المادة

التص االصلي قبل التعديل

النص المقترح مع إظهار التعديالت المقترحة

ت يد

تأسس الشر ة الوطنية للتأ ينا العا ة شر ة ساه ة عا ة – في إ ار دبي بدولة
اإل ارا العربية ال تحد وب وج الرخصة التجارية رقم  205338صادر بتاريخ
 1980/11/26ن دائر التن ية اإلقتصادية بإ ار دبي وب وج عقد التأسيس والنظام
األساسي للشر ة ال ؤرخ في  2000/06/12وال صدق لدى هيئة األوراق ال الية والسلع
وال وث) حس األصول ن قبل ال ات العدل بالرقم  2019/1/86033بتاريخ
 2019/04/18وبعد صدور وافقة ال صرف ال ر زي و وفقا ً ألح ام القانون اإلتحادي
رقم ( )2لسنة  2015في شأن الشر ا التجارية والقوانين ال عدلة له.

تأسس الشر ة الوطنية للتأ ينا العا ة شر ة ساه ة عا ة – في إ ار دبي بدولة
اإل ارا العربية ال تحد وب وج الرخصة التجارية رقم  205338صادر بتاريخ
 1980/11/26ن دائر التن ية اإلقتصادية بإ ار دبي وب وج عقد التأسيس والنظام
األساسي للشر ة ال ؤرخ في  2000/06/12وال صدق لدى هيئة األوراق ال الية والسلع
وال وث) حس األصول ،وبعد صدور وافقة ال صرف ال ر زي و هيئة االوراق ال الية
و السلع و وفقا ً ألح ام ال رسوم بقانون إتحادي رقم ( )32لسنة  2021بشأن الشر ا
التجارية.

بتاريخ  2021/10/12إنعقد إجت اع الج عية الع و ية للشر ة وقرر ب وج قرار خاص
ال وافقة عل تعديل بعض واد النظام األساسي و ذلك عل النحو التالي:

بتاريخ  2022/03/31إنعقد إجت اع الج عية الع و ية للشر ة وقرر ب وج
خاص ال وافقة عل تعديل بعض واد النظام األساسي و ذلك عل النحو التالي:

قرار

يعني القانون اإلتحادي رقم ( )2لسنة  2015في شأن الشر ا التجارية و تعديـته

يعني ال رسوم بقانون إتحادي رقم ( )32لسنة  2021بشأن الشر ا التجارية

( )01التعاريف
قانون الشر ا :
()19
إدار الشر ة
()20
د العضوية
ب جلس اإلدار

أ.

يتول إدار الشر ة جلس إدار ون ن عدد ( )7أعضاء تنتخب م الج عية
الع و ية لل ساه ين بالتصوي السري الترا ي ،ع اإللتزام بالضوابط و
الشروط الصادر عن ال يئة ب ذا الشأن.

أ.
ب.
ج.
د.
ه.

يتول ل عضو ن أعضاء جلس اإلدار نصبه ل د ثـث سنوا
يـدية ،وفي ن اية هذه ال د يعاد تش يل ال جلس ،ويجوز إعاد إنتخا
د عضويت م.
األعضاء الذين إنت
ل جلس اإلدار أن يعين أعضاء في ال را ز التي تخلو في أثناء السنة عل
أن يعرض هذا التعيين عل الج عية الع و ية في أول إجت اع ل ا إلقرار
تعيين م أو تعيين غيرهم.
إذا بلغ ال را ز الشاغر ربع عدد أعضاء ال جلس أو أ ثر خـل د
والية جلس اإلدار وج عل ال جلس دعو الج عية الع و ية لإلجت اع
خـل ثـثين يو ا ً ن تاريخ خلو آخر ر ز إلنتخا ن ي أل ال را ز
الشاغر  ،وفي ج يع األحوال ي ل العضو الجديد د سلفه.
إذا ان عضو جلس اإلدار ي ثل الح و ة أو أي شخص إعتباري في
عضوية جلس اإلدار ب وج تا صادر ن الج ة التي ي ثل ا فيجوز
ل ذه الج ة تغيير ن ي ثل ا في عضوية جلس اإلدار ب وج تا رس ي
وجه للشر ة ب ذا الشان ،و ي ل العضو الجديد د سلفه.
يشغر نص عضو ال جلس في إحدى الحاال التالية:

أ.

أ.
ب.

ج.
د.

السند القانوني

يتول إدار الشر ة جلس إدار ون ن عدد تسعة ( )9أعضاء تنتخب م
الج عية الع و ية لل ساه ين بالتصوي السري الترا ي ،ع اإللتزام
بالضوابط و الشروط الصادر عن ال يئة ب ذا الشأن.
يتول ل عضو ن أعضاء جلس اإلدار نصبه ل د ثـث سنوا يـدية،
وفي ن اية هذه ال د يعاد تش يل ال جلس ،ويجوز إعاد إنتخا األعضاء
د عضويت م.
الذين إنت
ل جلس اإلدار أن يعين أعضاء في ال را ز التي تخلو في أثناء السنة خـل
د أقصاها ثـثين ( )30يو ا عل أن يعرض هذا التعيين عل الج عية
الع و ية في أول إجت اع ل ا إلقرار تعيين م أو تعيين غيرهم .وي ل العضو
الجديد د سلفه ،وفي حال عدم تعيين عضو جديد بال ر ز الشاغر خـل تلك
ال د وج عل ال جلس فتح با الترشيح إلنتخا عضو لل ر ز الشاغر
في أول إجت اع للج عية الع و ية ،وي ل العضو الجديد د سلفه.
إذا بلغ ال را ز الشاغر ربع عدد أعضاء ال جلس أو أ ثر خـل د والية
جلس اإلدار وج عل ال جلس دعو الج عية الع و ية لإلجت اع خـل
ثـثين يو ا ً ن تاريخ خلو آخر ر ز إلنتخا ن ي أل ال را ز الشاغر ،
وفي ج يع األحوال ي ل العضو الجديد د سلفه.
إذا ان عضو جلس اإلدار ي ثل الح و ة أو أي شخص إعتباري في
عضوية جلس اإلدار ب وج تا صادر ن الج ة التي ي ثل ا فيجوز
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توف أو أصي بعارض ن عوارض األهلية أو أصبح عاجزا بصور
أخرى عن الن وض ب ا ه عضو في جلس اإلدار  ،أو
إذا أدين بأية جري ة خلة بالشرف واأل انة ،أو
إذا أعلن إفـسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حت لو لم يقترن ذلك
بإش ار إفـسه ،أو
إذا استقال ن نصبه ب وج إشعار خطي أرسله للشر ة ب ذا ال عن  ،أو
إذا صدر قرار خاص عن الج عية الع و ية بعزله.
إذا تغي عضو جلس اإلدار عن حضور إجت اعا ال جلس ثـث
جلسا تتالية أو خ س جلسا تقطعة خـل د جلس اإلدار دون
عذر يقبله ال جلس أعتبر ستقيـ.
إذا ان عضويته خالفة ألح ام ال اد ( )149ن قانون الشر ا .

تا

ه.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

()38
افآ رئيس
وأعضاء جلس
االدار

أ .تت ون افأ رئيس وأعضاء جلس اإلدار ن نسبة ئوية ن الربح الصافي
عل ان ال تتجاوز  %10ن تلك االرباح للسنة ال الية بعد خصم ل ن
اإلست ـ ا و اإلحتياطا  ،ا يجوز ان تدفع الشر ة صاريف أو أتعابا ً أو
ي عضو ن
افأ إضافية أو رتبا ً ش ريا ً بالقدر الذي يقرره جلس اإلدار أل ّ
أعضائه إذا ان ذلك العضو يع ل في أي لجنة أو يبذل ج ودا ً خاصة أو يقوم
بأع ال إضافية لخد ة الشر ة فوق واجباته العادية عضو في جلس إدار
الشر ة ،وال يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو جلس اإلدار عن
اجت اعا ال جلس.
 .تخصم ن افأ رئيس جلس اإلدار و أعضاء جلس اإلدار الغرا ا التي
ت ون قد وقع عل الشر ة ن ال يئة أو السلطة ال ختصة بسب خالفا جلس
اإلدار لقانون الشر ا أو للنظام األساسي للشر ة خـل السنة ال الية ال نت ية،
و للج عية الع و ية عدم خصم تلك الغرا ا إذا تبين ل ا أن تلك الغرا ا ليس
ناتجة عن تقصير أو خطأ ن جلس اإلدار .

بأحـــــــ ــــــــام
ال ـرسوم.

رس ي

ل ذه الج ة تغيير ن ي ثل ا في عضوية جلس اإلدار ب وج
وجه للشر ة ب ذا الشان ،و ي ل العضو الجديد د سلفه.
يشغر نص عضو ال جلس في إحدى الحاال التالية:
توف أو أصي بعارض ن عوارض األهلية أو أصبح عاجزا بصور أخرى
عن الن وض ب ا ه عضو في جلس اإلدار  ،أو
إذا أدين بأية جري ة خلة بالشرف واأل انة ،أو
إذا أعلن إفـسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حت لو لم يقترن ذلك
بإش ار إفـسه ،أو
إذا استقال ن نصبه ب وج إشعار خطي أرسله للشر ة ب ذا ال عن  ،أو
إذا صدر قرار خاص عن الج عية الع و ية بعزله.
إذا تغي عضو جلس اإلدار عن حضور إجت اعا ال جلس ثـث جلسا
تتالية أو خ س جلسا تقطعة خـل د جلس اإلدار دون عذر يقبله
ال جلس أعتبر ستقيـ.
إذا ان عضويته خالفة ألح ام ال اد ( )149ن قانون الشر ا .

أ .تت ون افأ رئيس وأعضاء جلس اإلدار ن نسبة ئوية ن الربح الصافي
عل ان ال تتجاوز  %10ن تلك االرباح للسنة ال الية بعد خصم ل ن
اإلست ـ ا و اإلحتياطا  ،ا يجوز ان تدفع الشر ة صاريف أو أتعابا ً
ي عضو
أو افأ إضافية أو رتبا ً ش ريا ً بالقدر الذي يقرره جلس اإلدار أل ّ
ن أعضائه إذا ان ذلك العضو يع ل في أي لجنة أو يبذل ج ودا ً خاصة أو
يقوم بأع ال إضافية لخد ة الشر ة فوق واجباته العادية عضو في جلس
إدار الشر ة ،وال يجوز صرف بدل حضور لرئيس او عضو جلس اإلدار
عن اجت اعا ال جلس.
 .إستثناءا ن البند (أ) أعـه ،و ع راعا الضوابط التي تصدر عن ال يئة
ب ذا الشأن ،يجوز أن يصرف لعضو جلس اإلدار أتعابا عبار عن بلغ
قطوع ال يتجاوز ( )200,000ائتي الف درهم في ن اية السنة ال الية ،ت
ان النظام األساسي يس ح بذلك و بعد وافقة الج عية الع و ية عل صرف
تلك األتعا و ذلك في الحاال اآلتية:
 .1عدم تحقي) الشر ة أرباحا.
 .2إذا حقق الشر ة أرباحا و ان نصي عضو جلس اإلدار ن تلك
األرباح أقل ن ( )200,000ائتي الف درهم ،و في هذه الحالة ال
يجوز الج ع بين ال افأ و األتعا .
 .تخصم ن افأ رئيس جلس اإلدار و أعضاء جلس اإلدار الغرا ا
التي ت ون قد وقع عل الشر ة ن ال يئة أو السلطة ال ختصة بسب
خالفا جلس اإلدار لقانون الشر ا أو للنظام األساسي للشر ة خـل

ال اد  171ن
ال رسوم بقانون
إتحادي

السنة ال الية ال نت ية ،و للج عية الع و ية عدم خصم تلك الغرا ا إذا تبين
ل ا أن تلك الغرا ا ليس ناتجة عن تقصير أو خطأ ن جلس اإلدار .

()43
إختصاص
الج عية
الع و ية
السنوية

تختص الج عية الع و ية السنوية للشر ة عل وجه الخصوص بالنظر وإتخاذ قرار في
ال سائل اآلتية:

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.

()66
ساه ا
طوعية
ال سؤولية
ال جت عية
للشر ا

تختص الج عية الع و ية السنوية للشر ة عل وجه الخصوص بالنظر وإتخاذ قرار في
ال سائل اآلتية:

أ.

تقرير جلس اإلدار عن نشاط الشر ة وعن ر زها ال الي خـل السنة
وتقرير دققي الحسابا والتصدي) علي ا.
يزانية الشر ة وحسا األرباح والخسائر.
إنتخا أعضاء جلس اإلدار عند اإلقتضاء.
تعيين دققي الحسابا وتحديد أتعاب م.
قترحا جلس اإلدار بشأن توزيع األرباح سواء ان توزيعا نقدية
أم أس م نحة.
قترح جلس اإلدار بشأن افأ أعضاء جلس اإلدار وتحديدها.
إبراء ذ ة أعضاء جلس اإلدار  ،أو عزل م ورفع دعوى ال سؤولية علي م
حس األحوال.
إبراء ذ ة دققي الحسابا  ،أو عزل م ورفع دعوى ال سؤولية علي م حس
األحوال.

يجوز للشر ة ب وج قرار خاص بعد إنقضاء سنتين اليتين ن تاريخ تأسيس ا و تحقيق ا
أرباحا ،أن تقدم ساه ا طوعية ألغراض خد ة ال جت ع ،و يج أال تزيد عل ()%2
ن توسط االرباح الصافية للشر ة خـل السنتين ال اليتين السابقتين للسنة التي تقدم في ا
تلك ال ساه ة الطوعية.

ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
.1
.2
.3

ال اد  179ن
ال رسوم بقانون
إتحادي

تقرير جلس اإلدار عن نشاط الشر ة وعن ر زها ال الي خـل السنة
وتقرير دققي الحسابا والتصدي) علي ا.
يزانية الشر ة وحسا األرباح والخسائر.
إنتخا أعضاء جلس اإلدار عند اإلقتضاء.
تعيين دققي الحسابا وتحديد أتعاب م.
قترحا جلس اإلدار بشأن توزيع األرباح سواء ان توزيعا نقدية أم
أس م نحة.
قترح جلس اإلدار بشأن افأ أعضاء جلس اإلدار وتحديدها.
إبراء ذ ة أعضاء جلس اإلدار أو عدم إبراء ذ ت م و عزل م ورفع دعوى
ال سؤولية علي م حس األحوال.
إبراء ذ ة دققي الحسابا أو عدم إبراء ذ ت م و عزل م ورفع دعوى
ال سؤولية علي م حس األحوال.

للشر ة بعد وافقة ال يئة أن تقرر ب وج قرار خاص تخصيص نسبة ن أرباح ا
السنوية أواألرباح ال ترا ة لل سؤولية ال جت عية.
تلتزم الشر ة باإلفصاح عل وقع ا اإلل تروني بعد انت اء السنة ال الية عن قيا ا
ب سؤوليت ا ال جت عية ن عد ه
يج أن يتض ن تقرير دق) الحسابا والبيانا ال الية السنوية للشر ة الج ة أو
الج ا ال ستفيد ن هذه ال ساه ة ال جت عية.

ال اد  244ن
ال رسوم بقانون
إتحادي

