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 ةيمومعلا ةيعمKOا عامتجا روضKL نIمGاسملا ةداسلا ةوعدب )"ةكرشلا"( ع.م.ش لات8با6 عاعش ةكرش ةرادإ سلجم فرش"ي

ارصع ةثلاثلا ةعاسلا مامت WX دقعن8س يذلاو ةكرشلل
ً

 ج&3ب 32 0با.لا, ة*&(لا &قم يف 2022 ويلوي 28 قفاوملا س8م[Kا موي 

 WX رظنلل كلذو ،ةينوijكلالا ةكراشملا لالخ نم دعd نع رKLAلا JE=هاG=لا ةداGلل C=DE ا=* ،يAB3بأ ه;را=لا ة&;:ج ،567لا

 :qXاتلا لامعألا لودج

 

  صاخ رارق 12إ جاتحت +*لا تاعوضوملا

 

 :qXاتلا6 حبصتل )17( مقر ةداملا ةغايص ةداعxو ليدعtu vع ةقفاوملا  .1

 

 :)17( ةداملا

 .يمكارتلا يرسلا تیوصتلاب ةیمومعلا ةیعمجلا مھبختنت ءاضعأ ةسمخ نم لكشی ةرادإ سلجم ةكرشلا ةرادإ ىلوتی .1
 . ةلودلا ينطاوم نم سلجملا ءاضعأ ةیبلغأ نوكت نأ لاوحألا عیمج يف بجی ،نوناقلا ھیلع صنی ام دودح يفو .2

 

 :تاظحالم

كمتلل روضKLا ليv�O دعd نع نورضحيس نيذلا ةكرشلا ��Gاسم tuع ،علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيG تا��جوت tuع ءانب .1
ّ

 ن

اينوijكلا ةيمومعلا ةيعمKOا دونب tuع ت�وصتلا نم
ً

ارابتعا لي�O"لا باب حتف متي  .
ً

ارصع ةثلاثلا ةعاسلا نم 
ً

 موي نم 

ارصع ةثلاثلا ةعاسلا مامت WX لي�O"لا قالغإ مت�و 2022 ويلوي 27 قفاوملا ءاع�رألا
ً

 ويلوي 28 قفاوملا س8م[Kا موي نم 

 tXماح tuع بج�و ، qX:  www.smartagm.aeاتلا ي�وijكلإلا عقوملا ةرا�ز �uري ،ي�وijكلإلا لي�O"لل ةبس�لاب .2202

 كرحتملا فتا©لا مقرو مسالا عم .comis@bankfab ي�وijكلإلا ديj لا ناونع tuع تاليكوتلا نم ة[�� لاسرإ تاليكوتلا

  .لي�O"لل ةيصن لئاسر مالتسال

2. vا تاعامتجا دقعKOةيعم WX ا ةعاسلاو مويلاLاسملا ةوعدب ةددGمIا ققدمو ةرادإلا سلجم روضحب كلذو ،نKLتاباس 

 .ةينوijكلالا ةكراشملا لالخ نم روضKLا نIمGاسملا ةداسلل نكم�و ،تاوصألا عماجو عامتجالا ررقمو ل�Oملاو

 ةكرش وأ ةكرشلاب نIلماعلا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ Ijغ نم هراتخي نم ھنع ب8ني نأ ةيعمKOا روضح قح ھل نمل زوجي  .3

ازئاح نIمGاسملا نم ددعل ليكولا نوºي الأ بج�و ةباتكلاب تباث صاخ ليكوت ·¶µتقمب ا�´ نIلماعلا وأ ةطاسولا
ً

 هذ�´ 

 tuع( انوناق م�Ãع نوبئانلا ا�Âدقافو ةيلGألا �¶Áقان لثم�و ،ةكرشلا لام سأر نم ةئملاب ةسمخ )%5( نم j½كأ tuع ةفصلا

 ةنسل )م.ر/3( مقر ةئي©لا ةرادإ سلجم س8ئر رارق نم )40( مقر ةداملا نم 2 و 1 نيدنبلاب ةدراولا تاطاijشإلا ةاعارم متي نأ

2020 dاسملا تا6رشلا ةمكوح ليلد دامتعا نأشGع عالطإلا مكنكم�و ،)ةماعلا ةمtu ع روش�ملا حاصفإلاtu ةكرشلا ةحفص 

 .ليكوتلا دامتعإل ةبجاولا تاءارجإلا نأشd ي�وijكلإلا قوسلا عقوم tuع

  ةیمومعلا ةیعمجلا عامتجا روضحل ةوــــــعد
)ةماع ةمھاسم ةـــكرش( لاــتیباك عاعش ةكرـــشل  
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 ،ھماقم موقي نم وأ ھترادإ سلجم نم رارق بجومب ھترادإ tuع نIمئاقلا وأ ھيلثمم دحأ ضوفي نأ يرابتعالا ص[Èلل .4

 .ض�وفتلا رارق بجومب ةررقملا تايحالصلا ضوفملا ص[Èلل نو�ºو ،ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمKOا WX ھلثميل

 .ةيمومعلا ةيعمKOا WX ت�وصتلا WX قKLا بحاص وG 2022 ويلوي 27 قفاوملا ءاع�رألا موي WX ل�Oملا م©سلا كلام نوºي .5

 ةيعمKOاب ةقلعتم تادن"سم ياو ليدعتلا دع�و لبق ةكرشلل �¶Íاسالا ماظنلا داوم ةدوسم tuع عالطالا نIمGاسملل نكمي .6

 . www.shuaa.com ي�وijكلإلا ةكرشلا عقومو qX www.DFM.aeاملا ي�د قوسل ي�وijكلالا عقوملا لالخ نم ةيمومعلا

احيÓL ةيمومعلا ةيعمKOا داقع�ا نوºي ال .7
ً

 نم )%50( نع لقي ال ام ةلا6ولاب نولثمي وأ نوºلمي نومGاسم هرضح اذإ الإ 

 2022 سطسغأ 3 خ�راتب ي�اثلا عامتجالا دقع مت8س ھنإف لوألا عامتجالا WX باصنلا اذG رفاوتي مل اذإف ،ةكرشلا لامسأر

 )15( زواجت الو مايأ ةسمخ )5( نع لقت ال ةدم �¶µم دعd دقع× ي�اثلا عامتجالا .ةينوijكلالا ةكراشملا لالخ نم دعd نع

 .ن�رضاKLا ددع نا6 ايأ احيÓL لجؤملا عامتجالا j تعØو لوألا عامتجالا خ�رات نم اموي رشع ةسمخ

 WX ةلثمملا م©سألا عاÛرأ ةثالث نع لقي ال ام نوºلمي نيذلا نIمGاسملا تاوصأ ةيبلغأب رداصلا رارقلا وG : صا[Kا رارقلا .8

  .ةمGاسملا ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمKOا عامتجا

 ��سرلا ةئي©لا عقوم tuع ةيس8ئرلا ةحفصلاب رفوتملاو ةيلاملا قاروألا WX ن�رمث"سملا قوقح ليلد tuع عالطالا مكنكمي .9

  qX: protection.aspx-investor-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minorityاتلا طبارلا بسح

 

 

 

 


