
 

 

SALAMA - Confidential  

 Islamic Arab Insurance Company - SALAMA (PSC)     ( ع.م.شسالمة ) –الشركة اإلسالمية العربية للتأمين  

Amendments to the Article of Association    تعديالت على النظام األساس ي 

  

 التسلسل املادة  النص قبل التعديل النص بعد التعديل

في شأن    2021لسنة    ( 32)تحادي رقم  اوملا كان املرسوم  بقانون  

في   الصادر  التجارية  إلغاء    9/2021/ 20الشركات  على   نص  قد 

في شأن الشركات التجارية    2015لسنة   (2)تحادي رقم  القانون ال 

العامة   املساهمة  الشركات  على  وأوجب  له،  املعدلة  والقوانين 

 ية بما يتوافق مع أحكامه.   القائمة بتعديل أنظمتها األساس

  

إجتمعت الجمعية العمومية للشركة وقررت                         بتاريخ   

على   املوافقة  قرار خاص  املعّدل  ابموجب  األساس ي  النظام  عتماد 

لسنة     (32)للشركة ليتوافق وأحكام املرسوم  بقانون اتحادي  رقم  

 في شأن الشركات التجارية.     2021

القانون اإلتحادي رقم   في شأن    2015لسنة  (  2)وملا كان 

قد نص على      3/2015/  25الشركات التجارية الصادر في  

رقم   اإلتحادي  القانون  في شأن     1984سنة   ل(  8)إلغاء 

على   وأوجب  له،   املعدلة  والقوانين  التجارية  الشركات 

أنظمتها   بتعديل  القائمة  العامة  املساهمة  الشركات 

   .األساسية بما يتوافق مع أحكامه

  

العمومية  ا  25/04/2016بتاريخ    الجمعية  جتمعت 

عتماد  ا للشركة وقررت بموجب قرار خاص املوافقة على  

النظام األساس ي املعّدل للشركة ليتوافق وأحكام القانون  

رقم  ال الشركات     2015لسنة     (2)تحادي  شأن  في 

 التجارية.   

 1  تمهيد 

 

   2021لسنة   (32)املرسوم   بقانون اتحادي  رقم     قانــون الشركات:

 تعديالت قد تطرأ عليه.   ية أ و بشأن الشركات التجارية 

 

 التعاريف 

  2015لسنة    ( 2)قانــون الشركات: القانون التحادي رقم  

 ية تعديالت قد تطرأ عليه.   أ بشأن الشركات التجارية و 
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  : إضافة تعريف

في  التنفيذيةاإلدارة   من  وكل  ونوابه  للشركة  التنفيذي  الرئيس   :

التنفيذية   اإلدارة  ومسؤولي  العليا  التنفيذية  الوظائف  مستوى  

 
 
 في مناصبهم من قبل مجلس اإلدارة.    الذين تم تعيينهم شخصيا

 ل يوجد تعريف لإلدارة التنفيذية  

:  يعني املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية  املصرف املركزي 

املتحدة باعتباره مرجع النظر في جميع ما يتعلق بشركات التأمين  

   2020لسنة   ( 25)بموجب أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم 

  (14)في شأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم  

  في شأن املصرف املركزي وتنظيم املنشآت واألنشطة 2018لسنة 

 املالية.   

العربية   اإلمارات  بدولة  التأمين  هيئة  التأمين:  هيئة 

 املتحدة 
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  :(النص بعد التعديل(ليصبح النص كاآلتي : 

مال   رأس  بمبلغ حدد  املصدر  )    939,588,998.00  الشركة  درهم 

و   ة وثالثين سعمائة وتسعت فقط   وثمانين  و مائة  خمسمليون  ثمانية 

وتسعين   وثمانية  وتسعمائة   
 
غير(  ألفا ل  على   درهم  موزع 

فقط  سهم    939,588,998.00 وثالثين  )  وتسعة  مليون  تسعمائة 

 وتسعمائة وثمانية وتسعين  مائة  خمسو 
 
ألفا   (سهموثمانية وثمانين 

سهم   كل  إماراتي  ( 1)قيمة  ذات  درهم  من  الشركة  أسهم  وجميع   ،

 لتزامات.الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق وال

صدر   
ُ
 رأس املال امل

بمبلغ   املصدر  الشركة  مال  رأس     1,210,000,000 حدد 

موزع    ومائتين وعشرة ماليين درهم() مليار  درهم إماراتي  

) مليار ومائتين وعشرة ماليين    سهم  1,210,000,000على   

سهم    (سهم كل  إماراتي  (1)قيمة  أسهم  درهم  وجميع   ،

في   البعض  بعضها  مع  متساوية  الفئة  ذات  من  الشركة 

 لتزامات. الحقوق وال
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  :(النص بعد التعديل (ليصبح النص كاآلتي : 

 إدارة الشركة  

غير    -ب اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  املجلس  أعضاء  أغلبية  تتكون 

من   األقل  على  املجلس  أعضاء  ثلث  يتكون  أن  ويجب  التنفيذيين، 

أعضاء مجلس إدارة مستقلين. على أل يقل تمثيل املرأة عن عضو  

واحد في تشكيل مجلس اإلدارة. كما يجب أن يكون الرئيس وأغلبية  

 .دارة من املتمتعين بجنسية الدولةأعضاء مجلس اإل 

 إدارة الشركة  

أعضاء    -ب أغلبية  تكون  أن  األحوال  جميع  في  يجب 

 املجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

 4 / ب  19

  :(النص بعد التعديل (ليصبح النص كاآلتي : 

 زيادة أو تخفيض رأس املال 

عن   . أ الصادرة  والشروط  الضوابط  مراعاة  هذا  مع  في  الهيئة 

أن، يجوز زيادة رأس مال الشركة املصّرح به
ّ
بإصدار أسهم    الش

حتياطي في رأس املال، أو تحويل السندات  جديدة، أو إدماج ال 

بقرار خاص    لى أسهم، وذلك إأو الصكوك التي تصدرها الشركة  

واملصرف   الهيئة  من  الالزمة  املوافقات  على  الحصول  بعد 

تم أداء رأس املال املصدر بالكامل،    املركزي بشرط أن يكون قد 

ويبين قرار زيادة رأس مال الشركة املصدر مقدار الزيادة وسعر  

إصدار األسهم الجديدة وإذا كانت الزيادة في  رأس مال الشركة  

 
 
حصصا تتضمن  صدر 

ُ
األحكام    امل وفق  تقييمها  فيتم  عينية 

الشركات   بقانون  الواردة  العينية  الحصص  بتقييم  املتعلقة 

  ( 3)يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ هذا القرار الخاص خالل  و 

ثالث سنوات من تاريخ صدوره وإل اعتبر القرار وكأنه لم يكن  

املدة   خالل  تنفيذها  يتم  لم  التي  الزيادة  مقدار  إلى  بالنسبة 

 رأس مال الشركة. ض كما يجوز تخفي املذكورة. 

 زيادة أو تخفيض رأس املال 

ا . أ موافقة  على  الحصول  التأمين  بعد  وهيئة  لهيئة 

الشركة   رأسمال  زيادة  يجوز  املختصة  والسلطة 

اإلسمية   القيمة  بنفس  جديدة  أسهم  بإصدار 

لألسهم األصلية أو بإضافة عالوة إصدار الى القيمة  

 رأس مال الشركة.  ض اإلسمية كما يجوز تخفي
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  :(النص بعد التعديل (ليصبح النص كاآلتي : 

 األطراف ذات العالقةالصفقات مع 

ل يجوز للشركة عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة فيما   . أ

إل بموافقة مجلس اإلدارة،   % من رأسمال الشركة5ل يجاوز  

وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك  بعد   

تحددها   التي  والشروط  للضوابط  وفقا  الصفقات  تقييم 

الهيئة. ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل  تقريره  

التي   املالية  والتعامالت  املصالح  تعارض  بصفقات  بيان  على 

وأي الشركة  بين  واإلجراءات   تمت  العالقة  ذات  األطراف  من 

خذت بشأنهااالتي    . تُ

يتعين على الطرف ذي العالقة قبل إبرام صفقة مع الشركة،    .ب

اإلفصاح ملجلس اإلدارة عن طبيعة الصفقة وشروطها وجميع  

الشركتين   في  مساهمته  أو  حصته  عن  الجوهرية  املعلومات 

 طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته فيها.

على رئيس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام صفقات مع    يجب .ت

األطراف ذات العالقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي على البيانات  

الصفقة،   وتفاصيل  العالقة،   ذي  الطرف  عن  واملعلومات 

وأي   الصفقة  في  العالقة  ذي  للطرف  الفائدة  ومدى  وطبيعة 

تأكيد خطي  بيانات أو معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة، مع  

أن شروط الصفقة مع الطرف ذي العالقة عادلة ومعقولة وفي  

 مصلحة مساهمي الشركة.   

 الصفقات مع األطراف ذات العالقة

ل يجوز للشركة عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة  

يجاوز    ل  بموافقة  5فيما  إل  الشركة  رأسمال  من   %

للشركة   العمومية  الجمعية  وبموافقة  اإلدارة،  مجلس 

فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع األحوال  

مدقق   على  ويتعين  الهيئة،  لدى  معتمد  مقيم  بواسطة 

الشركة أن بيان بصفقات   حسابات  تقريره على  يشتمل 

تعارض املصالح والتعامالت املالية التي تمت بين الشركة  

التي   واإلجراءات  العالقة  ذات  األطراف  من  ُتخذت  اوأي 

 بشأنها. 
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 ليصبح النص بعد التعديل: 

 : مسؤولية اعضاء املجلس تجاه الشركة واملساهمين والغير

 

اإلدارة   . أ مجلس  التنفيذية  أعضاء  تجاه  واإلدارة  مسؤولون 

وإساءة   الغش  أعمال  جميع  عن  والغير  واملساهمين  الشركة 

وهذا  ستعمال  ا الشركات  لقانون  مخالفة  كل  وعن  السلطة، 

شرط   كل  ويبطل  اإلدارة،  في  الخطأ  وعن  األساس ي،  النظام 

 يقض ي بغير ذلك.  

 

)أ( من هذه املادة على    تقع املسؤولية املنصوص عليها في البند .ب

اإلدارة   مجلس  أعضاء  صدر  إجميع  قرار  عن  الخطأ  نشأ  ذا 

واملساهمين  عضاء  أمسؤولية   الشركة  تجاه  املجلس 

 والغير: 

 

الشركة   . أ تجاه  مسؤولون  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

واملساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة  

لقانون   مخالفة  كل  وعن  السلطة،  إستعمال 

في   الخطأ  وعن  األساس ي،  النظام  وهذا  الشركات 

 اإلدارة، ويبطل كل شرط يقض ي بغير ذلك.  

 

تقع املسؤولية املنصوص عليها في البند )أ( من هذه   .ب

اإلدارة   مجلس  أعضاء  جميع  على  نشأ  ذا  إاملادة 
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 باألغلبية  
 
بإجماع اآلراء. أما اذا كان القرار محل املسائلة صادرا

قد   كانوا  متى  املعارضون  عنه  يسأل  عتراضهم اثبتوا  أفال 

التي   بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد األعضاء عن الجلسة 

تنتفي مسؤوليته إل اذا ثبت عدم علمه  صدر فيها القرار   فال 

وتقع    ستطاعته اإلعتراض عليه.او علمه به مع عدم  أبالقرار  

من هذه املادة على اإلدارة    )أ(املسؤولية املنصوص عليها بالبند  

 .التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر منها

 تجاه املساهمين بالشركة. ويكون   .ت
 
يكون مجلس اإلدارة مسؤول

العدالة  ُمل  وضمان  املساهمين  حقوق  حماية  بضمان   
 
زما

 واملساواة بينهم وضمان حقوق األطراف األخرى ذات املصالح. 

يتمتع مجلس اإلدارة بالسلطة الكاملة في تنفيذ جميع األنشطة   .ث

ال فيما يتعلق  الالزمة لتوفير الرقابة واإلرشاد اإلستراتيجي الفع  

 بالشركة وإدارتها. 

مجلس   .ج بالهدف  يتحمل  مهامه  تنفيذ  عن  املسؤولية  اإلدارة 

في   الوضع  مع  للمساهمين  مستدامة  قيمة  خلق  في  املتمثل 

 العتبار حقوق أصحاب املصالح.

 عن أعمال الشركة حتى لو فوض   .ح
 
يكون مجلس اإلدارة مسؤول

 بعض صالحياته للجان أو اإلدارة التنفيذية 

 

يس أو أي من  يعتبر معزول من منصبه بقوة القانون كل من رئ  .خ

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية صدر  

حكم قضائي بات يثبت ارتكاب أي منهم ألعمال الغش أو إساءة  

استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعامالت تنطوي  

على تعارض مصالح، ول يقبل ترشحه لعضوية مجلس اإلدارة،  

مض ي    التنفيذية في الشركة إل بعدأو قيامه بمهام في اإلدارة  

ثالثة أعوام على األقل من تاريخ عزله. وفي حال تم عزل جميع  

أعضاء مجلس إدارة الشركة يجب على الهيئة دعوة الجمعية  

 العمومية لنتخاب مجلس إدارة جديد.   

كان   اذا  أما  اآلراء.  بإجماع  صدر  قرار  عن  الخطأ 

 باألغلبية فال يسأل عنه  
 
القرار محل املسائلة صادرا

عتراضهم بمحضر  اثبتوا  أاملعارضون متى كانوا قد  

عضاء عن الجلسة التي  الجلسة، فإذا تغيب أحد األ 

إل   تنتفي مسؤوليته  القرار فال  فيها  ثبت  ذا  إصدر 

ستطاعته  او علمه به مع عدم  أعدم علمه بالقرار  

 عتراض عليه.ال 

املساهمين   .ث تجاه   
 
مسؤول اإلدارة  مجلس  يكون 

حقوق   حماية  بضمان   
 
ُملزما ويكون  بالشركة. 

املساهمين وضمان العدالة واملساواة بينهم وضمان  

 ق األطراف األخرى ذات املصالح.حقو 

تنفيذ   .د في  الكاملة  بالسلطة  اإلدارة  مجلس  يتمتع 

واإلرشاد   الرقابة  لتوفير  الالزمة  األنشطة  جميع 

 ال فيما يتعلق بالشركة وإدارتها. ستراتيجي الفع  ال 

تنفيذ مهامه  .ذ يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية عن 

ن  بالهدف املتمثل في خلق قيمة مستدامة للمساهمي

 مع الوضع في العتبار حقوق أصحاب املصالح.

الشركة   .ر  أعمال  عن   
 
مسؤول اإلدارة  مجلس  يكون 

اإلدارة   أو  للجان  صالحياته  بعض  فوض  لو  حتى 

 . التنفيذية
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 ليصبح النص بعد التعديل: 

 

من قانون الشركات. تتكون مكافآة    171مع مراعاة أحكام املادة    -1

ن ل  أعلى    أعضاء مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي

بعد خصم كل  10تتجاوز   املنتهية  املالية  للسنة  الرباح  تلك  من   %

 ملا منصوص عليه في املادة )  اتي الستهالكات والحتياط
 
ج(  -58طبقا

مصا الشركة  تدفع  ان  يجوز  كما  النظام،  هذا    من 
 
أتعابا أو  ريف 

 بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألّي عضو  
 
 شهريا

 
إضافية أو مرتبا

  
 
من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا

واجباته   فوق  الشركة  لخدمة  إضافية  بأعمال  يقوم  أو  خاصة 

بدل   صرف  يجوز  ول  الشركة،   إدارة  مجلس  في  كعضو  العادية 

 عضو مجلس  اإلدارة عن اجتماعات املجلس.    حضور لرئيس او 

  

 

 

استثناء من البند األول من هذه املادة، ومع مراعاة الضوابط  التي  -2

مجلس   لعضو  يصرف  أن  يجوز  أن، 
ّ
الش بهذا  الهيئة  عن  تصدر 

 
 
أتعابا يتجاوز   اإلدارة  ل  مقطوع  مبلغ  عن    درهم    200,000  عبارة 

في نهاية السنة املالية، وبعد موافقة    )فقط مائتي ألف درهم ل غير(

الحالت   في  وذلك  األتعاب  تلك  صرف  على  العمومية  الجمعية 

 التالية:  

 عدم تحقيق الشركة أرباح   -أ

إذا حققت  الشركة أرباحا وكان نصيب عضو مجلس اإلدارة   -ب

)فقط مائتي ألف درهم    درهم  200,000من تلك األرباح أقل من  

   .، وفي هذه الحالة ل يجوز الجمع بين املكافأة واألتعابل غير(

 

 منح القروض واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  

املادة  .  3 أحكام  مراعاة  الشركات.    169مع  قانون  من 

من نسبة مئوية من  تتكون مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة  

 ملا منصوص  الربح الصافي  
 
ج( من  -58عليه في املادة )طبقا

النظام يجوز  هذا  كما  أو  أ،  مصاريف  الشركة  تدفع  ن 

 
 
 بالقدر الذي يقرره مجلس    إضافية   أتعابا

 
 شهريا

 
أو مرتبا

اإلدارة ألّي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل  

بأعمال   يقوم  أو  خاصة   
 
جهودا يبذل  أو  لجنة  أي  في 

عادية كعضو في  إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته ال 

 .مجلس إدارة الشركة
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 بعد التعديل:   الفقرة األولى ليصبح نص 

 إلجتماع الجمعية العمومية:  ةاالعالن عن الدعو 

توجه الدعوة لنعقاد اجتماع الجمعية العمومية إلى جميع   -1

املساهمين بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للضوابط  

والشروط التي تصدرها الهيئة، وقبل املوعد املحدد لالجتماع   

بمدة ل تقل عن واحد وعشرين  يوما  ،على أن يتم اإلعالن   

األولى   الدعو   - الفقرة  عن  الجمعية    ةالعالن  إلجتماع 

 العمومية:  

توجه الدعوة الى املساهمين لحضور إجتماعات الجمعية  

يوميتين محليتين تصدر   في صحيفتين  بإعالن  العمومية 

بكتب   املساهمين  وإخطار  العربية،  باللغة  إحداهما 

هاتفية  أمسجلة   نصية  رسائل  ارسال  خالل  من  و  أو 
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ئة  ويمكن إخطار   وفقا لطريقة اإلعالن التي تنص عليها الهي 

التقنية   وسائل  خالل  من  أو   مسجلة  بكتب  املساهمين 

 الحديثة.

 

املحدد  لكتروني  اإلبالبريد   املوعد  قبل  وذلك  إن وجد"   "

عش بخمسة  بعد  لالجتماع  وذلك  األقل  على  يوما  ر 

الدعوة   تتضمن  أن  الهيئة ويجب  الحصول على موافقة 

أوراق   من  صورة  وترسل  الجتماع  ذلك  أعمال  جدول 

 الدعوة الى الهيئة وهيئة التأمين والسلطة املختصة.

 

 

 بعد التعديل:  املادة  ليصبح نص 

 الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية 

خالل   . أ العمومية  الجمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  على  يجب 

رأى   كلما  وكذلك  املالية  السنة  لنهاية  التالية  األربعة  األشهر 

 وجها لذلك. 

يملكون   .ب أكثر  أو  ملساهم  أو  الحسابات  ملدقق  أو  للهيئة  يجوز 

الشركة على األقل كحد أدنى وألسباب جدية    أسهم%( من  10)

العمومية   الجمعية  لعقد  الشركة  إدارة  ملجلس  طلب  تقديم 

الجمعية   دعوة  الحالة  هذه  في  اإلدارة  مجلس  على  ويتعين 

الطلب.   تقديم  تاريخ  من  أيام  خمسة  خالل  ويتم  العمومية 

تاريخ   من   
 
يوما ثالثين  تجاوز  ل   مدة   خالل  الجمعية  انعقاد 

 لالجتماع.    الدعوة

 

متى   .ت لالنعقاد  العمومية  الجمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  على  

الدعوة   بتوجيه  املجلس  يقم  لم  فإذا  ذلك،   إليه  طلب 

مدقق  (5)خالل على   وجب  الطلب،  تاريخ  من  أيام  خمسة 

الحسابات توجيه الدعوة، ويتم انعقاد الجمعية خالل مدة ل  

 ول تجاوز ثالث (15)تقل عن  
 
 من تاريخ  خمسة عشر يوما

 
ين يوما

  . الدعوة لالجتماع 

 

للهيئة في األحوال التالية وبعد خمسة أيام من تاريخ طلبها من   .ث

بالدعوى   يقم  ولم  مقامه  يقوم  من  أو  الدارة  مجلس  رئيس 

الدعوة   الهيئة توجيه  لالنعقاد وجب على  العمومية  للجمعية 

  : لالجتماع على نفقة الشركة

 الدعوة إلجتماع الجمعية العمومية 

يجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية   -أ

املالية   السنة  لنهاية  التالية  األربعة  األشهر  خالل 

 وكذلك كلما رأى وجها لذلك.  

أو ملدقق الحسابات أو ملساهم أو أكثر  يجوز للهيئة   -ب

%( من رأسمال الشركة على األقل كحد  20يملكون )

إدارة   ملجلس  طلب  تقديم  جدية  وألسباب  أدنى 

العمومية  الشرك الجمعية  لعقد  على  ويتعين  ة 

الجمعية   دعوة  الحالة  هذه  في  اإلدارة  مجلس 

تقديم   تاريخ  من  أيام  خمسة  خالل  العمومية 

 الطلب.  

 

40 10 



 

 

SALAMA - Confidential  

ا -1  على 
 
يوما باملادة  اذا مض ى ثالثون  من    173ملوعد املحدد 

 قانون الشركات دون أن تدعى الى اإلنعقاد. 

األدنى   -2 الحد  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عدد  نقص  اذا 

 . لصحة انعقاده

في   -3 لها  تبين  لنظام  أي  اذا  أو  للقانون  مخالفة  وقوع  وقت 

 الشركة أو وقوع خلل في إدارتها. 

أو   -4 املساهم  لطلب  الشركة  إدارة  مجلس  إستجابة  عدم 

 لنص املادة 
 
 من قانون الشركات. 176املساهمين وفقا

املساهم    يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العمومية واشتراك .ج

قراراتها   على  والتصويت  مداولتها  التقنية  في  وسائل  بواسطة 

 
 
للضوابط والشروط الصادرة    الحديثة للحضور عن بعد، وفقا

 عن الهيئة.

 

 :  جديدة 3إضافة فقرة 

 

إذا انسحب أي من  املساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية     -3

العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك النسحاب ليؤثر  

إصدار   في  يتبع  أن  على  العمومية،  الجمعية  انعقاد  صحة  على 

في   واملمثلة  املتبقية  لألسهم  قانونا  املقررة  األغلبية  القرارات 

 الجتماع."   

العمومية   انوني لجتماع  الق  النصاب   الجمعية 

 : اوالتصويت على قراراته

1-  .............. 

2-  ................ 
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 بعد التعديل:  املادة  ليصبح نص 

 :الجمعية العمومية وتدوين وقائع االجتماع رئاسة

حالة   وفي  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  العمومية  الجمعية  يرأس 

حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء  غيابِه يرأسها نائبه وفي  

مجلس اإلدارة يختاره  مجلس اإلدارة لذلك،  وفي حال عدم اختيار  

الجمعية   تختاره  شخص  أي  يرأسها  للعضو،  اإلدارة  مجلس 

كانـت   وإذا  لإلجتماع،   
 
مقررا الجمعية  تعين  كما  العمومية، 

أن  كان وجب  أيا  اإلجتماع  برئيس  يتعلق  أمر  في  تبحث    الجمعيــة 

  تختار الجمعية من بين املساهمين من يتولى رئاسة اإلجتماع خالل 

تقر   أن  على  لألصوات   
 
جامعا الرئيس  ويعين  األمر،  هذا  مناقشة 

   الجمعية العمومية تعيينه.  

 :  الجمعية العمومية وتدوين وقائع الجتماع رئاسة

يرأس الجمعية العمومية رئيس  مجلس إدارة الشركة وفي  

أي  حالة   يرأسها  غيابهما  حال  وفي  نائبه  يرأسها  غيابِه 

التصويت   طريق  عن  لذلك  املساهمون  يختاره  مساهم 

تعين   كما  العمومية،  الجمعية  تحددها  وسيلة  بأية 

 لإلجتماع،  وإذا كانـت الجمعيــة تبحث في  
 
الجمعية مقررا

تختار   أن  وجب  كان  أيا  اإلجتماع  برئيس  يتعلق  أمر 

املسا بين  من  اإلجتماع  الجمعية  رئاسة  يتولى  من  همين 

 لألصوات  
 
خالل مناقشة هذا األمر،  ويعين الرئيس جامعا

 على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.

 12 /أ45
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 بعد التعديل:  املادة  ليصبح نص 

 

جلس  ميكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من  . أ

   .للموافقةإدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية  

سنة   .ب ملدة  حسابات  تدقيق  شركة  العمومية  الجمعية  تعين 

قابلة للتجديد  ول يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا  

ى شركة التدقيق عملية التّدقيق بالشركة  
ّ
الشأن، على أل تتول

تزيد على   توليها    ( 6)ملدة  تاريخ  ست سنوات مالية متتالية من 

تعين في هذه الحالة تغيير الشريك  مهام التّدقيق بالشركة، وي

انتهاء   بعد  للشركة  التّدقيق  أعمال  عن  ثالث    (3)املسؤول 

لتدقيق   الشركة  تلك  تعيين  إعادة  ويجوز  مالية،  سنوات 

سنتين ماليتين على األقل من    ( 2)حسابات الشركة  بعد  مرور  

   .تاريخ انتهاء مدة تعيينها

الحسا .ت أتعاب مدقق  العمومية  الجمعية  يجوز  تحدد  بات  ول 

هذه   توضح  أن  على  الشأن،  هذا  في  اإلدارة  مجلس  تفويض 

 األتعاب في حسابات الشركة.   

 تعيين مدقق الحسابات 

تعينه    -أ أكثر  أو  حسابات  مدقق  للشركة  وتحدد  يكون 

العموميةأتعابه   مجلس    الجمعية  من  ترشيح  على   
 
بناءا

 ل 
 
دى  اإلدارة، ويشترط في مدقق الحسابات ان يكون مقيدا

 الهيئة ومرخص له بمزاولة املهنة.  

ُيعين مدقق الحسابات ملدة سنة قابلة للتجديد وعليه    -ب

مراقبة حسابات السنة املالية التي عين لها على ال تتجاوز  

 مدة تجديد تعينه ثالث سنوات متتالية.  

تلك    -ج نهاية إجتماع  من  الحسابات مهامه  يتولى مدقق 

نهاية   الى  السنوية  الجمعية  العمومية  الجمعية  إجتماع 

 التالية.

ملدة    اإلدارة  ترشيح من مجلس  بناءا على  أتعابه  وتقدر  

سنة قابلة للتجديد على أل تتجاوز ثالث سنوات متتالية  

السنة   حسابات  مراقبة  الحسابات  مدقق  على  ويتوجب 

لدى   مسجال  يكون  أن  به  ويشترط  لها  عين  التي  املالية 

 الهيئة ومرخص له بمزاولة املهنة بالدولة.    
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 بعد التعديل:  املادة  ليصبح نص 

 )املسؤولية املجتمعية( 

للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بموجب قرار خاص   . أ

تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو األرباح املتراكمة  

   .للمسؤولية املجتمعية

تلتزم الشركة باإلفصاح على موقعها اللكتروني بعد انتهاء   .ب

 السنة املالية عن قيامها بمسؤوليتها املجتمعية من عدمه.   

يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات املالية   .ت

للشركة الجهة أو الجهات املستفيدة من هذه املساهمات  

 املجتمعية.   

 مساهمات طوعية 

للشركة   سنتين  يجوز  إنقضاء  بعد  خاص  قرار  بموجب 

تقدم   أن    ،
 
أرباحا وتحقيقها  تأسيسها  تاريخ  من  ماليتين 

أل   ، ويجب  املجتمع  مساهمات طوعية  ألغراض خدمة 

من متوسط األرباح الصافية للشركة خالل    %2تزيد على  

تلك   فيها  تقدم  التي  للسنة  السابقتين  املاليتين  السنتين 

 املساهمة الطوعية.   
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 :اضافة مادة جديدة 

أينما  تستبدل بكلمة )هيئة التأمين( عبارة )املصرف املركزي(، وذلك  

 وردت في النظام األساس ي للشركة.

 15 ل يوجد  هيئة التأمين  
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