
 

 
 
 عامتجا روضحل نيمهاسملا ةداسلا ةوعدب )ع.م.ش( لاتيباك عاعش ةكرش ةرادإ سلجم فرشتي
 14 قفاوملا ءاعبرألا موي رهظ دعب نم ًارصع ةثلاثلا ةعاسلا مامت يف كلذو ةيمومعلا ةيعمجلا
 ةريزج ،يملاعلا يبظوبأ قوس ،متخلا جرب ،33 قباطلا يف عامتجإلا دقعيس ثيح ،2020 ربوتكأ
 :يلاتلا لامعألا لودج يف رظنلل ،يبظوبأ ،هيراملا

 

 ةيداعلا تارارقلا - الوأ
  

 سلجملا ةرود ءاهتنا ىتح دراو رفوتسيرك /ديسلا ةرادإلا سلجم وضع نييعت ىلع ةقداصملا .1
 .2021 سرام يف يلاحلا

 
  صاخ رارق ىلإ جاتحت يتلا تاعوضوملا ً- ايناث

 

 رالود نويلم 150 ىلإ لصت ةميقبو مهسأل ليوحتلل ةلباق ريغ تادنس رادصإ ىلع ةقفاوملا .1
 ةحيرش يف ،لصفنم لكشب وأ جمانرب راطإ يف ءاوس ، )يتارامالا مهردلاب هلداعي ام وأ( يكيرمأ
 يف تادنسلا هذه جاردا متيس و صاخ ضرغ تاذ ةكرش لالخ نم صاخ حرط ربع رثكأ وأ ةدحاو
 تاءارجالا ذيفنتل ةمزاللا تايحالصلاب ةرادإلا سلجم ضيوفتو ،)"رادصإلا"( ةلودلا جراخ  قوس
 ليبس ىلع ،ةيمومعلا ةيعمجلا رارق خيرات نم ةنس زواجت ال ةدم لالخ رادصإلا اذهب ةصاخلا
 مزاللا ينمزلا لودجلاو يرعسلا ءانبلا ةيلمع كلذ يف امب رادصالا طورش دادعا ،رصحلا ال لاثملا

 )قحالم وأ تاليدعت يأ كلذ يف امب( تادنتسملا عيمج ذيفنتو مارباو ،اهيلع ةقفاوملاو رادصإلل
 قلعتي اميف ةبسانم وأ ةيرورض سلجملا اهاري يتلا ىرخألا تاءارجإلاو تاوطخلا عيمج ذاختاو
 تاكرشلا نأشب 2015 ةنسل 2 مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأل اًقفو كلذ متي نأ ىلع ،رادصإلاب
 .ةيراجتلا

 
 

  ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل ةوــــــعد
)ةماع ةمهاسم ةـــكرش( لاــتيباك عاعش ةكرـــشل  



 

 49 ، 43 ، 36 ، 35 ، 34 ، 31 ، 26 ، 20 ، 19 ، 16 ، 15 ، 5 ، 1( داوملا ةغايص ةداعإو ليدعت ىلع ةقفاوملا .2
 2015 ةنسل 2 مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأ عم قفاوتي امب ةكرشلل يساسألا ماظنلا نم ) 57 ، 50 ،
 نأشب م 0202 ةنسل )م.ر/ 03 ( مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر رارق و ،ةيراجتلا تاكرشلا نأشب
 قاروألا ةئيه نع ةرداص ىرخأ تارارق ياو ، ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوح ليلد دامتعا
 ةدح ىلع دنب لك ىلع نيمهاسملا لبق نم تيوصتلا متي نأ ىلع .نأشلا اذهب علسلاو ةيلاملا

 .ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا لالخ

 
 
 :تاظحالم

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ريغ نم هراتخي نم هنع بيني نأ ةيعمجلا روضح قح هل نمل زوجي .1
 تباث صاخ ليكوت ىضتقمب اهب نيلماعلا وأ ةطاسولا ةكرش وأ ةكرشلاب نيلماعلا وأ
 نم رثكأ ىلع ةفصلا هذهب ًازئاح نيمهاسملا نم ددعل ليكولا نوكي الأ بجيو ةباتكلاب
 مهنع نوبئانلا اهيدقافو ةيلهألا يصقان لثميو ،ةكرشلا لام سأر نم ةئملاب ةسمخ )5٪(

 رارق نم )40( مقر ةداملا نم 2 و 1 نيدنبلاب ةدراولا تاطارتشإلا ةاعارم متي نأ ىلع( انوناق
 تاكرشلا ةمكوح ليلد دامتعا نأشب 2020 ةنسل )م.ر/3( مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر
 ىلع ةكرشلا ةحفص ىلع روشنملا حاصفإلا ىلع عالطإلا مكنكميو ،)ةماعلا ةمهاسملا
 .ليكوتلا دامتعإل ةبجاولا تاءارجإلا نأشب ينورتكلإلا قوسلا عقوم

 سلجم نم رارق بجومب هترادإ ىلع نيمئاقلا وأ هيلثمم دحأ ضوفي نأ يرابتعالا صخشلل .2
 صخشلل نوكيو ،ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا يف هلثميل ،هماقم موقي نم وأ هترادإ

 .ضيوفتلا رارق بجومب ةررقملا تايحالصلا ضوفملا

 يف قحلا بحاص وه 13/10/2020 قفاوملا ءاثالثلا موي يف لجسملا مهسلا كلام نوكي .3
 .ةيمومعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا

 ليدعتلا دعبو لبق ةكرشلل يساسالا ماظنلا داوم ةدوسم ىلع عالطالا نيمهاسملل نكمي .4

 ةكرشلا عقومو www.DFM.ae يلاملا يبد قوسل ينورتكلالا عقوملا لالخ نم

  www.shuaa.com ينورتكلإلا

 نولثمي وأ نوكلمي نومهاسم هرضح اذإ الإ ًاحيحص ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا نوكي ال .5
 عامتجالا يف باصنلا اذه رفاوتي مل اذإف ،ةكرشلا لامسأر نم )٪50( نع لقي ال ام ةلاكولاب



 

 عامتجالا( .نامزلاو ناكملا سفن يف 20/10/2020 خيراتب يناثلا عامتجالا دقع متيس هنإف لوألا
 نم اموي رشع ةسمخ )15( زواجت الو مايأ ةسمخ )5( نع لقت ال ةدم يضم دعب دقعي يناثلا
 .)نيرضاحلا ددع ناك ايأ احيحص لجؤملا عامتجالا ربتعيو لوألا عامتجالا خيرات

 نع لقي ال ام نوكلمي نيذلا نيمهاسملا تاوصأ ةيبلغأب رداصلا رارقلا وه :صاخلا رارقلا .6
  .ةمهاسملا ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا يف ةلثمملا مهسألا عابرأ ةثالث

 ةيسيئرلا ةحفصلاب رفوتملاو ةيلاملا قاروألا يف نيرمثتسملا قوقح ليلد ىلع عالطإلا مكنكمي .7
 :يلاتلا طبارلا بسح يمسرلا ةئيهلا عقوم ىلع

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx 


