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EMIRI DECREE

For the Establishment of

THE BANK OF SHARJAH
Limited Liability Company

مر�سوم �أمريي
بت�أ�سي�س

بنك �ل�سـارقة
�سركة م�ساهمة حمدودة

نحن، �سلطان بن حممد �لقا�سمي، حاكم �إمارة �ل�سارقة؛ 

بعد الإطالع على عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لبنك ال�سارقة، 

املحرر مبدينة ال�سارقة بتاريخ 1973/12/22م.

نقرر اإ�سدار املر�سوم التايل:

مادة )1(
ي�سمح لـ: 

حكومة ال�سارقة  )1
بنك دي باري ودي باي با  )2

مبارك عبد العزيز احل�ساوي  )3
�سركة ال�ستثمار والتجارة بال�سارقة  )4

املمثلني ملوؤ�س�سي بنك ال�سارقة – �سركة م�ساهمة حمدودة – اأن 

 يوؤ�س�سوا يف ال�سارقة �سركة م�ساهمة ت�سّمى )بنك ال�سارقة( 

براأ�س مال قدره خم�سة ع�سر مليون )15.000.000( درهم موزعة 

على مائة وخم�سني األف )150.000( �سهم، قيمة كل �سهم مائة 

)100( درهم.

مادة )2(
على املوؤ�س�سني اللتزام باأحكام القوانني املعمول بها، وكذلك بعقد 

التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة املرفق �سورة عن كل منها 

بهذا املر�سوم.

�سدر عنا بتاريخ 22 دي�سمرب، 1973.

We, Sultan Bin Mohammad Al-Qasimi, Ruler of the 
Emirate of Sharjah;

Having reviewed the Memorandum and the Articles of 
Association of The Bank of Sharjah made in the city of 
Sharjah on 22/12/1973; We have hereby decided to issue 
the following Decree:

Article )1)
Permission is given for:
 1) Sharjah Government
 2) Banque de Paris et des Pays-Bas
 3) Mubarak Abdul-Aziz Hassawi
 4) Investment and Trading Company, Sharjah

All being the founders of the Bank of Sharjah – Limited 
Liability Company – to form in Sharjah a Limited Liability 
Company called (BANK OF SHARJAH) with a share 
capital of (15,000,000) Fifteen Million Dirhams, divided 
into (150,000) Hundred and Fifty Thousand shares of (100) 
Hundred Dirhams value each.

Article )2)

The founders should comply with the provisions of the 
enforced laws, and with the provisions of the Memorandum 
and Articles of Association, a copy of each of which is 
annexed to this Decree.

Issued by US on 22nd of December, 1973

Sultan Bin Mohammad Al-Qasimi
Ruler of the Emirate of Sharjah

�سلطان بن حممد �لقا�سمي
حاكم اإمارة ال�سارقة



UNITED  ARAB  EMIRATES
MONETARY  BOARD

ABU  DHABI

Date: 26th January 1974

A LICENCE TO CONDUCT BANKING BUSINESS

BANK  OF  SHARJAH

Whereas the Bank of Sharjah has undertaken to comply 
with all the provisions of the Federal Law No. (2) for the 
Year 1973,

It is hereby decided to issue the above a licence -until further 
notice- to operate as a financial institution authorized to 
conduct banking business in the United Arab Emirates at 
the under-mentioned premises:

Mubarak Hasawi Building
2nd Floor

Orouba Street
SHARJAH

______________________________
for and on behalf of the

U. A. E. MONETARY BOARD

Monetary Affairs Manager     Foreign Exchange Manager

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
جملـ�س �لنـقد

�أبوظبـي
التاريخ: 26 يناير، 1974

ترخي�س ملز�ولة �لأعمال �لبنكية
بنـك �ل�سـارقة

بجميــع  لاللتــزام  ال�ســارقة  بنــك  مــن  املقــدم  للتعهــد  نظــرًا 

،1973 ل�ســنة   )2( رقــم  الحتــادي  القانــون  ن�سو�ــس 

الرتخي�ــس  اإ�ســدار  مت   - اآخــر  ولإ�ســعار   - هــذا  مبوجــب  فاإنــه 

الأعمــال  مبزاولــة  خمولــة  ماليــة  كموؤ�س�ســة  ال�ســارقة  لبنــك 

يف: الكائــن  مقرهــا  يف  املتحــدة  العربيــة  الإمــارات  يف  البنكيــة 

بناية مبارك �حل�ساوي
�لطابق �لثاين
�سارع �لعروبة

�ل�سارقة
______________________________

نيابة عن 
جمل�س نقد �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

مدير  النقد                                                          مدير القطع الأجنبي

BANK OF SHARJAH
)Limited Liability Company)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

ARTICLE )1)

The undersigned contracting parties agreed to form a 
group among themselves in order to set up a Sharjah-based 
limited liability company with the authorization of the 
Government of Sharjah in pursuance of a Decree issued by 
the Ruler on 22.12.1973.

ARTICLE )2)

The name of the Company shall be the BANK OF 
SHARJAH (a Sharjah-based limited liability company).

ARTICLE )3)

The headquarters of the Company and its legal domicile 
are situated in the city of Sharjah. The Board of Directors 
may set up branches or representative offices in Sharjah or 
abroad.

ARTICLE )4)

The duration of the Company shall be unlimited. It may 
expire by virtue of any of the expiration provisions 
stipulated by the Law.

ARTICLE )5)

The Company is established for the purpose of conducting 
general commercial banking business, in particular:

1. To subscribe for, undertake to issue, sell and deal in 
securities (shares, bonds) and bills in Sharjah or outside its 
territories for its own account or in association with other 
parties.

2. To make deposits with other banks. To advance money 
to banks in Sharjah or abroad guaranteed by fixed maturity 
negotiable bills.

بنـك �ل�سـارقة
)�سركة م�ساهمة حمدودة(

عقد �لتاأ�سي�س
مادة (1(

اتفق املتعاقدون املوقعون على هذا اأن يوؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي 

اإىل اإن�ساء �سركة م�ساهمة يف اإمارة ال�سارقة برتخي�س من حكومة 

ال�سارقة مبوجب مر�سوم اأمريي بتاريخ  1973/12/22م.

مادة (2(
ا�سم هذه ال�سركة هو بنك ال�شارقة )�سركة م�ساهمة حمدودة

يف ال�سارقة(.

مادة (3(
مركز ال�سركة الرئي�سي وحملها القانوين يف مدينة ال�سارقة ويجوز 

 ملجل�س الإدارة اأن ين�سئ له فروعًا اأو توكيالت يف ال�سارقة اأو

يف اخلارج.

مادة (4(
مدة هذه ال�سركة غري حمدودة وتنق�سي باأحد اأ�سباب النق�ساء 

القانونية.

مادة (5(
الأغرا�س التي اأ�س�ست من اأجلها ال�سركة هي القيام باأعمال البنوك 

التجارية ب�سكل عام وعلى اخل�سو�س ما يلي:

1. الكتتاب/ التعهد باإ�سدار/ البيع والتعامل يف الأوراق املالية )اأ�سهم 
و�سندات( والكمبيالت  يف ال�سارقة اأو خارجها حل�سابها اخلا�س اأو 

بالتعاون مع اأطراف  اأخرى.

2. اإيداع مبالغ لدى م�سارف اأخرى، كما لها اأن متنح امل�سارف 
العاملة بال�سارقة اأو اخلارج �سلفات مكفولة ب�سندات جتارية ذات 

ا�ستحقاق معني.



15. To receive subscriptions inherent to paid up capital of 
companies to be set up, buy and sell shares and bonds for 
the account of the company and for the account of third 
parties.

16. To keep in safe every type of currencies and precious 
metals, securities, parcels and packets, rent private safes, 
buy and sell bullions and other precious metals.

17. To act as trustee, accept proxies, name trustees with or 
without commission.

18. To enter into contracts with insurance companies in 
order to make the acquittal of borrowers easier.

19. And generally speaking, the Company shall be entitled 
to conduct all banking services and commercial transactions 
permitted by laws and regulations in force which apply to 
commercial banks.

To achieve the above objects, the Company may:

A) Acquire movable and immovable properties and their 
ancillaries, with their attached rights and privileges, 
to insure the good running of operations of the Bank or 
services linked or deriving from them.  The Company shall 
preserve such properties and dispose of them by all means 
stipulated by the Law.

B) Undertake all transactions, sign all contracts which 
it shall deem necessary or appropriate to achieve its 
objectives.

C) Acquire all types of patents and commercial deeds, 
certificates, privileges, copyrights which the Company 
shall deem necessary to carry out its activities, make use 
of them, trade in them and dispose of them by all means 
stipulated by the Law.

D) Conduct banking operations of a person or a company 
having similar activities to those of the Company.

E) Set up all types of companies, participate in productive 
projects by means of capital subscriptions or any type of 
support.

3. To buy and sell bonds issued by the Government of 
Sharjah and other states abroad for its own account or for 
the account of others.

4. To open current accounts, accept term deposits against 
the issuing of certificates of deposit.

5. To receive loans or term deposits from banks, financial 
institutions or guarantee institutions located either in 
Sharjah or abroad.

6. To carry out general banking business for its own 
account or the account of others.

7. To accept interest-bearing cash deposits or non interest-
bearing cash deposits, with or without conditions; including 
saving banking services.

8. To buy and sell foreign currencies, grant advances within 
the local market, buy and sell foreign currencies drafts.

9. To issue and negotiate drafts, bills of exchange, loan 
instruments, coupons and other commercial and industrial 
securities.

10. To grant loans and advances, open lines of credit, 
grant all other banking facilities with or without the 
pledge of movable and immovable properties, government 
bonds, treasury bonds, securities of public institutions or 
companies or other financial securities. Such business shall 
include granting loans to public servants for the purpose of 
building private houses repayable in cash or by long-term 
installments.

11. To advance money on bills of lading, transport 
certificates, delivery bonds of goods inland or abroad.

12. To advance money, open lines of credit and grant other 
banking facilities with or without personal securities.

13. To issue guarantees for the benefit of third parties with 
or without collaterals.

14. To collect against commission transfer orders, drafts, 
debts certificates, bills of lading and other certificates for 
the account of clients or third parties.

15. تلقي الكتتابات بالن�سبة لعمليات تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة 
و�سراء وبيع الأ�سهم وال�سندات حل�ساب ال�سركة اأو حل�ساب �سخ�س 

ثالث.

16. حفظ جميع اأنواع النقود واملعادن الثمينة وال�سندات والطرود 
والرزم وتاأجري اخلزائن احلديدية اخلا�سة و�سراء وبيع ال�سبائك 

الذهبية واملعادن الثمينة الأخرى.

17. القيام باأعمال الأمني والوكيل وقبول الوكالت وتعيني الوكالء 
بعمولة اأو بدونها.

18. التعاقد مع �سركات التاأمني لتي�سري اإبراء ذمة املقرت�سني.

19. وعلى وجه العموم لل�سركة احلق بالقيام بجميع اخلدمات 
امل�سرفية والأعمال التجارية التي جتيزها القوانني والأنظمة واللوائح 

املرعية للبنوك التجارية.

وحتقيقًا لأغرا�س ال�سركة فاإن لها:

اأ- اأن تتملك الأموال املنقولة والثابتة والتي هي بحكم الثابتة 

وملحقاتها واحلقوق والمتيازات املرتتبة عليها لتي�سري اأعمال البنك 

اأو القيام باخلدمات التي لها عالقة بتلك الأعمال اأو النا�سئة عنها مع 

املحافظة عليها والت�سرف فيها كل اأنواع الت�سرف امل�سرح بها قانونًا.

ب- اإجراء كافة املعامالت واإبرام العقود التي تراها لزمة اأو منا�سبة 

لتحقيق اأغرا�سها.

ج- متلك جميع اأنواع براءات الخرتاع واملعامالت التجارية وال�سهادة 

والمتيازات وحقوق امللكية الأدبية والفنية التي تراها ال�سركة �سرورية 

لأعمالها وا�ستعمالها واملتاجرة والت�سرف فيها بكل اأنواع الت�سرفات 

القانونية.

د - القيام بالأعمال امل�سرفية العائدة اإىل �سخ�س اأو �سركة يزاول 

اأعماًل متاثل اأعمال ال�سركة. 

هـ- تاأ�سي�س ال�سركات مبختلف اأنواعها وامل�ساهمة يف امل�سروعات 

الإنتاجية عن طريق الكتتاب يف اأ�سهمها اأو م�ساندتها باأية �سورة 

كانت. 

3.  �سراء وبيع ال�سندات التي ت�سدرها حكومة ال�سارقة والدول الأخرى 
باخلارج حل�سابها وحل�ساب الغري.

4. فتح ح�سابات جارية وقبول ودائع لأجل وذلك مقابل اإ�سدار 
�سهادات اإيداع.

5. احل�سول على قرو�س اأو ودائع لأجل من م�سارف اأو موؤ�س�سات 
مالية اأو موؤ�س�سات �سمان �سواء بال�سارقة اأو باخلارج.

6. القيام بكافة الأعمال امل�سرفية حل�سابها اأو حل�ساب الغري.

7. قبول الودائع النقدية املختلفة بفائدة اأو بدون فائدة ب�سروط اأو 
بدونها مبا يف ذلك القيام باأعمال م�سرف التوفري.

8. �سراء وبيع العمالت اخلارجية والت�سليف حمليًا وبيع و�سراء 
حوالتها.

9. قطع احلوالت والكمبيالت و�سندات ال�ستقرا�س والكوبونات 
و�سائر ال�سندات التجارية وال�سناعية و�سرائها واإعادة قطعها.

10. الإقرا�س والت�سليف وفتح العتمادات و�سائر الت�سهيالت امل�سرفية 
�سواء برهن الأموال املنقولة وغري املنقولة وال�سندات احلكومية 

وحوالت اخلزينة العامة و�سندات املوؤ�س�سات العامة وال�سركات وغريها 

من ال�سندات املالية اأو بدون ذلك. مبا يف ذلك اقرا�س املوظفني 

لغر�س بناء م�ساكنهم اخلا�سة والت�سديد نقدًا اأو بالأق�ساط الطويلة 

الأمد.

11. الت�سليف على بوال�س ال�سحن و�سندات النقل واأوامر ا�ستالم 
والأموال داخل البالد وخارجها.

12. الت�سليف وفتح العتماد و�سائر الت�سهيالت امل�سرفية لقاء كفالة 
�سخ�سية اأو بدونها.

13. اإ�سدار الكفالت ملنفعة �سخ�س ثالث ب�سمانة اأو بدونها.

14. حت�سيل بدل احلوالت والكمبيالت وال�سكوك وبوال�س ال�سحن 
وامل�ستندات الأخرى لقاء عمولة حل�ساب العمالء اأو الأ�سخا�س الثالثة.



ARTICLE )6)

The share capital of the Company is fixed at 15,000,000 
Dirhams (UAE), divided into 150,000 (Hundred and Fifty 
Thousand) shares of 100 Dirhams value each.

ARTICLE )7)

The undersigned founders have subscribed to a part of the 
Company's capital as follows :

NAME Number of 
Shares

Amount 
Subscribed 

DHS

Government of Sharjah 30.000 3.000.000
Banque de Paris et
des Pays – Bas – France

30.000 3.000.000

Mubarak Abdul Aziz 
Al-Hassawi

30.000 3.000.000

Investment and Trading 
Company; Sharjah

15.000 1.500.000

Total  105.000  10.500.000

The founders undertook to pay cash the value of the shares 
they have subscribed with (i.e. 105,000 – One Hundred and 
Five Thousand- shares amounting to Ten Million and Five 
Hundred Thousand - 10,500,000 Dirhams UAE) or present 
a bank guarantee for their respective subscribed amount, to 
be deposited with any bank operating in Sharjah, within 30 
days after the date of issuance of the license by the Federal 
Monetary Board of the UAE.

The remaining shares, i.e. 45,000 – Forty Five Thousand 
shares shall be offered to public subscription, during 60 
days following the date of issuance of the abovementioned 
license by the Monetary Board. Subscription shall take 
place at any of the commercial banks operating in Sharjah. 
The nominal value of the shares shall be fully paid, and if 
at the closure of subscription, the subscription proves to be 
more than the number of shares, shares shall be distributed 
proportionally among subscribers.

مادة (6( 
حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ )15.000.000 درهم( من دراهم 

دولة الإمارات العربية املتحدة موزعة على )150.000 �سهم( مائة 

وخم�سون األف �سهم، قيمة كل �سهم )100 درهم( مائة درهم.

مادة (7( 
مت اكتتاب املوؤ�س�سني املوقعني على هذا بجزء من راأ�س مال ال�سركة 

على الوجه الآتي: 

 عـددالإ�ســم

الأ�سهـم

قيمـة الأ�سهـم

درهم

30.0003.000.000حكومة ال�سارقة 
 بنك دي باري

ودي باي با - فرن�سا

30.0003.000.000

30.0003.000.000مبارك عبد العزيز احل�ساوي 

�سركة ال�ستثمار والتجارة 

بال�سارقة 

15.0001.500.000

10.500.000 105.000 املجموع

هذا وقد تعهد املوؤ�س�سون باأن يدفعوا نقدًا قيمة الأ�سهم التي اكتتبوا 

بها مائة وخم�سة اآلف )105.000( �سهم قيمتها ع�سرة ماليني 

وخم�سمائة األف )10.500.000( درهم اأو اأن يقدموا كفالة بنكية 

بقيمتها يف اأحد البنوك العاملة يف ال�سارقة وذلك خالل مدة ثالثني 

يومًا تلي تاريخ �سدور الرتخي�س للبنك من جمل�س نقد دولة الإمارات 

العربية املتحدة. 

وتطرح باقي الأ�سهم ومقدارها خم�سة واأربعون األف )45.000( �سهم 

لالكتتاب العام ملواطني ال�سارقة ملدة �ستني )60( يوما تلي تاريخ 

�سدور الرتخي�س من جمل�س النقد، ويجري الكتتاب يف اأحد البنوك 

التجارية العاملة يف ال�سارقة، وتدفع القيمة ال�سمية لالأ�سهم بالكامل 

وقت الكتتاب، واإذا ظهر بعد اإغالق باب الكتتاب اأنه قد جاوز عدد 

الأ�سهم املطروحة وزعت الأ�سهم على املكتتبني بن�سبة ما اكتتبوا به. 

ويف حالة ما اإذا انق�ست مدة الكتتاب )ال�ستني يومًا املذكورة اأعاله( 

وتبني اأنه تبقى جزء من الأ�سهم مل يتم الكتتاب بها من قبل اجلمهور، 

فتتعهد حكومة ال�سارقة بالكتتاب يف هذا اجلزء. 

مادة (8( 
تلتزم ال�سركة بامل�سروفات والنفقات والأجور التي تدفع ب�سبب 

تاأ�سي�سها. 

مادة (9( 
يتعهد املوؤ�س�سون املوقعون على هذا بالقيام بجميع الإجراءات الالزمة 

لإمتام تاأ�سي�س هذه ال�سركة ولهذا الغر�س وكلوا عنهم ال�سادة: 

حممد حمد ال�سام�سي  .1
عمران البورنو  .2

رولند جي - بارا    .3
يف اتخاذ الإجراءات القانونية وا�ستيفاء امل�ستندات الالزمة. 

مادة (10(
يكون لل�سركة جمل�س اإدارة ي�سكل بالطريقة ويفو�س بال�سالحيات 

املن�سو�س عليها يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة وا�ستثناء من ذلك، 

وبخ�سو�س اأول جمل�س اإدارة لل�سركة فقد اتفق املوؤ�س�سون على ما يلي: 

 اأ(  يعنّي جمل�س اإدارة موؤقت لل�سركة

من الأ�سخا�س التالني:

1.  حممد حمد ال�سام�سي
2.  اأحمد عبداهلل النومان
3.  ي�سري حممود الدويك 

4.  مبارك عبد العزيز احل�ساوي  
5.  عمران مو�سى البورنو
6.  ب�سري حممود اجلراح

7.  كلود دي كيمولريا 
8.  هوبر دي �سان اأمان

9.  بول اأنطوان ميلوم

كما اتفقوا على تعيني ال�سادة »طالل اأبو غزالة و�سركاه« مراقبي 

ح�سابات موؤقتني لل�سركة. 

The Government of Sharjah undertakes to subscribe the 
balance of the 45,000 shares which would not have been 
subscribed by the public within the delay of 60 days 
mentioned above.

ARTICLE )8)

Expenses, salaries and other charges inherent to the setting 
up of the Company shall be borne by the Company.

ARTICLE )9)

The undersigned founders undertake to carry out all 
necessary formalities to achieve the establishment of the 
company and commissioned for this purpose:

1. Mr. Mohamed Hamad Shamsi
2. Mr. Emran Borno
3. Mr. Roland Gay-Para
to take all legal steps and obtain all required documents.

ARTICLE )10)

The Company shall have a Board of Directors, the 
appointment conditions and powers of which are defined 
in the Articles of Association. This shall not apply to the 
first Board of Directors of the Company, as the founders 
agreed upon the following:

A)  The following persons shall be appointed to constitute 
a temporary Board of Directors:

1.   Mohamed Hamad Al-Shamsi
2.   Ahmad Abdulla Al-Noman
3.   Yusri Mahmoud Dweik
5.   Mubarak Abed El Aziz El Hassawi
6.   Emran Mousa Borno
7.   Bashir Mahmoud El Jarah
8.   Claude de Kemoularia
9.   Hubert de Saint-Amand
10. Paul Antoine-Milhomme

It is also agreed to appoint Messrs Talal Abu Ghazaleh & 
Associates as temporary auditors of the Company.



B) The temporary Board of Directors and auditors shall 
have the same powers and duties as those of the Board of 
Directors and Auditors elected by the General Meeting 
pursuant to the provisions of the Articles of Association.

C) The temporary Board of Directors shall convoke 
shareholders to attend a Constitutive General Meeting 
within a duration of 6 months starting from the 
subscription closing date. In the course of the meeting, 
the abovementioned Board of Directors shall submit to 
the General Meeting, together with pertaining documents, 
a detailed report on operations inherent to the setting up 
of the Company and on its activities during the period 
preceding the General Meeting.

After having verified the truthfulness of the data and 
information mentioned in the said report and their 
conformity with the Law, and the Memorandum of 
Association and the Articles of Association, the General 
Meeting shall elect the Board of Directors and appoint the 
auditors of the Company pursuant to the provisions of the 
Articles of Association.

ARTICLE )11)

A Cooperation Agreement between the undersigned, 
attached to the Memorandum of Association, shall come 
into force immediately on the signature of the said 
Memorandum.

ARTICLE )12)

For the enforcement of the present Memorandum of 
Association it is agreed upon among the signing parties that 
both texts, in English as well as Arabic, shall be considered 
effective.

Dated 22/12/1973

H. H. Sheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi, Ruler of 
the Sharjah Emirate.

Mr. Mubarak Al Hassawi, 
in his own name and on behalf of Investment and Trading 
Company, Sharjah.

Banque de Paris et des Pays-Bas

ب( تكون �سالحية جمل�س الإدارة ومراقبي احل�سابات املوؤقتني نف�س 

�سالحيات جمل�س الإدارة ومراقبي احل�سابات املنتخبني من اجلمعية 

العمومية طبقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة.  

ج( على جمل�س الإدارة املوؤقت اأن يدعو امل�ساهمني حل�سور اجتماع 

اجلمعية العمومية التاأ�سي�سية خالل مدة �ستة اأ�سهر من تاريخ اإغالق 

باب الكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة. ويف الجتماع يجب على جمل�س الإدارة 

املذكور اأن يقدم اإىل اجلمعية العمومية تقريرًا وافيًا عن عمليات 

 تاأ�سي�س ال�سركة وامل�ستندات املوؤيدة لذلك وعن ن�ساطات ال�سركة 

خالل الفرتة ال�سابقة. 

وبعد اأن تتثبت اجلمعية العمومية من �سحة البيانات واملعلومات 

الواردة يف التقرير وموافقتها للقانون ولعقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها 

الأ�سا�سي – تنتخب اأع�ساء جمل�س الإدارة وتعني مراقبي احل�سابات 

طبقًا لأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

مادة (11( 
اتفاقية التعاون املوقعة ما بني املوؤ�س�سني واملرفقة ن�سخة عنها بعقد 

التاأ�سي�س هذا، �سي�سري مفعولها حال التوقيع على هذا العقد.

مادة (12( 
لغايات تطبيق اأحكام عقد التاأ�سي�س هذا فاإنه من املتفق عليه بني 

الأطراف املوقعة عليه اأن الن�سني الإجنليزي والعربي يعتربان �ساريني.

بتاريخ 1973/12/22

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد �لقا�سمي
 حاكم اإمارة ال�سارقة.

�ل�سيد مبارك �حل�ساوي
 بال�سالة عن نف�سه وبالنيابة عن �سركة ال�ستثمار والتجارة بال�سارقة. 

بنك دي باري ودي باي با

Articles of Association
Bank of Sharjah

Public Joint  Stock Company 
Listed on the Financial Market

النظام الأ�شا�شي
بنك ال�شارقة

�شركة م�شاهمة عامة
مدرجة بال�شوق املايل
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Articles of Association
Bank of Sharjah

Public Joint  Stock Company 
Listed on the Financial Market

Preface

Bank of Sharjah PJSC was incorporated in the Emirate 
of Sharjah in the United Arab Emirates by Emiri Decree, 
issued by His Highness the Ruler of Sharjah on 22/12/1973. 
After the approval of the competent authorities under 
Commercial License No. 18948 issued on 20/02/1985 by 
the Department of Economic Development in Sharjah 
and with the decision of His Excellency the Minister of 
Economy No. 332 of 2009 and under the Memorandum 
of Association and Articles of Association of the company 
notarized on 08/11/2009 by the notary public in Sharjah, In 
accordance with the provisions of Federal Law No. (8) Of 
1984 regarding commercial companies and the amended 
laws.

Whereas Federal Law No. (2) for the year 2015 concerning 
commercial companies issued on 25/03/2015 stipulated 
the repeal of the Federal Law No. (8) for the year 1984 
concerning commercial companies and the amending 
laws thereof, and obliged the existing public shareholding 
companies to amend their statutes in accordance with its 
provisions.

On 30/04/2016, the General Assembly meeting was 
held and decided by a special resolution to approve the 
amendment of the provisions of the Articles of Association 
of the Company to comply with the provisions of Federal 
Law No. (2) for the year 2015 in respect of commercial 
companies as follows:

�لنظام �لأ�سا�سي
بنك �ل�سارقة

�سركة م�ساهمة عامة
مدرجة بال�سوق �ملايل

متهيد

ال�سارقة بدولة  اإمارة  – يف  ال�سارقة �سركة م�ساهمة عامة  تاأ�س�س بنك 

عن  ال�سادر  الأمريي  املر�سوم  مبوجب  املتحدة  العربية  الإمارات 

�ساحب ال�سمو حاكم اإمارة ال�سارقة بتاريخ 1973/12/22 بعد موافقة 

�سادرة   18948 رقم  التجارية  الرخ�سة  ومبوجب  املخت�سة  ال�سلطات 

ال�سارقة  باإمارة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من   1985/02/20 بتاريخ 

وقرار معايل وزير القت�ساد املوقر رقم 332 ل�سنة 2009 ومبوجب عقد 

التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة املوثق بتاريخ 2009/11/08 اأمام  

كاتب العدل باإمارة ال�سارقة ووفقًا لأحكام القانون الحتادي رقم )8( 

ل�سنة 1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني املعدلة له.

ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  كان  وملا 

القانون  اإلغاء  على  ن�س  قد   2015/03/25 يف  ال�سادر  التجارية 

1984 يف �ساأن ال�سركات التجارية والقوانني  الحتادي رقم )8( ل�سنة 

بتعديل  القائمة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  على  واأوجب  له،  املعدلة 

اأنظمتها الأ�سا�سية مبا يتوافق مع اأحكامه.

بتاريخ 2016/04/30 انعقد اجتماع اجلمعية العمومية لل�سركة وقررت 

مبوجب قرار خا�س املوافقة على تعديل اأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة 

�ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  واأحكام  ليتوافق 

ال�سركات التجارية وذلك على النحو التايل:   
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Chapter I

Article )1)

Definitions

The words and expressions hereinafter shall have the 
meanings attributed to them below:

1. The State: The United Arab Emirates.

2. Law of Commercial Companies: Federal Law No. 
(2) (2015 A.D.) concerning Commercial Companies as 
amended from time to time.

3. The Authority: The UAE Securities & Commodities 
Authority

4. The Competent Authority:  The Department of 
Economic Development in the Emirate of Sharjah.

5. The Central Bank Law: Federal law No. (10)  Of 
1980 of the Central Bank, the Monetary System and the 
Regulation of the Banking Profession, any amendments 
thereto and any Regulations and Circulars issued or which 
may be issued by the Central Bank in accordance with its 
provisions.

6. The Central Bank: United Arab Emirates Central Bank. 

7. The Company: Bank of Sharjah P.J.S.C 

8. Dirhams: The official currency of the UAE.

9. The Market: The Abu Dhabi Securities Exchange 
where the Company’s shares are listed.

10. The Board of Directors: The Company’s Board of 
Directors.

11. The Management: The Company’s executive 
management, which includes the General Manager  the 
Executive Manager, the Chief executive Officer or the 
Managing Director authorized by the Board of Directors to 
manage the Company  and their deputies or delegates and 
the Company’s financial, administrative and supervisory 
teams.

12. Independent Member of the Board: is a person 
who was not personally, or through his spouse or any 
of his relatives a member of the Company’s executive 
management during the past two years, and none of them 
had any substantial financial dealings with the Company, 
its holding company or any of its subsidiaries or affiliates 
during the past two years.  

The Member of the Board  loses his independent character 
in any of the following instances, inter alia:

• Being employed by a party connected to the Company in 
the past two years;

• If he had connections with a consultancy firm or a firm 
that offers consultancy or financial services to the Company 
or to a party related to the Company;

• If he had connections to a major customer or supplier 
of the Company or any party related to it by any kind of 
financial, commercial & professional services; 

• If he had contracts for personal services with the 
Company, any party related to it or with its executive 
management staff;

• If he was connected to a non-profit organization which 
receives substantial funding from the Company or a party 
affiliated to it;

• If he works as executive staff in another company in 
which the Company’s executives staff occupy the office of 
Board of Directors members;

• If during the past two years, he had connections with 
or was employed by the present or past auditors of the 
Company or of any party affiliated to it.

13. Executive Board Member:  a Member who is fully 
devoted to the management of the Company or who 
receives a monthly or annual salary from the Company.

14. Non-Executive Board Member:  a Member who is 
not fully devoted to managing the Company or who does 
not receive a monthly or annual salary from the Company.

15. Corporate Governance and its Controls: is the set 
of controls, standards and procedures which maintain 
institutional compliance in managing the Company 
according to international standards and methods by 
defining the responsibilities and duties of the Company’s 
Directors and executive management while taking the 
rights of the shareholders and interested parties into 
consideration.

16. Rules of Listing: are the rules and requirements set 
forth in the Law and the related implementing regulations 
and decrees and the internal regulations of the Market.

�لباب �لأول

�ملادة )1(

�لتعاريف

تكون للكلمات والتعابري املبينة اأدناه املعاين الواردة اأمامها:

1. �لدولة: دولة الإمارات العربية املتحدة. 

2. قانون �ل�سركات �لتجارية: القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015م  
يف �ساأن ال�سركات التجارية واأية تعديالت قد تطراأ عليه.

3. �لهيئة: هيئة الأوراق املالية وال�سلع بدولة الإمارات العربية املتحدة.

4. �ل�سلطة �ملخت�سة: دائرة التنمية القت�سادية يف اإمارة ال�سارقة. 

5. قانون �مل�سرف �ملركزي: القانون الحتادي رقم )10( ل�سنة 1980 
يف �ساأن امل�سرف املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة امل�سرفية 

مع اأية تعديالت قد تطراأ عليه من حني لآخر ومع اأية لوائح تنفيذية 

وتعاميم �سدرت اأو قد ت�سدر من امل�سرف املركزي وفقًا لأحكامه.

6. �مل�سرف �ملركزي: م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.

7. �ل�سركة: بنك ال�سارقة �س.م.ع. 

8. �لدرهم: العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

9.  �ل�سوق: �سوق اأبوظبي  لالأوراق املالية املدرجة فيه اأ�سهم ال�سركة.

10. جمل�س �لإد�رة: جمل�س اإدارة ال�سركة.

11. �لإد�رة: الإدارة التنفيذية لل�سركة وت�سمل املدير العام، املدير 
التنفيذي والرئي�س التنفيذي اأو الع�سو املنتدب املخول من قبل جمل�س 

الإدارة باإدارة ال�سركة والنائبني عنهم اأو املفو�سني من قبلهم واأجهزة 

ال�سركة املالية والإدارية والرقابية.

12. ع�سو م�ستقل: الع�سو الذي مل يكن هو اأو زوجه اأو اأي من اأقاربه 
من اأع�ساء الإدارة التنفيذية يف ال�سركة خالل العاَمني الأخرَيين، ومل 

يكن لأي منهم عالقة نتج عنها تعامالت مالية ذات اأهمية مع ال�سركة 

اأو ال�سركة الأم اأو اأي من ال�سركات التابعة اأو احلليفة لها خالل 

العاَمني الأخرَيين.

وتنتفي �سفة ال�ستقاللية عن ع�سو جمل�س الإدارة يف اأي من احلالت 

التالية على �سبيل املثال ولي�س احل�سر:

•  اأن يكون موظفًا لدى اأحد الأطراف املت�سلة بال�سركة خالل العاَمني 
الأخرَيين؛

•  اإذا كان مرتبطًا ب�سركة تقوم باأعمال ا�ست�سارية اأو تقدمي ا�ست�سارات 
مالية اأو اإدارية لل�سركة اأو اأي من الأطراف املرتبطة بها؛

•  اإذا كان مرتبطًا باأي من كبار العمالء اأو املوردين لل�سركة، اأو اأي 
من الأطراف املرتبطة بها باأي نوع من العالقات املالية اأو التجارية اأو 

املهنية؛

•  اإذا كان لديه عقود خدمات �سخ�سية مع ال�سركة اأو اأي من الأطراف 
املرتبطة بها اأو موظفي الإدارة التنفيذية بها؛

•  اإذا كان مرتبطًا مبنظمة ل تهدف اإىل الربح وتتلقى قدرًا كبريًا من 
التمويل من ال�سركة اأو اأحد الأطراف املرتبطة بها؛

•  اإذا كان يعمل يف وظيفة تنفيذية ب�سركة اأخرى  يقوم املوظفون 
التنفيذيون لل�سركة بالعمل فيها كاأع�ساء جمل�س اإدارة؛

•  اإذا كان خالل العاَمني الأخرَيين، مرتبطًا مع اأو موظفًا لدى اأي 
من مدققي احل�سابات احلاليني اأو ال�سابقني لل�سركة اأو مع اأي من 

الأطراف املرتبطة بها.

13. ع�سو جمل�س �إد�رة تنفيذي: الع�سو الذي يكون متفرغًا لإدارة 
ال�سركة اأو يتقا�سى راتبًا �سهريًا اأو �سنويًا من ال�سركة.

14. ع�سو جمل�س �إد�رة غري تنفيذي: الع�سو الذي ل يكون متفرغًا 
لإدارة ال�سركة اأو ل يتقا�سى راتبًا �سهريًا اأو �سنويًا من ال�سركة.

15. حوكمة �ل�سركات و�سو�بطها: جمموعة ال�سوابط واملعايري 
والإجراءات التي حتقق الن�سباط املوؤ�س�سي يف اإدارة ال�سركة وفقًا 

للمعايري والأ�ساليب العاملية وذلك من خالل حتديد م�سوؤوليات 

وواجبات اأع�ساء الإدارة التنفيذية لل�سركة مع الأخذ بالعتبار حماية 

حقوق امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح.

16. قو�عد �لإدر�ج: قواعد الإدراج يف ال�سوق الواردة يف القانون 
والأنظمة والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه، واللوائح الداخلية اخلا�سة 

بال�سوق.
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29. Control: is the ability to directly or indirectly influence 
or control the appointment of a majority of the Company’s 
Board members or the resolutions of the Board or the 
General Meeting whether by holding a portion of the shares 
or by concluding an agreement or other arrangements 
which lead to the same influence.

30. Related Parties are:  
• The Chairman of the Board; the Directors; members 
of the Senior Executive Management of the Company 
and companies where any of those holds a controlling 
interest; Parent Companies; Affiliated Companies; Sister 
Companies or Associated Companies.

• First degree relatives of the Chairman or any other 
Board member or of any member of the Senior Executive 
Management;

• Any natural or moral person who held, during the 
year preceding a transaction, 10 per cent or more of the 
Company’s capital, or who was a Director of the Company, 
its parent Company or its Affiliated Companies.

• The person who has control over the Company.

Article )2)
Name of Company

The name of the company is “Bank of Sharjah” a Public 
Joint Stock Company, hereinafter called the “Company.” 

Article )3)
Head Office

The corporate Head Office and Legal Domicile shall be 
in the City of Sharjah, Emirate of Sharjah.  The Board of 
Directors may establish branches for the Company in the 
various Emirates and overseas after receiving the approval 
of the Central Bank, provided the local and overseas 
branches together with the Head Office shall constitute one 
bank.

17. Rules of Disclosure: the rules and requirements of 
disclosure provided for in the Law and its implementing 
regulations and decrees.

18. Internal Audit:  Operations and measures undertaken 
by the Company to ensure its compliance with laws, 
regulations, decrees and rules, which regulate its activities.

19.  Essential Information:  any event, incident, decree 
or information, which may directly or indirectly affect the 
price of or the volume of, trading in a security or which 
may affect the person’s decision to buy, keep, dispose of or 
sell the security.

20. Next of Kin: the father, mother, spouse, children and 
siblings.

21.  Interested Parties: any person who has an interest 
with the Company such as shareholders, employees, 
creditors, customers, suppliers and prospective investors.

22. Parent / Mother Company: a company, which 
undertakes the formation and control of another company.

23. Subsidiary: a company in which not less than half the 
capital belongs to another company.

24. Sister Company: a company that belongs to a same 
group which holds another company.

25. Associated Company:  a company which has a contract 
of collaboration and coordination with another company.

26. Special Decision: the decision issued by the majority 
of votes of shareholders who own at least three quarters of 
shares represented in the meeting of the General Assembly 
of the Company. 

27. Cumulative voting: is where each shareholder has 
votes equivalent to the number of shares he owns, such 
that he may cast them in favour of one candidate to a 
directorship or distribute them to those candidates whom 
he favours provided that the number of the votes cast to the 
candidates of his choice does not exceed, in any event, the 
votes he holds. 

28.  Conflict of Interest: is a situation where the impartiality 
in adopting a resolution is affected by a personal material 
or moral interest such that the interests of Related Parties 
do or seem to intertwine or conflict with the interests of the 
Company as a whole; and where the professional or official 
capacity is used somehow to realize a personal benefit. 

29. �ل�سيطرة: هي القدرة على التاأثري اأو  التحكم ب�سكل مبا�سر اأو 
غري مبا�سر يف تعيني اأغلبية اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة اأو القرارات 

ال�سادرة منه اأو من اجلمعية العمومية لل�سركة، وذلك من خالل ملكية 

ن�سبة من  الأ�سهم اأو احل�س�س اأو باتفاق اأو ترتيب اآخر يوؤدي اإىل 

التاأثري ذاته.

30. �لأطر�ف ذوو �لعالقة هم:
• رئي�س جمل�س الإدارة واأع�ساء املجل�س واأع�ساء الإدارة التنفيذية 

العليا بال�سركة  وال�سركات التي ميلك فيها اأي من هوؤلء ح�سة 

م�سيطرة، وال�سركات الأم اأو التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة لل�سركة.

• اأقارب رئي�س  جمل�س الإدارة اأو ع�سو فيه اأو يف الإدارة التنفيذية 
العليا من الدرجة الأوىل. 

• ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي كان خالل ال�سنة ال�سابقة على 
التعامل م�ساهمًا بن�سبة 10% اأو اأكرث بال�سركة اأو ع�سوًا يف جمل�س 

اإدارتها اأو �سركتها الأم اأو �سركاتها التابعة. 

• ال�سخ�س الذي له �سيطرة على ال�سركة.

�ملادة )2(
��سم �ل�سركة

 ا�سم هذه ال�سركة هو »بنك ال�سارقة« وهي �سركة م�ساهمة عامة 

ي�سار اإليها فيما بعد بلفظ ال�سركة.

�ملادة )3(
�ملركز �لرئي�سي

يكون مركز ال�سركة الرئي�سي وحملها القانوين يف مدينة ال�سارقة 

باإمارة ال�سارقة، ويجوز ملجل�س الإدارة اأن ين�سئ لل�سركة فروعًا يف 

ال�سارقة ويف باقي الإمارات وخارج الدولة، بعد احل�سول على موافقة 

م�سبقة بذلك من امل�سرف املركزي على اأن تعترب فروع امل�سرف داخل 

الدولة وخارجها مع مركزه الرئي�سي م�سرفًا واحدًا.

17. قو�عد �لإف�ساح: قواعد ومتطلبات الإف�ساح الواردة يف القانون 
والأنظمة والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه.

18. �لتدقيق �لد�خلي: العمليات والإجراءات التي تقوم بها ال�سركة 
للتحقق من التزامها بالقوانني والأنظمة والقرارات واللوائح التي تنظم 

عملها.

19. �ملعلومة �جلوهرية: اأي حدث اأو واقعة اأو قرار اأو معلومة قد توؤثر 
ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على �سعر الورقة املالية اأو حجم تداولها اأو 

يكون لها تاأثري على قرار ال�سخ�س يف �سراء الورقة املالية اأو الحتفاظ 

بها اأو بيعها اأو الت�سرف بها.

20. �لأقارب: الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء والأخوة والأخوات.

21. �أ�سحاب �مل�سالح: كل �سخ�س له م�سلحة مع ال�سركة مثل 
امل�ساهمني، والعاملني، والدائنني، والعمالء، واملوردين، وامل�ستثمرين 

املحتملني.

22. �ل�سركة �لأم: ال�سركة التي تتوىل مهمة تاأ�سي�س �سركة اأخرى 
والإ�سراف عليها.

23. �ل�سركة �لتابعة: ال�سركة اململوكة مبا ل يقل عن ن�سف راأ�س مالها 
ل�سركة اأخرى.

24. �ل�سركة �ل�سقيقة: ال�سركة اململوكة ملجموعة متلك �سركة اأخرى.

25. �ل�سركة �حلليفة: ال�سركة املرتبطة بعقد تعاون وتن�سيق مع �سركة 
اأخرى.

26. �لقر�ر �خلا�س: القرار ال�سادر باأغلبية اأ�سوات امل�ساهمني الذين 
ميلكون ما ل يقل عن ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية 

العمومية لل�سركة.

27. �لت�سويت �لرت�كمي: اأن يكون لكل م�ساهم عدد من الأ�سوات 
ي�ساوي عدد الأ�سهم التي ميلكها، بحيث يقوم بالت�سويت بها ملر�سح 

واحد لع�سوية جمل�س الإدارة اأو توزيعها بني من يختارهم من 

املر�سحني على األ يتجاوز عدد الأ�سوات التي مينحها للمر�سحني 

الذين اختارهم عدد الأ�سوات التي بحوزته باأي حال من الأحوال.

28. تعار�س �مل�سالح: احلالة التي يتاأثر فيها حياد اتخاذ القرار 
ب�سبب م�سلحة �سخ�سية مادية اأو معنوية حيث تتداخل اأو يبدو  اأن 

م�سالح الأطراف ذات العالقة تتداخل اأو تتعار�س مع م�سالح ال�سركة 

ككل، وكذلك عند ا�ستغالل ال�سفة املهنية اأو الر�سمية بطريقة ما 

لتحقيق منفعة �سخ�سية.
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1- The opening of creditor accounts of any kind whatever 
whether current, savings or deposit in the names of 
customers who may be individuals or companies, public 
or quasi-public institutions, local or federal governmental 
departments, mixed corporations, trading, agricultural and 
consumer cooperatives and any other persons of public or 
private law.

2- Offering automatic teller services in accordance with the 
standard conditions to be set by the Company.

3- Extending credit facilities in the form of current 
overdrawn accounts, loans, documentary credits or trust 
receipts, or by issuing letters of guarantee or discounting 
promissory notes against security in the form of personal 
rem guarantees (be it moveable or immovable property) or 
without securities.

4- Purchasing, selling and lending foreign currencies and 
foreign drafts in foreign currencies, both instant and future, 
provided there is physical delivery.

5- Discounting, buying and re-discounting drafts, 
promissory notes, bills of exchange, bonds, coupons and 
other commercial and industrial notes.

6- Lending against bills of lading, bills of transport and 
payment orders in the State and overseas.

7- Issuing guarantees in favour of third parties with or 
without security.

8- Collecting the amounts of drafts, bills of exchange, 
documents, bills of lading and other notes to the account of 
customers or third parties against a commission.

9- Depositing funds with other banks and giving to other 
banks advances secured by commercial notes with specific 
maturity dates.

10- Buying and selling debentures and bonds issued and 
guaranteed by local, federal and foreign governments and 
public institutions to its own account or to the account of 
third parties.

Article )4)

Duration of Company

The term of this Company shall be ninety nine calendar 
years starting on the date of approval by the Competent 
Authority of these Articles.  The Company shall continue 
to exist for the full said period unless it is dissolved 
prematurely for any of the reasons specified herein or in 
prevailing laws.

Article )5)

The Corporate Objectives

The objectives presently carried on by the Company which 
the Company will continue to carry on are the performance 
of commercial banking operations in general.  This will 
permit the Company to receive, in the normal course of 
its business, funds from the public in the form of notice or 
term deposits and to issue certificates of deposit in respect 
thereof; to utilize bonds and certificates of deposit wholly 
or partially for the purpose of extending loans and facilities 
to its own account and at its own risk and responsibility.

The Company may also issue and encash cheques; issue 
public and private lending; trade in foreign currencies, 
precious metals and carry on other banking operations 
authorized by the laws of the UAE or normally recognized 
by custom and practice to be banking operations.

The Company may also, by Board Resolution, carry on any 
activities related to the above or permitted by the relevant 
parties and by the Authority and which are not considered 
to be in conflict with the above objectives.

Without limiting the generality of the foregoing, the 
Company may carry on, for the purpose of realizing its 
objectives, all or any of the following activities, inter alia:

1- فتح احل�سابات امل�سرفية الدائنة على اختالف اأنواعها داخل  
الدولة وخارجها من ح�سابات جارية وح�سابات توفري وح�سابات وديعة 

با�سم العمالء من اأفراد و�سركات وموؤ�س�سات ر�سمية و�سبه ر�سمية 

ودوائر حكومية حملية واحتادية و�سركات خمتلطة وتعاونيات جتارية 

وزراعية وا�ستهالكية وخالف ذلك من اأ�سخا�س القانون العام اأو 

القانون اخلا�س.

2- تقدمي خدمات ال�سراف الآيل ح�سب ال�سروط النموذجية التي 
ت�سعها ال�سركة.

3- منح الت�سهيالت امل�سرفية �سواًء كان ذلك ب�سكل ح�سابات جارية 
مك�سوفة اأو قرو�س اأو اعتمادات م�ستندية اأو �سندات اأمانة اأو اإ�سدار 

الكفالت امل�سرفية اأو ح�سم ال�سندات وذلك مقابل �سمانات �سخ�سية 

اأو عينية )�سواء كانت منقولة اأو ثابتة( اأو بدون �سمانات.

4- �سراء وبيع العمالت الأجنبية والت�سليف بها وبيع و�سراء حوالتها، 
�سواًء كانت بيوعًا فورية اأو لأجل �سرط اقرتانها بالت�سليم الفعلي. 

5- خ�سم احلوالت والكمبيالت وال�سندات لأمر و�سندات ال�سحب 
و�سندات القرتا�س والق�سائم )الكوبونات( و�سائر ال�سندات التجارية 

وال�سناعية و�سراوؤها واإعادة خ�سمها.

6- الت�سليف على بوال�س ال�سحن و�سندات النقل واأوامر ا�ستالم 
الأموال داخل الدولة وخارجها.

7- اإ�سدار الكفالت ملنفعة �سخ�س ثالث ب�سمانة اأو بدونها.

8- حت�سيل بدل احلوالت والكمبيالت وال�سكوك وبوال�س ال�سحن 
وال�سندات الأخرى حل�ساب العمالء اأو الأ�سخا�س الثالثني لقاء عمولة.

9 - اإيداع مبالغ لدى م�سارف اأخرى ومنح امل�سارف الأخرى  �سلفات 
م�سمونة باأوراق جتارية ذات تواريخ ا�ستحقاق حمددة.

10- �سراء وبيع �سندات القرو�س التي ت�سدرها اأو ت�سمنها احلكومات 
املحلية اأو الحتادية اأو الأجنبية واملوؤ�س�سات العامة �سواًء كانت تلك 

ال�سندات عادية اأو موثقة برهن و�سواًء حل�سابها اأم حل�ساب الغري.

�ملادة )4(
مدة �ل�سركة

املدة املحددة لهذه ال�سركة هي ت�سع وت�سعون �سنة ميالدية تبداأ من 

تاريخ اعتماد هذا النظام من اجلهات الر�سمية. وتظل ال�سركة قائمة 

طوال املدة املذكورة ما مل حتل قبل الأجل لأحد الأ�سباب املبينة يف هذا 

النظام اأو يف القوانني املرعية.

�ملادة )5(
�أغر��س �ل�سركة

الأغرا�س التي متار�سها ال�سركة حاليًا والتي �ستتابع ممار�ستها هي 

القيام باأعمال امل�سارف التجارية ب�سكل عام مما يجيز لها اأن تقوم 

ب�سفة معتادة بتلقي الأموال من اجلمهور على �سكل ودائع حتت الطلب 

اأو لإ�سعار اأو لأجل واإ�سدار �سهادات اإيداع اأو اإ�سعارات مقابل تلك 

الودائع وتقوم بتوظيف �سندات قرو�س و�سهادات اإيداع ل�ستعمالها كليًا 

اأو جزئيًا يف منح القرو�س وال�سلف حل�سابها وعلى م�سوؤوليتها. 

وتقوم ال�سركة اأي�سًا باإ�سدار ال�سيكات وقب�سها وطرح القرو�س العامة 

واخلا�سة واملتاجرة بالعمالت الأجنبية واملعادن الثمينة وبغري ذلك 

من العمليات امل�سرفية التي جتيزها قوانني دولة الإمارات اأو ا�ستقر 

العرف والعادة على اعتبارها من الأعمال امل�سرفية.

ويجوز لل�سركة بقرار من جمل�س الإدارة اأن تتعاطى اأية ن�ساطات 

مت�سلة اأو ت�سمح بها اجلهات املعنية والهيئة والتي ل تعترب متعار�سة 

مع الأغرا�س املعددة اأعاله.

ودون حتديد لعمومية الن�س اأعاله، يكون لل�سركة اأن تقوم يف �سبيل 

حتقيق اأغرا�سها باأي من الن�ساطات التالية اأو اأي منها دون ح�سر:
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b) Own movable and fixed assets quasi fixed assets with 
their attachments, rights and privileges attached thereto 
for the purpose of facilitating the Company’s activities or 
the performance of the services related to such activities or 
resulting therefrom, and maintain such assets and dispose 
of them in any manner permissible by law, all within the 
provisions of Article. 90 (b) of the Banking Law.

c) Execute all transactions and conclude the contracts 
which it deems necessary or suitable for the realization of 
its objectives.

d) Receive interest on facilities and loans, receive 
commissions against the various banking services it 
renders and pay interest on creditor accounts.

e) Own all kinds of patents, trademarks, certificates, 
concessions and copyrights which the Company finds 
necessary for its operations, and use and dispose of the 
same in any legal manner.

f) Handle banking operations for a person or company 
who carry on business activities similar to those of the 
Company.

The Company is prohibited from carrying out non- banking 
activities within the limits specified in Article 90 of the 
Banking Law.

Chapter II
The Company’s Capital

Article )6)
The Company’s Capital

6-1 The Company issued capital shall be U.A.E. Dirhams 
Two Billion and One Hundred Million consisting of Two 
Billion One Hundred Million shares with a par value of 
One Dirham each fully paid and all the capital shares are 
equal in rights and obligations and from the same category.

11- Accepting subscriptions in stocks and bonds of public 
shareholding companies and receiving commissions 
therefore.

12- Investing deposits in local and foreign investments 
within the guidelines set by the Central Bank from time 
to time as to the levels of reserves and the nature of the 
investments.

13- Obtaining loans or term deposits from banks, financial 
institutions or underwriters whether in the State or overseas.

14- Keeping all kinds of bank notes, precious metals, 
debentures, parcels and packages, renting private safe 
deposits, and buying and selling gold ingots and other 
precious metals whether physical or future provided there 
is actual delivery.

15- Acting as trustee or escrow agent and appointing agents 
with or without commission.

16- Entering into contracts with insurance companies to 
enable borrowers to discharge their liabilities. 

17-  Generally, the Company shall be entitled to carry on all 
banking services and commercial operations as permitted 
by the laws and regulations in effect with respect to 
commercial banks.

In order to realize these objectives, the Company may:

a) Buy shares in companies involved in activities similar to 
those of the Company and sell, pledge and dispose of them 
in any manner permissible by law; buy shares and bonds 
in commercial companies for amounts not to exceed 25% 
of the Company’s private funds unless it has come to it in 
settlement of debts due in which case the Company shall 
have to sell the shares and bonds in excess of the said ratio 
within two years from the date of acquiring them.

ب( متلك الأموال املنقولة والثابتة والتي هي بحكم الثابتة وملحقاتها 

واحلقوق والمتيازات املرتتبة عليها لتي�سري اأعمال ال�سركة اأو القيام 

باخلدمات التي لها عالقة بتلك الأعمال اأو النا�سئة عنها مع املحافظة 

عليها والت�سرف بها بكل اأنواع الت�سرفات امل�سرح بها قانونًا، وذلك 

�سمن اأحكام املادة 90 )ب( من قانون امل�سارف.

ج( اإجراء كافة املعامالت واإبرام العقود التي تراها لزمة ومنا�سبة 

لتحقيق اأغرا�سها.

د( تقا�سي الفوائد على الت�سهيالت والقرو�س وتقا�سي العمولت لقاء 

 اخلدمات امل�سرفية املختلفة التي تقدمها ال�سركة واإعطاء الفوائد 

على احل�سابات الدائنة.

هـ( متلك جميع اأنواع براءات الخرتاع والعالمات التجارية 

وال�سهادات والمتيازات وحقوق امللكية الأدبية والفنية التي تراها 

ال�سركة �سرورية لأعمالها وا�ستعمالها والت�سرف بها بكل اأنواع 

الت�سرفات القانونية.

 و( القيام بالأعمال امل�سرفية العائدة ل�سخ�س اأو �سركة يزاولن 

اأعماًل متاثل اأعمال ال�سركة.

ويحظر على ال�سركة اأن تزاول اأعماًل غري م�سرفية اإل �سمن احلدود 

املر�سومة يف املادة )90( من قانون امل�سارف.

�لباب �لثاين
ر�أ�س مال �ل�سركة

�ملادة )6(
ر�أ�س �ملال �ل�سركة

6-1 يبلغ راأ�س مال ال�سركة امل�سدر مليارين ومائة مليون درهم من 
دراهم الإمارات العربية املتحدة موزع على مليارين ومائة مليون 

�سهم قيمة ال�سهم الواحد ال�سمية درهم واحد مدفوع بالكامل وجميع 

اأ�سهم ال�سركة من ذات الفئة مت�ساوية مع بع�سها البع�س يف احلقوق 

والإلتزامات.

11- قبول الكتتاب باأ�سهم و�سندات عائدة ل�سركات امل�ساهمة العامة، 
وتقا�سي عمولت مقابل ذلك.

12- توظيف الودائع يف ا�ستثمارات حملية واأجنبية من �سمن احلدود 
التي ي�سعها امل�سرف املركزي من حني لآخر جلهة معدلت الحتياط 

ونوعية ال�ستثمارات.

13- احل�سول على قرو�س اأو ودائع لأجل من م�سارف اأو موؤ�س�سات 
مالية اأو موؤ�س�سات �سمان �سواء يف الدولة اأو باخلارج.

14- حفظ جميع اأنواع النقود واملعادن الثمينة وال�سندات والطرود 
والرزم وتاأجري اخلزائن احلديدية اخلا�سة و�سراء وبيع ال�سبائك 

 الذهبية واملعادن الثمينة الأخرى �سواًء كانت ببيوع فورية 

اأو اآجلة �سرط اقرتانها بالت�سليم الفعلي.

15- القيام باأعمال الأمني وتعيني الوكالء بعمولة اأو بدونها.

16- التعاقد مع �سركات التاأمني لتي�سري اإبراء ذمة املقرت�سني.

17- وعلى وجه العموم لل�سركة احلق بالقيام بجميع اخلدمات 
 امل�سرفية والأعمال التجارية التي جتيزها القوانني والأنظمة 

واللوائح املرعية للبنوك التجارية.

وحتقيقًا لأغرا�س ال�سركة فاإن لها:

اأ( �سراء اأ�سهم يف �سركات تتعاطى ن�ساطات مماثلة لن�ساط ال�سركة 

وبيعها ورهنها والت�سرف بها باأي �سكل جائز قانونًا، و�سراء اأ�سهم 

و�سندات قرو�س يف �سركات جتارية يف حدود 25% من اأموال ال�سركة 

اخلا�سة ما مل تكن قد اآلت اإليها ا�ستيفاء لدين م�ستحق �سرط اأن تبيع 

ما زاد عن تلك الن�سبة خالل �سنَتني من تاريخ متلكها.
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Article )10)
Indivisibility of Shares

The shares shall be indivisible. However, if shareholding 
is transferred to several heirs or owned by several persons, 
they shall elect one of them to represent them before the 
Company. If they fail to elect a representative, any one of 
them may resort to the competent court to be appointed as 
a representative. The company and the Financial Market 
shall be notified of the decision of the court in this regards.

Article )11)
Disposal of Shares

The company shall follow the laws, regulations and 
decisions of the market regarding issuing, registering, 
trading, transferring ownership and mortgage of the 
company's shares and any rights or obligations attached 
thereon. No waiver of the company's shares may be 
registered, disposed or mortgaged in any way provided 
that disposal or mortgage of shares should not lead to any 
violation of the current Articles of Association as well as to 
the provisions of the Commercial Companies Law.

Article )12)
Shareholders Heirs and Creditors

1.  In the event of the death of a natural shareholder, his heir(s) 
shall be the only person(s) to whom the company agrees to 
have ownership or interest in the shares of the deceased 
and shall have the right to profits and other privileges to 
which the deceased has a right. The heir(s) shall, after 
his/their registration in the Company in accordance with 
the provisions of this Articles of Association, have the 
same rights as the deceased in respect to such shares. The 
deceased shareholder's estate shall not be exempted from 
any obligation in respect of any shares held by him at the 
time of death.

This section shall be applied to the transfer of shares by 
Legacy as per Article 213 of the Commercial Companies 
Law.

6-2 Each share entitles its owners without discrimination 
an equivalent to that of other shareholders ownership of 
the Company’s assets upon liquidation and to a share in 
its annual distributable profits as below detailed and to 
attend General Meetings and vote on ordinary and special 
resolutions, and that as per the conditions and restrictions 
stipulated in the Commercial Companies Law.

6-3 Each shareholder has the right to access corporate books 
and documents as well as any documents or instruments 
related to a deal concluded by the Company with a Related 
Party subject to permission by the Executive Management.

Article )7)
Ownership Percentage

All shares are nominal and the contribution of UAE 
nationals and GCC nationals, natural persons or legal 
persons wholly owned by citizens of GCC countries at any 
time during the term of the company's stay must not be less 
than of (70%) of the capital, and the percentage of non-
UAE nationals may not exceed (30%).

Article )8)
Shareholders’ Obligations

The shareholders do not undertake any obligations or losses 
on the company except to the extent of their contribution in 
the  Company.

Article )9)
Adherence to Laws and Decisions

The ownership of the share shall result in the shareholder's 
acceptance of the Articles of Association of the Company 
and the resolutions of its General Assemblies and the 
shareholder may not request the redemption of his share 
in the capital.

�ملادة )10(
عدم جتزئة �ل�سهم

ال�سهم غري قابل للتجزئة ومع ذلك اإذا اآلت ملكية ال�سهم اإىل عدة 

ورثة اأو متلكه اأ�سخا�س متعددون وجب اأن يختاروا من بينهم من ينوب 

عنهم جتاه ال�سركة، ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن 

الإلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم، ويف حال عدم اتفاقهم على 

اختيار من ينوب عنهم يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة املخت�سة 

لتعيينه ويتم اإخطار ال�سركة وال�سوق املايل بقرار املحكمة بهذا ال�ساأن.

�ملادة  )11(
�لت�سرف بالأ�سهم

تتبع ال�سركة القوانني والأنظمة والقرارات املعمول بها يف ال�سوق ب�ساأن 

اإ�سدار وت�سجيل اأ�سهم ال�سركة وتداولها ونقل ملكيتها ورهنها وترتيب 

اأي حقوق عليها، ول يجوز ت�سجيل اأي تنازل عن اأ�سهم ال�سركة اأو 

الت�سرف فيها اأو رهنها على اأي وجه، اإذا كان من �ساأن

 التنازل اأو الت�سرف او الرهن خمالفة اأحكام هذا النظام الأ�سا�سي 

واأحكام قانون ال�سركات التجارية.

�ملادة )12(
ورثة �مل�ساهم ود�ئنيه

1. يف حالة وفاة اأحد امل�ساهمني الطبيعيني يكون وريثه هو ال�سخ�س 
الوحيد الذي توافق ال�سركة باأن له حقوق ملكية اأو م�سلحة يف اأ�سهم 

املتويف ويكون له احلق يف الأرباح والمتيازات الأخرى التي كان للمتويف 

حق فيها. ويكون للوريث بعد ت�سجيله يف ال�سركة وفقًا لأحكام هذا 

النظام الأ�سا�سي، ذات احلقوق التي كان يتمتع بها املتويف فيما يخ�س 

هذه الأ�سهم، ول ُتعفى تركة امل�ساهم املتويف من اأي التزام  فيما 

يخت�س باأي �سهم كان ميلكه وقت الوفاة.

تنطبق اأحكام هذه الفقرة على اإنتقال ملكية الأ�سهم بالو�سية وفقًا 

لأحكام املادة 213 من قانون ال�سركات التجارية.

6-2 كل �سهم يخول مالكه احلق يف ح�سة معادلة حل�سة غريه بال 
متييز يف ملكية موجودات ال�سركة عند ت�سفيتها ويف الأرباح املق�سمة 

على الوجه املبني فيما بعد وح�سور اإجتماعات اجلمعيات العمومية 

والت�سويت على قراراتها، وذلك طبقًا لل�سروط والقيود املن�سو�س 

عليها يف قانون ال�سركات التجارية.

6-3 لكل م�ساهم احلق، يف الطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها 
وكذلك على اأية م�ستندات اأو وثائق تتعلق ب�سفقة قامت ال�سركة 

باإبرامها مع اأحد الأطراف ذوي العالقة باإذن من الإدارة التنفيذية.

�ملادة (7(
ن�سبة �مللكية

جميع اأ�سهم ال�سركة اإ�سمية ويجب اأن ل تقل ن�سبة م�ساهمة مواطني 

دولة الإمارات العربية املتحدة ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي 

من الأفراد الطبيعيني اأو الأ�سخا�س الإعتبارية اململوكة بالكامل 

ملواطني جمل�س التعاون يف اأي وقت طوال مدة بقاء ال�سركة عن 

)70%( من راأ�س املال، ول يجوز اأن تزيد ن�سبة م�ساهمة غري مواطني 

الدولة عن )%30(. 

 

�ملادة )8(
�إلتز�مات �مل�ساهمني

ل يلتزم امل�ساهمون باأية اإلتزامات اأو خ�سائر على ال�سركة اإل يف حدود 

م�ساهمتهم بال�سركة.

�ملادة )9(
قبول �لنظام و�لقر�ر�ت

يرتتب على ملكية ال�سهم قبول امل�ساهم النظام الأ�سا�سي لل�سركة 

وقرارات جمعياتها العمومية ول يجوز للم�ساهم اأن يطلب ا�سرتداد 

م�ساهمته يف راأ�س املال.   
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The increase or decrease of the issued capital of the 
company shall be by a Special Decision issued by the 
general assembly upon the proposal of the board of 
directors in both cases and after hearing the report of the 
auditor in the case of any reduction, and to indicate in 
case of increase the amount and the issue price of the new 
shares, in case of reduction, volume and implementation 
process should be defined.

Shareholders shall have the preemptive right to subscribe 
in new shares. The subscription rules to the original shares 
shall be applied to subscribe to the new shares, exclusions 
of preemptive rights are as follows:

1- Entering of strategic partner leads to the benefits of 
the company and increase profitability.

2- Transfer of cash debts owed to the Federal Government, 
Local Governments, Public Bodies and institutions of 
the State, banks and finance companies to shares in the 
Company's capital.

3- Stimulate employees of the company through the 
preparation of a program designed to stimulate the 
outstanding performance and increase the profitability of 
the company through employee’s ownership of shares.

4- Conversion of bonds or sukuk issued by the Company 
to shares therein.

In the cases mentioned in items 1, 2 and 3 above, the 
approval of the Authority shall be obtained and a Special 
Decision of the  General Assembly with  conditions and 
regulations issued by the Authority to conform in this 
regard.

2. Any person who becomes entitled to any shares in the 
company as a result of the death or bankruptcy of any 
shareholder or pursuant to an attachment order issued by 
any competent court may, within thirty days:

a. Provide evidence of this right to the Board of Directors.

b. To choose either to be registered as a shareholder or 
to designate a person to be registered as a shareholder in 
respect of that share, without prejudice to the provisions of 
the regulations in force at the time of death or bankruptcy, 
or the issuance of an attachment order.

3. The heirs of the shareholder or his creditors shall not 
have any right to request that the seals be placed on the 
books of the company or its property, nor should they be 
required to distribute or sell them in a way that cannot 
be divided or interfere in any way in the management of 
the company, when using their rights they need to rely on 
the Company’s inventories, financial statements and the 
resolutions of their General Assemblies.

Article )13)
Increase or Decrease of Capital

After obtaining the approval of the Authority and the 
Competent Authority, including the Central Bank, the 
issuer's issued capital may be increased by issuing new 
shares at the same nominal value as the original shares or 
by adding a premium to the nominal value and the capital 
of the Company may be decreased.

The new shares may not be issued for less than their 
nominal value. If they are issued for more than that, the 
difference shall be added to the legal reserve, even if the 
legal reserve exceeds half of the capital of the company.

وتكون زيادة راأ�س مال ال�سركة امل�سدر اأو تخفي�سه مبوجب قرار خا�س 

ي�سدر من اجلمعية العمومية بناًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة يف 

احلالتني وبعد �سماع تقرير مدقق احل�سابات يف حالة اأي تخفي�س، 

وعلى اأن يبنّي يف حالة الزيادة مقدارها و�سعر اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة 

ويبنّي يف حالة التخفي�س مقدار هذا التخفي�س وكيفية تنفيذه.

يكون للم�ساهمني حق الأولوية يف الإكتتاب بالأ�سهم اجلديدة وي�سري 

على الإكتتاب يف هذه الأ�سهم القواعد اخلا�سة بالإكتتاب يف الأ�سهم 

 الأ�سلية وُي�ستثنى من حق الأولوية يف الإكتتاب بالأ�سهم اجلديدة 

ما يلي:

 1- دخول �سريك ��سرت�تيجي يوؤدي اإىل حتقيق منافع لل�سركة 
وزيادة ربحيتها.

2- حتويل �لديون �لنقدية امل�ستحقة للحكومــة الإحتادية واحلكومات 
املحلية والهيئات واملوؤ�س�سات العامة يف الدولة والبنوك و�سركات 

التمويل اإىل اأ�سهم يف راأ�س مال ال�سركة.

3- برنامج حتفيز موظفي �ل�سركة من خالل اإعداد برنامج يهدف 
للتحفيز على الأداء املتميز وزيادة ربحية ال�سركة بتملك املوظفني 

لأ�سهمها.

4- حتويل �ل�سند�ت �أو �ل�سكوك امل�سدرة من قبل ال�سركة اإىل اأ�سهم 
فيها.

ويف الأحوال املذكورة يف البنود اأرقام )1 و2 و3( اأعاله يتعني احل�سول 

على موافقة الهيئة وا�ست�سدار قرار خا�س من اجلمعية العمومية 

واإ�ستيفاء ال�سروط وال�سوابط ال�سادرة عن الهيئة بهذا ال�ساأن.

2. يجب على اأي �سخ�س ي�سبح له احلق يف اأية اأ�سهم يف ال�سركة 
نتيجة لوفاة اأو اإفال�س اأي م�ساهم اأو مبقت�سى اأمر حجز �سادر عن اأية 

حمكمة خمت�سة اأن يقوم خالل ثالثني يومًا:

اأ. بتقدمي البينة على هذا احلق اإىل جمل�س الإدارة. 

ب. اأن يختار اإما اأن يتم ت�سجيله كم�ساهم اأو اأن ي�سمي �سخ�سًا ليتم 

ت�سجيله كم�ساهم فيما يخت�س بذلك ال�سهم، وذلك دون اإخالل 

 باأحكام الأنظمة املرعية لدى ال�سوق وقت الوفاة اأو الإفال�س 

اأو �سدور قرار احلجز.

3. ل يجوز لورثة امل�ساهم اأو لدائنيه باأية حجة كانت اأن يطلبوا و�سع 
الأختام على دفاتر ال�سركة اأو ممتلكاتها ول اأن يطلبوا ق�سمتها اأو بيعها 

جملة لعدم اإمكان الق�سمة ول 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. 

�ملادة )13(
زيادة �أو تخفي�س ر�أ�س �ملال

بعد احل�سول على موافقة الهيئة وال�سلطة املخت�سة مبا فيها امل�سرف 

املركزي يجوز زيادة راأ�س مال ال�سركة امل�سدر باإ�سدار اأ�سهم جديدة 

بنف�س القيمة الإ�سمية لالأ�سهم الأ�سلية اأو باإ�سافة عالوة اإ�سدار اإىل 

القيمة الإ�سمية كما يجوز تخفي�س راأ�س مال ال�سركة. 

ول يجوز اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة باأقل من قيمتها الإ�سمية واإذا مت 

 اإ�سدارها باأكرث من ذلك اأ�سيف الفرق اإىل الحتياطي القانوين، 

ولو جاوز الحتياطي القانوين بذلك ن�سف راأ�س مال ال�سركة.
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Chapter IV
Board of Directors

Article )17)
Formation of the Board

The Company shall be managed by a Board of Directors, 
which shall consist of nine members to be elected by the 
General Assembly by secret cumulative ballot, provided 
at least one third of them are Independent Members and 
the majority are Non-Executive Members. It will not be 
permitted for the Chairman of the Board to be the General 
Manager of the Company or its Managing Director. 
In all events, the majority of the Members, including the 
Chairman, must be UAE Citizens.  

If the Member was an individual, he must hold shares 
of a par value of not less than Dirhams One Hundred 
Thousand.  However, if he was acting for a corporate body, 
the corporate body represented by such Director shall have 
to be the holder of shares having the aforementioned value.  
The Member must retain these shares for the full tenure 
of his membership as security to the Company’s benefit 
against his management errors.

Article )18)
Membership of the Board of Directors

1) Members of the Board of Directors shall be elected for 
a term of three years and at the end of that term a new 
Council shall be elected. Members whose term in office 
has expired may be re-elected.

2) The Board of Directors may appoint members in vacant 
positions during the year and this appointment is to be 
presented in the General Assembly at its first meeting to 
approve the appointment or to elect new members.

Chapter III
Loan Bonds
Article )14)

Issuance of Loan Bonds

The Company shall, by a Special Decision issued by its 
General Assembly after receiving approval by the Central 
Bank and the Authority, decide to issue bonds of any kind 
whatsoever. The decision shall indicate the value of the 
bonds, the terms of their issuance and the extent to which 
they are convertible into shares. The General Assembly 
shall issue a resolution authorizing the Board of Directors 
of the Company to set the date of issuance of the bonds, 
not later than one year from the date of approval of the 
authorization.

Article )15)
Trading of Loan Bonds

(A) The Company may issue negotiable bonds, convertible 
or not into shares in the Company, in equal amounts for 
each issue.

(B) The bond shall be nominal and bonds may not be 
issued to its bearer.

(C) Bonds issued on a single loan give equal rights to 
their owners and is considered as null and void by any 
contradicting condition.

Article )16)
Converting Bonds into Shares

Bonds may not be converted into shares unless provided 
for in special agreements, documents or in the prospectus. 
If the transfer is agreed on, the owner of the bond alone has 
the right to accept the transfer or to receive  the par value 
of the bond unless the agreements, special documents 
or prospectus contain a condition that the transfer of the 
said shares are mandatory. In this case, the bonds must be 
converted into shares upon the prior approval of the parties 
at issue.

�لباب �لر�بع
جمل�س �إد�رة �ل�سركة

�ملادة )17(
ت�سكيل جمل�س �لإد�رة

يتوىل اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة ي�سكل من ت�سعة اأع�ساء تنتخبهم 

اجلمعية العمومية بالت�سويت ال�سري الرتاكمي، وي�سرتط اأن يكون ثلث 

اأع�ساء جمل�س الإدارة على الأقل من الأع�ساء امل�ستقلني واأغلبيتهم من 

الأع�ساء غري التنفيذيني. ول يجوز اجلمع بني من�سب رئي�س جمل�س 

الإدارة ومن�سب مدير عام ال�سركة و/ اأو الع�سو املنتدب. ويجب يف 

جميع الأحوال اأن تكون اأغلبية اأع�ساء املجل�س مبن فيهم الرئي�س من 

مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة.

وي�سرتط يف ع�سو جمل�س الإدارة اإن كان فردًا اأن يكون مالكًا لعدد من 

اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمته ال�سمية عن مائة األف درهم. اأما اإذا كان 

ممثاًل ل�سخ�س معنوي في�سرتط اأن يكون ال�سخ�س املعنوي املمثل بهذا 

الع�سو مالكًا لأ�سهم ذات قيمة ا�سمية مماثلة ملا ورد اأعاله. ويتوجب 

على ع�سو جمل�س الإدارة الحتفاظ بهذه ال�سهم طوال مدة ع�سويته 

ك�سمانة ل�سالح ال�سركة عن اأخطائه يف الدارة.

�ملادة )18(
�لع�سوية مبجل�س �لإد�رة

1( ينتخب اأع�ساء جمل�س الإدارة ملدة ثالث �سنوات ويف نهاية هذه 
املدة ينتخب جمل�س جديد. ويجوز اإعادة انتخاب الأع�ساء الذين 

انتهت مدتهم.

2( وملجل�س الإدارة اأن يعنّي اأع�ساء يف املراكز التي تخلو يف اأثناء ال�سنة 
على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العمومية يف اأول اجتماع لها 

لتقر التعيني اأو تنتخب اأع�ساء غريهم.

�لباب �لثالث
�سند�ت �لقر�س

�ملادة )14(
�إ�سد�ر �سند�ت �لقر�س

يكون لل�سركة، مبوجب قرار خا�س �سادر من جمعيتها العمومية بعد 

موافقة امل�سرف املركزي والهيئة اأن تقرر اإ�سدار �سندات قر�س من 

اأي نوع كان. ويبنّي القرار قيمة ال�سندات و�سروط اإ�سدارها ومدى 

قابليتها للتحويل اإىل اأ�سهم. ويعود للجمعية العمومية اأن ت�سدر قرارًا 

بتفوي�س جمل�س اإدارة ال�سركة بتحديد موعد اإ�سدار ال�سندات على األ 

يتجاوز �سنة من تاريخ املوافقة على التفوي�س.

�ملادة )15(
تد�ول �سند�ت �لقر�س

 )اأ( يجوز لل�سركة اأن ت�سدر �سندات قابلة للتداول �سواًء كانت قابلة 

اأو غري قابلة للتحول اإىل اأ�سهم يف ال�سركة بقَيم مت�ساوية لكل اإ�سدار.

)ب( يكون ال�سند اإ�سميًا ول يجوز اإ�سدار ال�سندات حلاملها.

)ج( ال�سندات التي ت�سدر مبنا�سبة قر�س واحد تعطي لأ�سحابها 

حقوقًا مت�ساوية ويقع باطاًل كل �سرط يخالف ذلك.

�ملادة )16(
حتويل �ل�سند�ت �إىل �أ�سهم

ل يجوز حتويل ال�سندات اإىل اأ�سهم اإل اإذا ُن�س على ذلك يف اتفاقيات 

اأو وثائق خا�سة اأو يف ن�سرة الإ�سدار . فاإذا تقرر التحويل كان ملالك 

ال�سند وحده احلق يف قبول التحويل اأو قب�س القيمة ال�سمية لل�سند 

ما مل تت�سمن التفاقيات اأو الوثائق اخلا�سة اأو ن�سرة الإ�سدار �سرطًا 

ين�س على اإلزامية التحويل لأ�سهم ففي هذه احلالة يتعني حتويل 

ال�سندات لأ�سهم بناًء على املوافقة امل�سبقة من الطرَفني عند الإ�سدار.
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Article )19)
Conditions for Nomination to the

Board of Directors

The candidate nominated for Board of Directors must 
submit to the Company the following documents:

(a) A copy of his UAE identity card and his passport with 
the residence page (if he is a non-UAE resident) with a 
letter of no objection from his Local sponsor to be a 
member of the board of directors of the company, and only 
a copy of his passport if he is not a resident of the state or 
representing a legal entity.

(b) A curriculum vitae showing his practical experience and 
qualifications, and specifying the position to which he / she 
wishes to apply (executive / non-executive / independent).

(c) Declaration Letter  of his compliance with the provisions 
of the Companies Law, Banking Law, the organization 
Law of the Authority and other relevant laws, regulations 
and circulars, and undertakes to be diligent in performing 
his duties.

(d) A list  of the names of companies and institutions 
within and outside the country in which he operates or is 
a member of its board of directors, as well as any work 
performed directly or indirectly which constitutes or may 
constitute competition for the company. 

(e) A declaration letter of the non-violation of Article (149) 
of the Companies Law.

(f) If he is a representative of a legal entity, he shall attach 
a declaration from said entity that the candidate represents 
the entity on the board of directors of the company and 
a list of the names of any other persons representing the 
entity in the membership.  

(g) A list of the commercial companies and individual 
enterprises owned or shared by the candidate, indicating 
the number of shares or shares he holds in each of them.

3) Except for members appointed by the federal or local 
government on the Board of Directors of the Company 
pursuant to their shareholding in the Company as per 
Article (148) of the Commercial Companies Law, If the 
vacant positions during the year reach a quarter of the 
members of the Board, the Board, within utmost thirty days 
from the last vacancy, has to invite the General Assembly 
to elect needed members to fill the vacancies. 

In all cases, the new member shall complete the term of 
his predecessor, and nothing shall prevent the General 
Assembly thereafter from electing this new member as a 
member of the Board of Directors.

4) The board of directors of the company shall have a 
Board Secretary, provided that he/she is not a member of 
the board.

5) If a member of the Board of Directors fails to attend 
three consecutive meetings or five intermittent meetings 
during the term of the Board of Directors without an 
excuse accepted by the Board of Directors, he/she shall be 
deemed resigned.

6) A member of the Board shall also be vacated if that 
member:

a- A person who has died or has been legally incapacitated.

b- Has been convicted of any crime which violates the 
honor and the trusteeship by virtue of a final judicial 
decision. 

c- Declared bankrupt or ceases to pay his commercial debts 
even if not accompanied by bankruptcy. 

d- Resigned from his post by written notice sent to the 
company to this effect. 

e- His term of office has expired and has not been  
re-elected. 

f- A Special Decision was issued by the General Assembly 
to dismiss him.

g- If a member of the Board of Directors is dismissed, he 
may not be re-elected for membership of the Board before 
the expiry of three years from the date of the issuance of 
the decision of his dismissal.

�ملادة  )19(
�سروط �لرت�سح لع�سوية

جمل�س �لإد�رة

 يتعنّي على املر�سح لع�سوية جمل�س الإدارة اأن يقدم لل�سركة 

امل�ستندات التالية:

)اأ( �سورة عن بطاقة هويته الإماراتية وعن جواز �سفره مع �سفحة 

الإقامة )اإن كان غري اإماراتي مقيم يف الدولة( مع كتاب عدم ممانعة 

من كفيله املواطن لأن يكون ع�سوًا يف جمل�س اإدارة ال�سركة، والكتفاء 

ب�سورة عن جواز �سفره اإن كان غري مقيم يف الدولة اأو ممثاًل ل�سخ�س 

اعتباري.

)ب( �سريته الذاتية مو�سحًا بها خربته العملية وموؤهالته العلمية مع 

حتديد ال�سفة التي يرغب الرت�سح لها )ع�سو تنفيذي/ غري تنفيذي/ 

م�ستقل(.

)ج( اإقرارًا بالتزامه باأحكام قانون ال�سركات وقانون امل�سارف وقانون 

تنظيم الهيئة و�سواها من القوانني والأنظمة والتعميمات ذات العالقة، 

وتعهدًا باأن يبذل عناية ال�سخ�س احلري�س يف اأداء عمله.

)د( بيانًا باأ�سماء ال�سركات واملوؤ�س�سات داخل الدولة وخارجها التي 

يزاول العمل فيها اأو ي�سغل ع�سوية جمال�س اإدارتها وكذلك اأي عمل 

يقوم به ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مما ي�سكل اأو قد ي�سكل 

مناف�سة لل�سركة.

)هـ( اإقرارًا بعدم خمالفة املر�سح للمادة )149( من قانون ال�سركات. 

)و( اإذا كان ممثاًل ل�سخ�س اعتباري، يرفق اإقرارًا من ال�سخ�س 

العتباري باأن املر�سح ميثله يف ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة وبيانًا 

باأ�سماء اأي اأ�سخا�س اآخرين ميثلونه يف الع�سوية.

)ز( بيانًا بال�سركات التجارية واملوؤ�س�سات الفردية التي ميلكها املر�سح 

اأو ي�سارك يف ملكيتها مع بيان عدد الأ�سهم اأو احل�س�س التي ميتلكها 

يف كل منها.

3( با�ستثناء الأع�ساء املعينني من قبل احلكومة الحتادية اأو املحلية 
يف جمل�س اإدارة ال�سركة مبوجب م�ساهمتها يف راأ�س مال ال�سركة 

مبوجب املادة )148( من قانون ال�سركات التجارية،  اإذا بلغت املراكز 

ال�ساغرة اأثناء ال�سنة ربع عدد اأع�ساء املجل�س فيجب على جمل�س 

الإدارة دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع خالل ثالثني يومًا على 

الأكرث من تاريخ �سغور اآخر مركز لنتخاب من ميالأ املراكز ال�ساغرة.

ويف جميع الأحوال يكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه، ول �سيء مينع 

اجلمعية العمومية بعد ذلك من انتخاب هذا الع�سو اجلديد كع�سو يف 

جمل�س الإدارة.

4( يجب اأن يكون ملجل�س اإدارة ال�سركة مقرر )اأمني �سر( على األ يكون 
من اأع�ساء املجل�س.

5( اإذا تغّيب اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة عن ح�سور ثالث جل�سات 
متتالية اأو خم�س جل�سات متقطعة خالل مدة جمل�س الإدارة دون عذر 

يقبله جمل�س الإدارة اعُترب م�ستقياًل.

6( ي�سغر اأي�سًا من�سب ع�سو املجل�س يف حال اأن ذلك الع�سو:

اأ- تويف اأو اأ�سيب بعار�س من عوار�س الأهلية.

ب- اأدين باأية جرمية خملة بال�سرف والأمانة مبوجب حكم ق�سائي 

بات.

ج- اأعلن اإفال�سه اأو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو مل يقرتن 

ذلك باإ�سهار اإفال�سه.

د- ا�ستقال من من�سبه مبوجب اإ�سعار خطي اأر�سله لل�سركة بهذا 

املعنى.

هـ- انتهت مدة ع�سويته ومل يعد انتخابه.

و- �سدر قرار خا�س عن اجلمعية العمومية بعزله.

ز - اإذا تقرر عزل ع�سو جمل�س الإدارة فال يجوز اإعادة تر�سيحه 

لع�سوية املجل�س قبل م�سي ثالث �سنوات من تاريخ �سدور قرار عزله.
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Article )21)
Election of the Chairman and his Deputy

A. The Board of Directors shall elect from among its 
members a Chairman and a Vice-Chairman. The Vice-
Chairman shall serve as Chairman in his absence or in case 
of having an obstruction.

B. The Board of Directors shall be entitled to elect from 
among its members a Managing Director. The Board shall 
determine his/her terms of reference and remuneration, and 
it may also appoint one or more of its members to form one 
or more committees and to give it some of its functions or 
to supervise the work of the Company and implement the 
decisions of the Board.

Article )22)
Powers of the Board

The Board of Directors shall have all the powers to manage 
the Company and carry out all transactions required by its 
objectives.

Nothing shall act to limit its powers except as provided for 
in the Companies’ Law and the amendments thereto or in 
these Articles or by resolutions of the General Assembly.

In addition to its powers provided elsewhere in these 
Articles, the Board shall, more particularly, have the 
following powers:

1- To set down the Company’s general policy and supervise 
its implementation.

2- To appoint a General Manager for the Company and 
define his powers in the light of management agreements 
concluded between the Company and third parties.

3- To authorize borrowing by the Company for short, 
medium or long terms and authorize the Managing Director 
or the General Manager to sign the relevant agreements.

4- To draft regulations relative to loans and other matters 
covered under the corporate objectives.

(h) A list of the number of shares of the company he 
personally holds or holds by the legal entity he represents 
and a commitment not to act in any conduct transferring 
the ownership of shares exceeding the nominal value of 
one hundred thousand dirhams during his membership and 
with a notification to the financial market not to dispose of 
the said shares until after the end of his term of office, his 
resignation, dismissal or loss legal capacity for membership 
and advise the market by a letter from the Authority in  
this regard.

Article )20)
Appointment of the GA to Board Members

Exceptionally to the Board of Director’s nomination 
mechanism which should precede the General Assembly 
meeting for Board Members’ elections, and in accordance 
with Article (144/2) of the Companies Law, the General 
Assembly may appoint a number of members with expertise 
in the Board of Directors other than the shareholders, 
which shall not exceed one third of the number of members 
specified in the Articles of Association if any of the 
following conditions are met:

A- The lack of the required number of candidates during 
the period of opening the candidacy for membership of the 
Board of Directors in a manner that leads to a decrease in 
the number of members of the Board of Directors from the 
minimum required for its existence.

B- Approving the appointment of directors who have been 
appointed in vacant positions by the Board of Directors.
 
C- The resignation of the members of the Board of 
Directors during the meeting of the General Assembly 
and the appointment of an interim Board to facilitate the 
company's business pending the opening of the candidacy 
for membership of the Board.

�ملادة )21(
�نتخاب رئي�س �ملجل�س ونائبه

اأ. ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا ونائبًا للرئي�س ويقوم 

نائب الرئي�س مقام الرئي�س عند غيابه اأو قيام مانع لديه. 

ب.  يحق ملجل�س الإدارة اأن ينتخب من بني اأع�سائه ع�سوًا منتدبًا 

لالإدارة، ويحدد املجل�س اخت�سا�ساته ومكافاآته، كما يكون له اأن ي�سكل 

من بني اأع�سائه جلنة اأو اأكرث مينحها بع�س اخت�سا�ساته اأو يعهد اإليها 

مبراقبة �سري العمل بال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س. 

�ملادة )22(
�سالحيات جمل�س �لإد�رة

ملجل�س الإدارة جميع ال�سلطات لإدارة ال�سركة والقيام بجميع الأعمال 

التي يقت�سيها غر�سها.

ول يحد من هذه ال�سلطة اإل مبا ن�س عليه قانون ال�سركات والقوانني 

املعدلة له اأو هذا النظام اأو قرارات اجلمعية العمومية.

وبالإ�سافة اإىل �سالحياته املن�سو�س عليها يف مواد اأخرى من هذا 

النظام، تكون للمجل�س على وجه اخل�سو�س ال�سالحيات التالية:

1- ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�سركة والإ�سراف على تنفيذها.

2- تعيني مدير عام لل�سركة وحتديد �سالحياته مع مراعاة التفاقات 
اخلا�سة بالإدارة املنظمة بني ال�سركة واأطراف اأخرى.

3- اإعطاء الرتخي�س لل�سركة للح�سول على قرو�س ق�سرية اأو 
متو�سطة اأو طويلة الأجل وتفوي�س الع�سو املنتدب لالإدارة اأو املدير 

العام بالتوقيع على التفاقات ذات العالقة.

4- و�سع اللوائح اخلا�سة بالقرو�س وكل ما تناولته املواد املتعلقة 
باأغرا�س ال�سركة.

)ح( بيانًا بعدد اأ�سهم ال�سركة التي يحملها هو �سخ�سيًا اأو يحملها 

ال�سخ�س العتباري الذي ميثله والتزامًا بعدم الت�سرف باأي ت�سرف 

ناقل للملكية باأ�سهم تتجاوز قيمتها ال�سمية املائة األف درهم  خالل 

ع�سويته واإخطارًا منه لل�سوق املايل بعدم الت�سرف اإل بعد انتهاء فرتة 

ع�سويته اأو ا�ستقالته اأو عزله اأو فقدانه الأهلية للع�سوية واإفادة ال�سوق 

بكتاب من الهيئة بهذا ال�ساأن.

�ملادة )20(
حالت تعيني �جلمعية �لعمومية لأع�ساء جمل�س �لإد�رة

ا�ستثناًء من وجوب اتباع اآلية الرت�سح لع�سوية جمل�س الإدارة الذي 

يتعنّي اأن ي�سبق اجتماع اجلمعية العمومية املقرر انعقادها لنتخاب 

اأع�ساء املجل�س ووفقًا لأحكام املادة )2/144( من قانون ال�سركات، 

يجوز للجمعية العمومية اأن تعنّي عددًا من الأع�ساء من ذوي اخلربة يف 

جمل�س الإدارة من غري امل�ساهمني يف ال�سركة على األ يتجاوز ثلث عدد 

الأع�ساء املحددين بالنظام الأ�سا�سي يف حال حتقق اأيًا من احلالت 

التالية:

اأ- عدم توافر العدد املطلوب من املر�سحني خالل فرتة فتح باب 

الرت�سح لع�سوية جمل�س الإدارة ب�سكل يوؤدي اإىل نق�س عدد اأع�ساء 

جمل�س الإدارة عن احلد الأدنى ل�سحة انعقاده.

 ب- املوافقة على تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين مت تعيينهم 

يف املراكز ال�ساغرة من قبل جمل�س الإدارة.

ج- ا�ستقالة اأع�ساء جمل�س الإدارة اأثناء انعقاد اجتماع اجلمعية 

العمومية وتعيني جمل�س موؤقت لتي�سري اأعمال ال�سركة حلني فتح باب 

الرت�سح لع�سوية املجل�س.
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Article  )24)
Decisions by Circulation

In addition to the commitment of the Board of Directors to 
the minimum number of meetings mentioned in Article (23) 
of this Articles of Association, the Board of Directors may, 
in accordance with the regulations issued by the Authority 
in this regard, issue some of its decisions by circulation in 
emergency cases. 

These resolutions are considered valid and applicable as 
if they were taken at a meeting held legally, taking into 
account the following:

A. Decisions by circulation should not exceed four (4) 
times per year.

B. The majority of the members of the Board of Directors 
agree that the situation that requires the issuance of the 
decision by circulation is an emergency.

C.  All members of the Board of Directors shall be provided 
with the decision in writing for approval, accompanied by 
all necessary documents for review.

D. The written approval of the majority on any of the 
resolutions of the Board of Directors issued by circulation 
is a must and shall be presented at the next meeting of the 
Board of Directors to be included in its minutes of meeting.

Article )25)
Quorum and minutes of Board meetings

The meeting of the board of directors shall be valid only 
in the presence of a majority of its members in person, 
provided that the number of members present themselves 
shall not be less than half of the members of the board. A 
member of the Board may delegate other members of the 
Board to vote, in which case the member shall have two 
votes. A member of the Board shall not represent more than 
one member.

5- To issue resolutions, rules and internal regulations 
relative to corporate financial and administrative affairs.

6- To set a system for investing corporate funds.

7- To set the controls and rules for accepting cash term 
deposits from shareholders, banks and financial institutions.

8- To prepare the annual report on corporate affairs.

9- To approve participation in companies and banking and 
financial institutions with objects similar to those of the 
Company.

10- To purchase, sell and mortgage such real property as 
may be required for the Company’s affairs, to let the same, 
granting third parties the right to exploit such properties or 
to transfer its ownership as an endowment for any suitable 
period and authorize the Managing Director or the General 
Manager to carry out the resolutions adopted in this respect.

11- To recommend the dividends available for distribution 
and submit such recommendation to the Annual General 
Meeting.

12- To set a specific list of regulations for the business of the 
Board and its meetings and the distribution of assignments 
and responsibilities amongst its members.

Article  )23)
Board of Directors  Meeting

The Board of Directors shall meet at least four (4) meetings 
during the fiscal year.

The meeting shall be at the written invitation of the 
Chairman of the Board of Directors, or at the written 
request of at least two members of the Board and shall 
direct the invitation at least one week before the date 
specified, together with the agenda.

�ملادة )24(
قر�ر�ت �لتمرير

بالإ�سافة اإىل التزام جمل�س الإدارة باحلد الأدنى لعدد اجتماعاته 

الواردة باملادة )23( من هذا النظام، فاإنه يجوز ملجل�س الإدارة وفقًا 

لل�سوابط ال�سادرة عن الهيئة بهذا ال�ساأن اإ�سدار بع�س قراراته 

بالتمرير يف احلالت الطارئة. 

ُتعترب تلك القرارات �سحيحة ونافذة كما لو اأنها اتخذت يف اجتماع 

متت الدعوة اإليه وعقد اأ�سوًل مع مراعاة ما يلي:

اأ. األ تتجاوز حالت اإ�سدار القرارات بالتمرير اأربع )4( مرات �سنويًا.

ب.  موافقة اأع�ساء جمل�س الإدارة بالأغلبية على اأن احلالة التي 

ت�ستدعي اإ�سدار القرار بالتمرير حالة طارئة.

ج. ت�سليم جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة القرار مكتوب خطيًا للموافقة 

عليه م�سحوبًا بكافة امل�ستندات والوثائق الالزمة ملراجعته.

د.  يجب املوافقة اخلطية بالأغلبية على اأي من قرارات جمل�س الإدارة 

ال�سادرة بالتمرير مع �سرورة عر�سها يف الجتماع التايل ملجل�س 

الإدارة لت�سمينها مبح�سر اجتماعه.

�ملادة )25(
�لن�ساب �لقانوين وحما�سر جل�سات جمل�س �لإد�رة

ل يكون اجتماع جمل�س الإدارة �سحيحًا اإل بح�سور اأغلبية اأع�سائه 

�سخ�سيًا على األ يقل عدد الأع�ساء احلا�سرين باأنف�سهم عن ن�سف 

عدد اأع�ساء املجل�س. ويجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينيب عنه غريه 

من اأع�ساء املجل�س يف الت�سويت، ويف هذه احلالة يكون لهذا الع�سو 

 �سوتان. ول يجوز اأن ينوب ع�سو يف جمل�س الإدارة عن اأكرث 

من ع�سو واحد.

5- اإ�سدار القرارات واللوائح والنظم الداخلية املتعلقة بال�سوؤون املالية 
والإدارية لل�سركة.

6- و�سع نظام لتوظيف اأموال ال�سركة.

7- و�سع ال�سوابط والقواعد لقبول الودائع النقدية لأجل من 
امل�ساهمني والبنوك واملوؤ�س�سات املالية.

8- و�سع التقرير ال�سنوي عن �سري اأعمال ال�سركة.

9- املوافقة على الإ�سهام يف ال�سركات اأو املوؤ�س�سات امل�سرفية اأو املالية 
ذات الغر�س املماثل لغر�س ال�سركة.

10- �سراء وبيع ورهن العقارات الالزمة لأعمال ال�سركة اأو تاأجريها 
اأو منح احلق با�ستثمارها لأطراف ثالثني اأو نقل ملكيتها على �سبيل 

الهبة  لأية مدة منا�سبة وتفوي�س الع�سو املنتدب لالإدارة اأو املدير العام 

باإنفاذ القرارات التي تتخذ بهذا اخل�سو�س.

11- التو�سية بعائدات الأرباح للتوزيع ورفع التو�سية للجمعية العمومية 
ال�سنوية.

12- و�سع لئحة خا�سة بتنظيم اأعمال املجل�س واجتماعاته وتوزيع 
الخت�سا�س وامل�سوؤوليات بني اأع�سائه.

�ملادة )23(
�جتماعات جمل�س �لإد�رة

يجتمع  جمل�س الإدارة عدد اأربع )4( اجتماعات خالل ال�سنة املالية 

على الأقل.

يكون الجتماع بناًء على دعوة خطية من قبل رئي�س جمل�س الإدارة، 

اأو بناًء على طلب خطي يقدمه ع�سَوين من اأع�ساء املجل�س على الأقل 

 وتوجه الدعوة قبل اأ�سبوع على الأقل من املوعد املحدد م�سفوعة 

بجدول الأعمال.
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B. The right to sign on behalf of the Company is the 
exclusive right of the Chairman of the Board of Directors 
or any other member authorized by the Board within the 
limits of the decisions of the Board of Directors.

C. The Chairman of the Board of Directors may delegate 
other members of the Board of Directors some of his 
powers.

D. The Board of Directors may not delegate to the Chairman 
of the Board all of its terms of reference in an absolute way.

Article )27)
Place of  Board Meeting

The Board of Directors shall hold its meetings at the head 
office of the Company or in any other place approved by 
the members of the Board of Directors.

Article )28)
Failure to comply with the Company's undertakings

1- Members of the Board of Directors shall not be bound 
by any personal obligation in respect of the Company's 
undertakings for the performance of their functions within 
the limits of their competences.

2- The Company shall comply with the acts of the Board of 
Directors within the limits of its jurisdiction and shall also 
be asked to compensate for any damage arising from the 
illegal acts in the Company’s Management that occur from 
the Chairman or the members of the Board of Directors.

Article )29)
Prohibition on granting loans

1- Subject to Federal Law No. 10 of 1980 and its 
amendments, regulations, decrees and circulars issued by 
the Central Bank of the UAE especially Article 91 section 1, 
the Company is prohibited from granting loans or advances 
in the current account to the members of its Board of 
Directors or its General Manager or the like, unless a prior 
authorization from the Central Bank’s Board of Directors 
was granted. Such authorization must be renewed every 
year. The prohibition does not include the discounting of 
trade bonds or the granting of guarantees or the opening of 
documentary credits.

The decisions of the Board of Directors shall be issued by 
majority votes of the members present or represented. In 
case of equal votes, the side of the Chairman or the person 
acting in his place will prevail.

If a member of the Board of Directors has a conflict of 
interest in an issue to be resolved by the Board of Directors, 
and the Board of Directors decides that it is a matter of 
substance, it shall issue its decision in the presence of 
all members and the said member shall not be part of the 
votes. In exceptional cases, such matters may be dealt with 
by committees emanating from the Governing Council 
established for this purpose by a decision issued by it. 

It shall prepare a special record in which the minutes of the 
meetings of the Board shall record the details of the matters 
considered and the decisions taken, including members’ 
objections or reservations expressed by them. The Board's 
reporter and all present members must sign the draft of the 
minutes of the Board meetings prior to its adoption. The 
minutes of meetings of the Board and its committees shall 
be kept by the Board of Directors' reporter and in the event 
that one of the members fails to sign, the objection shall 
be recorded in the record and the reasons for the objection 
shall be stated upon its creation, and the signatories on the 
minutes are liable towards the integrity of the information 
therein. The company is committed to the controls issued 
by the Authority in this regard.

The signature of the Chairman, Vice Chairman and 
Secretary of the Board of Directors or the General 
Manager are sufficient to prove the validity of the extracts 
of the minutes or copies of the decisions of the Board of 
Directors.

Article )26)
Company Representative

A. The Chairman of the Board shall be the legal 
representative of the Company before the Judicial 
Authority and in relation to third parties.

ب. ميلك حق التوقيع عن ال�سركة على اإنفراد كل من رئي�س جمل�س 

الإدارة اأو اأي ع�سو اآخر يفو�سه املجل�س يف حدود قرارات جمل�س 

الإدارة.

ج. يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة اأن يفو�س غريه من اأع�ساء جمل�س 

الإدارة يف بع�س �سالحياته.

د. ل يجوز ملجل�س الإدارة اأن يفو�س رئي�س املجل�س يف جميع 

اخت�سا�ساته ب�سكل مطلق. 

�ملادة )27(
مكان �جتماعات �ملجل�س

يعقد جمل�س الإدارة اجتماعاته يف املركز الرئي�سي لل�سركة اأو يف اأي 

مكان اآخر يوافق عليه اأع�ساء جمل�س الإدارة.

�ملادة )28(
عدم �لإلتز�م بتعهد�ت �ل�سركة

1- ل يلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة باأي التزام �سخ�سي فيما يتعلق 
بتعهدات ال�سركة ب�سبب قيامهم مبهام وظائفهم �سمن حدود 

اخت�سا�ساتهم.

2- تلتزم ال�سركة بالت�سرفات التي يجريها جمل�س الإدارة يف حدود 
اخت�سا�ساته كما ُت�ساأل عن التعوي�س عما ين�ساأ من �سرر عن الأفعال 

غري امل�سروعة التي تقع من رئي�س املجل�س اأو اأع�سائه يف اإدارة ال�سركة.

�ملادة )29(
�حلظر على منح �لقرو�س

1- مع مراعاة القانون الحتادي رقم )10( لعام 1980 وتعديالته 
والأنظمة والقرارات والتعاميم ال�سادرة عن م�سرف الإمارات 

املركزي ل �سيما املادة 91 الفقرة 1 منه، يحظر على ال�سركة اأن 

متنح قرو�سًا اأو �سلفًا باحل�ساب اجلاري اإىل اأع�ساء جمل�س اإدارتها 

اأو اإىل مديريها اأو من يف حكمهم اإل برتخ�س م�سبق من جمل�س اإدارة 

امل�سرف املركزي ويجب اأن يجّدد هذا الرتخي�س كل �سنة. ول ي�سمل 

هذا احلظر خ�سم ال�سندات التجارية اأو اإعطاء الكفالت اأو فتح 

العتمادات امل�ستندية.

وت�سدر قرارات جمل�س الإدارة باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين 

واملمثلني واإذا ت�ساوت رجح اجلانب الذي منه الرئي�س اأو من يقوم 

مقامه. 

اإذا وجد لدى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة تعار�س يف امل�سالح يف م�ساألة 

يجب اأن يبتها جمل�س الإدارة، وقرر جمل�س الإدارة اأنها م�ساألة جوهرية 

فيجب اأن ي�سدر قراره بح�سور جميع الأع�ساء ول يجوز للع�سو 

ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار. ويجوز يف حالت 

ا�ستثنائية اأن تعالج تلك امل�سائل من خالل جلان منبثقة عن جمل�س 

الإدارة ت�سكل لهذا الغر�س مبوجب قرار ي�سدر عنه.

وُيعد �سجل خا�س تثبت فيه حما�سر اجتماعات املجل�س تدّون فيها 

تفا�سيل امل�سائل التي مت النظر فيها والقرارات التي اتخذت  مبا يف 

ذلك اأية حتفظات لالأع�ساء اأو اآراء خمالفة عربوا عنها. ويجب اأن 

يوقع مقرر املجل�س والأع�ساء احلا�سرون كافة على م�سودات حما�سر 

اجتماعات جمل�س الإدارة قبل اعتمادها. وحتفظ حما�سر اجتماعات  

املجل�س وجلانه من قبل مقرر جمل�س الدارة ويف حالة امتناع اأحد 

الأع�ساء عن التوقيع يثبت اعرتا�سه يف املح�سر وتذكر اأ�سباب 

العرتا�س حال اإبدائها، ويكون املوقعون على هذه املحا�سر م�سوؤولني 

عن �سحة البيانات الواردة فيها. وتلتزم ال�سركة بال�سوابط ال�سادرة 

عن الهيئة يف هذا ال�ساأن.

اأما م�ستخرجات املحا�سر اأو ن�سخ قرارات جمل�س الإدارة فيكفي لثبوت 

�سحتها اأن تكون موقعة من رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه اأو اأمني �سر 

جمل�س الإدارة اأو املدير العام لل�سركة.

�ملادة )26(
متثيل �ل�سركة

 اأ. يكون رئي�س جمل�س الإدارة املمثل القانوين لل�سركة اأمام الق�ساء 

ويف عالقتها بالغري.
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B. If a member of the Board of Directors fails to inform the 
Board in accordance with the provisions of paragraph (A) 
of this Article, the Company or any of its shareholders may 
submit to the competent court to invalidate the contract or 
oblige the violating member to return any profit or benefit 
realized from the contract to the company.

Article )32)
Dealing of  related parties in the

Company's securities

The related parties are prohibited from exploiting any of the 
information known by them by virtue of their membership 
in the Board of Directors or their position in the Company 
in the interest of them or any other person, whatsoever was 
the result of dealing in the Company's securities and other 
transactions. Neither of them may have a direct or indirect 
interest with any entity that carries out operations intended 
to affect the prices of securities issued by the Company.

Article )33)
Transactions with Related Parties

The Company may not enter into transactions with 
related parties except with the approval of the Board of 
Directors if not exceeding 5% of the share capital, and with 
the approval of the Company's General Assembly. The 
transactions shall be evaluated in all cases by an accredited 
evaluator of the Authority. The report of the auditors has to 
contain a statement of conflicting transactions and financial 
transactions that took place between the company and any 
of the related parties and the actions taken on them in  
this regard.

Article )34)
Appointment of the Executive President or

General Manager

The Board of Directors shall have the right to appoint 
an executive president, general manager of the company 
or several authorized directors or agents and determine 
their terms of reference, terms of service, salaries and 
remuneration. The executive president or the general 
manager of the company may not be acting president or 
general manager of another public shareholding company.

2- A loan availed to the spouse of the Board member or his 
children or any relative thereof, up to the second degree 
shall be deemed to be a loan extended to the Member of the 
Board of Directors himself. 

3- No loans or credit loans may be availed to a company 
that the Member of the Board of Directors his/her spouse, 
his/her sons or any of his/her relatives up to the second 
degree own more than 20 (twenty) percent of its capital.

Article )30 )
The participation of the Board member 

in a rivalry work

A member of the Board of Directors may not, without the 
approval of the General Assembly of the Company, to be 
renewed annually, participate in any business that would 
compete with the Company or to trade for his account 
or for the account of others in one of the branches of the 
Company's activity. He may not disclose any information 
or data concerning the Company, otherwise the latter may 
claim compensation or to consider the profitable operations 
that the Board member has undertaken for his account as if 
it had been done for the Company.

Article )31)
Conflict of Interest

A. Any member of the Board of Directors of the Company 
has or the entity he represents has a joint or conflicting 
interest in a transaction or deal submitted to the Board 
of Directors for a decision should inform the Board of 
the same and confirm its statement in the minutes of the 
meeting, and will not be allowed to participate in the 
Special Voting for the relevant decision.

ب.  اإذا تخّلف ع�سو جمل�س الإدارة عن اإبالغ املجل�س وفقًا حلكم البند 

)اأ( من هذه املادة جاز لل�سركة اأو لأي من م�ساهميها التقدم للمحكمة 

املخت�سة لإبطال العقد اأو اإلزام الع�سو املخالف باأداء اأي ربح اأو منفعة 

حتققت له من التعاقد ورده لل�سركة.

�ملادة )32(
 تعامل �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة

يف �لأور�ق �ملالية لل�سركة

يحظر على الأطراف ذات العالقة اأن ي�ستغل اأي منهم ما ات�سل به 

من معلومات بحكم ع�سويته يف جمل�س الإدارة اأو وظيفته يف ال�سركة 

يف حتقيق م�سلحة له اأو لغريه اأيًا كانت نتيجة التعامل يف الأوراق 

املالية لل�سركة وغريها من املعامالت، كما ل يجوز اأن يكون لأي منهم 

م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مع اأي جهة تقوم بعمليات يراد بها 

اإحداث تاأثري يف اأ�سعار الأوراق املالية التي اأ�سدرتها ال�سركة.

�ملادة )33(
�ل�سفقات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة

ل يجوز لل�سركة عقد �سفقات مع الأطراف ذات العالقة اإل مبوافقة 

جمل�س الإدارة فيما ل يجاوز 5% من راأ�س مال ال�سركة، ومبوافقة 

اجلمعية العمومية لل�سركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم ال�سفقات 

يف جميع الأحوال  بوا�سطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعني على 

مدقق ح�سابات ال�سركة اأن ي�ستمل تقريره على بيان ب�سفقات تعار�س 

امل�سالح والتعامالت املالية التي متت بني ال�سركة واأي من الأطراف 

ذات  العالقة والإجراءات التي اتخذت ب�ساأنها. 

�ملادة )34(
تعيني �لرئي�س �لتنفيذي

�أو �ملدير �لعام

ملجل�س الإدارة احلق يف اأن يعنّي رئي�سًا تنفيذيًا اأو مديرًا عامًا لل�سركة 

اأو عدة مديرين اأو وكالء مفو�سني واأن يحدد �سالحياتهم و�سروط 

خدماتهم ورواتبهم  ومكافاآتهم، ول يجوز للرئي�س التنفيذي اأو املدير 

العام لل�سركة اأن يكون رئي�سًا تنفيذيًا اأو مديرًا عامًا ل�سركة م�ساهمة 

عامة اأخرى.

2- يعترب قر�سًا ممنوحًا لع�سو جمل�س الإدارة كل قر�س مقدم اإىل 
زوجه اأو اأبنائه اأو اأي قريب له حتى الدرجة الثانية.

3- ل يجوز تقدمي قرو�س اأو ت�سليفات ائتمانية اإىل �سركة ميلك ع�سو 
جمل�س الإدارة اأو زوجه اأو اأبناوؤه اأو اأي من اأقاربه حتى الدرجة الثانية 

اأكرث من 20 )ع�سرين( باملائة من راأ�س مالها.

�ملادة )30(
 ��سرت�ك ع�سو �ملجل�س

يف عمل مناف�س لل�سركة

ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة بغري موافقة من اجلمعية العمومية 

لل�سركة جتدد �سنويًا اأن ي�سرتك يف اأي عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة 

اأو اأن يتجر حل�سابه اأو حل�ساب غريه يف اأحد فروع الن�ساط الذي تزاوله 

ال�سركة، ول يجوز له اأن يف�سي اأي معلومات اأو بيانات تخ�س ال�سركة  

واإل كان لها اأن تطالبه بالتعوي�س اأو باإعتبار العمليات املربحة التي 

زاولها حل�سابه كاأنها اأجريت حل�ساب ال�سركة.

�ملادة )31(
تعار�س �مل�سالح

اأ. على كل ع�سو يف جمل�س اإدارة ال�سركة تكون له اأو للجهة التي  

ميثلها مبجل�س الإدارة م�سلحة م�سرتكة اأو متعار�سة يف �سفقة اأو 

تعامل ُتعر�س على جمل�س الإدارة لإتخاذ قرار ب�ساأنها اأن يبلغ املجل�س 

ذلك واأن يثبت اإقراره يف حم�سر اجلل�سة، ول يجوز له الإ�سرتاك يف 

الت�سويت اخلا�س بالقرار ال�سادر يف �ساأن هذه العملية. 
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Article )37)
Remuneration of the Chairman and members of the 

Board of Directors

The remuneration of the Chairman and members of the 
Board of Directors shall consist of a percentage of the net 
profit provided that it does not exceed 10% of such profits 
for the financial year after deducting both depreciations 
and reserves. The Company may also pay the expenses, 
fees, bonus or monthly salary as determined by the Board 
of Directors for any of its members if such member is 
working in any committee or make special efforts or 
perform additional duties to serve the company on top of 
his normal duties as a member of the board of directors of 
the company. No attendance allowance may be paid to the 
chairman or member of the board of directors for meetings 
of the board.

Article )38)
Dismissal of  the Chairman and members of the

Board of Directors

The General Assembly shall have the right to dismiss all 
or some of the elected members of the Board of Directors 
and to open the door for candidacy in accordance with the 
regulations issued by the Authority in this regard and elect 
new members instead. 

Article )39)
The responsibility of the Chairman of the

Board and its members

The Chairman of the Board of Directors and its members 
are responsible to the Company, shareholders and third 
parties for all acts of fraud and abuse of authority and 
for any violation of the Commercial Companies Law or 
the Central Bank Law and the laws amending it or any 
other law or decisions and directives and regulations/
circulars issued by official bodies should be taken into 
consideration, or to this Articles of Association as well 
as for the mismanagement and overtake of their defined 
powers. The member who was absent at the time of the 
adoption of the decision on the charge is not liable, as well 
as the member who voted against or abstained from voting.

Article )35)
The responsibility of Board members for the 

Company's obligations

A. Members of the Board of Directors are not personally 
responsible for the Company's obligations arising from the 
performance of their duties as Board members to the extent 
that they do not exceed the limits of their powers. 
 
B. The company is committed to the work carried out by 
the Board of Directors within the limits of its jurisdiction, 
and also asks to compensate the damages arising from the 
illegal acts of the Chairman and members of the Board of 
Directors in managing the Company.

Article )36)
The responsibility of Board members towards the 

Company, shareholders and third parties

A. Members of the Board of Directors are responsible 
to the Company, shareholders and third parties for all 
acts of fraud and abuse of power, for any violation of the 
Companies Law and this Articles of Association, and for 
mismanagement, and any condition otherwise stated shall 
be deemed void.

B. The liability provided for in (A) above of this Article 
shall be imposed to all members of the Board of Directors 
if the mistake results from a unanimous decision. If the 
questioned decision is taken by majority, opposing 
members shall not be liable as long as they registered their 
opposition in the minutes of the meeting. In case a member 
of the Board was absent in the meeting whereas the 
decision was taken, his responsibility shall not be revoked 
unless he proves not to be informed of the decision, or has 
been informed without being able to object it.

�ملادة )37(
مكافاآت رئي�س

و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

تتكون مكافاأة رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة من ن�سبة مئوية من الربح 

ال�سايف على اأن ل تتجاوز 10% من تلك الأرباح لل�سنة املالية بعد 

خ�سم كل من ال�ستهالكات والحتياطات، كما يجوز اأن تدفع ال�سركة 

م�ساريف اأو اأتعابًا اأو مكافاأة اإ�سافية اأو مرتبًا �سهريًا بالقدر الذي 

يقرره جمل�س الإدارة لأي ع�سو من اأع�سائه اإذا كان ذلك الع�سو يعمل 

يف اأي جلنة اأو يبذل جهودًا خا�سة اأو يقوم باأعمال اإ�سافية خلدمة 

ال�سركة فوق واجباته العادية كع�سو يف جمل�س اإدارة ال�سركة، ول يجوز 

 �سرف بدل ح�سور لرئي�س اأو ع�سو جمل�س الإدارة عن 

اجتماعات املجل�س.

�ملادة )38(
عزل رئي�س

و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

يكون للجمعية العموميـة حـق عزل كل اأو بع�س اأع�ساء جملــ�س الإدارة 

املنتخبني وفتح باب الرت�سح وفق ال�سوابط ال�سادرة عن الهيئة بهذا 

ال�ساأن وانتخاب اأع�ساء جدد بدًل منهم. 

�ملادة )39(
م�سوؤولية رئي�س �ملجل�س

و�أع�سائه

رئي�س جمل�س الإدارة واأع�ساوؤه م�سوؤولون جتاه ال�سركة وامل�ساهمني 

والغري عن جميع اأعمال الغ�س واإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة وعن كل 

خمالفة لقانون ال�سركات التجارية اأو قانون امل�سرف املركزي 

والقوانني املعدلة لها اأو اأي قانون اآخر اأو للقرارات والتوجيهات كذلك 

تراعى الأنظمة/ اللوائح/ التعاميم التي ت�سدر عن جهات ر�سمية، اأو 

لهذا النظام وعن اخلطاأ يف الإدارة وجتاوز ال�سالحيات املقررة لهم. 

ول ي�ساأل الع�سو الذي كان غائبًا وقت اتخاذ القرار املرتب للم�سوؤولية 

وكذلك الع�سو الذي �سوت �سد ذلك القرار اأو امتنع عن الت�سويت.

�ملادة )35(
 م�سوؤولية �أع�ساء �ملجل�س

عن �إلتز�مات �ل�سركة

اأ. ل يكون اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سوؤولني م�سوؤولية �سخ�سية فيما 

يتعلق باإلتزامات ال�سركة الناجتة عن قيامهم بواجباتهم كاأع�ساء 

جمل�س اإدارة وذلك بالقدر الذي ل يتجاوزون فيه حدود �سلطاتهم.

 

ب. تلتزم ال�سركة بالأعمال التي يجريها جمل�س الإدارة يف حدود 

اخت�سا�سه، كما ت�ساأل عن تعوي�س ما ين�ساأ من ال�سرر عن الأفعال 

غري امل�سروعة التي تقع من رئي�س واأع�ساء املجل�س يف اإدارة ال�سركة.

�ملادة )36(
م�سوؤولية �أع�ساء �ملجل�س

جتاه �ل�سركة و�مل�ساهمني و�لغري
اأ. اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سوؤولون جتاه ال�سركة وامل�ساهمني والغري عن 

جميع اأعمال الغ�س واإ�ساءة ا�ستعمـال ال�سلطة، وعن كل خمالفـة لقانون 

ال�سركات وهذا النظام الأ�سا�سي، وعن اخلطاأ يف الإدارة، ويبطل كل 

�سرط يق�سي بغري ذلك.

ب. تقع امل�سوؤولية املن�سو�س عليها يف البند )اأ( من هذه املادة على 

جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة اإذا ن�ساأ اخلطاأ عن قرار �سدر باإجماع 

الآراء. اأما اإذا كان القرار حمل امل�ساءلة �سادرًا بالأغلبية فال ي�ساأل 

عنه املعار�سون متى كانوا قد اأثبتوا اعرتا�سهم مبح�سر اجلل�سة، فاإذا 

تغّيب اأحد الأع�ساء عن اجلل�سة التي �سدر فيها القرار فال تنتفي 

 م�سوؤوليته اإل اإذا ثبت عدم علمه بالقرار اأو علمه به مع عدم 

ا�ستطاعته العرتا�س عليه.
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Article )41)
Controls of the members of the 

Board of Directors

The members of the Board of Directors shall bear the 
following responsibilities, for example, and not limited to: 

(1) Each member of the board of directors upon receipt of 
his duties shall disclose to the company the nature of the 
positions he occupies in the companies, public institutions 
and other important obligations and the time allotted to 
them, and any change that occurs as soon as it occurs. 

(2) The Board of Directors shall apply the corporate 
governance and organizational discipline standards issued 
by the Authority, and controls and standards issued/
to be issued from the Central Bank should be taken into 
consideration.

(3) A member of the Board of Directors shall, in the 
exercise of his powers and the performance of his duties, 
act honestly and faithfully, taking into consideration the 
interests of the Company and its shareholders, making the 
best effort possible in similar circumstances, and to abide 
by the laws, regulations and decisions applied and the 
Articles of Associations of the Company and its internal 
regulations.

(4) Members of the Board of Directors shall have the right, 
by a majority decision, to request an external advisory 
opinion in any matter of the Company and at its expenses, 
provided that they consider the non conflict of interest. 

Article )42)
Functions of Non- Executive

Board Members

The functions of non-executive board members include but 
are not limited to:

A. Participate in Board meetings to provide an independent 
opinion on strategic issues, policy, performance, accounting, 
resources, core appointments and labor standards.

Article )40)
Chairman’s functionalities 

and responsibilities

1- The Chairman shall assume the following functions and 
responsibilities, for example, and not limited to:

A- Ensuring that the Board of Directors works effectively, 
discharges its responsibilities and discusses all major and 
appropriate issues on time.

B- Put and adopt the agenda for each meeting of the Board 
of Directors, taking into account any issues that Members 
propose to be included in the agenda. The Chairman of the 
Board may entrust this responsibility to a specific member 
or to the Board of Directors' reporter.

C- Encourage all members to participate fully and 
effectively to ensure that the Board of Directors acts in 
accordance with the best interests of the company.

D- To take appropriate measures to ensure effective 
communication with shareholders and to convey their 
views to the Board of Directors.

E- Facilitating the effective participation of non-executive 
board members in particular, and establishing constructive 
relationships between executive and non-executive 
members.

F- Represent the company before the judicial and 
administrative courts and centers of settlement of disputes 
and arbitration tribunals and hire lawyers and give them all 
the necessary powers to defend the company as plaintiff or 
defendant, or as a party to the arbitration with the right to 
conduct conciliation and drop and discharge of the court 
cases and the right and to file fraud case and claim oath, 
accept it and reject it and to include arbitration clause in the 
contracts, draft arbitration conditions, nominate Arbitrators 
and request the disqualification of Judges, Arbitrators 
and Experts and to appear before the courts of different 
degrees, including the Cassation Court or the Federal 
Supreme Court and before foreign courts and international 
arbitration bodies and to request for the implementation or 
revocation of the decisions of arbitration.

�ملادة )41(
�سو�بط عمل

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

يتحمل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة امل�سوؤوليات التالية وذلك على 

�سبيل املثال ولي�س احل�سر:

)1( على كل ع�سو جمل�س اإدارة عند ا�ستالمه ملهامه الإف�ساح لل�سركة 

عن طبيعة املنا�سب التي ي�سغلها يف ال�سركات واملوؤ�س�سات العامة 

وغريها من اللتزامات الهامة وحتديد الوقت املخ�س�س لها، واأي 

تغيري يطراأ على ذلك فور حدوثه .

)2( يطّبق جمل�س الإدارة �سوابط احلوكمة ومعايري الن�سباط 

املوؤ�س�سي ال�سادرة عن الهيئة، كذلك تراعى ال�سوابط واملعايري 

ال�سادرة التي ت�سدر من امل�سرف املركزي.

)3( يلتزم ع�سو جمل�س الإدارة اأثناء ممار�سته ل�سالحياته وتنفيذ 

واجباته بالت�سرف باأمانة واإخال�س مع الأخذ بعني العتبار م�سالح 

ال�سركة وم�ساهميها، وبذل اأف�سل جهد ممكن يف الظروف املماثلة، 

واللتزام باأحكام القوانني والأنظمة والقرارات املعمول بها، والنظام 

الأ�سا�سي لل�سركة ولوائحها الداخلية.

)4( يحق لأع�ساء جمل�س الإدارة بقرار يتخذ بالغالبية العددية طلب 

احل�سول على راأي ا�ست�ساري خارجي يف اأي من اأمور ال�سركة وعلى 

نفقتها، ب�سرط مراعاة عدم تعار�س امل�سالح.

�ملادة )42(
مهام �أع�ساء جمل�س �لإد�رة

غري �لتنفيذيني

تت�سمن مهام اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني على �سبيل املثال 

ولي�س احل�سر ما يلي: 

اأ. امل�ساركة يف اجتماعات جمل�س الإدارة بحيث يوفرون راأيًا م�ستقاًل 

بخ�سو�س امل�سائل ال�سرتاتيجية وال�سيا�سة والأداء واملحا�سبة واملوارد 

والتعيينات الأ�سا�سية ومعايري العمل.

�ملادة )40(
مهام رئي�س جمل�س �لإد�رة

وم�سوؤولياته

1- يتوىل رئي�س جمل�س الإدارة املهام وامل�سوؤوليات التالية وذلك على 
�سبيل املثال ولي�س احل�سر:

اأ - �سمان عمل جمل�س الإدارة بفعالية وقيامه مب�سوؤولياته ومناق�سته 

لكافة الق�سايا الرئي�سية واملنا�سبة يف موعدها. 

ب- و�سع واعتماد جدول اأعمال كل اجتماع ملجل�س الإدارة، مع الأخذ 

بعني العتبار اأية م�سائل يقرتح الأع�ساء اإدراجها على جدول الأعمال. 

 يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة اأن يعهد بهذه امل�سوؤولية اإىل ع�سو معني 

اأو اإىل مقرر جمل�س الإدارة. 

ج- ت�سجيع كافة الأع�ساء على امل�ساركة الكاملة والفعالة ل�سمان 

ت�سرف جمل�س الإدارة وفق اأف�سل م�سالح ال�سركة. 

 د- العمل على اتخاذ الإجراءات املنا�سبة لتاأمني التوا�سل الفعال 

مع امل�ساهمني ونقل اآرائهم اإىل جمل�س الإدارة.

 

هـ- ت�سهيل امل�ساهمة الفعالة لأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني 

خا�سة، واإيجاد عالقات بناءة بني الأع�ساء التنفيذيني وغري 

التنفيذيني.

و- متثيل ال�سركة اأمام املحاكم الق�سائية والإدارية ومراكز ف�س 

املنازعات والهيئات التحكيمية وتوكيل املحامني ومنحهم كافة 

ال�سالحيات الالزمة للدفاع عن ال�سركة كمدعية اأم كمدعى عليها 

اأم كطرف يف التحكيم مع احلق باإجراء ال�سلح وال�سقاط والإبراء 

والرجوع عن الدعوى واحلق ورفع دعوى التزوير وطلب حلف اليمني 

وقبوله ورده واإدراج ال�سرط التحكيمي يف العقود وتنظيم امل�سارطات 

التحكيمية وت�سمية املحكمني وطلب رد الق�ساة واملحكمني واخلرباء 

واملثول اأمام املحاكم على اختالف درجاتها مبا فيها حمكمة التمييز 

اأو حمكمة النق�س اأو  املحكمة الحتادية العليا واأمام املحاكم الأجنبية 

وهيئات التحكيم الدولية اأو الأجنبية وطلب تنفيذ القرارات التحكيمية 

اأو اإبطالها.
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3- The Management shall develop appropriate training 
programs for all members of the Board of Directors to 
develop and update their knowledge and skills to ensure 
effective participation in the work of the Board of Directors.

Article )44)
The responsibility of the Board of Directors for the 

formation of committees

1- The Board of Directors shall establish specialized 
committees each of which shall be composed of at least three 
Non-Executive Directors, two of them to be independent 
one of whom shall preside. The Chairman of the Company 
shall not be entitled to be member of any of the specialized 
committees. The Board of Directors shall choose Non-
Executive Directors when forming committees specialized 
in subjects that could have a potential conflict of interest 
such as verifying financial and non-financial statements, 
review of deals with related parties, choosing executive 
directors as well as remuneration-related issues.

2- The Committees shall be formed in accordance with 
procedural rules set by the Board provided they define 
the committee’s responsibilities, its period of operation, 
its powers and the manner in which the Board exercises 
its supervision over it. The Committee shall report to the 
Board its proceedings, conclusions and recommendations 
with full transparency.  The Board shall follow up on the 
work of the Committees to ensure their adherence to the 
tasks entrusted to them.

3- The Board shall form the following permanent 
committees:

B. Prioritize the interests of the company and its 
shareholders when conflicts of interest arise.

C. Participate in the audit committees of the company.

D. Audit the performance of the company in order to 
achieve its objectives and agreed objectives and monitor 
performance reports.

E. Establishing rules of procedure for the company's 
governance, monitoring and supervising its application in a 
manner not inconsistent with the provisions of this Articles 
of Association.

F. To enable the Board of Directors and the various 
committees to benefit from their skills and expertise and 
the diversity of their competencies and qualifications 
through regular attendance, active participation, attending 
meetings of the General Assemblies and creating a balanced 
understanding of the views of the shareholders.

Article )43)
Duties of the Company's management towards the 

Board of Directors and its members

1- The administration is committed to subjecting the newly 
appointed board member to a comprehensive introductory 
tour to all the departments and of the company and 
providing him with all necessary information to ensure 
his correct understanding of the company's activities and 
business and full awareness of his responsibilities to enable 
him to do his work to the fullest according to the laws and 
regulations in force and other regulatory requirements and 
the company policies in its field. 

2- The Administration shall provide the Board of Directors 
and its committees with sufficient information in a 
timely and complete manner in order to enable it to make 
decisions on the correct basis and to perform its duties and 
responsibilities to the fullest extent. The Board of Directors 
may conduct further investigations when necessary to 
enable it to take its decisions on solid grounds.

3- على الإدارة و�سع برامج تدريب منا�سبة جلميع اأع�ساء جمل�س 
الإدارة لتطوير وحتديث معارفهم ومهاراتهم ل�سمان امل�ساركة الفاعلة 

يف اأعمال جمل�س الإدارة. 

�ملادة )44(
م�سوؤولية جمل�س �لإد�رة

عن ت�سكيل جلان

1- ي�سكل جمل�س الإدارة عددًا من اللجان املتخ�س�سة التابعة له والتي 
تتكون من اأع�ساء يف جمل�س الإدارة غري تنفيذيني ل يقل عددهم عن 

ثالثة، على اأن يكون اثنان منهم على الأقل من الأع�ساء امل�ستقلني واأن 

يرتاأ�س اللجنة اأحدهما، ول يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة اأن يكون ع�سوًا 

يف اأي من هذه اللجان. ويتعنّي على جمل�س الإدارة اختيار اأع�ساء 

جمل�س اإدارة غري تنفيذيني يف اللجان املعنية باملهام التي قد ينتج عنها 

حالت تعار�س م�سالح مثل التاأكد من �سالمة التقارير املالية وغري 

املالية، ومراجعة ال�سفقات املربمة مع الأطراف اأ�سحاب امل�سالح 

واختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني، وامل�سائل املتعلقة باملكافاآت.

2- يتم ت�سكيل اللجان وفقًا لإجراءات ي�سعها جمل�س الإدارة على 
اأن تت�سمن حتديدًا ملهمة اللجنة ومدة عملها وال�سالحيات املمنوحة 

لها وكيفية رقابة جمل�س الإدارة عليها، وعلى اللجنة اأن ترفع تقريرًا 

خطيًا اإىل جمل�س الإدارة بالإجراءات والنتائج والتو�سيات التي تتو�سل 

اإليها ب�سفافية مطلقة، وعلى جمل�س الإدارة �سمان متابعة عمل اللجان 

للتحقق من التزامها بالأعمال املوكلة اإليها.

3- ي�سكل جمل�س الإدارة اللجان الدائمة التالية:

 ب. مراعاة اأولوية م�سالح ال�سركة وم�ساهميها عند ن�سوء تعار�س 

يف امل�سالح. 

ج. امل�ساركة يف جلان التدقيق بال�سركة. 

د. التدقيق على اأداء ال�سركة من اأجل حتقيق اأهدافها واأغرا�سها 

املتفق عليها ومراقبة تقارير الأداء. 

هـ. و�سع قواعد اإجرائية حلوكمة ال�سركة والإ�سراف والرقابة على 

تطبيقها وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا النظام.

و. متكني جمل�س الإدارة واللجان املختلفة من الإفادة من مهاراتهم 

وخرباتهم وتنوع اخت�سا�ساتهم وموؤهالتهم وذلك من خالل احل�سور 

املنتظم وامل�ساركة الفعالة وح�سور اجتماعات اجلمعيات العمومية 

وتكوين فهم متوازن لآراء امل�ساهمني.

�ملادة )43(
و�جبات �إد�رة �ل�سركة

جتاه جمل�س �لإد�رة و�أع�سائه

1- تلتزم الإدارة باإخ�ساع ع�سو جمل�س الإدارة املعني حديثًا جلولة 
تعريفية �ساملة جلميع اإدارات ال�سركة واأق�سامها وتزويده بكافة 

املعلومات الالزمة ل�سمان فهمه ال�سحيح لن�ساطات ال�سركة واأعمالها 

واإدراكه الكامل مل�سوؤولياته وكل ما ميّكنه من القيام بعمله على اأكمل 

وجه مبوجب القوانني والت�سريعات النافذة واملتطلبات التنظيمية 

الأخرى و�سيا�سات ال�سركة يف جمال اأعمالها.

2- تلتزم الإدارة بتزويد جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه 
باملعلومات الكافية ب�سكل كامل وموثق يف الوقت املطلوب لتمكينها من 

اتخاذ القرارات على اأ�س�س �سحيحة واأداء واجباتها وم�سوؤولياتها على 

اأكمل وجه، ويحق ملجل�س الإدارة اإجراء حتريات اإ�سافية عند ال�سرورة 

متكنه من اتخاذ قراراته على اأ�س�س �سليمة. 
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C- Monitoring the validity of the Company’s financial 
statements and reports (annual / semi-annual and quarterly) 
and reviewing them as part of its ordinary work during the 
year and after closing the quarterly accounts.  The Audit 
Committee shall focus on the following:

• Any changes  in accounting policies and practices;
• Pointing out matters that are subject to the Board’s  
 discretion;
• Major modifications resulting from the audit;
• Assuming the continuity of the Company’s business;
• Adhering  with the accountancy rules prescribed by the  
 Authority; and
• Adhere to the rules of incorporation, disclosure and  
 other legal requirements related to the preparation of  
 financial reports.

D- Coordinating with the Company’s Board of Directors 
and the Executive Management charged with similar tasks 
for the purpose of discharging its duties. The Committee 
shall meet with the Company’s auditors at least once every 
year.

E- Consideration of any important and unusual items that 
are or should be mentioned in such reports and accounts 
and shall give due attention to any matters raised by the 
Company's CFO or the Director, who is performing the 
same functions or the Auditors.

F- Revising the corporate rules of financial control, internal 
controls and risk management.

G- Discussing with management the internal control system 
and ensuring that it is performing its duties in instituting an 
effective system of internal controls.

H- Perusing the results of the major investigations into 
matters of internal control whether assigned to it by the 
Board or initiated by the Committee with the Management’s 
approval.

I- Ensuring the existence of coordination between the 
Company’s internal auditors and the external auditors; 
ensuring the adequacy of resources for the internal audit 
staff; and revising and supervising the efficacy of said staff.

A- The Audit Committee

1- The Board of Directors shall form an audit committee 
of at least three members from the non-executive Board 
Members provided that the majority of the members of 
the committee are independent members and one of its 
members should be an expert in financial and accounting 
affairs. One or more members may be appointed from 
outside the company in the absence of sufficient number of 
non-executive board members.

2- Any former partner of the Internal Audit Office 
responsible for auditing the Company's accounts shall not 
be a member of the Audit Committee for a period of one 
year from the date of termination of his status as a partner 
or any financial interest in the Audit Office, whichever 
comes later.

3- The Committee shall hold its meetings at least once 
every three months or whenever necessary. The minutes 
of the meetings of the Committee shall be kept by the 
Reporter of the Board and the minutes of the meetings of 
the Committee shall be reviewed by all members prior to 
their adoption and final copies of the minutes shall be sent 
to them for their records.

4- The Company shall provide the Audit Committee 
with adequate resources to perform its duties, including 
authorizing the Committee to be helped by experts, 
whenever necessary.

5- The Audit Committee shall assume the following 
responsibilities and duties:

A- Setting and implementing the policy of appointing the 
external auditor and presenting to the Board a report on 
matters which require action and recommending what 
action is to be taken;

B- Monitoring the external auditor’s independence and 
objectivity and discussing with him the nature and scope of 
the audit and its efficacy according to the adopted auditing 
standards.

ج- مراقبة �سالمة البيانات املالية وتقاريرها )ال�سنوية ون�سف 

ال�سنوية وربع ال�سنوية( ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل 

ال�سنة وبعد اإقفال احل�سابات يف اأي ربع �سنوي، وعليها الرتكيز ب�سكل 

خا�س على ما يلي:

•  اأية تغيريات يف ال�سيا�سات واملمار�سات املحا�سبية؛
•  اإبراز النواحي اخلا�سعة لتقدير جمل�س الإدارة؛

•  التعديالت اجلوهرية الناجتة عن التدقيق؛
•  افرتا�س ا�ستمرارية عمل ال�سركة؛

•  التقّيد باملعايري املحا�سبية التي تقررها الهيئة؛ و
•  التقّيد بقواعد الإدراج والإف�ساح وغريها من املتطلبات القانونية  

    املتعلقة باإعداد التقارير املالية.

د- التن�سيق مع جمل�س اإدارة ال�سركة والإدارة التنفيذية واملوجلة بنف�س 

املهام يف ال�سركة يف �سبيل اأداء مهامها، وعلى اللجنة الجتماع مع 

مدققي ح�سابات ال�سركة مرة على الأقل يف ال�سنة.

هـ-  النظر يف اأية بنود هامة وغري معتادة ترد اأو يجب اإيرادها يف 

تلك التقارير واحل�سابات وعليها اإيالء الهتمام الالزم باأية م�سائل 

يطرحها املدير املايل لل�سركة اأو املدير القائم بنف�س املهام اأو مدققو 

احل�سابات.

 و- مراجعة اأنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية واإدارة املخاطر 

يف ال�سركة. 

ز- مناق�سة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتاأكد من اأدائها 

لواجبها يف اإن�ساء نظام فعال للرقابة الداخلية.

ح- النظر يف نتائج التحقيقات الرئي�سية يف م�سائل الرقابة الداخلية 

التي يكلفها بها جمل�س الإدارة اأو تتم مببادرة من اللجنة وموافقة 

الإدارة.

ط- التاأكد من وجود التن�سيق فيما بني مدققي ح�سابات ال�سركة 

الداخليني ومدقق احل�سابات اخلارجي والتاأكد من توفر املوارد 

 الالزمة جلهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية 

ذلك اجلهاز.

�أ- جلنة �لتدقيق

1- ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تدقيق من اأع�ساء جمل�س الإدارة غري 
التنفيذيني على اأن تكون غالبية اأع�ساء اللجنة من الأع�ساء امل�ستقلني 

واإل يقل عدد اأع�سائها عن ثالثة كما يجب اأن يكون من بني اأع�سائها 

اأحد اخلرباء يف ال�سوؤون املالية واملحا�سبية. ويجوز تعيني ع�سو اأو اأكرث 

من خارج ال�سركة يف حال عدم توافر العدد الكايف من اأع�ساء جمل�س 

الإدارة غري التنفيذيني.

2 - يحظر على اأي �سريك �سابق يف مكتب التدقيق الداخلي املكلف 
بتدقيق ح�سابات ال�سركة اأن يكون ع�سوًا يف جلنة التدقيق، وذلك ملدة 

�سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ انتهاء �سفته ك�سريك اأو اأية م�سلحة 

مالية له يف مكتب التدقيق، اأيهما ياأتي لحقًا.

3 - تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل اأو 
كلما دعت احلاجة وحتفظ حما�سر اجتماعات اللجنة من قبل املقرر، 

ويجب مراجعة م�سودات حما�سر اجتماعات اللجنة من كافة اأع�سائها 

قبل اعتمادها، على اأن تر�سل لهم ن�سخ نهائية عن املح�سر بعد اعتماده 

لالحتفاظ به لديهم.

4 - تلتزم ال�سركة باأن توفر للجنة التدقيق املوارد الكافية لأداء 
 واجباتها مبا يف ذلك الت�سريح لها بال�ستعانة باخلرباء كلما كان 

ذلك �سروريًا.

5 - تتوىل جلنة التدقيق املهام والواجبات التالية:

اأ- و�سع وتطبيق �سيا�سة التعاقد مع مدقق احل�سابات اخلارجي، ورفع 

تقرير ملجل�س الإدارة حتدد فيه امل�سائل التي ترى اأهمية اتخاذ اإجراء 

ب�ساأنها مع تقدمي تو�سياتها باخلطوات الالزم اتخاذها.

ب- متابعة ومراقبة ا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي ومدى 

مو�سوعيته ومناق�سته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها 

وفقًا ملعايري التدقيق املعتمدة.
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B- Monitoring Compensation, and Corporate 
Governance Committee

This Committee shall have mainly the following duties:

1) Ensure the independence of the Independent Board 
Members in a continuous manner.

2) Prepare the policy for the granting bonuses, benefits, 
incentives and salaries in the company and review it 
annually.

3) Identify the company's needs of competencies at the 
level of senior executive management and employees and 
the bases of their selection.

4) Prepare the human resources and training policy in the 
company and monitor its application and review annually.

C- The Risk Committee

1- The Company is required to have a strict system of 
internal control aimed at setting the means and procedures 
of corporate risk management and the proper application of 
the rules of governance.

2- The Board shall issue the system of internal control after 
consulting with the Executive Management.  A department 
specialized in internal control shall be charged with the 
implementation of this system.

3- The Board shall determine the objectives, tasks and 
powers of the Internal Control Department.

4- The Board of Directors shall conduct an annual review 
to ensure the effectiveness of the internal control system of 
the Company and its subsidiaries and present the results to 
shareholders in his annual report on corporate governance. 

** The annual audit should include the following elements 
specifically:  
• The essential controls, including financial control, 
operations and risk management;

J- Reviewing the corporate financial and accounting 
policies and procedures.

K- Reviewing the letter of the external auditor and his work 
plan and any essential inquiries the auditor raises with the 
Executive Management concerning the accounting records, 
the financial accounts or the control systems and replying 
to the same.

L- Ensuring that the Board answers the queries and 
substantial matters raised by the external auditor in his 
letter in a timely fashion.

M- Laying down the controls which enable the Company’s 
personnel to report any likely violations in the financial 
reports, the internal control or other matters in a discreet 
manner and setting the measures that allow independent 
and fair investigations of such violations.

N- Monitoring to what extent the Company is complying 
with the code of professional ethics.

O- Ensuring that the operational rules concerning the tasks 
and powers entrusted to it by the Board are applied.

P- Reporting to the Board of Directors on the matters 
mentioned in this clause.

Q- Considering any other matters determined by the Board 
of Directors.

In the event that the Board of Directors does not approve 
the Audit Committee's recommendations regarding the 
selection, appointment, resignation or dismissal of the 
external auditor, the Board of Directors should include 
in its governance report a statement explaining the 
recommendations of the Audit Committee and the reasons 
why the Board of Directors has not adopted them.

ب- جلنة �ملتابعة و�ملكافاآت وحوكمة �ل�سركات 

تكون مهمة هذه اللجنة ب�سكل رئي�سي على النحو التايل:

1( التاأكد من ا�ستقاللية اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني ب�سكل 
م�ستمر. 

2( اإعداد ال�سيا�سة اخلا�سة مبنح املكافاآت واملزايا واحلوافز والرواتب 
يف ال�سركة ومراجعتها ب�سكل �سنوي. 

3( حتديد احتياجات ال�سركة من الكفاءات على م�ستوى الإدارة 
التنفيذية العليا واملوظفني واأ�س�س اختيارهم.

4( اإعداد ال�سيا�سة اخلا�سة باملوارد الب�سرية والتدريب يف ال�سركة 
ومراقبة تطبيقها ومراجعتها ب�سكل �سنوي.

ج- جلنة  �ملخاطر

1 - يجب اأن يكون لدى ال�سركة نظام حمكم للرقابة الداخلية يهدف 
اإىل و�سع تقييم لو�سائل واإجراءات اإدارة املخاطر يف ال�سركة وتطبيق 

قواعد احلوكمة فيها على نحو �سليم.

 

2 - ي�سدر نظام الرقابة الداخلية من قبل جمل�س الإدارة بعد الت�ساور 
مع الإدارة التنفيذية، ويتوىل تطبيق هذا النظام اإدارة خمت�سة 

بالرقابة الداخلية. 

3 - يحدد جمل�س الإدارة اأهداف اإدارة الرقابة الداخلية ومهامها 
و�سالحيتها.

4 - على جمل�س الإدارة اإجراء مراجعة �سنوية ل�سمان فعالية نظام 
 الرقابة الداخلية يف ال�سركة وال�سركات التابعة لها وعر�س النتائج 

التي يتو�سل لها على امل�ساهمني يف تقريره ال�سنوي عن حوكمة ال�سركة. 

 ** يجب اأن ت�سمل املراجعة ال�سنوية العنا�سر التالية وذلك 
على وجه التحديد:

 • عنا�سر الرقابة الأ�سا�سية مبا فيها الرقابة على ال�سوؤون املالية 

والعمليات واإدارة املخاطر. 

ي- مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املالية واملحا�سبية يف ال�سركة. 

ك- مراجعة ر�سالة مدقق احل�سابات اخلارجي وخطة عمله واأية 

ا�ستف�سارات جوهرية يطرحها املدقق على الإدارة التنفيذية بخ�سو�س 

ال�سجالت املحا�سبية اأو احل�سابات املالية اأو اأنظمة الرقابة والرد 

عليها. 

ل- التاأكد من رد جمل�س الإدارة يف الوقت املطلوب على ال�ستي�ساحات 

وامل�سائل اجلوهرية املطروحة يف ر�سالة مدقق احل�سابات اخلارجي.

م- و�سع ال�سوابط التي متكن موظفي ال�سركة من الإبالغ عن اأية 

خمالفات حمتملة يف التقارير املالية اأو الرقابة الداخلية اأو غريها 

من امل�سائل ب�سكل �سري واخلطوات الكفيلة باإجراء حتقيقات م�ستقلة 

وعادلة لتلك املخالفات. 

ن- مراقبة مدى تقّيد ال�سركة بقواعد ال�سلوك املهني. 

�س- �سمان تطبيق قواعد العمل اخلا�سة مبهامها وال�سالحيات املوكلة 

اإليها من قبل جمل�س الإدارة.

ع- تقدمي تقرير اإىل جمل�س الإدارة عن امل�سائل الواردة يف هذا البند. 

ف- النظر يف اأية موا�سيع اأخرى يحددها جمل�س الإدارة. 

يف حالة عدم موافقة جمل�س الإدارة على تو�سيات جلنة التدقيق ب�ساأن 

اختيار اأو تعيني اأو ا�ستقالة اأو ف�سل مدقق احل�سابات اخلارجي، فعلى 

جمل�س الإدارة اأن ي�سمن يف تقرير احلوكمة بيانًا ي�سرح تو�سيات جلنة 

التدقيق والأ�سباب التي دعت جمل�س الإدارة لعدم الأخذ بها. 
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The Board of Directors must ensure that the Company's 
disclosures provide useful and high-level information and 
do not give a misleading impression to investors and have 
full compliance with disclosure rules.

Chapter V
The General Assembly

Article )46)
General Assembly Meeting

The General Assembly of the Company shall be held in the 
Emirate of Sharjah. Each shareholder shall have the right 
to attend meetings of the General Assembly and shall have 
a number of votes equivalent to the number of its shares. 
The person entitled to attend the General Assembly may 
appoint a non-member of the Board of Directors under a 
special written power of attorney. The proxy for a number 
of shareholders shall not be more than 5% of the capital of 
the company; legal incapable shareholders are represented 
by their legal substitutes.

The legal entity may delegate one of its representatives or 
those who manage it by a decision of its board of directors 
or its representative to represent him at the meetings of 
the general assembly of the company. The authorized 
person shall have the powers prescribed by the delegation 
decision.

Article )47)
Announcement of the convening of the

 General Assembly

The shareholders shall be invited to attend the General 
Assembly meetings in two local daily newspapers, at least 
one of which shall be issued in Arabic and registered letters 
accompanied by the report of the Board of Directors and 
the auditors' report, at least fifteen days before the date of 
the meeting, after obtaining the approval of the Central 
Bank and the Authority. The invitation shall include the 
agenda of the meeting and a copy of the invitation papers 
shall be sent to the Central Bank, the Authority and the 
Competent Authority.

• Changes since the last annual review on the nature and 
extent of the key risks and the Company's ability to respond 
to changes in its business and external environment.

• The scope and quality of the Board's ongoing oversight of 
risks, the internal control system and the work of internal 
auditors.

• Number of times the Board or its committees have been 
informed of the results of the audit to enable it to assess 
the internal control position of the Company and the 
effectiveness of risk management.

• Failures or weaknesses in the detected control system or 
unexpected contingencies that have affected or may have 
a material impact on the performance or financial position 
of the Company.

• The effectiveness of the company's financial reporting 
and compliance with listing and disclosure rules.

Article )45)
Board’s Responsibility for the
Corporate Governance Report

The Board is required to disclose in the Company’s 
governance report to what extent the Company has complied 
with the internal control system during the reported period.  
This disclosure must include the following:

• The procedure followed by the Company for defining, 
assessing and managing substantial risks.

• Any additional information to help in understanding the 
Company’s risk management operations and the internal 
control system.

• Acknowledgment by the Board of its responsibility for 
the Company's internal control system and for its review 
and effectiveness.

• The procedure followed by the Company to review the 
effectiveness of the internal control system. 

• The procedure followed by the Company to deal with 
the intrinsic internal control aspects of any significant 
problems disclosed in the annual reports and accounts.

على جمل�س الإدارة التاأكد من اأن اإف�ساحات ال�سركة تقدم معلومات 

مفيدة وعالية امل�ستوى ول تعطي انطباعًا م�سلاًل للم�ستثمرين وفيها 

التزام كامل بقواعد الإف�ساح.

�لباب �خلام�س
يف �جلمعية �لعمومية

�ملادة )46(
�جتماع �جلمعية �لعمومية

تنعقد اجلمعية العمومية لل�سركة باإمارة )ال�سارقة(، ويكون لكل 

م�ساهم حق ح�سور اإجتماعات اجلمعية العمومية ويكون له من 

الأ�سوات ما يعادل عدد اأ�سهمه، ويجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية 

العمومية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة 

مبقت�سى توكيل خا�س ثابت بالكتابة، ويجب األ يكون الوكيل لعدد 

من امل�ساهمني حائزًا بهذه ال�سفة على اأكرث من )5%( من راأ�س مال 

ال�سركة؛ وميثل ناق�سي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

لل�سخ�س العتباري اأن يفو�س اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته  

مبوجب قرار �سادر من جمل�س اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله 

يف اجتماعات اجلمعية العمومية لل�سركة. ويكون لل�سخ�س املفو�س 

ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.

�ملادة )47(
�لإعالن عن �لدعوة

لجتماع �جلمعية �لعمومية

توجه الدعوة اإىل امل�ساهمني حل�سور اإجتماعات اجلمعية العمومية 

باإعالن يف �سحيفَتني يوميَتني حمليَتني ت�سدر اإحداهما على الأقل 

باللغة العربية وبكتب م�سجلة م�سحوبة بتقرير جمل�س الإدارة وتقرير 

مدققي احل�سابات وذلك قبل املوعد املحدد لالجتماع  بخم�سة ع�سر 

يومًا على الأقل وذلك بعد احل�سول على موافقة امل�سرف املركزي 

 والهيئة، ويجب اأن تت�سمن الدعوة جدول اأعمال ذلك الجتماع 

 وتر�سل �سورة من اأوراق الدعوة اإىل امل�سرف املركزي والهيئة 

وال�سلطة املخت�سة.

• التغريات التي طراأت منذ املراجعة ال�سنوية الأخرية على طبيعة 
 ومدى املخاطر الرئي�سية وقدرة ال�سركة على ال�ستجابة للتغريات 

يف اأعمالها والبيئة اخلارجية.

• نطاق ونوعية الرقابة امل�ستمرة من جمل�س الإدارة على املخاطر 
ونظام الرقابة الداخلية وعمل املدققني الداخليني.

 

 •  عدد مرات اإبالغ املجل�س اأو جلانه بنتائج اأعمال الرقابة لتمكينه 
من تقييم و�سع الرقابة الداخلية يف ال�سركة وفعالية اإدارة املخاطر.

 

• حالت الإخفاق اأو ال�سعف يف نظام الرقابة التي مت اكت�سافها اأو 
 ظروف طارئة غري متوقعة اأثرت اأو ميكن اأن توؤثر ب�سكل جوهري 

على الأداء اأو الو�سع املايل لل�سركة.

• فعالية عمليات ال�سركة املتعلقة باإعداد التقارير املالية والتقيد 
بقواعد الإدراج والإف�ساح.

�ملادة )45(
م�سوؤولية جمل�س �لإد�رة

عن تقرير حوكمة �ل�سركة

على جمل�س الإدارة الإف�ساح يف تقرير حوكمة ال�سركة عن مدى تقّيد 

ال�سركة بنظام الرقابة الداخلية اأثناء مدة التقرير، ويجب اأن ي�سمل 

ذلك الإف�ساح ما يلي:

• الإجراء الذي اتبعته ال�سركة لتحديد وتقييم واإدارة املخاطر الكبرية.
 

• اأية معلومات اإ�سافية للم�ساعدة يف فهم عمليات اإدارة املخاطر 
ونظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة.

• اإقرارًا من املجل�س مب�سوؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة 
وعن مراجعته وفعاليته.

 

• الإجراء الذي اتبعته ال�سركة ملراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية.
 

• الإجراء الذي اتبعته ال�سركة للتعامل مع نواحي الرقابة الداخلية 
 اجلوهرية لأية م�ساكل كبرية مت الإف�ساح عنها يف التقارير 

واحل�سابات ال�سنوية. 
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Article )50)
Registration of shareholders' attendance at the 

General Assembly

A. Shareholders who wish to attend the General Assembly 
meeting shall register their names in a special record 
prepared by the Company's management for this purpose 
at the Principal Office of the Company well in advance of 
the time set for such meeting.

B. The shareholders' register shall include the name of the 
shareholder or his representative, the number of shares he 
owns, the number of shares he represents and the names 
of their owners, with the submission of the proxy. The 
shareholder or his representative shall be given a card to 
attend the meeting stating the number of votes represented 
he represents personally or by proxy.

C. A summary of the number of shares represented at the 
meeting and the percentage of attendance shall be extracted 
from the shareholders' register and signed by the meeting's 
reporter, the chairman of the meeting and the auditor of the 
company. A copy shall be handed over to the representative 
of the Authority and a copy to be attached to the minutes of 
the General Assembly.

D. The meeting shall be closed for the attendance of the 
General Assembly when the President of the Meeting 
declares that the quorum for the meeting is reached or not. 
The registration of any shareholder or representative will 
not be accepted to attend that meeting nor shall his vote 
or opinion be taken into account in matters raised at that 
meeting.

Article )48)
Invitation to the General Assembly Meeting

A. The Board of Directors shall call the General Assembly 
within the four months following the end of the financial 
year, as well as whenever it deems necessary.

B. The Authority, the auditor or one or more shareholders 
owning at least (20%) of the company's capital and for 
serious reasons may have to submit a request to the Board 
of Directors of the Company to hold the General Assembly. 
In this case, the Board of Directors shall call the General 
Assembly for a meeting within five days from the date of 
submission of the demand.

Article )49)
Duties of the Annual General Assembly

The Annual General Assembly of the Company shall be 
competent in particular to consider and decide on the 
following matters:

A. Report of the Board of Directors on the Company's 
activity, its financial position during the year and the report 
of the auditors and their approval.

B. Company budget and profit and loss account.

C. Election of the members of the Board of Directors when 
required.

D. Appoint the auditors and determine their fees.

E. The Board's proposals on the distribution of dividends, 
whether cash dividends or bonus shares.

F. Proposal of the Board of Directors regarding the 
determination of the Board of Directors members’ 
remuneration.

G. Discharge the members of the Board of Directors, or 
dismiss them and bring the claim of liability against them, 
as the case may be.

H. The discharge of the auditors, or their dismissal and the 
filing of the claim of responsibility against them, as the 
case may be.

�ملادة )50(
ت�سجيل ح�سور �مل�ساهمني

لإجتماع �جلمعية �لعمومية
اأ. ي�سجل امل�ساهمون الذين يرغبون يف ح�سور اجتماع اجلمعية 

 العمومية اأ�سماءهم يف �سجل خا�س ُتعده اإدارة ال�سركة لهذا الغر�س 

يف مركز ال�سركة قبل الوقت املحدد لإنعقاد ذلك الجتماع بوقت كاٍف.

ب. يجب اأن يت�سمن �سجل امل�ساهمني ا�سم امل�ساهم اأو من ينوب عنه 

وعدد الأ�سهم التي ميلكها وعدد الأ�سهم التي ميثلها واأ�سماء مالكيها 

مع تقدمي �سند الوكالة، ويعطى امل�ساهم اأو النائب بطاقة حل�سور 

الجتماع يذكر فيها عدد الأ�سوات التي ميثلها اأ�سالة اأو وكالة.

ج. ُي�ستخرج من �سجل امل�ساهمني خال�سة مطبوعة بعدد الأ�سهم 

التي مثلت يف الجتماع ون�سبة احل�سور ويتم توقيعها من قبل كل من 

مقرر اجلل�سة ورئي�س الجتماع ومدقق ح�سابات ال�سركة وت�سلم ن�سخة 

منها للمراقب املمثل للهيئة ويتم اإحلاق ن�سخة منها مبح�سر اجتماع 

اجلمعية العمومية.

د. يغلق باب الت�سجيل حل�سور اجتماعات اجلمعية العمومية عندما 

يعلن رئي�س الجتماع اكتمال الن�ساب املحدد لذلك الجتماع اأو عدم 

اكتماله. ول يجوز بعد ذلك قبول ت�سجيل اأي م�ساهم اأو نائب عنه 

 حل�سور ذلك الجتماع كما ل يجوز العتداد ب�سوته اأو براأيه 

يف امل�سائل التي تطرح يف ذلك الجتماع.

�ملادة )48(
�لدعوة لإجتماع �جلمعية �لعمومية

اأ. يجب على جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العمومية خالل الأ�سهر 

الأربعة التالية لنهاية ال�سنة املالية وكذلك كلما راأى وجهًا لذلك.

ب. يجوز للهيئة اأو ملدقق احل�سابات اأو مل�ساهم اأو اأكرث ميلك/ميلكون 

)20%( من راأ�س مال ال�سركة على الأقل كحد اأدنى ولأ�سباب جدية 

تقدمي طلب ملجل�س اإدارة ال�سركة لعقد اجلمعية العمومية ويتعنّي على 

جمل�س الإدارة يف هذه احلالة دعوة اجلمعية العمومية خالل خم�سة 

اأيام من تاريخ تقدمي الطلب.

�ملادة )49(
�خت�سا�س �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية

تخت�س اجلمعية العمومية ال�سنوية لل�سركة على وجه اخل�سو�س 

بالنظر واتخاذ قرار يف امل�سائل الآتية:  

اأ. تقرير جمل�س الإدارة عن ن�ساط ال�سركة وعن مركزها املايل خالل 

ال�سنة وتقرير مدققي احل�سابات والت�سديق عليهما.

ب. ميزانية ال�سركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر.

ج. انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة عند الإقت�ساء.

د. تعيني مدققي احل�سابات وحتديد اأتعابهم.

هـ. مقرتحات جمل�س الإدارة ب�ساأن توزيع الأرباح �سواء كانت توزيعات 

نقدية اأم اأ�سهم منحة.

و. مقرتح جمل�س الإدارة ب�ساأن مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة 

وحتديدها.

 

ز. اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأو عزلهم ورفع دعوى امل�سوؤولية 

عليهم ح�سب الأحوال.

ح. اإبراء ذمة مدققي احل�سابات، اأو عزلهم ورفع دعوى امل�سوؤولية 

عليهم ح�سب الأحوال.
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Article )53)
Presiding over the General Assembly and recording 

the minutes of the meeting

A. The General Assembly shall be chaired by the Chairman 
of the Board of Directors of the Company. In case of his 
absence, it shall be headed by his Deputy. In case of their 
absence, it shall be headed by any shareholder chosen 
by the shareholders. The voting shall be by any means 
determined by the General Assembly, and the Assembly 
shall appoint a reporter for the meeting. If the Assembly is 
discussing a matter related to the President of the meeting, 
the Assembly shall choose among the shareholders who 
shall preside over the meeting during the discussion of this 
matter. The President shall appoint a scrutineer, provided 
that the General Assembly approves its appointment.

B. The minutes of the General Assembly meeting shall 
include the names of the shareholders present or represented 
the number of shares in their possession directly or by 
proxy, the number of votes cast for them, the resolutions 
issued and the number of votes approved or opposed, and a 
compendium of the discussions held at the meeting.

C. The minutes of the General Assembly meeting shall be 
recorded regularly after each session in a special register to 
be followed in the matter of the regulations issued by the 
Authority. Each minute shall be signed by the President 
of the Assembly and its reporter, the scrutineer and the 
Auditor. The signatories to the minutes of the meetings 
shall be responsible for the accuracy of the data contained 
herein.

Article )51)
Registrar of shareholders

The register of the shareholders of the company who have 
the right to attend the meetings of the general assembly 
of the company and vote on its decisions in accordance 
with the system of trading, clearing, settlement, transfer 
of ownership and custody of securities and relevant rules 
prevailing in the market.

Article )52)
Quorum

A. The General Assembly shall be competent to consider 
all matters related to the Company. The quorum shall be 
met at a General Assembly meeting in the presence of 
shareholders who own or represent at least 50% of the 
company's capital. If the quorum is not present at the first 
meeting, a second meeting shall be convened in not less 
than (5) five days and not exceeding (15) fifteen days from 
the date of the first meeting and the postponed meeting is 
considered valid regardless of the number of attendees.

B. In exception to the decision to be issued by a Special 
Decision as per Article (56) of this Articles of Association, 
General Assembly decision are issued by the majority of 
the shares attending the meeting, and the resolutions of 
the General Assembly shall be binding on all shareholders 
whether or not present at the meeting at which the 
resolutions were issued whether are agreeing or objecting 
such decisions. A  copy thereof shall be sent to both the 
Authority and the financial market in which the shares of 
the Company are listed and to the competent authority and  
in accordance with the regulations issued by the Authority 
in this regard.

�ملادة )53(
رئا�سة �جلمعية �لعمومية
وتدوين وقائع �لجتماع

اأ. يراأ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ويف حالة غيابه 

يراأ�سها نائبه ويف حال غيابهما يراأ�سها اأي م�ساهم يختاره امل�ساهمون 

لذلك. ويكون الت�سويت باأية و�سيلة حتددها اجلمعية العمومية، 

كما تعنّي اجلمعية مقررًا لالجتماع. واإذا كانـت اجلمعيــة تبحث يف 

اأمر يتعلق برئي�س الجتماع اأيًا كان وجب اأن تختار اجلمعية من بني 

امل�ساهمني من يتوىل رئا�سة الجتماع خالل مناق�سة هذا الأمر. ويعنّي 

الرئي�س جامعًا لالأ�سوات على اأن تقر اجلمعية العمومية تعيينه.

 

ب. يحرر حم�سر باإجتماع اجلمعية العمومية ويت�سمن اأ�سماء 

امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني  وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم 

بالأ�سالة اأو بالوكالة وعدد الأ�سوات املقررة لهم والقرارات ال�سادرة 

وعدد الأ�سوات التي وافقت عليها اأو عار�ستها وخال�سة وافية 

للمناق�سات التي دارت يف الجتماع.

ج. تدّون حما�سر اجتماع اجلمعية العمومية ب�سفة منتظمة عقب كل 

جل�سة يف �سجل خا�س يتبع يف �ساأنه ال�سوابط ال�سادرة عن الهيئة 

ويوقع كل حم�سر من رئي�س اجلمعية ومقررها وجامع الأ�سوات ومدقق 

 احل�سابات، ويكون املوقعون على حما�سر الجتماعات م�سوؤولني 

عن �سحة البيانات الواردة فيه.

�ملادة )51(
�سجل �مل�ساهمني

يكون �سجل امل�ساهمني يف ال�سركة الذين لهم احلق يف ح�سور 

اجتماعات اجلمعية العمومية لل�سركة والت�سويت على قراراتها طبقًا 

للنظام اخلا�س بالتداول واملقا�سة والت�سويات ونقل امللكية وحفظ 

الأوراق املالية والقواعد املعنية ال�سائدة يف ال�سوق.

�ملادة )52(
�لن�ساب

اأ. تخت�س اجلمعية العمومية بالنظر يف جميع امل�سائل املتعلقة 

بال�سركة، ويتحقق الن�ساب يف اإجتماع للجمعية العمومية بح�سور 

 م�ساهمني ميلكون اأو ميثلون بالوكالة مال يقل عن)50%( من 

راأ�س مال ال�سركة، فاإذا مل يتوافر الن�ساب يف الجتماع الأول، وجب 

دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ثاٍن يعقد بعد م�سي مدة ل تقل 

عن )5( خم�سة اأيام ول جتاوز )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ 

 الجتماع الأول وُيعترب الجتماع املوؤجل �سحيحًا اأيًا كان 

عدد احلا�سرين.

ب. فيما عدا القرارات التى يتعنّي �سدورها بقرار خا�س وفقاأ للمادة 

)56( من هذا النظام، ت�سدر قرارات اجلمعية العمومية لل�سركة 

باأغلبية الأ�سهم املمثلة يف الجتماع، وتكون قرارات اجلمعية العمومية 

ملزمة جلميع امل�ساهمني �سواًء كانوا حا�سرين يف الجتماع الذي 

�سدرت فيه هذه القرارات اأو غائبني عنه و�سواًء كانوا موافقني عليها 

اأو معار�سني لها، ويتم اإبالغ �سورة منها اإىل كل من الهيئة وال�سوق 

املايل املدرجة فيه اأ�سهم ال�سركة وال�سلطة املخت�سة وفقًا لل�سوابط 

ال�سادرة عن الهيئة بهذا ال�ساأن.
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A. Increase or decrease of the Capital.

B. Issuance of loan or sukuk bonds.

C. Voluntary contributions for community service purposes.

D. Solve the company or merge it with another company

E. Selling or otherwise disposing of the project carried out 
by the Company. 

F. Extend the duration of the company.

G. Amendment of the Articles of Incorporation or Articles 
of Association. 

H. In cases where Companies Law requires a Special 
Decision. 

In all cases, in accordance with the provisions of Article 
(139) of the Companies Law, the approval of the Authority 
and the competent authority shall be required to issue the 
decision to amend the Articles of Incorporation and the 
Articles of Association of the Company.

Article )57)
Agenda and Exceptions

A. The General Assembly may not deliberate other than the 
matters included in the agenda. 

B. Exemption from item (A) of this Article and in 
accordance with the regulations issued by the Authority in 
this regard, the Assembly shall have the authority to:

1. The right to deliberate on the critical facts discovered 
during the meeting.

2. The inclusion of an additional item on the agenda of the 
Assembly in accordance with the regulations issued by the 
Authority in this regard, upon the request of the Authority 
or a number of shareholders representing at least 10% of the 
company's capital, and that before starting the discussion 
of the General assembly’s agenda. The Board of Directors 
has to add the item to the agenda before discussing such 
agenda or present the subject to the General Assembly to 
decide whether to add the item or not.

Article )54)
How to vote

The voting shall be in the General Assembly in the manner 
specified by the President of the Assembly, unless the 
General Assembly decides on a particular method of 
voting. If the matter is concerned with the election of the 
members of the Board of Directors or by their dismissal 
or questioning or appointing them in cases where this may 
be done in accordance with the provisions of this Articles 
of Association, the method of secret cumulative ballots 
should be followed.

Article )55)
The vote of the members of the 

Board of Directors on the resolutions of the
General Assembly

A. Person who has the right to attend the General Assembly 
may not vote for himself or his representative in matters 
relating to his own interests or to his representative or 
to any dispute between him or his representative and the 
Company.

B. Members of the Board of Directors should not participate 
in voting on the resolutions of the General Assembly 
for discharging them from the responsibility for their 
management, or in connection with their own interests, 
conflicts of interest or other matters existing between them 
and the Company. 

C. In the event that the member of the board of directors 
represents a legal entity, the shares of that entity will be 
excluded. 

Article )56)
Special decisions

The General Assembly shall issue a Special Decision in 
the following cases, taking into consideration to get needed 
approvals when and where the Law requires so:

اأ. زيادة راأ�س املال اأو تخفي�سه.

ب. اإ�سدار �سندات قر�س اأو �سكوك.

ج. تقدمي م�ساهمات طوعية يف اأغرا�س خدمة املجتمع.

د. حل ال�سركة اأو اإدماجها يف �سركة اأخرى.

هـ. بيع امل�سروع الذي قامت به ال�سركة اأو الت�سرف فيه باأي وجه اآخر.

و. اإطالة مدة ال�سركة.

ز. تعديل عقد التاأ�سي�س اأو النظام الأ�سا�سي.

ح. يف احلالت التى يتطلب فيها قانون ال�سركات اإ�سدار قرار خا�س.

ويف جميع الأحوال وفقًا حلكم املادة )139( من قانون ال�سركات 

يتعنّي  موافقة الهيئة وال�سلطة املخت�سة على ا�ست�سدار القرار اخلا�س 

بتعديل عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.

�ملادة )57(
جدول �لأعمال و��ستثناء�ته

اأ. ل يجوز للجمعية العمومية املداولة يف غري امل�سائل املدرجة بجدول 

الأعمال.

 ب. ا�ستثناء من البند )اأ( من هذه املادة ووفقًا لل�سوابط ال�سادرة 

عن الهيئة بهذا ال�ساأن يكون للجمعية العمومية ال�سالحية فيما يلي:

1. حق املداولة يف الوقائع اخلطرية التي تكت�سف اأثناء الجتماع.

2. اإدراج بند اإ�سايف يف جدول اأعمال اجلمعية العمومية وفق ال�سوابط 
ال�سادرة عن الهيئة بهذا ال�ساأن وذلك بناًء على طلب يقدم من الهيئة 

اأو عدد من امل�ساهمني ميثل )10%( من راأ�س مال ال�سركة على الأقل، 

وذلك قبل البدء يف مناق�سة جدول اأعمال اجلمعية العمومية. على 

جمل�س الإدارة  اإدراج البند الإ�سايف قبل البدء يف مناق�سة جدول 

الأعمال اأو عر�س املو�سوع على اجلمعية العمومية لتقرر اإ�سافة البند 

اإىل جدول الأعمال من عدمه.

�ملادة )54(
كيفية �لت�سويت

يكون الت�سويت يف اجلمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئي�س 

اجلمعية اإل اإذا قررت اجلمعية العمومية طريقة معينة للت�سويت، واإذا 

تعلق الأمر باإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو بعزلهم اأو مب�ساءلتهم اأو 

بتعيينهم يف احلالت التي يجوز فيها ذلك وفقًا لأحكام هذا النظام،  

فيجب اّتباع طريقة الت�سويت ال�سري الرتاكمي.

�ملادة )55(
ت�سويت �أع�ساء جمل�س �لإد�رة
على قر�ر�ت �جلمعية �لعمومية

اأ. ل يجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية العمومية اأن ي�سرتك يف 

الت�سويت عن نف�سه اأو عمن ميثله يف امل�سائل التي تتعلق مبنفعة خا�سة 

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

ب. ل يجوز لأع�ساء جمل�س الإدارة ال�سرتاك يف الت�سويت على 

قرارات اجلمعية العمومية اخلا�سة باإبراء ذمتهم من امل�سوؤولية عن 

اإدارتهم اأو التي تتعلق مبنفعة خا�سة لهم اأو املتعلقة بتعار�س امل�سالح 

اأو بخالف قائم بينهم وبني ال�سركة.

ج. يف حال كون ع�سو جمل�س الإدارة ميثل �سخ�سًا اعتباريًا ي�ستبعد 

اأ�سهم ذلك ال�سخ�س العتباري.

�ملادة )56(
�لقر�ر�ت �خلا�سة

يتعنّي على اجلمعية العمومية اإ�سدار قرار خا�س يف احلالت التالية، 

مع مراعاة ال�ستح�سال على املوافقات الالزمة يف احلالت التي 

يتطلب فيها القانون ذلك:
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Article )58)
Compulsory Decisions of the Assembly

Decisions of the General Assembly issued in accordance 
with the provisions of the Companies Law and the law 
of banks and circulars and relevant resolutions and this 
Articles of Association shall be binding on all shareholders, 
including absentees and objectors of opinion and a copy of 
the decisions taken will be duly notified to the Authority, 
the market, the Central Bank and the competent authority 
in accordance with the regulations issued by the Authority 
in this regard.

Chapter VI
Auditor

Article )59)
Appointment of auditor

A- The company shall have one or more auditors appointed 
and professional fees determined by the General Assembly 
on the recommendation of the Board of Directors. The 
auditor shall be licensed to practice the profession and 
registered with the Authority and having his name approved 
by the Central Bank as well.

B-  The Auditor shall be appointed for a renewable period 
of one year and shall control the accounts of the financial 
year for which he was appointed, provided that the renewal 
period shall not exceed three consecutive years.

C- The Auditor shall perform his duties from the end of the 
meeting of that General Assembly to the end of the next 
annual General Assembly meeting.

Article )60)
Obligations of the Auditor

1. The auditor shall consider the following:

A. To comply with the provisions stipulated in the 
Companies Law and the regulations, decisions and 
circulars implemented therein.

B. To be independent of the company and its Board of 
Directors.

C. Does not combine the profession of the auditor and the 
shareholders designation in the Company.

D. He shall not be a member of a board of directors or any 
technical, administrative or executive position therein.

E. Not is a partner or agent of any of the founders of the 
company or any of the members of its board or close to any 
of them up to the second degree.

2. The Company shall take reasonable steps to ensure the 
independence of the External Auditor and that all his work 
is free from any conflict of interest.

Article )61)
Auditor's powers

A. The auditor shall have the right to inspect at all times 
all the company's books, records, documents and any other 
documents. He may request clarifications that he deems 
necessary for the performance of his duties. He may also 
verify the company's assets and liabilities, and if he cannot 
use these powers, he should mention the same in a written 
letter to be submitted to the Board of Directors. If the 
Board does not enable the auditor to perform his duties, 
the auditor shall send a copy of the report to the Authority 
and the competent authority and submit it to the General 
Assembly.

�ملادة )58(
�إلز�مية قر�ر�ت �جلمعية

قرارات اجلمعية العمومية ال�سادرة طبقًا لأحكام قانون ال�سركات 

وقانون امل�سارف والتعاميم والقرارات ذات العالقة وهذا النظام  

تكون ملزمة جلميع امل�ساهمني مبن فيهم الغائبون واملخالفون يف الراأي  

ويتم اإبالغ �سورة عن القرارات املتخذة اأ�سوًل اإىل كل من الهيئة 

 وال�سوق وامل�سرف املركزي وال�سلطة املخت�سة وفقًا لل�سوابط 

ال�سادرة عن الهيئة بهذا ال�ساأن.

�لباب �ل�ساد�س
مدقق �حل�سابات

�ملادة )59(
تعيني مدقق �حل�سابات

اأ- يكون لل�سركة مدقق ح�سابات اأو اأكرث تعّينه وحتدد اأتعابه اجلمعية 

العمومية بناًء على تر�سيح من جمل�س الإدارة، وي�سرتط يف مدقق 

احل�سابات اأن يكون مقيدًا لدى الهيئة ومرخ�س له مبزاولة املهنة واأن 

يكون ا�سمه معتمدًا لدى امل�سرف املركزي اأي�سًا.

ب- ُيعنّي مدقق احل�سابات ملدة �سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة 

ح�سابات ال�سنة املالية التي ُعنّي لها على األ تتجاوز مدة جتديد تعيينه 

ثالث �سنوات متتالية.

 ج- يتوىل مدقق احل�سابات مهامه من نهاية اإجتماع تلك اجلمعية 

اإىل نهاية اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية التالية. 

�ملادة )60(
�إلتز�مات مدقق �حل�سابات

1. يتعني على مدقق احل�سابات مراعاة ما يلي:

اأ. اللتزام بالأحكام املن�سو�س عليها يف قانون ال�سركات والأنظمة 

والقرارات والتعاميم املنفذة له.

ب. اأن يكون م�ستقاًل عن ال�سركة وجمل�س اإدارتها.

ج. األ يجمع بني مهنة مدقق احل�سابات و�سفة ال�سريك يف ال�سركة.

د. األ ي�سغل من�سب ع�سو جمل�س اإدارة اأو اأي من�سب فني اأو اإداري اأو 

تنفيذي فيها.

هـ. األ يكون �سريكًا اأو وكياًل لأي من موؤ�س�سي ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء 

جمل�س اإدارتها اأو قريبًا لأي منهم حتى الدرجة الثانية. 

2. على ال�سركة اأن تتخذ خطوات معقولة للتاأكد من ا�ستقاللية مدقق 
احل�سابات اخلارجي واأن كافة الأعمال التي يقوم بها تخلو من اأي 

ت�سارب للم�سالح.

�ملادة )61(
�سالحيات مدقق �حل�سابات

اأ. يكون ملدقق احل�سابات احلق يف الإطالع يف كل وقت على جميع 

دفاتر ال�سركة و�سجالتها وم�ستنداتها وغري ذلك من وثائق وم�ستندات 

وله اأن يطلب الإي�ساحات التي يراها لزمة لأداء 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�س الإدارة، 

فاإذا مل يقم املجل�س بتمكني املدقق من اأداء مهمته وجب على املدقق 

اأن ير�سل �سورة من التقرير اإىل الهيئة وال�سلطة املخت�سة واأن يعر�سه 

على اجلمعية العمومية. 
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B. The auditor reviews the company's accounts, examines 
the budget, calculates the profits and losses, reviews the 
company's transactions with the related parties, observes 
the application of the provisions of the Companies Law 
and this Articles of Association, and submits a report of the 
results of this examination to the General Assembly and 
sends a copy thereof to the Authority and the competent 
authority while preparing his report, the Auditor should 
verify the following: 

- The validity of the accounting records held by the 
company.

- The extent to which the company accounts conform to the 
accounting records.

C. If no facilities are provided to the auditor to carry out his 
duties, he undertakes to prove this in a report to the Board. 
If the Board of Directors fails to facilitate the auditor's task, 
he shall send a copy of the report to the Authority.

D. The subsidiary and its auditor shall provide the 
information and clarifications required by the auditor 
of the holding company or the parent company for audit 
purposes.

Article )62)
Annual Report of the Auditor

A. The Auditor shall submit to the General Assembly a 
report containing the data and information as provided 
for in the Companies Law. He shall mention in his report 
and in the balance sheet of the Company the voluntary 
contributions made by the Company during the fiscal year 
for community service "if any" and to define the benefiting 
party of such voluntary contribution.

B. The auditor shall attend the meeting of the General 
Assembly and read his report at the General Assembly, 
explaining any obstacles or interventions of the board of 
directors encountered during the performance of his work, 
and that his report be independent and impartial, and to 
give the opinion in the meeting in all matters related to his 
work, And the auditor shall be responsible for the accuracy 
of the data contained in his report. Each shareholder 
during the convening of the general assembly may discuss 
the report of the auditor and inquire about what is stated 
therein.

C. The auditor shall be entitled to receive all notices and 
other correspondences relating to any General Assembly 
which each shareholder is entitled to receive.

Chapter VII
Company  Finances

Article )63)
Company Accounts

A. The Company shall prepare regular accounts in 
accordance with international accounting standards 
and principles to reflect a correct and fair picture of the 
Company's profits or losses for the financial year and the 
status of the Company at the end of the financial year and 
comply with any requirements stipulated in the Companies 
Law or the decisions issued in implementation thereof.

B. The Company applies international accounting 
standards and principles when preparing its interim and 
annual accounts and determining distributable profits.

Article )64)
Company Finance

1- The financial year of the company shall start from the 
first of January and end on December 31 of each year 
except for the first fiscal year which starts from the date of 
registration of the Company in the commercial register and 
ends on the 31 December of the same year.  

2- The management of the company shall maintain regular 
accounting records in accordance with the rules stipulated 
in the Commercial Transactions Law to give a correct and 
fair picture of the business status of the company. These 
books shall be kept in accordance with generally accepted 
accounting principles applied internationally. Records 
and books can be stored electronically by one of the 
available means according to the prevailing technology. 
No shareholder in the company may examine these records 
except by virtue of a delegation issued by the Board of 
Directors.

ب. يتوىل مدقق احل�سابات تدقيق ح�سابات ال�سركة وفح�س امليزانية 

وح�ساب الأرباح واخل�سائر ومراجعة �سفقات ال�سركة مع الأطراف 

ذات العالقة ومالحظة تطبيق اأحكام قانون ال�سركات وهذا النظام، 

وعليه تقدمي تقرير بنتيجة هذا الفح�س اإىل اجلمعية العمومية وير�سل 

�سورة منه اإىل الهيئة وال�سلطة املخت�سة، ويجب عليه عند اإعداد 

تقريره، التاأكد مما ياأتي:

 

-  مدى �سحة ال�سجالت املحا�سبية التي حتتفظ بها ال�سركة.

- مدى اتفاق ح�سابات ال�سركة مع ال�سجالت املحا�سبية.

ج. اإذا مل يتم تقدمي ت�سهيالت اإىل مدقق احل�سابات لتنفيذ مهامه، 

ر  اإلتزم باإثبات ذلك يف تقرير يقدمه اإىل جمل�س الإدارة واإذا ق�سّ

جمل�س الإدارة يف ت�سهيل مهمة مدقق احل�سابات، تعنّي عليه اإر�سال 

ن�سخة من التقرير اإىل الهيئة.

د. تلتزم ال�سركة التابعة ومدقق ح�ساباتها بتقدمي املعلومات 

 والتو�سيحات التي يطلبها مدقق ح�سابات ال�سركة القاب�سة 

اأو ال�سركة الأم لأغرا�س التدقيق.

�ملادة )62(
�لتقرير �ل�سنوي ملدقق �حل�سابات

اأ. يقدم مدقق احل�سابات اإىل اجلمعية العمومية تقريرًا ي�ستمل على 

البيانات واملعلومات املن�سو�س عليها يف قانون ال�سركات. ويذكر يف 

 تقريره وكذلك يف امليزانية العمومية لل�سركة امل�ساهمات الطوعية 

 التي قامت بها ال�سركة خالل ال�سنة املالية لأغرا�س خدمة املجتمع 

»اإن وجدت« واأن يحدد اجلهة امل�ستفيدة من هذه امل�ساهمات الطوعية. 

ب.  يجب على مدقق احل�سابات اأن يح�سر اجتماع اجلمعية العمومية 

واأن يقراأ تقريره يف اجلمعية العمومية، مو�سحًا اأية معوقات اأو 

تدخالت من جمل�س الإدارة واجهته اأثناء تاأدية اأعماله، واأن يت�سم 

 تقريره بال�ستقاللية واحليادية، واأن يديل يف الجتماع براأيه يف 

كل ما يتعلق بعمله وبوجه خا�س يف ميزانية ال�سركة ومالحظاته على 

ح�سابات ال�سركة ومركزها املايل واأية خمالفات بها، ويكون املدقق 

 م�سوؤوًل عن �سحة البيانات الواردة يف تقريره، ولكل م�ساهم اأثناء 

 عقد اجلمعية العمومية اأن يناق�س تقرير املدقق واأن ي�ستو�سحه 

عما ورد فيه.

ج. يحق ملدقق احل�سابات ا�ستالم كافة الإ�سعارات واملرا�سالت الأخرى 

املتعلقة باأية جمعية عمومية والتي يحق لكل م�ساهم ا�ستالمها.

�لباب �ل�سابع
مالية �ل�سركة

�ملادة )63(
ح�سابات �ل�سركة

اأ. ُتعد ال�سركة ح�سابات منتظمة وفق املعايري والأ�س�س املحا�سبية 

الدولية بحيث تعك�س �سورة �سحيحة وعادلة عن اأرباح اأو خ�سائر 

ال�سركة لل�سنة املالية وعن و�سع ال�سركة يف نهاية ال�سنة املالية واأن 

تتقيد باأية متطلبات ين�س عليها قانون ال�سركات اأو القرارات ال�سادرة 

تنفيذًا له.

ب. تطبق ال�سركة املعايري والأ�س�س املحا�سبية الدولية عند اإعداد 

ح�ساباتها املرحلية وال�سنوية وحتديد الأرباح القابلة للتوزيع. 

�ملادة )64(
مالية �ل�سركة

1- تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من 
كل �سنة فيما عدا ال�سنة املالية الأوىل التي تبداأ من تاريخ قيد ال�سركة 

بال�سجل التجاري وتنتهي يف 31 دي�سمرب من العام ذاته.

2- على اإدارة ال�سركة اأن حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة ح�سب 
الأ�سول املن�سو�س عليها يف قانون املعامالت التجارية لإعطاء �سورة 

�سحيحة وعادلة عن و�سع اأعمال ال�سركة وحتفظ هذه الدفاتر طبقًا 

للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها واملطبقة دوليًا. وميكن حفظ 

ال�سجالت والدفاتر اإلكرتونيًا باإحدى الو�سائل املتوفرة ح�سب التقنية 

الرائجة ول يحق لأي م�ساهم يف ال�سركة فح�س ال�سجالت تلك اإل 

مبوجب تفوي�س بهذا املعنى �سادر عن جمل�س الإدارة.
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Article )65)
Annual Financials

The Board of Directors shall prepare for each financial 
year and at least one month prior to the Annual General 
Meeting the Company's audited budget and the profit 
and loss account. The Board shall also prepare a report 
on the activities of the Company during the fiscal year 
and its financial position at the end of the same year and 
shall formulate its proposals on the distribution of net 
profits. The balance sheet, the profit and loss account, the 
auditor's report and the report of the board of directors 
shall be sent to the Authority together with the agenda of 
the annual general assembly to approve the publication of 
the invitation in the daily newspapers well in advance with 
respect to the provisions of Article (172) of the companies 
law about the publication of the invitation at least Fifteen 
days before the date of the meeting.

Article )66)
Create a reserve for consumption

The General Assembly may, on the proposal of the 
Board of Directors, decide to deduct a percentage of the 
annual non-net profits to establish a savings account that 
corresponds to the depreciation of the Company's assets or 
compensation for impairment.
Such funds shall be disposed of in the manner determined 
by the Board of Directors as not to be distributed to 
shareholders.

Article )67)
Annual dividend distribution

The net annual profits of the Company shall be distributed 
after deduction of all general expenses and other costs as 
follows:

1- Ten per cent (10%) of the net profit shall be allocated to 
the statutory reserve and shall stand when the sum of the 
funds in this reserve amounts to 50% of the paid up capital 
of the company. If the reserve is less than this percentage of 
the capital, return to the deduction is required.

2- Deducting annually not less than ten per cent of the net 
profit allocated to the formation of a special reserve until 
such reserve reaches Fifty per cent (50%) of the Bank's 
capital in accordance with Article 82 of the Banking Law.

3- The General Assembly shall consider the  
recommendations of the Board of Directors on the proposed 
percentage to be distributed to the shareholders of the net 
profit after deducting reserves and depreciation. However, 
if the net profits in a year do not permit the distribution of 
dividends, it shall not be requested from the profit of the 
coming years.

4- A percentage of not less than 10% of the net profit for the 
financial year ended after deduction of both depreciation 
and reserves shall be allocated as remuneration to the 
members of the Board of Directors, and the Board shall 
propose the remuneration which shall be submitted to 
the General Assembly for consideration. Fines shall be 
deducted from such remuneration and which are applied 
by the Authority or the Competent Authority because of the 
Board of Directors’ violations of the Companies Law or the 
Articles of Association of the Company during the ended 
financial year, and the General Assembly may not deduct 
these fines or some of them if it is found that these fines are 
not due to a failure or error of the Board of Directors.

5- The rest of the net profits shall be distributed thereafter 
to the shareholders or will be transferred on the proposal of 
the Board of Directors to the next year or allocated for the 
establishment of an optional reserve for specific purposes. 
It may not be used for any other purpose except by a 
resolution issued by the Company's General Assembly.

�ملادة )65(
�لبيانات �ملالية �ل�سنوية

على جمل�س الإدارة اأن يعد عن كل �سنة مالية قبل الجتماع ال�سنوي 

للجمعية العمومية ب�سهر على الأقل ميزانية ال�سركة مدققة وح�ساب 

الأرباح واخل�سائر. وعلى املجل�س اأي�سًا اأن يعد تقريرًا عن ن�ساط 

ال�سركة خالل ال�سنة املالية وعن مركزها املايل يف ختام ال�سنة ذاتها 

واأن ي�سع اقرتاحاته حول توزيع الأرباح ال�سافية. وتر�سل �سور من 

امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير مدقق احل�سابات عليهما 

وتقرير جمل�س الإدارة اإىل الهيئة مرفقة مع جدول اأعمال اجلمعية 

العمومية ال�سنوية للموافقة على ن�سر الدعوة يف ال�سحف اليومية قبل 

موعد عقدها بوقت كاٍف مع مراعاة اأحكام املادة )172( من قانون 

ال�سركات ب�ساأن ن�سر دعوة اجلمعية العمومية قبل خم�سة ع�سر يومًا 

على الأقل من تاريخ الجتماع.

�ملادة )66(
�إن�ساء �حتياطي لال�ستهالك

يجوز للجمعية العمومية بناًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة اأن تقرر 

اقتطاع ن�سبة من الأرباح ال�سنوية غري ال�سافية لإن�ساء ح�ساب جتنيب 

يقابل ا�ستهالك موجودات ال�سركة اأو التعوي�س عن انخفا�س قيمتها.

ويتم الت�سرف بهذه الأموال يف الأوجه التي يقررها جمل�س الإدارة 

على انه ل يجوز توزيعها على امل�ساهمني.

�ملادة )67(
توزيع �لأرباح �ل�سنوية

توّزع الأرباح ال�سنوية ال�سافية لل�سركة بعد خ�سم جميع امل�سروفات 

العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

1- يقتطع ع�سرة باملائة )10%( من الأرباح ال�سافية يخ�س�س 
حل�ساب الحتياطي القانوين ويقف هذا القتطاع متى بلغ جمموع 

الأموال يف هذا الحتياطي قدرًا يوازي خم�سني باملائة من راأ�س مال 

ال�سركة املدفوع. واإذا نق�س الحتياطي عن هذه الن�سبة من راأ�س املال، 

تعينت العودة اإىل القتطاع.

2- تقتطع �سنويًا ن�سبة ل تقل عن ع�سرة باملائة من الأرباح ال�سافية 
تر�سد لت�سكيل احتياطي خا�س وذلك اإىل اأن يبلغ هذا الحتياطي 

خم�سني باملائة )50%( من راأ�س مال البنك وذلك طبقًا لن�س املادة 

)82( من قانون امل�سارف.

3- تنظر اجلمعية العمومية يف تو�سيات جمل�س الدارة ب�ساأن الن�سبة 
املقرتح توزيعها على امل�ساهمني من الأرباح ال�سافية بعد خ�سم 

 الحتياطيات وال�ستهالكات، على اأنه اإذا مل ت�سمح الأرباح ال�سافية 

يف �سنة من ال�سنني بتوزيع اأرباح فال يجوز املطالبة بها من اأرباح 

ال�سنني الالحقة.

4- تخ�س�س ن�سبة ل تزيد على )10%( من الربح ال�سايف لل�سنة 
املالية املنتهية بعد خ�سم كل من ال�ستهالكات والحتياطيات كمكافاأة 

لأع�ساء جمل�س الإدارة ويقرتح املجل�س املكافاأة وتعر�س على اجلمعية 

العمومية للنظر فيها. تخ�سم من تلك املكافاأة الغرامات التي تكون 

قد ُوقعت على ال�سركة من الهيئة اأو ال�سلطة املخت�سة ب�سبب خمالفات 

جمل�س الإدارة لقانون ال�سركات اأو للنظام الأ�سا�سي لل�سركة خالل 

ال�سنة املالية املنتهية، وللجمعية العمومية عدم خ�سم تلك الغرامات اأو 

بع�سها اإذا تبنّي لها اأن تلك الغرامات لي�ست ناجتة عن تق�سري اأو خطاأ 

من جمل�س الإدارة.

5- يوّزع الباقي من �سايف الأرباح بعد ذلك على امل�ساهمني اأو يرحل 
بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة اإىل ال�سنة املقبلة اأو يخ�س�س لإن�ساء 

احتياطي اختياري يخ�س�س لأغرا�س حمددة ول يجوز ا�ستخدامه لأية 

اأغرا�س اأخرى اإل مبوجب قرار �سادر عن اجلمعية العمومية لل�سركة. 
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Article )68)
Distribution of statutory reserve

The statutory reserve may not be distributed to the 
shareholders, but what exceeds of more than half of the 
capital may be used to secure the distribution of dividends 
to the shareholders. The disposal of reserve funds for their 
intended purposes may be based on a normal resolution of 
the General Assembly.

Article )69)
Dividend distribution

The profits may be paid to shareholders in accordance 
with the regulations, resolutions and circulars issued by 
the Authority in this regard. The Company may distribute 
annual, half or quarterly dividends to the shareholders in 
accordance with the dividend policy and / or resolutions 
proposed by the Board of Directors and approved by the 
Company's General Assembly.

Chapter VIII
Disputes

Article )70)
Liability of Directors

Any decision issued by the General Assembly as to 
relieving the Board of Director shall not drop the civil 
liability suit against the Board Members due to the faults 
they commit while performing their duties, and if the act 
entailing the liability has been presented to the General 
Assembly by a request from the Board of Directors or the 
Auditors, and has approved it, then the liability suit shall 
drop after a lapse of one year of the date of meeting of the 
General Assembly.

However, if the act attributable to the Board members 
constitutes a criminal crime the liability suit shall not be 
dismissed unless the public suit in dismissed.

Chapter IX
Insolvency & liquidation of the company

Article )71)
Reasons for Dissolution

The company shall be dissolved for one of the following 
reasons:

1- The expiry of the period of the Company specified in 
Article (4) of this Articles of Association unless the said 
article is amended in terms of extension or shortening of 
the period.

2- The loss of all or most of the company's funds so that the 
rest cannot be invested in a worthwhile investment.

3- A Special Decision is issued by the General Assembly 
in accordance with the provisions of Article (56) of this 
Articles of Association, which requires the dissolution of 
the Company prior to its expiration subject to obtaining a 
prior license from the the Central Bank in accordance with 
Article (87) of the Central Bank Law as well as from the 
Authority and the Competent Authority. 

4- The merger of the company with another company after 
obtaining a prior license from the Authority and the Central 
Bank in accordance with Article (87) of the Central Bank 
Law, and the competent authority taking into account the 
provisions of the Commercial Companies Law related to 
mergers. 

5- A judicial decision to dissolve the company.

6- A decision of the Central Bank to be removed from the 
register of banks pursuant to article (88) of the Banking 
Law.

�ملادة )68(
توزيع �لحتياطي �لقانوين

ل يجوز توزيع الحتياطي القانوين على امل�ساهمني واإمنا يجوز ا�ستعمال 

ما زاد منه على ن�سف راأ�س املال لتاأمني توزيع اأرباح على امل�ساهمني. 

اأما الت�سرف من املال الحتياطي يف الأغرا�س املخ�س�س لها، فيمكن 

اأن يتم بناًء لقرار عادي من اجلمعية العمومية.

�ملادة )69(
توزيع �لأرباح

ُتدفع الأرباح اإىل امل�ساهمني طبقًا لالأنظمة والقرارات والتعاميم 

ال�سادرة عن الهيئة بهذا ال�ساأن ويجوز لل�سركة توزيع اأرباح �سنوية اأو 

ن�سف اأو ربع �سنوية على امل�ساهمني وفقًا ل�سيا�سة توزيع اأرباح و/ اأو 

قرارات يقرتحها جمل�س الإدارة وتعتمدها اجلمعية العمومية لل�سركة.

�لباب �لثامن
�ملنازعات

�ملادة )70(
دعوى م�سوؤولية �أع�ساء جمل�س �لإد�رة

ل يرتتب على اأي قرار ي�سدر من اجلمعية العمومية �سقوط دعوى 

امل�سوؤولية املدنية �سد اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سبب الأخطاء التي تقع 

منهم يف ممار�سة اخت�سا�ساتهم، واإذا كان الفعل املوجب للم�سوؤولية 

قد عر�س على اجلمعية العمومية بتقرير من جمل�س الإدارة اأو  مدقق 

احل�سابات و�سدقت عليه فاإن دعوى امل�سوؤولية ت�سقط مب�سي �سنة من 

تاريخ انعقاد اجلمعية.

ومع ذلك، اإذا كان الفعل املن�سوب اإىل اأع�ساء جمل�س الإدارة جرمية 

جنائية، فال ت�سقط دعوى امل�سوؤولية اإل ب�سقوط الدعوى العامة.

�لباب �لتا�سع
حل �ل�سركة وت�سفيتها

�ملادة )71(
�أ�سباب �حلل

حُتل ال�سركة لأحد الأ�سباب الآتية: 

1 - انتهاء املدة املحددة لل�سركة يف املادة )4( من هذا النظام 
 الأ�سا�سي ما مل تعدل املادة املذكورة اأ�سوًل جلهة متديد املدة 

اأو تق�سريها.

2 - هالك جميع اأموال ال�سركة اأو معظمها بحيث يتعذر ا�ستثمار 
الباقي ا�ستثمارًا جمديًا.

3 - �سدور قرار خا�س من اجلمعية العمومية وفق حكم املادة )56( 
من هذا النظام الأ�سا�سي يق�سي بحل ال�سركة قبل حلول اأجلها �سرط 

احل�سول على ترخي�س م�سبق من امل�سرف املركزي وفقًا للمادة 

)87( من قانون امل�سرف املركزي كما من الهيئة ومن ال�سلطة 

املخت�سة.

4 - اندماج ال�سركة ب�سركة اأخرى بعد احل�سول على ترخي�س م�سبق 
من الهيئة وامل�سرف املركزي ح�سب ن�س املادة )87( من قانون 

امل�سرف املركزي وال�سلطة املخت�سة ومع مراعاة اأحكام قانون 

ال�سركات التجارية املتعّلقة بالندماج. 

5 - �سدور قرار ق�سائي يق�سي بحل ال�سركة.

6 - �سدور قرار من امل�سرف املركزي ب�سطبها من �سجل امل�سارف 
عماًل بن�س املادة )88( من قانون امل�سارف.
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Article )72)
Losses equal to or exceeding half of the capital

If the Company's losses exceed half of its paid up capital, 
the Board of Directors must, within 30 days of the date 
of disclosure to the Authority of the periodic or annual 
financial statements, invite the General Assembly to 
consider the continuation or dissolution of the Company 
prior to the date specified in this Articles of Association. 
If the Board of Directors does not invite the General 
Assembly or if this Assembly is unable to issue a decision 
on the matter, any interested party may file an action to 
request the dissolution of the Company.

Article )73)

1- The company shall enter into liquidation as soon as it 
is dissolved and shall retain during the liquidation period 
the legal personality to the extent required for liquidation. 
The company is prohibited from carrying out any work 
stipulated for its objectives, and it is limited to procedures 
and measures necessary for liquidation purposes. The 
name of the Company on all its papers and publications 
must be added to the sentence "under liquidation" written 
in a prominent manner. 

2- The General Assembly of shareholders shall appoint 
one or more liquidators in the text of the resolution of 
dissolution; unless the dissolution is the result of a judicial 
decision the Court shall then appoint the liquidator or 
liquidators. 

3- When appointing the liquidator and assuming his duties, 
the authority of the members of the Board of Directors 
shall expire. The management of the company shall remain 
in place during the period of liquidation and their authority 
shall be limited to liquidations within the purview of the 
liquidator.

4- The liquidator shall perform the acts stipulated in the 
Commercial Companies Law and in accordance with its 
procedures, unless the General Assembly which decides 
the dissolution decides otherwise without any breach to  
the Law.

Chapter X
Final Provisions

Article )74)
Application of other texts and provisions

The provisions of the Central Bank Law and the provisions of 
the Commercial Companies Law as well as the regulations/
decisions/circulars issued as an execution to any of it and 
the decisions of the Authority shall apply to any matter 
not defined by a special provision in the Memorandum of 
Incorporation or in this Articles of Association.

Decisions of governance controls and institutional 
discipline standards issued from time to time by the Central 
Bank, the Authority or the competent authority are also 
considered an integral part of this Articles of Association.

Article )75)
Correspondence

 All correspondence and notices sent to the Company by 
any shareholder or board member shall be addressed to its 
PO Box 1394 Sharjah or sent to Fax No. 06-5694422.

Article )76)
Expression format

The terms used in the singular form means the plural 
combination where the context allows.

Article )77)
Social Responsibility

The Company may, by special decision after the expiry of 
two fiscal years from the date of its incorporation and the 
making profits under a Special Decision provide voluntary 
contribution for the purpose of servicing the community 
which, shall not exceed (2%) of the average net profits of 
the Company during the two financial years preceding the 
year in which such voluntary contribution is meant to be 
done.

�ملادة )72(
وقوع خ�سائر تعادل ن�سف ر�أ�س �ملال �أو تتجاوزه

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�س مالها املدفوع وجب على جمل�س 

الإدارة خالل 30 يومًا من تاريخ الف�ساح للهيئة عن القوائم املالية 

الدورية اأو ال�سنوية اأن يدعو اجلمعية العمومية  للنظر يف ا�ستمرار 

ال�سركة اأو حلها قبل التاريخ املعنّي يف هذا النظام الأ�سا�سي. فاإذا مل 

يقم جمل�س الإدارة بدعوة اجلمعية العمومية اأو تعذر على هذه اجلمعية 

 اإ�سدار قرار يف املو�سوع، جاز لكل ذي م�سلحة اأن يرفع دعوى 

بطلب حل ال�سركة.

�ملادة )73(

1 - تدخل ال�سركة مبجرد حلها يف دور الت�سفية وحتتفظ خالل مدة 
الت�سفية بال�سخ�سية العتبارية بالقدر الالزم لأعمال الت�سفية. 

ويحظر على ال�سركة اأن تقوم باأي عمل من�سو�س عليه يف اأغرا�سها، 

بل يقت�سر ن�ساطها على الجراءات والتدابري الالزمة لأغرا�س 

الت�سفية. ويجب اأن ي�ساف اإىل ا�سم ال�سركة على كافة اأوراقها 

ومطبوعاتها عبارة »حتت الت�سفية« مكتوبة بطريقة بارزة.

2 - ُتعنّي اجلمعية العمومية للم�ساهمني م�سفيًا واحدًا اأو اأكرث يف ن�س 
القرار القا�سي باحلل، ما مل يكن احلل نتيجة قرار ق�سائي فتقوم 

عندها املحكمة بت�سمية امل�سفي اأو امل�سفني.

3- عند تعيني امل�سفي وتوليه مهامه تنتهي �سلطة اأع�ساء جمل�س 
الإدارة. وتبقى اإدارة ال�سركة قائمة خالل مدة الت�سفية وتقت�سر 

�سلطتهما على اأعمال الت�سفية التي تدخل يف اخت�سا�س امل�سفي.

4 - يقوم امل�سفي بالأعمال املن�سو�س عليها يف قانون ال�سركات 
التجارية ووفقًا لالجراءات املحددة فيه، ما مل تقرر اجلمعية العمومية  

التي قررت احلل اإجراءات خمالفة مبا ل يخالف القانون.

�لباب �لعا�سر
�أحكام ختامية

�ملادة )74(
تطبيق ن�سو�س و�أحكام �أخرى

تطّبق اأحكام قانون امل�سرف املركزي واأحكام  قانون ال�سركات 

التجارية كذلك الأنظمة/ اللوائح/ القرارت/ التعاميم ال�سادرة 

تنفيذًا لأي منهما وقرارات الهيئة فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س يف 

عقد التاأ�سي�س اأو يف هذا النظام.

كذلك ُتعترب قرارات �سوابط احلوكمة ومعايري الن�سباط املوؤ�س�سي 

التي ت�سدر من حني لآخر عن امل�سرف املركزي اأو الهيئة اأو ال�سلطة 

املخت�سة جزءًا ل يتجزاأ من هذا النظام الأ�سا�سي.

�ملادة )75(
�ملر��سالت

توجه كافة املرا�سالت والإنذارات املر�سلة اإىل ال�سركة من اأي م�ساهم 

اأو ع�سو جمل�س اإدارة اإىل �سندوق بريدها رقم 1394 ال�سارقة اأو تر�سل 

اإىل الفاك�س رقم 06-5694422.

�ملادة )76(
�سيغة �لتعابري

اإن التعابري امل�ستعملة ب�سيغة املفرد حتمل على حممل املثنى اأو اجلمع 

حيث ي�سمح �سياق الن�س بذلك.

�ملادة )77(
�مل�سوؤولية �لجتماعية

يجوز لل�سركة مبوجب قرار خا�س بعد انق�ساء �سنَتني ماليَتني من 

تاريخ تاأ�سي�سها وحتقيقها اأرباحًا، اأن تقدم م�ساهمات نوعية لأغرا�س 

خدمة املجتمع، ويجب األ تزيد على )2%( من متو�سط الأرباح 

ال�سافية لل�سركة خالل ال�سنَتني املاليَتني ال�سابقَتني لل�سنة التي تقدم 

فيها تلك امل�ساهمة الطوعية.
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Article )78)
Inspection

The Board of Directors, the CEO, the directors and the 
auditors of the Company shall facilitate the periodic 
inspection work carried out by the Central Bank or the 
Authority through the inspectors appointed by them, and to 
submit the data or information requested by the inspectors, 
as well as the review of the works of the company and 
its books or any papers or records with its branches and 
subsidiaries Inside and outside the country or with its 
Auditor.

Article )79)

In case of contradiction between the texts contained in 
this Articles of Association with any of the provisions 
of the Commercial Companies Law or the Central Bank 
Law as well as the regulations/decisions/circulars issued 
as an execution to any of it or the mandatory directives 
issued by the Authority or the regulations, decisions and 
executive circulars thereof, the provisions of those laws 
and regulations shall be applicable.

Article )80)
The contradiction between the 

Arabic and English texts

When there is a conflict in the Memorandum of 
Incorporation or this Articles of Association between the 
texts of the articles in both Arabic and English, the Arabic 
text is likely to prevail.

Article )81)

This Articles of Association shall be deposited and 
published in accordance with the law.

�ملادة )78(
�لتفتي�س

على جمل�س اإدارة ال�سركة والرئي�س التنفيذي واملديرين بال�سركة 

ومدققي ح�ساباتها ت�سهيل اأعمال التفتي�س الدوري الذي يقوم به 

امل�سرف املركزي اأو الهيئة من خالل املفت�سني املكلفني من قبلهما 

وتقدمي ما يطلبه املفت�سون من بيانات اأو معلومات وكذلك الطالع 

على اأعمال ال�سركة ودفاترها اأو اأية اأوراق اأو �سجالت لدى فروعها 

و�سركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها اأو لدى مدقق ح�ساباتها.

�ملادة )79(

يف حال التعار�س بني الن�سو�س الواردة بهذا النظام مع اأي من 

الأحكام الواردة بقانون ال�سركات التجارية اأو قانون امل�سرف املركزي 

كذلك الأنظمة/ اللوائح/ القرارت/ التعاميم ال�سادرة تنفيذًا لأي 

منهما اأو التوجيهات اللزامية التي ت�سدر عن الهيئة اأو الأنظمة 

والقرارات والتعاميم التنفيذية له فاإن اأحكام  تلك القوانني والأنظمة 

هي التي تكون واجبة التطبيق.

�ملادة )80(
ني �لتعار�س بني �لن�سَّ

�لعربي و�لأجنبي

عند وجود تعار�س يف العقد التاأ�سي�سي اأو هذا النظام بني ن�سو�س 

املواد باللغَتني العربية والإجنليزية، ُيرّجح جانب الن�س العربي.

 

�ملادة )81(

يودع هذا النظام وين�سر طبقًا للقانون.
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�ل�سنة �ل�سابعة و�لأربعون
�لعدد �ستمائة و�ثنان وع�سرون
٨        حمرم       ١٤٣٩ هـ
٢٨    �سبتمرب       ٢٠١٧ م

�جلريدة �لر�سمية

�ملر��سيم بقو�نني �حتادية 

مر�سوم بقانون احتادي رقم )٩( ل�سنة ٢٠١٧، بتعديل بع�س اأحكام القانون  -  

الحتادي رقم )٤( ل�سنة ٢٠١٣ ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.                               ١١   

�ملر��سيم �لحتادية 

مر�سوم احتادي رقم )١١٧( ل�سنة ٢٠١٧، بت�سكيل جمل�س اإدارة الهيئة   -  

١٥ الحتادية للهوية واجلن�سية.    

قر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء �لتنظيمية

-  قرار جمل�س الوزراء رقم )٣٦( ل�سنة ٢٠١٧، ب�ساأن الالئحة التنفيذية للقانون  

الحتادي رقم )٧( ل�سنة ٢٠١٧ ب�ساأن الإجراءات ال�سريبية.                             ١٩                 

قرار جمل�س الوزراء رقم )٣٧( ل�سنة ٢٠١٧، ب�ساأن الالئحة التنفيذية   -  

للمر�سوم بقانون احتادي رقم )٧( ل�سنة ٢٠١٧ ب�ساأن ال�سريبية النتقائية.              ٤١     

  

قرار جمل�س الوزراء رقم )٣٨( ل�سنة ٢٠١٧، ب�ساأن ال�سلع النتقائية والن�سب   -  

ال�سريبية التي تفر�س عليها وكيفية احت�ساب ال�سعر النتقائي.               ٦٥   

    

قرار جمل�س الوزراء رقم )٣٩( ل�سنة ٢٠١٧، ب�ساأن ر�سوم اخلدمات التي تقّدمها   -  

الهيئة الحتادية لل�سرائب.                                                           ٧١   

قرار جمل�س الوزراء رقم )٤٠( ل�سنة ٢٠١٧، ب�ساأن الغرامات الإدارية التي   -  

تفر�س على خمالفة القوانني ال�سريبية يف الدولة.                                    ٧٥   

قرار جمل�س الوزراء رقم )٤١( ل�سنة ٢٠١٧، ب�ساأن حتديد اأعمال اخلدمة   -  

          ٨٧ املجتمعية.                

�لقر�ر�ت �لوز�رية 

من وز�رة �لعدل:  •  

-  قرار وزير العدل رقم )٩٧٢( ل�سنة ٢٠١٧، بالالئحة التنفيذية للقانون الحتادي  

   ٩١ رقم )٢٣( ل�سنة ١٩٩١ ب�ساأن تنظيم مهنة املحاماة وتعديالته.                    

                                                             

من وز�رة �لتغرّي �ملناخي و�لبيئة:  •  

قرار وزير التغرّي املناخي والبيئة رقم )٤٣٣( ل�سنة ٢٠١٧، ب�ساأن النظام الوطني   -  

لالإنذار ال�سريع لالأغذية.                                                                       ١١٣       

 

�لقر�ر�ت �لإد�رية 
من هيئة �لتاأمني:  •  

-  قرار رئي�س جمل�س اإدارة هيئة التاأمني رقم )٣٢( ل�سنة ٢٠١٧، ب�ساأن اإ�سدار  

النظام اخلا�س بالئحة املعايري املوّحدة لإعداد التقارير ال�سريبية.                            ٢٠٧       

من م�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي:  •   

خطة �سطب و�سحب واإغالق وت�سفية ال�سرافات العاملة يف الدولة.                     ٢٩٣      -  

من هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع:  •  

-  �سهادة باإعالن تعديل النظام الأ�سا�سي ل�سركة م�سار �سليو�سنز  

)�سركة م�ساهمة عامة(.                               ٢٩٥   

�سهادة باإعالن تعديل النظام الأ�سا�سي ل�سركة اخلليج ال�ستثمارية   -  

)�سركة م�ساهمة عامة(.                         ٣٣٩   

�سهادة باإعالن تعديل النظام الأ�سا�سي ل�سركة اخلزنة للتاأمني   -  

)�سركة م�ساهمة عامة(.                        ٣٤١   

-  �سهادة باإعالن تعديل النظام الأ�سا�سي لبنك ال�سارقة       

٣٧١ )�سركة م�ساهمة عامة(.                  

 

�سهادة باإعالن تعديل النظام الأ�سا�سي لل�سركة الوطنية للتربيد املركزي   -  

)�سركة م�ساهمة عامة(.                                                     ٤٤٧   



 ملحق رقم ۱ لعقد التأسیس والنظام األساسي اصدار ۲۰۱۷

 كاآلتي:، یُعّدل النظام األساسي للبنك، ۲۰۱۸مارس  ۲٤التي ُعقدت بتاریخ  ٤٤عطفاً على قرار الجمعیة العمومیة رقم 

 الباب الرابع

 في مجلس إدارة الشركة 

 المادة (۱۷) تشكیل مجلس اإلدارة 

 ویشترط التراكمي، السري بالتصویت العمومیة الجمعیة تنتخبھم عضواً أحد عشر  من یشكل إدارة مجلس الشركة إدارة یتولى
 یجوز وال. التنفیذیین غیر األعضاء من وأغلبیتھم المستقلین األعضاء من األقل على اإلدارة مجلس أعضاء ثلث یكون أن

 تكون أن األحوال جمیع في ویجب .المنتدب العضو أو/و الشركة عام مدیر ومنصب اإلدارة مجلس رئیس منصب بین الجمع
 .المتحدة العربیة اإلمارات دولة مواطني من الرئیس فیھم بمن المجلس أعضاء أغلبیة

ویشترط في عضو مجلس اإلدارة إن كان فرداً أن یكون مالكاً لعدد من أسھم الشركة ال تقل قیمتھ االسمیة عن مائة ألف درھم. 
معنوي فیشترط أن یكون الشخص المعنوي الممثل بھذا العضو مالكاً ألسھم ذات قیمة اسمیة مماثلة أما إذا كان ممثالً لشخص 

لما ورد أعاله. ویتوجب على عضو مجلس االدارة االحتفاظ بھذه االسھم طوال مدة عضویتھ كضمانة لصالح الشركة عن 
 اخطائھ في االدارة.

 

Addendum No.1 to the Articles of Association 2017 Issue 

In accordance with General Assembly Resolution No. 44 of March 24, 2018, the Bank's Articles of 
Association are amended as follows: 

Chapter No. 4 

Formation of the Board  

ARTICLE (17)  

The Company shall be managed by a Board of Directors, which shall consist of eleven members to be elected 
by the General Assembly by secret cumulative ballot, provided at least one third of them are Independent 
Members and the majority are Non-Executive Members. It will not be permitted for the Chairman of the Board 
to be the General Manager of the Company or its Managing Director. In all events, the majority of the 
Members, including the Chairman, must be UAE citizens.    

If the Member was an individual, he must hold shares of a par value of not less than Dirhams One Hundred 
Thousand.  However, if he was acting for a corporate body, the corporate body represented by such Director 
shall have to be the holder of shares having the aforementioned value.  The Member must retain these shares for 
the full tenure of his membership as security to the Company’s benefit against his management errors. 
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