية  امل�دة 15 : 

يكون ال�سهم غري قابل للتجزئة.  1/15  

ال�سركة،  جتاه  ميثلهم  من  بينهم  من  يختاروا  اأن  وجب  متعددون  اأ�سخا�ض  متلكه  �أو  ورثة  عدة  اإىل  باملرياث  ال�سهم  ملكية  اآلت  اإذا   2/15  

ويكون هوؤالء االأ�سخا�ض م�سوؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

ب�ل�سهم. املرتبطة  احلقوق  امل�دة 16 : 

كل �سهم يخول مالكه احلق يف ح�سة معادلة حل�سة غريه بال متييز يف ملكية موجودات ال�سركة عند ت�سفيتها ويف االأرباح املق�سمة   1/16  

على الوجه املبني فيما بعد ويف ح�سور جل�سات اجلمعية العمومية والت�سويت على قراراتها.

علىالأ�سهم. الت�سرف�ت  امل�دة 17 : 

مع مراعاة اأحكام املادة)173( من قانون ال�سركات واأحكام هذا النظام االأ�سا�سي، يجوز بيع اأ�سهم ال�سركة �أو التنازل عنها �أو   1/17  

رهنها �أو الت�سرف �أو التعامل فيها على اأي وجه مبقت�سى وطبقًا الأحكام هذا النظام االأ�سا�سي والنظم واللوائح التي ي�سعها جمل�ض 

اإدارة ال�سركة. ويتم ت�سجيل اأي من هذه التعامالت يف االأ�سهم، مبا يف ذلك نقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها، يف �سجل خا�ض ي�سمى 

"�سجل االأ�سهم" وذلك بعد ت�سلم جمل�ض االإدارة اإخطارًا خطيًا موقعًا عليه من املتنازل واملتنازل له مبا يفيد ذلك �سريطة اأن يقوم 
املتنازل ب�سداد ر�سوم الت�سجيل التي قد تفر�سها ال�سركة من حني الآخر مبقت�سى قرار من جمل�ض االإدارة.
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ملجل�ض االإدارة احلق يف اأن يطلب الت�سديق على توقيع الطرفني من قبل الكاتب العدل. وال يعتد باأي تنازل ما مل تراع مقت�سيات هذا   2/17  

النظام االأ�سا�سي. 

عند اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف �سوق مايل مرخ�ض يف الدولة فاإن ت�سجيل اأي من هذه التعامالت �سيكون وفقًا الأنظمة البيع وال�سراء   3/17  

واملقا�سة والت�سويات والقيد املتبعة لدى ذلك ال�سوق وذلك طاملا كانت ال�سركة مدرجة فيه. 

ال يجوز ت�سجيل اأي تنازل عن اأ�سهم ال�سركة �أو الت�سرف فيها �أو رهنها على اأي وجه، اإذا كان من �ساأن التنازل �أو الت�سرف خمالفة   4/17  

اأحكام هذا النظام االأ�سا�سي. 

ال يجوز ت�سجيل اأي تنازل عن اأ�سهم ال�سركة �أو الت�سرف فيها �أو رهنها باأي وجه اإذا كان من �ساأن التنازل �أو الت�سرف خمالفة   5/17  

الحكام قانون ال�سركات �أو اأحكام هذا النظام االأ�سا�سي.

هو  وريثه  يكون  الطبيعيني  امل�ساهمني  اأحد  وفاة  حالة  النظام، يف  هذا  و )1/18( من  الفقرتني )1/17(  اأحكام  مراعاة  مع   6/17  

ال�سخ�ض الوحيد الذي توافق ال�سركة باأن له حق ملكية �أو م�سلحة يف اأ�سهم املتوفى ويكون له احلق يف االأرباح واالمتيازات االأخرى 

يف  كم�ساهم  احلقوق  االأ�سا�سي، ذات  النظام  هذا  وفقًا الأحكام  ال�سركة  يف  ت�سجيله  بعد  احلق  له  ويكون  فيها،  للمتوفى  كان  التي 

ال�سركة التي كان يتمتع بها املتوفى فيما يخ�ض هذه االأ�سهم، وال ُتعفى تركة امل�ساهم املتوفى من اأي التزام فيما يخت�ض باأي �سهم 

كان ميلكه وقت الوفاة. 

با�ستثناء دار التمويل �ض.م.ع، ال يحق الأي م�ساهم �سواء كان �سخ�سًا طبيعيًا �أو اعتباريًا اأن يتملك اأكرث من )5 %( من اأ�سهم   7/17  

ال�سركة.

ويعترب مبثابة امل�ساهم الواحد اأقرباء امل�ساهم حتى الدرجة الرابعة كما واأزواجه وعائالتهم حتى الدرجة الرابعة.   

كما يعترب مبثابة امل�ساهم الواحد كل �سخ�ض اعتباري و�سركاته ال�سقيقة والتابعة التي ميتلك ال�سخ�ض االعتباري امل�ساهم ما يزيد    

عن )50 %( من ح�س�سها �أو من اأ�سهمها.

يجب على اأي �سخ�ض ي�سبح له احلق يف اأية اأ�سهم يف ال�سركة نتيجة لوفاة �أو اإفال�ض اأي م�ساهم �أو مبقت�سى اأمر حجز �سادر عن   8/17  

اأية حمكمة خمت�سة اأن يقوم خالل ثالثني يومًا:

1/8/17    بتقدمي البينة على هذا احلق اإىل جمل�ض االإدارة و   

�سخ�سًا ليتم ي�سمي  اأن  �أو  كم�ساهم  ت�سجيله  يتم  اأن  اإما  املادة-  هذه  الفقرة )1/17( من  مراعاة  يختار-مع  2/8/17    اأن     

        ت�سجيله كم�ساهم فيما يخت�ض بتلك االأ�سهم.

يكون لل�سركة احلق يف اأن تطلب الت�سديق على توقيع الطرفني من قبل الكاتب العدل على اأي م�ستند يتعلق باأي تعامل يف اأ�سهم   9/17  

يعترب املتنازل م�ساهمًا اإىل اأن يتم قيد املتنازل له اأ�سواًل يف �سجل االأ�سهم املحتفظ به  ال�سركة واأن تطلب اإثبات اأهليتها القانونية. 

مبقت�سى هذا النظام االأ�سا�سي على �أال يخل ذلك باأحكام ت�سجيل نقل ملكية االأ�سهم املعمول بها يف االأ�سواق املالية التي �ستدرج فيها 

ال�سركة.

يكون الأي م�ساهم احلق يف �سهادة بديلة عن ال�سهادة اخلا�سة باأ�سهم ال�سركة التي ميلكها يف حال فقدان �أو تلف الن�سخة االأ�سلية،   10/17  

ب�سرط ن�سر اإعالن بهذا الفقدان، وعلى نفقته اخلا�سة مرة واحدة يف �سحيفتني يوميتني ت�سدران باللغة العربية يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة على اأن يت�سمن االإعالن اأرقام ال�سهادات املفقودة �أو التالفة وعددها. ويف حال عدم ا�ستالم ال�سركة الأي اعرتا�ض 

بعد انق�ساء ثالثني )30( يومًا من تاريخ اآخر ن�سر لهذا االإعالن يحق لذلك امل�ساهم ا�ست�سدار �سهادة بديلة يوؤ�سر عليها باأنها 

تكبدتها  التي  املعقولة  االإ�سدار  تكاليف  دفع  ولدى  لل�سروط  طبقًا  اإ�سدارها  ويتم  التالفة.  �أو  املفقودة  ال�سهادة  عن  بديلة  �سهادة 

ال�سركة كما يحددها جمل�ض االإدارة، ومتنح هذه ال�سهادة البديلة امل�ساهم املعني كافة احلقوق وترتب عليه كافة االلتزامات التي 

كانت على ال�سهادة املفقودة �أو التالفة.
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ودائنيه. ورثةامل�س�هم  حقوق  امل�دة 18 : 

ال يجوز لورثة امل�ساهم �أو لدائنيه باأية حجة كانت اأن يطلبوا و�سع االأختام على دفاتر ال�سركة �أو ممتلكاتها وال اأن يطلبوا ق�سمتها �أو   1/18  

بيعها جملة لعدم اإمكان الق�سمة وال اأن يتدخلوا باأية طريقة كانت يف اإدارة ال�سركة ويجب عليهم لدى ا�ستعمال حقوقهم التعويل على 

قوائم جرد ال�سركة وح�ساباتها اخلتامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية.

املوزعة. الأرب�ح  يف  احلق  امل�دة 19 : 

تدفع ال�سركة ح�س�ض االأرباح امل�ستحقة عن ال�سهم وفقًا الأحكام املادة )23( من النظام اخلا�ض بالتداول واملقا�سة والت�سويات   1/19  

ونقل امللكية وحفظ االأوراق املالية.

امل�ل. راأ�س  وتخفي�س  زي�دة  امل�دة 20 : 

مع مراعاة حكم املادة )200( من القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له   1/20  

يجوز زيادة راأ�ض مال ال�سركة باإ�سدار اأ�سهم جديدة بذات القيمة االإ�سمية التي لالأ�سهم االأ�سلية، كما يجوز تخفي�سه بعد احل�سول 

على موافقة ال�سلطات املخت�سة.

ال يجوز اإ�سدار االأ�سهم اجلديدة باأقل من قيمتها االإ�سمية، واإذا مت اإ�سدارها باأكرث من ذلك اأ�سيف الفرق اإىل االحتياطي القانوين   2/20  

ولو جاوز بذلك ن�سف راأ�ض مال ال�سركة.

وتكون زيادة راأ�ض املال �أو تخفي�سه بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية بناًء على اقرتاح من جمل�ض االإدارة يف احلالتني وبعد   3/20  

�سماع تقرير مدقق احل�سابات يف حالة اأي تخفي�ض، وعلى اأن يبني يف حالة الزيادة مقدارها و�سعر اإ�سدار االأ�سهم ويبني يف حالة 

التخفي�ض مقدار هذا التخفي�ض وكيفية تنفيذه. 

الب�ب الث�لث: يف �سندات و�سكوك التمويالت

ال�سندات. اإ�سدار  امل�دة 21 : 

يجوز لل�سركــة – بناًء على قرار من اجلمعية العمومية غري العادية – اأن ت�سدر �سندات قر�ض �أو �سندات قر�ض قابلة التحويل   1/21  

اىل اأ�سهم �أو �سهادات ودائع �أو اأية �سكوك �أو اأوراق مالية اأخرى وذلك حتقيقًا الأغرا�سها فاإنه يتعني على ال�سركة عند اإ�سدارها 

�سندات قر�ض اأن تتبع االأحكام املن�سو�ض عليها يف املواد )177( و ما يليها من القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن 

ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له.

الب�ب الرابع: جمل�س اإدارة ال�سركة

الإدارة. جمل�س  ت�أليف  امل�دة 22 : 

يتم  اأع�ساء،  �سبعة  من  اإدارة  جمل�ض  ال�سركة  اإدارة  يتوىل  وتعديالته،  التجارية  ال�سركات  قانون  من   )98( املادة  مراعاة  مع   1/22  

انتخابهم من قبل اجلمعية العمومية العادية بالت�سويت ال�سري، ويجب يف كل االأحوال اأن يكون اأكرثية اأع�ساء جمل�ض االإدارة من 

املتمتعني بجن�سية الدولة. وعند الت�سويت ويف حال ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ض وفقًا الأحكام قانون ال�سركات 

وتعديالته.
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ا�ستثناًء من طريقة االنتخاب ال�سالفة الذكر، عني املوؤ�س�سون االأ�سخا�ض االآتية اأ�سماوؤهم اأع�ساًء ملجل�ض اإدارة ال�سركة االأول:  2/22  

املن�سباجلن�سيةال�سمم.

رئي�ض جمل�ض االإدارةاإماراتي ال�سيد/ حممد عبد الـله جمعة القبي�سي1

نائب رئي�ض جمل�ض االإدارةاإماراتي ال�سيد/ عي�سى �سيف را�سد القبي�سي2

ع�سواإماراتي ال�سيد/ خالد �سامل م�سبح حميد املهريي3

ع�سواإماراتي ال�سيد/ م�سوي ياعد بيات4

ع�سوهنديال�سيد/ حميد تايلور ممثاًل �سركة االإمارات الوطنية القاب�سة ذ.م.م5

ع�سو�سوري ال�سيد/ حممد و�سيم خياطة ممثاًل دار التمويل �ض. م .ع6

ع�سوبريطاينال�سيد/ برايان و�ست  ممثاًل �سركة بنيان للت�سييد ذ.م.م7

وقد مت تعيني هوؤالء االأع�ساء ملدة )3( ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير االقت�ساد باإعالن تاأ�سي�ض ال�سركة.  3/22  

الإدارة. جمل�س  ولية  مدة  امل�دة 23 : 

يتوىل كل ع�سو من اأع�ساء جمل�ض االإدارة من�سبه ملدة )3( ثالث �سنوات، ويف نهاية هذه املدة يعاد انتخاب املجل�ض، ويجوز اإعادة   1/23  

تعيني االأع�ساء الذين انتهت مدة ع�سويتهم.

ملجل�ض االإدارة اأن يعني اأع�ساء يف املراكز التي تخلو يف اأثناء ال�سنة على اأن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العمومية العادية يف   2/23  

اأول اجتماع لها الإقرار تعيينهم �أو تعيني غريهم.

اجلمعية العمومية العادية  دعوة  جمل�ض االإدارة  على  وجب  اأكرث  �أو  املجل�ض  ربع اأع�ساء  ال�سنة  اأثناء  يف  املراكز ال�ساغرة  بلغت  اإذا   3/23  

لالجتماع خالل ثالثة اأ�سهر على االأكرث من تاريخ �سغور اآخر مركز النتخاب من ميالأ املراكز ال�ساغرة ويف جميع االأحوال يكمل 

الع�سو اجلديد مدة �سلفه ويكون هذا الع�سو قاباًل لالنتخاب مرة اأخرى. 

الرئي�س. ون�ئب  الرئي�س  امل�دة 24 : 

ينتخب جمل�ض االإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا ونائبًا للرئي�ض يف اأول اجتماع يعقده بعد االنتخاب. ويقوم نائب الرئي�ض مقام الرئي�ض   1/24  

عند غيابه �أو قيام مانع لديه.
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املنتدب. الع�سو  امل�دة 25 : 

يجوز  ومكافاآته، كما  اخت�سا�ساته  املجل�ض  لالإدارة، ويحدد  اأكرث  �أو  ع�سوًا منتدبًا  اأع�سائه  بني  من  يعني  اأن  االإدارة  ملجل�ض  يجوز   1/25  

له اأن ي�سكل من بني اأع�سائه جلنة �أو اأكرث مينحها بع�ض اخت�سا�ساته �أو يعهد اإليها مبراقبة �سري العمل بال�سركة وتنفيذ قرارات 

املجل�ض.

الإدارة. جمل�س  �سالحي�ت  امل�دة 26 : 

ملجل�ض االإدارة كافة ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة والقيام بكافة االأعمال والت�سرفات نيابة عن ال�سركة ح�سبما هو م�سرح لل�سركة   1/26  

القيام به، وممار�سة كافة ال�سالحيات املطلوبة لتحقيق اأغرا�سها. وال يحد من هذه ال�سلطات وال�سالحيات اإال مبا ن�ض عليه يف 

رقم )6( ل�سنة  االحتادي  له، والقانون  املعدلة  والقوانني  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   1984 رقم )8( ل�سنة  االحتادي  القانون 

2007 يف �ساأن ان�ساء هيئة التاأمني وتنظيم اأعماله ب�ساأن �سركات التاأمني وعقد التاأ�سي�ض والنظام االأ�سا�سي �أو ما �سدر به قرار 
من اجلمعية العمومية.

ال�سركات  �ساأن  يف   1984 رقم )8( ل�سنة  االحتادي  القانون  املادة )103( من  والأغرا�ض  �سراحة  االإدارة  جمل�ض  يفو�ض  كما   2/26  

وحدود  �سروط  حتديد  و  الثالث )3( �سنوات،  تتجاوز  ملدة  بالتمويالت  اخلا�سة  االتفاقيات  باإبرام  له  املعدلة  والقوانني  التجارية 

مديونية الزبائن والعمالء جتاه ال�سركة واال�ستثمار يف املجاالت املحددة يف اأغرا�سها املعلن عنها يف املادة )5( من هذا النظام، 

ورهن اأموال واأ�سول ال�سركة، واإبراء ذمة مديني ال�سركة من م�سئولياتهم واإجراء امل�ساحلات �أو املوافقة على التحكيم.

مع مراعاة اأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له، والقانون االحتادي   3/26  

رقم )6( ل�سنة 2007 يف �ساأن اإن�ساء هيئة التاأمني وتنظيم اأعماله، وقرارات هيئة التاأمني ب�ساأن �سركات التاأمني، ال يجوز ملجل�ض 

االإدارة اأن يت�سرف يف موجودات ال�سركة �أو يغري يف طبيعة ن�ساطها اإذا كان من �ساأن ذلك الت�سرف �أو التغيري التاأثري يف قدرة 

ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي على ممار�سة ن�ساطها بنف�ض الطريقة وبنف�ض الدرجة ال�سابقة مبا�سرة على ذلك الت�سرف �أو التغيري، ما 

مل يكن ذلك الت�سرف �أو التغيري قد اأجيز بقرار من اجلمعية العمومية لل�سركة باالأغلبية املن�سو�ض عليها يف املادة )141( من 

القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له.

ي�سع جمل�ض االإدارة اللوائح املتعلقة بال�سئون االإدارية و�سئون املوظفني وم�ستحقاتهم املالية، كما ي�سع املجل�ض الئحة خا�سة بتنظيم   4/26  

اأعماله واجتماعاته وتوزيع االخت�سا�سات وامل�سوؤوليات على اأع�سائه.

التوقيع. حق  امل�دة 27 : 

واأنواعها  درجاتها  اختالف  على  التحكيم  وهيئات  املحاكم  اأمام  متثيلها  ذلك  يف  انفراد، مبا  على  ال�سركة  عن  التوقيع  حق  ميلك   1/27  

وتعيني املحامني واخلرباء الالزمني للدفاع عن م�سالح ال�سركة كل من:

1/1/27   رئي�ض جمل�ض االإدارة   

2/1/27    �أو اأي �سخ�ض اآخر يفو�سه الرئي�ض �أو املجل�ض يف ذلك.   

املجل�س.             اجتم�ع�ت  امل�دة 28 : 

يعقد جمل�ض االإدارة اجتماعاته يف املركز الرئي�سي لل�سركة �أو يف اأي مكان اآخر يوافق عليه اأع�ساء جمل�ض االإدارة كلما دعت احلاجة   1/28  

اإىل انعقاده بناًء على دعوة الرئي�ض �أو نائبه يف حالة غيابه �أو بناء على طلب ع�سوين من اأع�ساء املجل�ض، ويف جميع االأحوال يجب 

اأن يجتمع جمل�ض االإدارة )4( اأربع مرات يف ال�سنة على االأقل.
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ح�سور الجتم�ع�ت. امل�دة 29 : 

يعترب ع�سو جمل�ض االإدارة حا�سرًا اإذا كان ح�سوره �سخ�سيًا �أو من خالل اأية و�سيلة مرئية كالفيديو الهاتفي.  1/29  

اجتماع  يف  اتخذ  قرار  نافذًا و�سحيحًا ومبثابة  االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  جميع  من  عليه  واملوقع  اخلطي  االإدارة  جمل�ض  قرار  يعترب   2/29  

جمل�ض اإدارة متت الدعوة اإليه وانعقد اأ�سواًل.

يعد �سجل خا�ض تثبت فيه حما�سر اجتماعات املجل�ض يوقع عليه رئي�ض االجتماع ومقرر املجل�ض ويجوز للع�سو املعار�ض اإثبات راأيه   3/29  

يف املح�سر.

يجب على اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�ض االإدارة تكون له م�سلحة خا�سة يف اأي معاملة �أو م�ساألة مطروحة على املجل�ض ملناق�ستها   4/29  

واملوافقة عليها اأن يخطر املجل�ض بهذه املنفعة، ويجب اأن تدون يف حم�سر االجتماع، وال يجوز لهذا الع�سو الت�سويت على القرار 

اخلا�ض بهذه املعاملة �أو امل�ساألة املعينة.

املجل�س. يف  من�سب  �سغور  امل�دة 30 : 

اإذا تغيب اأحد اأع�ساء جمل�ض االإدارة عن ح�سور اأكرث من ثالث جل�سات متتالية بدون عذر اعترب م�ستقياًل.  1/30  

كما ي�سغر اأي�سًا من�سب املجل�ض يف اإحدى احلاالت التالية:  2/30  

يف كع�سو  مبهامه  النهو�ض  عن  اأخرى  ب�سورة  عاجزًا  اأ�سبح  �أو  االأهلية  عوار�ض  من  بعار�ض  اأ�سيب  �أو  توفى  اإذا    1/2/30    

                     املجل�ض، �أو

2/2/30   اأدين باأية جرمية خملة بال�سرف واالأمانة، �أو   

3/2/30   اأعلن اإفال�سه �أو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو مل يقرتن ذلك باإ�سهار اإفال�سه، �أو   

4/2/30   ا�ستقال من من�سبه مبوجب اإ�سعار خطي اأر�سله لل�سركة بهذا املعنى، �أو   

5/2/30   �سدر قرار من اجلمعية العمومية بعزله.    

رقم  االحتادي  القانون  الأحكام  �أو  التجارية  ال�سركات  قانون  من   )98( املادة  الأحكام  خمالفة  ع�سويته  كانت   6/2/30    

                    )6( ل�سنة 2007.

املدراء. امل�دة 31 : 

خدماتهم  و�سروط  �سالحياتهم  يحدد  واأن  مفو�سني  وكالء  �أو  مديرين  عدة  �أو  لل�سركة  مديرًا  يعني  اأن  يف  احلق  االإدارة  ملجل�ض   1/31  

ورواتبهم ومكافاآتهم.

الإدارة. جمل�س  اأع�س�ء  م�سوؤولية  امل�دة 32 : 

مع مراعاة اأحكام البند )2/32( اأدناه من هذا النظام ال يكون اأع�ساء جمل�ض االإدارة م�سوؤولني م�سوؤولية �سخ�سية فيما يتعلق   1/32  

بالتزامات ال�سركة الناجتة عن قيامهم بواجباتهم كاأع�ساء جمل�ض اإدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود �سلطاتهم.

يكون رئي�ض جمل�ض االإدارة واأع�ساوؤه م�سوؤولني جتاه ال�سركة وامل�ساهمني والغري عن جميع اأعمال الغ�ض واإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطات   2/32  

املمنوحة لهم وعن اأي خمالفة للقانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له، والقانون 

االحتادي رقم )6( ل�سنة 2007 يف �ساأن اإن�ساء هيئة التاأمني وتنظيم اأعمالها اأو اأي قانون اآخر �أو لهذا النظام و عن اأي خطاأ يف 

االإدارة.
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مك�ف�أة اأع�س�ء جمل�س الإدارة. امل�دة 33 : 

تتكون مكافاأة اأع�ساء جمل�ض االإدارة من ن�سبة مئوية من الربح ال�سايف طبقًا ملا هو من�سو�ض عليه يف املادة )54( من هذا النظام،   1/33  

كما يجوز اأن تدفع ال�سركة م�ساريف �أو اأتعابًا �أو مكافاأة اإ�سافية �أو مرتبًا �سهريًا بالقدر الذي يقرره جمل�ض االإدارة الأي ع�سو من 

اأع�سائه اإذا كان ذلك الع�سو يعمل يف اأي جلنة �أو يبذل جهودًا خا�سة �أو يقوم باأعمال اإ�سافية خلدمة ال�سركة فوق واجباته العادية 

كع�سو يف جمل�ض اإدارة ال�سركة على اأن تو�سح هذه امل�ساريف �أو االأتعاب �أو املكافاآت �أو املرتبات يف تقرير مدقق احل�سابات لل�سنة 

املالية يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.

الب�ب اخل�م�س: يف اجلمعية العمومية

العمومية. اجلمعي�ت  اإنعق�د  امل�دة 34 : 

اجلمعية العمومية املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وال يجوز انعقادها اإال يف مدينة اأبو ظبي.  1/34  

العمومية. ح�سوراجلمعي�ت  يف  احلق  امل�دة 35 : 

لكل م�ساهم احلق يف ح�سور اجلمعية العمومية للم�ساهمني، ويكون له عدد من االأ�سوات يعادل عدد اأ�سهمه.  1/35  

يجوز للم�ساهم اأن ينيب عنه غريه من اأع�ساء جمل�ض االإدارة يف ح�سور اجلمعية العمومية. وي�سرتط ل�سحة النيابة اأن تكون ثابتة   2/35  

بتوكيل كتابي خا�ض ويحق ملجل�ض االدارة اأن يفر�ض اأن يكون التوكيل موثقًا �أو م�سدقًا على التوقيعات فيه اإذا كان النائب من غري 

امل�ساهمني. 

%( خم�سة يف املائة من اأ�سهم راأ�ض مال  يف جميع االأحوال ال يجوز اأن يزيد عدد االأ�سهم التي يحملها النائب بهذه ال�سفة على )5   3/35  

ال�سركة. 

ميثل ناق�سي االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.  4/35  

العمومية. اجلمعي�ت  حل�سور  الدعوة  امل�دة 36 : 

توجه الدعوة اإىل امل�ساهمني حل�سور اجتماعات اجلمعية العمومية باإعالن يف �سحيفتني يوميتني ت�سدران باللغة العربية يف دولة   1/36  

االإمارات العربية املتحدة وذلك قبل املوعد املحدد لالجتماع بواحد وع�سرين يومًا على االأقل.

ويجب اأن تت�سمن الدعوة جدول اأعمال ذلك االجتماع وتر�سل �سورة من اأوراق الدعوة لكل من هيئة االوراق املالية وال�سلع وال�سلطات   2/36  

املخت�سة.

اجلمعي�ت. اأعم�ل  جدول  امل�دة 37 : 

ي�سع املوؤ�س�سون جدول اأعمال اجلمعية العمومية التاأ�سي�سية.  1/37  

ي�سع جمل�ض االإدارة جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.  2/37  

يف االأحوال التي يجوز فيها عقد اجلمعية العمومية بناًء على طلب امل�ساهمني �أو مدققي احل�سابات �أو هيئة االأوراق املالية وال�سلع   3/37  

ي�سع جدول االأعمال اجلهة التي طلبت عقد اجتماع اجلمعية.

اجلمعي�ت. ح�سور  امل�دة 38 : 

االلكرتوين  ال�سجل  يف  اأ�سماءهم  العادية  وغري  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ح�سور  يف  يرغبون  الذين  امل�ساهمون  ي�سجل   1/38  

الذي تعده اإدارة ال�سركة يف مكان االجتماع قبل الوقت املحدد النعقاد ذلك االجتماع بوقت كاف، ويجب اأن يت�سمن ال�سجل ا�سم 

ويعطي  الوكالة.  �سند  تقدمي  مع  مالكيها  واأ�سماء  ميثلها  التي  االأ�سهم  وعدد  ميلكها  التي  االأ�سهم  وعدد  عنه  ينوب  من  �أو  امل�ساهم 

ال�سجل  هذا  من  ي�ستخرج  وكالة.  �أو  اأ�سالة  ي�ستحقها  التي  االأ�سوات  عدد  فيها  يذكر  االجتماع  حل�سور  بطاقة  النائب  �أو  امل�ساهم 

خال�سة مطبوعة بعدد االأ�سهم التي مثلت يف االجتماع ون�سبة احل�سور يتم اإحلاقها مبح�سر اجتماع اجلمعية العمومية بعد توقيعها 

من قبل كل من مقرر اجلل�سة ورئي�ض االجتماع ومدقق ح�سابات ال�سركة.
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يقفل باب الت�سجيل حل�سور اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية بعد م�سي )45( خم�سة واأربعني دقيقة من الوقت   2/38  

املحدد يف اإعالن الدعوة لالجتماع، وعندها يعلن رئي�ض االجتماع اكتمال الن�ساب املحدد لذلك االجتماع �أو عدم اكتماله، وال يجوز 

بعد ذلك قبول ت�سجيل اأي م�ساهم �أو نائب عنه حل�سور ذلك االجتماع كما ال يجوز االعتداد ب�سوته �أو براأيه يف امل�سائل التى تطرح 

يف ذلك االجتماع.

الن�س�ب. امل�دة 39 : 

ت�سري على الن�ساب الواجب توفره ل�سحة انعقاد اجلمعية العمومية ب�سفاتها املختلفة وعلى االأغلبية الالزمة التخاذ القرارات،   1/39  

اأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له.

واملح��سر. اجلمعية  جل�س�ت  امل�دة 40 : 

يراأ�ض اجلمعية العمومية رئي�ض جمل�ض االإدارة وعند غيابه يراأ�سها نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة �أو ع�سو جمل�ض االإدارة الذي ينتدبه   1/40  

جمل�ض االإدارة لذلك. وتعني اجلمعية العمومية مقررًا لالجتماع ومراجعني اثنني لفرز االأ�سوات بناًء على تر�سيح رئي�ض االجتماع.

تدون ال�سركة حما�سر اجتماعات اجلمعية العمومية واإثبات احل�سور يف دفاتر حتفظ لهذا الغر�ض وتوقع من قبل رئي�ض االجتماع   2/40  

املعني ومقرر اجلمعية وجامعي االأ�سوات ومدققي احل�سابات ويكون املوقعون على حما�سر االجتماعات م�سوؤولني عن �سحة البيانات 

الواردة فيها.

الت�سويت. امل�دة 41 : 

يكون الت�سويت يف اجلمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئي�ض اجلمعية اإال اإذا قررت اجلمعية العمومية طريقة معينة للت�سويت،   1/41  

ويجب اأن يكون الت�سويت �سريًا اإذا تعلق االأمر بانتخاب اأع�ساء جمل�ض االإدارة �أو بعزلهم �أو مب�ساءلتهم.

ال يجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية العمومية اأن ي�سرتك يف الت�سويت عن نف�سه �أو عمن ميثله يف امل�سائل التي تتعلق مبنفعة خا�سة   2/41  

به �أو مبن ميثله �أو بخالف قائم بينه �أو بني من ميثله وبني ال�سركة.

الت�أ�سي�سية. العمومية  اجلمعية  انعق�د  امل�دة 42 : 

يدعو املوؤ�س�سون خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإغالق باب االكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة امل�ساهمني اإىل عقد جمعية عمومية تاأ�سي�سية   1/42  

وذلك يف املكان والزمان املعينني يف اإعالن الدعوة لبحث جميع اإجراءات التاأ�سي�ض والتثبت من �سحتها وموافقتها للقانون وتعيني 

مدققي احل�سابات وحتديد اأتعابهم واالإعالن عن تاأ�سي�ض ال�سركة نهائيًا.

اجلمعية العمومية الع�دية. امل�دة 43 : 

يف  االأقل  على  مرة  يحدده، وتنعقد  الذي  واملكان  الزمان  يف  وجهًا لذلك  راأى  كلما  العادية  العمومية  اجلمعية  دعوة  االإدارة  ملجل�ض   1/43  

ال�سنة بناًء على دعوة جمل�ض االإدارة خالل االأ�سهر االأربعة التالية لنهاية ال�سنة املالية وذلك يف املكان والزمان املعينني يف اإعالن 

الدعوة لالجتماع.

تنعقد اجلمعية العمومية ال�سنوية ملناق�سة ودرا�سة تقرير جمل�ض االإدارة عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل خالل ال�سنة وملناق�سة   2/43  

ودرا�سة تقرير مدقق احل�سابات والت�سديق على ميزانية ال�سنة املالية وح�ساب االأرباح واخل�سائر واملوافقة على قواعد توزيع االأرباح 

االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  ذمة  واإبراء  اأتعابهم  وحتديد  احل�سابات  مدققي  وتعيني  االقت�ساء  عند  االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  والنتخاب 

ومدققي احل�سابات من امل�سوؤولية �أو تقرير رفع دعوى امل�سوؤولية عليهم بح�سب االأحوال.

على جمل�ض االإدارة دعوة اجلمعية العمومية العادية لالجتماع متى طلب منه ذلك مدقق احل�سابات �أو ع�سرة من امل�ساهمني على   3/43  

%( ثالثني يف املائة من راأ�ض املال كحد اأدنى، ويجب توجيه الدعوة يف احلالتني خالل خم�سة ع�سر يومًا من  االأقل ميلكون )30 

تاريخ تقدمي ذلك الطلب، على اأن يعقد االجتماع يف فرتة ال تتجاوز )45( خم�سة واأربعني يومًا من تقدمي ذلك الطلب.



5253

العمومية غري الع�دية. اجلمعية  امل�دة 44 : 

جتتمع اجلمعية العمومية غري العادية بناًء على دعوة جمل�ض االإدارة يف الزمان واملكان الذي يحدده، وعلى املجل�ض دعوتها لالجتماع   1/44  

%( اأربعني يف املائة على االأقل من راأ�ض مال ال�سركة ويف هذه احلالة يجب على  اإذا طلب منه ذلك م�ساهمون حائزون على )40 

املجل�ض توجيه الدعوة لالجتماع خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ تقدمي الطلب، على اأن يعقد االجتماع يف فرتة ال تتجاوز )45( 

خم�سة واأربعني يومًا من تقدمي ذلك الطلب.

الأ�س��سي. النظ�م  تعديل  امل�دة 45 : 

مع مراعاة اأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له، والقانون االحتادي   1/45  

رقم )6( ل�سنة 2007 وفيما عدا زيادة التزامات امل�ساهمني التي ي�سرتط فيها موافقة جميع امل�ساهمني �أو تعديل الغر�ض االأ�سا�سي 

لل�سركة �أو نقل املركز الرئي�سي لل�سركة اإىل بلد اأجنبي، يجوز للجمعية العمومية غري العادية اأن تعدل النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأيًا 

كانت اأحكامه مبا يف ذلك زيادة راأ�ض املال �أو تخفي�سه �أو اإطالة �أو تق�سري مدة ال�سركة �أو اإدماج ال�سركة يف �سركة اأخرى �أو بيعها، 

وي�سرتط اأن يكون مو�سوع التعديل قد ف�سل يف اإعالن الدعوة.

الأعم�ل. جدول  امل�دة 46 : 

مع مراعاة حكم املادة )129( من القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له،   1/46  

للجمعية  يكون  ذلك  ومع  الدعوة.  باإعالن  املرفق  االأعمال  جدول  يف  الواردة  امل�سائل  غري  يف  تتداول  اأن  العمومية  للجمعية  يجوز  ال 

العمومية احلق يف املداولة يف الوقائع اخلطرية التي تتك�سف اأثناء ذلك االجتماع.

القرارات. الزامية  امل�دة 47 : 

قرارات اجلمعية العمومية ال�سادر طبقًا الأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني   1/47  

جلميع  ملزمة  النظام  اأعماله وهذا  وتنظيم  التاأمني  هيئة  ان�ساء  �ساأن  يف   2007 رقم )6( ل�سنة  االحتادي  له، والقانون  املعدلة 

امل�ساهمني مبن فيهم الغائبون واملخالفون يف الراأي.

الب�ب ال�س�د�س: يف مدقق احل�س�ب�ت

احل�س�ب�ت. مدقق  امل�دة 48 : 

يكون لل�سركة مدقق ح�سابات �أو اأكرث تعينه اجلمعية العمومية ملدة �سنة قابلة للتجديد وتقدر اأتعابه، وعليه مراقبة ح�سابات ال�سنة   1/48  

املالية التي عني لها. على �أال يتم اإعادة تعيني مدقق ح�سابات واحد اأكرث من خم�ض �سنوات ميالدية متتالية.

احل�س�ب�ت. مدقق  �سالحي�ت  امل�دة 49 : 

�ساأن  يف   1984 ل�سنة  رقم )8(  االحتادي  القانون  يف  عليها  املن�سو�ض  االلتزامات  وعليه  ال�سالحيات  احل�سابات  ملدقق  تكون   1/49  

ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له والقانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 2007 وله بوجه خا�ض احلق يف االطالع يف كل وقت 

على جميع دفاتر ال�سركة و�سجالتها وم�ستنداتها وغري ذلك من وثائق وله اأن يطلب االإي�ساحات التي يراها الزمة الأداء مهمته وله 

كذلك اأن يتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها، واإذا مل يتمكن من ا�ستعمال هذه ال�سالحيات اأثبت ذلك كتابة يف تقرير يقدم 

اإىل جمل�ض االإدارة فاإذا مل يقم املجل�ض بتمكني املدقق من اأداء مهمته وجب على املدقق اأن ير�سل �سورة من التقرير اإىل هيئة االوراق 

املالية وال�سلع وال�سلطات املخت�سة واأن يعر�سه على اجلمعية العمومية.
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مدقق احل�س�ب�ت. تقرير  امل�دة 50 : 

يقدم مدقق احل�سابات اإىل اجلمعية العادية تقريرًا ي�ستمل على البيانات املن�سو�ض عليها يف املادة )150( من القانون االحتادي   1/50  

رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له، وعليه اأن يح�سر اجتماع اجلمعية العمومية واأن يديل يف 

االجتماع براأيه يف كل ما يتعلق بعمله وبوجه خا�ض يف ميزانية ال�سركة.

يكون مدقق احل�سابات م�سوؤواًل عن �سحة البيانات الواردة يف تقريره بو�سفه وكياًل عن جمموع امل�ساهمني، ولكل م�ساهم يف اأثناء   2/50  

عقد اجلمعية العمومية اأن يناق�ض تقرير املدقق واأن ي�ستو�سحه عما ورد فيه.

يحق ملدقق احل�سابات ا�ستالم كافة االإ�سعارات واملرا�سالت االأخرى املتعلقة باأية جمعية عمومية التي يحق لكل م�ساهم ا�ستالمها.   3/50  

الب�ب ال�س�بع: م�لية ال�سركة

ال�سركة. دف�تر  امل�دة 51 : 

على جمل�ض االإدارة اأن يحتفظ بدفاتر ح�سابات منتظمة ح�سب االأ�سول الإعطاء �سورة �سحيحة وعادلة عن و�سع اأعمال ال�سركة   1/51  

ولتف�سري تعامالتها وحتفظ هذه الدفاتر طبقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها واملطبقة دوليًا، وال يحق الأي م�ساهم يف ال�سركة 

فح�ض دفاتر احل�سابات تلك اإال مبوجب تفوي�ض بهذا املعنى �سادر عن جمل�ض االإدارة. 

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من كل �سنة وي�ستثنى من ذلك ال�سنة املالية االأوىل لل�سركة فتبداأ   2/51  

من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتنتهي يف 31 دي�سمرب من ال�سنة التالية.

ال�سركة. ميزانية  امل�دة 52 : 

على جمل�ض االإدارة اأن يعد عن كل �سنة مالية قبل االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية العادية ب�سهر على االأقل ميزانية ال�سركة   1/52  

وح�ساب االأرباح واخل�سائر، وعلى املجل�ض اأي�سًا اأن يعد تقريرًا عن ن�ساط ال�سركة خالل ال�سنة املالية وعن مركزها املايل يف ختام 

ال�سنة ذاتها والطريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�سافية. 

القتط�ع�ت. امل�دة 53 : 

نزول  عن  التعوي�ض  �أو  ال�سركة  موجودات  ال�ستهالك  يحددها  ن�سبة  ال�سافية  غري  ال�سنوية  االأرباح  من  يقتطع  اأن  االإدارة  ملجل�ض   1/53  

قيمتها، ويتم الت�سرف يف هذه االأموال بناًء على قرار من جمل�ض االإدارة وال يجوز توزيعها على امل�ساهمني. 

الأرب�ح. توزيع  امل�دة 54 : 

توزع االأرباح ال�سنوية ال�سافية لل�سركة بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف االأخرى كما يلي:

تقتطع ن�سبة )10%( ع�سرة يف املائة من االأرباح ال�سافية تخ�س�ض حل�ساب االحتياطي القانوين ويقف هذا االقتطاع متى بلغ   1/54  

جمموع هذا االحتياطي قدرًا يوازي )50%( خم�سني يف املائة من راأ�ض مال ال�سركة املدفوع واإذا نق�ض االحتياطي وجب العودة 

اإىل االقتطاع. 

يجوز للجمعية العمومية بناًء على اقرتاح جمل�ض االإدارة اقتطاع ما ال يزيد على ن�سبة )10%( ع�سرة يف املائة اأخرى تخ�س�ض   2/54  

االإدارة.  جمل�ض  من  اقرتاح  على  بناًء  العادية  العمومية  اجلمعية  من  بقرار  االقتطاع  هذا  وقف  ويجوز  نظامي.  احتياطي  لتكوين 

وي�ستخدم هذا االحتياطي يف االأغرا�ض التي تقررها اجلمعية العمومية العادية بناًء على اقرتاح من جمل�ض االإدارة. 

يخ�س�ض مبلغ يعادل )5%( خم�سة باملائة من قيمة االأ�سهم املدفوعة على امل�ساهمني كح�سة اأوىل من االرباح حتدده اجلمعية   3/54  

العمومية العادية بناًء على اقرتاح جمل�ض االدارة. على اأنه اإذا مل ت�سمح االأرباح ال�سافية يف �سنة من ال�سنني بتوزيع هذه احل�سة 

فال يجوز املطالبة بها من اأرباح ال�سنني التالية.
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اجلمعية  وحتدد  االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  ملكافاأة  املتبقي  من  املائة  يف  ع�سرة  عن )%10(  تزيد  ال  ن�سبة  تقدم  ما  بعد  يخ�س�ض   4/54  

العمومية قيمتها كل �سنة.

يوزع الباقي من �سايف االأرباح �أو جزء منها بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية على االأرباح �أو يرحل اإىل ال�سنة املقبلة �أو   5/54  

يخ�س�ض الإن�ساء احتياطي نظامي غري عادي، وفقًا ملا يقرره جمل�ض االإدارة.

الحتي�طية. الأموال  امل�دة 55 : 

يتم الت�سرف يف املال االحتياطي بناًء على قرار جمل�ض االإدارة يف االأوجه التي حتقق م�سالح ال�سركة وال يجوز توزيع االحتياطي     1/55  

على                           تزيد  ال  اأرباح  توزيع  لتاأمني  املدفوع  املال  راأ�ض  ن�سف  على  منه  زاد  ما  ا�ستعمال  يجوز  واإمنا  امل�ساهمني  على  القانوين 

يجوز  ال  كما  الن�سبة،  هذه  بتوزيع  ت�سمح  ال  التي  ال�سنوات  يف  امل�ساهمني  على  املدفوع  املال  راأ�ض  من  املائة  يف  ع�سرة   )%10(

ا�ستخدام االحتياطي يف غري االأغرا�ض املخ�س�ض لها اإال بقرار من اجلمعية العمومية العادية.

الأرب�ح. دفع  امل�دة 56 : 

التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   1984 ل�سنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  من   )194( املادة  باأحكام  االإخالل  مراعاة  عدم  مع   1/56  

والقوانني املعدلة له تدفع ح�س�ض االأرباح اإىل امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�ض االإدارة. 

الت�أ�سي�س. م�س�ريف  امل�دة 57 : 

تخ�سم امل�ساريف واالأتعاب املدفوعة يف �سبيل تاأ�سي�ض ال�سركة من ح�ساب امل�سروفات العمومية.  1/57  

الب�ب الث�من: يف املن�زع�ت

املدنية. امل�سوؤولية  دعوى  امل�دة 58 : 

االأخطاء  ب�سبب  االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  �سد  املدنية  امل�سوؤولية  دعوى  �سقوط  العمومية  اجلمعية  من  ي�سدر  قرار  اأي  على  يرتتب  ال   1/58  

التي تقع منهم يف ممار�سة اخت�سا�ساتهم، واإذا كان الفعل املوجب للم�سوؤولية قد عر�ض على اجلمعية العمومية بتقرير من جمل�ض 

االإدارة �أو مدقق احل�سابات و�سادقت عليه فاإن دعوى امل�سوؤولية ت�سقط مب�سي �سنة من تاريخ انعقاد اجلمعية. 

مع ذلك اإذا كان الفعل املن�سوب اإىل اأع�ساء جمل�ض االإدارة يكون جرمية جنائية فال ت�سقط دعوى امل�سوؤولية اإال ب�سقوط الدعوى   2/58  

العمومية. 

ال�سركة. م�سوؤولية  امل�دة 59 : 

تكون ال�سركة يف حدود موجوداتها م�سئولة عن تعوي�ض اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�ض االإدارة، واأي مدير يف ال�سركة عن اأية م�سوؤولية   1/59  

يتحملها )با�ستثناء امل�سوؤولية اجلنائية( نتيجة للقيام بواجباته �أو مت�سلة بذلك �أو لها عالقة به، �سريطة اأن يكون ذلك ال�سخ�ض قد 

قام بذلك بح�سن نية ونتيجة العتقاده املعقول اأن ما قام به اإمنا هو ل�سالح �أو على االأقل ال يتعار�ض مع م�سالح ال�سركة. مع مراعاة 

اأن ذلك ال�سخ�ض ال ي�ستحق اأي تعوي�ض بخ�سو�ض اأية مطالبة �أو م�ساألة ثبتت م�سوؤوليته عنها جتاه ال�سركة مبقت�سى حكم �سادر من 

حمكمة خمت�سة. 

دعوى  �أو  مطالبة  باأي  واملتعلقة  ال�سخ�ض  ذلك  يتكبدها  التى  والتكاليف  واالأتعاب  امل�ساريف  كافة  دفع  عن  م�سوؤولة  ال�سركة  تكون   2/59  

�أو اإجراءات ق�سائية �أو خالف ذلك، والتى تاأكد التزامه بها مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر تلك النا�سئة عن الدعاوى 

اجلنائية التى تنتهي برباءته منها �أو اإ�سقاط التهمة عنه.
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الب�ب الت��سع: يف حل ال�سركة وت�سفيته�

احلل. اأ�سب�ب  امل�دة 60 : 

حتل ال�سركة الأحد االأ�سباب االآتية:  1/60  

1/1/60   انتهاء املدة املحددة لل�سركة ما مل جتدد وفقًا للقواعد الواردة بهذا النظام؛   

2/1/60   انتهاء الغر�ض الذي اأ�س�ست ال�سركة من اأجله؛   

3/1/60   �سدور قرار من اجلمعية العمومية غري العادية باإنهاء مدة ال�سركة؛   

4/1/60   �سدور حكم ق�سائي نهائي؛   

5/1/60   اندماج ال�سركة يف �سركة اأخرى.   

اخل�س�ئر. ب�سبب  احلل  امل�دة 61 : 

يف  للنظر  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  دعوة  االإدارة  جمل�ض  على  وجب  املال  راأ�ض  ن�سف  االأقل  على  ال�سركة  خ�سائر  بلغت  اإذا   1/61  

ا�ستمرار ال�سركة �أو حلها. وال يكون اأي قرار بحل ال�سركة قبل املدة املحددة يف املادة )4( من هذا النظام االأ�سا�سي �سحيحًا اإال 

اإذا �سدر باأغلبية امل�ساهمني الالزمة املن�سو�ض عليها يف املادة )141( من القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن 

ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له.

ال�سركة. ت�سفية  امل�دة 62 : 

عند انتهاء مدة ال�سركة �أو حلها قبل االأجل املحدد تعني اجلمعية العمومية بناًء على طلب جمل�ض االإدارة طريقة الت�سفية وتعني   1/62  

م�سفيًا �أو اأكرث وحتدد �سلطتهم وتنتهي وكالة جمل�ض االإدارة بتعيني امل�سفني. اأما �سلطة اجلمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة 

الت�سفية اإىل اأن يتم اإخالء عدة امل�سفني. 

الب�ب الع��سر: اأحك�م خت�مية

الراعية. القوانني  امل�دة 63 : 

تطبق اأحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له، والقانون االحتادي رقم   1/63  

هذا  يف  �أو  التاأ�سي�ض  عقد  يف  خا�ض  ن�ض  �ساأنه  يف  يرد  مل  اأعماله  فيما  وتنظيم  التاأمني  هيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   2007 )6( ل�سنة 

النظام.

الأ�سهم. ا�ستبدال  امل�دة 64 : 

ت�ستبدل ال�سركة- عند اكتمال اإدراج اأ�سهمها يف �سوق مايل مرخ�ض يف الدولة – بنظام �سجل االأ�سهم وال�سهادات املوؤقتة باالأ�سهم   1/64  

ونقل ملكيتها املعمول به حاليًا نظامًا الكرتونيًا لنقل ملكية االأ�سهم وقيدها وحفظها وفقًا للنظام املعمول به يف ذلك ال�سوق لقيد 

وت�سجيل االأ�سهم. وتعترب البيانات الواردة يف هذا النظام االلكرتوين نهائية وملزمة وال يجوز الطعن عليها �أو طلب نقلها �أو تغيريها 

وال�سلع  لالأوراق  االإمارات  �سوق  هيئة  �ساأن  يف   2000 ل�سنة  رقم )4(  القانون  يف  عليها  املن�سو�ض  والنظم  وفقًا لالإجراءات  اإال 

وتعديالته واالأنظمة واللوائح والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه �أو املنفذة له.
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املواد. اإحدى  اإبط�ل  امل�دة 65 : 

ما مل يق�ض ال�سياق خالف ذلك، ال يعترب نفاذ اأي مادة من مواد هذا النظام االأ�سا�سي حمددًا �أو مقيدًا باالإحالة على اأي مادة اأخرى   1/65  

�أو اال�ستنتاج منها. ويف حالة اعتبار اأي مادة �أو اأي جزء منها غري قانوين �أو غري نافذ، فاإن ذلك ال مي�ض من �سالمة بقية املواد �أو 

اجلزء ال�سحيح من املادة املعنية باأي حال من االأحوال.

احلوكمة. امل�دة 66 : 

املوؤ�س�سي  االن�سباط  ومعايري  �سوابط  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )518( رقم  الوزاري  القرار  اإدارتها  وجمل�ض  ال�سركة  على  ي�سري   1/66  

وتعديالته ويعترب هذا القرار واأية قرارات تلحق به والقرارات التي ت�سدرها الهيئة جزءًا ال يتجزاأ من النظام االأ�سا�سي لل�سركة 

ومكماًل له.

والن�سر. اليداع  امل�دة 67 : 

يودع هذا النظام وين�سر طبقًا للقانون.   1/67  


