المقدمة:
بموجب المرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم إماار رس الييمات ت اق ر ام ( )7لساةت 5771م
بتاريخ  5771/4/2تم تأسيس بةك الساحل العربي شركت مساهمت م دود .
وبموجب المرسوم األميري الصادر ت ق ر م ( )22لسةت  5792بتاريخ  5792/55/24تام تعاديل اسام ال ةاك
ليص ح بةك الساحل العربي شركت مساهمت عامت.
وبموجب المرسوم األميري الصادر ت اق ر ام  75/1تام تيييار اسام ال ةاك ليصا ح "ال ةاك التاااري الادولي"
شركت مساهمت عامت.
وبةاء على القرارات الصادر عن الامعيت العموميت السابقت للشركت والتي تم من خاللها إصدار رارات
تتعلق بتعديل و/سو إضافت و/سو إلياء عدد من بةود الةظام األساسي للشركت حتى تاريخ ،2251/1/15
وتط يقا" ألحكام القانون االت ادي ر م ( )2لسةت  2015في شأن الشركات التااريت فقد تم تعديل الةظام
األساسي للشركت على الة و التالي:

أوال :عقد التأسيس:
المادة (:)1
اسم هذه الشركت هو  :البنك التجاري الدولي ،شركت مساهمت عامت.
المادة (:)2
مركز الشركت الرئيسي وم لها القانوني في إمار رس الييمت في دولت اإلمارات العربيت المت د  .وياوز
لمالس اإلدار سن يةشئ لها فروعا سو مكاتب سو توكيالت في دولت اإلمارات العربيت المت د وفي خارجها.
المادة (:)3
مد الشركت )522( :مائت سةت ميالديت ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها تادد تلقائيا ،ما لم يصدر
رار خاص من الامعيت العموميت بتعديل مد الشركت سو إنهائها.
المادة (:)4
األغراض التي سسسق الشركت من سجلها :
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" القيااام بكافاات األعماااد والياادمات المالياات المصاارفيت وسعماااد التموياال والتساالية واإلدار  ،وللشااركت تة يااذا
ألغراضااها سن تاااري جمياار التصاارفات والمعااامالت والعقااود الالزماات لااذلك ومةهااا علااى س ا يل الم اااد ال
ال صر:
 - 5إجراء جمير التصرفات والمعامالت وعقد جميار سناواا العقاود المتعلقات بأغراضاها والالزمات لت قيقهاا سو
تلك التي من شأنها سن تساعد على ت قيق و تة يذ سغراضها سو تزيد يمات سصاولها سو ممتلكاتهاا سو حقو هاا
سو ت قق لها رب ا سوفر سواء بصاور م اشار سو غيار م اشار مار مراعاا سحكاام القاانون االت اادي ر ام
( )52لسةت  5792في شأن المصرف المركزي وتعديالته.
 - 2تلقي األمواد على شكل ودائر ت ق الطلب سو إلشعار سو ألجل.
 - 1توظية سةدات القروض سو شهادات اإليداا الساتعمالها كلياا سو جزئياا فاي ماةح القاروض والسالة و لاك
بعد ال صود على موافقت الاهات المعةيت الميتصت بإصدار م ل هذه السةدات.
 - 4اإل اراض واال تااراض ومااةح التساهيالت المصاارفيت الميتل اات بوامان سو بدونااه ماار إجاراء و ااود الاارهن
واالرتهان ط قا للقوانين المرعيت واألعراف السائد .
 - 1فتح االعتمادات المستةديت الميتل ت بامير سنواعها وسشكالها وتعديلها وتمديادها وإليائهاا وت يتهاا وإصادار
خطابات الومان المصرفيت الميتل ت وتاديدها وتمديادها وإليائهاا وإصادار الك ااالت وإعطااء الوامانات
الميتل ت.
 - 6إصاادار الشاايكات الميتل اات و وااها وبياار شاايكات المسااافرين وإصاادار بطا ااات االئتمااان ط قااا للقااوانين
المرعيت.
 - 7طرح القروض العامت والياصت وتةظيم عمليات االكتتاب باألسهم.
 - 9المتاااجر باساامها ول سااابها وباساام ول ساااب اليياار بااالعمالت األجة ياات والمعااادن ال ميةاات ماان شااراء وبياار
األوراق الماليت بميتلة سنواعها سواء كانق م ليت سو سجة يت باسامه ول ساابه وباسام ول سااب الييار عان
طريق سمسار سو وسيط مرخص وفقا للقوانين المعةيت بذلك.
 - 7تملاك وبياار وشااراء و إياااار واسااتهاار وارتهااان األمااواد المةقولاات وغياار المةقولاات وجمياار سنااواا ال قااوق
بالقدر الذي تسمح به القوانين المرعيت ومةها القانون االت ادي ر م ( )52لسةت  5792في شاأن المصارف
المركزي والةظام الةقدي وتعديالته.
 - 52خصم وشاراء وتعااطي جميار سناواا الساةدات والكم يااالت والشايكات وال اواالت وال اوالص وجميار
سنواا األوراق التااريت والماليت.
 - 55تأجير صةاديق اإليداا و ود األمانات الميتل ت.
 - 52تأسيس وإدار صةاديق االست مار.
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 - 51ممارست جمير األعماد األخرى التي تدخل ضمن اختصاصه ويارى فيهاا ماا ي قاق جميار سو سي مان
سغراضه.
 - 54تأساايس الشااركات التااي ماان شااأنها سن تساااعد ال ةااك علااى ت قيااق غاياتااه وياااوز لل ةااك سن يكااون لااه
مصااال ت سو سن يشاااترو باااأي وجاااه مااان الوجاااوه مااار غياااره مااان الهيهاااات سو الشاااركات سو المصاااارف سو
المؤسسات الماليت التاي تازاود سعمااال شا يهت بأعمالاه سو التاي اد تعاوناه علاى ت قياق سغراضاه فاي دولات
اإلمااارات العربياات المت ااد سو فااي اليااارش ولااه سن يشااتري هااذه الهيهااات سو الشااركات سو المصااارف سو
المؤسسات سو سن يل قها به سو سن يشترو معها.
كمااا ياااوز لل ةااك المشاااركت بتأساايس وإنشاااء شااركات تموياال واساات مار إسااالميت بمااا يت ااق ماار األنظماات
والقوانين المرعيت بهذا الشأن في دولت اإلمارات العربيت المت د .
 - 51إدار األمواد ل سابها سو ل ساب اآلخرين سواء بصور م اشر سو بواسطت السماسر .
 - 56مزاولاات سي نشاااط مصاارفي سو مااالي سااواء ل سااابها سو ل ساااب اآلخاارين ماار مراعااا سحكااام القااانون
االت ااادي ر ااام ( )52لساااةت  5792فااي شاااأن المصااارف المركااازي وتعديالتااه وط قاااا للقاااوانين المرعيااات
واألعراف السائد .
وال ياوز للشركت القيام بأيت نشاط يُشترط لمزاولته صدور ترخيص من الاهت الر ابيت المشارفت علاى الةشااط
بالدولت سو خارش الدولت إال بعد ال صود على الترخيص من تلك الاهت وتقديم نسيت من هذا التراخيص للهيهت
والسلطت الميتصت.
المادة (:)5
رس ماد الشركت المصدر ي لغ ( )1,737,383,050مليار وس عمائت وس عت وثالثون مليونا وثالثمائت وثالثت
وثمانون سل ا وخمسون درهما موزعت على ( )1,737,383,050مليار وس عمائت وس عت وثالثون مليونا
وثالثمائت وثالثت وثمانون سل ا وخمسون سهما ،يمت كل سهم درهم واحد ،جميعها سسهم نقديت مدفوعت يمتها
بالكامل.
وتعت ر جمير سسهم الشركت من ات ال هت متساويت مر بعوها ال عض في كافت ال قوق وااللتزامات.
المادة (:)6
ييور عقد التأسيس هذا ،والةظام األساسي ،لمتطل ات ولوائح القانون االت ادي ر م ( )52لسةت  5792م
الياص بالمصرف المركزي ،والى األنظمت الماليت وتةظيمات المصارف وتعديالتها ،وسيت لوائح تصدر
بموج ها ،والى تط يق ما ورد سعاله من ل المصرف المركزي ومالس إدارته والمسؤولين فيه ،والتي
تسري على الشركت ويشار إليها ماتمعت ب"لوائح المصرف المركزي " وفي حالت عدم توافق عقد التأسيس
هذا ،والالئ ت التأسيسيت ،مر لوائح المصرف المركزي تعت ر لوائح المصرف المركزي نافذ وساريت
الم عود.
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المادة (:)7
يعت ر الةظام األساسي المرافق لهذا العقد مكمال له وجزء ال يتازس مةه .
المادة (:)8
حُرر هذا العقد بالليتين العربيت واالناليزيت ومر لك تط ق سحكام الةص الوارد بالليت العربيت بيض الةظر
عما ورد في الةص اإلناليزي في حاد التعارض.
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ثانيا  :النظام األساسي
تأسسق ط قا ألحكام القانون اإلت ادي ر م ( )2لسةت  2015في شأن الشركات التااريت وبموجب هذا الةظام
شركت مساهمت عامت ،ويعت ر الةظام األساسي للشركت بعد يدها بالسال التااري لدى السلطت الميتصت ملزما
لكافت مساهميها.
المادة (:)1
التعاريف
في هذا الةظام األساسي ،يكون للتعابير التاليت ،المعاني الم دد رين كل مةها ما لم يوجد في سياق الةص ما
يدد على غير لك:
الدولـــة :دولت اإلمارات العربيت المت د .
قانون الشركات التجارية :القانون اإلت ادي ر م ( )2لسةت  2015في شأن الشركات التااريت وسي تعديل
يطرس عليه.
الهيئـــة :هيهت األوراق الماليت والسلر في دولت اإلمارات العربيت المت د .
السلطة المختصة :السلطت الميتصت بشهون الشركات في اإلمار المعةيت.
المصرف المركزي :المصرف المركزي لدولت اإلمارات العربيت المت د .
الســـوق :سوق األوراق الماليت المرخص في الدولت من ل الهيهت والتي تم إدراش سسهم الشركت به.
مجلــس اإلدارة :مالس إدار الشركت.
ضوابط ال وكمت :ماموعت الووابط والقواعد التي ت قق اإلنو اط المؤسسي في العال ات واإلدار في
الشركت التي يقرها مالس اإلدار وفقا لمتطل ات المصرف المركزي و لك من خالد ت ديد مسؤوليات
وواج ات سعواء مالس اإلدار واإلدار التة يذيت العليا للشركت وتأخذ في اإلعت ار حمايت حقوق المساهمين
وسص اب المصالح.
القرار الخاص :القرار الصادر بأغل يت سصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثت سرباا األسهم
المم لت في إجتماا الامعيت العموميت للشركت.
التصويت التراكمي :سن يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها ،ب يث يقوم
بالتصويق بها لمرشح واحد لعوويت مالس اإلدار سو توزيعها بين من ييتارهم من المرش ين على سن ال
يتااوز عدد األصوات التي يمة ها للمرش ين الذين إختارهم عدد األسهم التي ب وزته بأي حاد من األحواد.
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تعارض المصالـح :ال الت التي يتأثر فيها حياد إتيا القرار بس ب مصل ت شيصيت ماديت سو معةويت حيث
تتداخل سو ت دو سنها تتداخل مصالح األطراف ات العال ت مر مصالح الشركت ككل سو عةد إستيالد الص ت
المهةيت سو الرسميت بطريقت ما لت قيق مة عت شيصيت.
السيطـــــرة :القدر على التأثير سو الت كم  -بشكل م اشر سو غير م اشر -في تعيين سغل يت سعواء مالس
إدار شركت سو القرارات الصادر مةه سو من الامعيت العموميت للشركت ،و لك من خالد ملكيت نس ت من
األسهم سو ال صص سو بإت اق سو ترتيب آخر يؤدي إلى ات التأثير.
األطراف ذات العالقة :
• رئيس وسعواء مالس اإلدار وسعواء اإلدار التة يذيت العليا بالشركت ،والشركات التي يملك فيها سي من
هؤالء حصت مسيطر بما اليقل عن  %12من رسسمالها ،وكذا الشركات التابعت سو الشقيقت سو ال لي ت
للشركت.
• س ارب رئيس سو عوو مالس اإلدار سو اإلدار التة يذيت العليا حتى الدرجت األولى.
• الشيص الط يعي سو االعت اري الذى كان خالد السةت السابقت على التعامل مساهما بةس ت  %52فأك ر
بالشركت سو عووا في مالس إدارتها سو شركتها األم سو شركاتها التابعت.
• الشيص الذي له سيطر على الشركت.
المادة (:)2
اسم هذه الشركت هو  :البنك التجاري الدولي ،شركت مساهمت عامت.
المادة (:)3
مركز الشركت الرئيسي وم لها القانوني في إمار رس الييمت في دولت اإلمارات العربيت المت د  .وياوز
لمالس اإلدار سن يةشئ لها فروعا سو مكاتب سو توكيالت في دولت اإلمارات العربيت المت د وفي خارجها.
المادة (:)4
مد الشركت )522( :مائت سةت ميالديت ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها تادد تلقائيا ،ما لم يصدر
رار خاص من الامعيت العموميت بتعديل مد الشركت سو إنهائها.
المادة (:)5
األغراض التي سسسق الشركت من سجلها :
" القيااام بكافاات األعماااد والياادمات المالياات المصاارفيت وسعماااد التموياال والتساالية واإلدار  ،وللشااركت تة يااذا
ألغراضااها سن تاااري جمياار التصاارفات والمعااامالت والعقااود الالزماات لااذلك ومةهااا علااى س ا يل الم اااد ال
ال صر:
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 .5إجراء جمير التصرفات والمعامالت وعقد جميار سناواا العقاود المتعلقات بأغراضاها والالزمات لت قيقهاا سو
تلك التي من شأنها سن تساعد على ت قيق و تة يذ سغراضها سو تزيد يمات سصاولها سو ممتلكاتهاا سو حقو هاا
سو ت قق لها رب ا سوفر سواء بصاور م اشار سو غيار م اشار مار مراعاا سحكاام القاانون االت اادي ر ام
( )52لسةت  5792في شأن المصرف المركزي وتعديالته.
 .2تلقي األمواد على شكل ودائر ت ق الطلب سو إلشعار سو ألجل.
 .1توظية سةدات القروض سو شهادات اإليداا الساتعمالها كلياا سو جزئياا فاي ماةح القاروض والسالة و لاك
بعد ال صود على موافقت الاهات المعةيت الميتصت بإصدار م ل هذه السةدات.
 .4اإل اراض واال تااراض ومااةح التساهيالت المصاارفيت الميتل اات بوامان سو بدونااه ماار إجاراء و ااود الاارهن
واالرتهان ط قا للقوانين المرعيت واألعراف السائد .
 .1فتح االعتمادات المستةديت الميتل ت بامير سنواعها وسشكالها وتعديلها وتمديادها وإليائهاا وت يتهاا وإصادار
خطابات الومان المصرفيت الميتل ت وتاديدها وتمديادها وإليائهاا وإصادار الك ااالت وإعطااء الوامانات
الميتل ت.
 .6إصاادار الشاايكات الميتل اات و وااها وبياار شاايكات المسااافرين وإصاادار بطا ااات االئتمااان ط قااا للقااوانين
المرعيت.
 .7طرح القروض العامت والياصت وتةظيم عمليات االكتتاب باألسهم.
 .9المتاااجر باساامها ول سااابها وباساام ول ساااب اليياار بااالعمالت األجة ياات والمعااادن ال ميةاات ماان شااراء وبياار
األوراق الماليت بميتلة سنواعها سواء كانق م ليت سو سجة يت باسامه ول ساابه وباسام ول سااب الييار عان
طريق سمسار سو وسيط مرخص وفقا للقوانين المعةيت بذلك.
 .7تملاك وبياار وشااراء و إياااار واسااتهاار وارتهااان األمااواد المةقولاات وغياار المةقولاات وجمياار سنااواا ال قااوق
بالقدر الذي تسمح به القوانين المرعيت ومةها القانون االت ادي ر م ( )52لسةت  5792في شاأن المصارف
المركزي والةظام الةقدي وتعديالته.
 .52خصم وشاراء وتعااطي جميار سناواا الساةدات والكم يااالت والشايكات وال اواالت وال اوالص وجميار
سنواا األوراق التااريت والماليت.
 .55تأجير صةاديق اإليداا و ود األمانات الميتل ت.
 .52تأسيس وإدار صةاديق االست مار.
 .51ممارست جمير األعماد األخرى التي تدخل ضمن اختصاصه ويارى فيهاا ماا ي قاق جميار سو سي مان
سغراضه.

7

 .54تأساايس الشااركات التااي ماان شااأنها سن تساااعد ال ةااك علااى ت قيااق غاياتااه وياااوز لل ةااك سن يكااون لااه
مصااال ت سو سن يشاااترو باااأي وجاااه مااان الوجاااوه مااار غياااره مااان الهيهاااات سو الشاااركات سو المصاااارف سو
المؤسسات الماليت التاي تازاود سعمااال شا يهت بأعمالاه سو التاي اد تعاوناه علاى ت قياق سغراضاه فاي دولات
اإلمااارات العربياات المت ااد سو فااي اليااارش ولااه سن يشااتري هااذه الهيهااات سو الشااركات سو المصااارف سو
المؤسسات سو سن يل قها به سو سن يشترو معها.
كمااا ياااوز لل ةااك المشاااركت بتأساايس وإنشاااء شااركات تموياال واساات مار إسااالميت بمااا يت ااق ماار األنظماات
والقوانين المرعيت بهذا الشأن في دولت اإلمارات العربيت المت د .
 .51إدار األمواد ل سابها سو ل ساب اآلخرين سواء بصور م اشر سو بواسطت السماسر .
 .56مزاولاات سي نشاااط مصاارفي سو مااالي سااواء ل ساابها سو ل ساااب اآلخاارين ماار مراعااا سحكااام القااانون
االت ااادي ر ااام ( )52لساااةت  5792فااي شاااأن المصااارف المركااازي وتعديالتااه وط قاااا للقاااوانين المرعيااات
واألعراف السائد .
وال ياوز للشركت القيام بأيت نشاط يُشترط لمزاولته صدور ترخيص من الاهت الر ابيت المشرفت على الةشاط
بالدولت سو خارش الدولت إال بعد ال صود على الترخيص من تلك الاهت وتقديم نسيت من هذا التراخيص للهيهت
والسلطت الميتصت.
المادة (:)6
رس ماد الشركت المصدر ي لغ ( )1,737,383,050مليار وس عمائت وس عت وثالثون مليونا وثالثمائت وثالثت
وثمانون سل ا وخمسون درهما موزعت على ( )1,737,383,050مليار وس عمائت وس عت وثالثون مليونا
وثالثمائت وثالثت وثمانون سل ا وخمسون سهما ،يمت كل سهم درهم واحد ،جميعها سسهم نقديت مدفوعت يمتها
بالكامل.
وتعت ر جمير سسهم الشركت من ات ال هت متساويت مر بعوها ال عض في كافت ال قوق وااللتزامات.
المادة (:)7
جمير سسهم الشركت سسميت وياب سن ال تقل نس ت مساهمت مواطةي دولت اإلمارات العربيت المت د من األفراد
الط يعيين سو األشياص اإلعت اريت في سي و ق طواد مد بقاء الشركت عن ( %)51واحد وخمسين بالمائت
من رس الماد.
المادة (:)8
ال يلتزم المساهمون بأيت التزامات سو خسائر على الشركت إال في حدود مساهماتهم في الشركت سو الم الغ غير
المسدد من يمت األسهم المملوكت لهم .وال ياوز زياد التزاماتهم إال بموافقتهم الاماعيت.
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المادة (:)9
يترتب على ملكيت السهم ود المساهم للةظام األساسي للشركت و رارات جمعيتها العموميت ،وال ياوز
للمساهم طلب استرداد مساهمته في رس الماد.
المادة (:)11
السهم غير ابل للتازئت ومر لك إ ا آلق ملكيات الساهم إلاى عاد ورثات سو تملكاه سشاياص متعاددون وجاب سن
ييتاروا من بيةهم من يةوب عةهم تااه الشركت ،ويكون هؤالء األشياص مسؤولين بالتوامن عن اإللتزاماات
الةاشهت عن ملكيت الس هم ،وفي حاد عدم إت ا هم على إختيار من يةوب عةهم يااوز ألي ماةهم اللااوء للم كمات
الميتصت لتعييةه ويتم إخطار الشركت والسوق المالي بقرار الم كمت بهذا الشأن.
المادة (:)11
كل سهم ييود لمالكه ال ق في حصت معادلت ل صت غيره بال تمييز في ملكيت موجودات الشركت عةد تص يتها
وفي األرباح المقسمت على الوجه الم ين فيما بعد وحوور جلسات الامعيات العموميت والتصويق على
راراتها.
المادة (:)12
 -5ياوز بير سسهم الشركت سو التةازد عةها سو رهةها سو التصرف سو التعامل فيها علاى سي وجاه وفقاا ألنظمات
ال ير والشراء والمقاصت والتسويات والقيد المت عت لدى السوق.
 -2في حالت وفا سحد المساهمين يكون لورثته ال ق في األرباح واإلمتيازات األخرى التاي كاان للمتاوفى حاق
فيها ،ويكون له بعد تسايله فاي الشاركت وفقاا ألحكاام هاذا الةظاام ات ال قاوق كمسااهم فاي الشاركت التاي كاان
يتمتر بها المتوفى فيما ييص هذه األساهم ،وال تع اى تركات المسااهم المتاوفى مان سي إلتازام فيماا يياتص باأي
سهم كان يملكه و ق الوفا .
 -1ياب على سي شيص يص ح له ال ق في سيت سسهم في الشركت نتيات لوفا سو إفال سي مساهم سو بمقتوى
سمر حاز صادر عن سيت م كمت ميتصت سن يقوم خالد ثالثين يوما بما يلي:
س) تقديم ال يةت على هذا ال ق إلى مالس اإلدار .
ب) سن ييتار إ ما سن يتم تسايله كمساهم سو سن يسمى شيصا ليتم تسايله كمساهم فيما ييتص بذلك
السهم.
 -4ياوز للشركت شراء نس ت من سسهمها ال تااوز ( )%52من األسهم المم لت لرس مالها بقصد إعاد بيعها،
وال يكون لألسهم المشترا بقصد بيعها صوت في مداوالت الامعيت العموميت وال نصيب في األرباح إلى سن
يعاد بيعها وفقا للشروط واإلجراءات التي يصدر بها رار من الهيهت.
المادة (:)13
ال ياوز لورثت المساهم سو لدائةيه بأيت حات كانق سن يطل وا وضر األختام على دفاتر الشركت سو ممتلكاتها وال
سن يطل وا سمتها سو بيعها جملت لعدم إمكان القسمت وال سن يتدخلوا بأيت طريقت كانق في إدار الشركت وياب
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عليهم لدى استعماد حقو هم التعويل على وائم جرد الشركت وحساباتها اليتاميت وعلى رارات الامعيت
العموميت.
المادة (:)14
تدفر حصص األرباح المست قت عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه في سال سسهم الشركت بالسوق المالي
وفقا لما ت دده تشريعات وتعليمات السلطات المعةيت .ويكون له وحده ال ق في الم الغ المست قت عن السهم
سواء كانق حصصا في األرباح سو نصي ا في موجودات الشركت عةد تص يتها.
المادة (:)15
5

2
1
4

1

 بعد ال صود على موافقت الهيهت والسلطت الميتصت ياوز زياد رسسماد الشركت بإصدار سسهم جديدبة س القيمت اإلسميت لألسهم األصليت سو بإضافت عالو إصدار إلى القيمت اإلسميت كما ياوز تي يض
رس ماد الشركت.
 ال ياوز إصدار األسهم الاديد بأ ل من يمتها اإلسميت. إ ا تقرر إضافت عالو إصدار إلى القيمت اإلسميت للسهم تواف هذه العالو إلى اإلحتياطي القانوني ،ولوجاوز اإلحتياطي القانوني بذلك نصة رسسماد الشركت .
 تكون زياد رس ماد الشركت سو تي يوه بموجب رار خاص يصدر من الامعيت العموميت بةاءا علىإ تراح من مالس اإلدار في ال التين وبعد سماا تقرير مد ق ال سابات في حالت سي تي يض ،وعلى سن
ي ين في حالت الزياد مقدارها وسعر إصدار األسهم الاديد وي ين في حالت التي يض مقدار هذا التي يض
وكي يت تة يذه.
 يكون للمساهمين حق األولويت في اإلكتتاب باألسهم الاديد ويسري على اإلكتتاب في هذه األسهم القواعدالياصت باإلكتتاب في األسهم األصليت ويُست ةي من حق األولويت في اإلكتتاب باألسهم الاديد ما يلي:
س) برنامج تحفيز موظفي الشركة من خالد إعداد برنامج يهدف للت يز على االداء المتميز وزياد رب يت
الشركت بتملك الموظ ين ألسهمها.
ب) تحويل السندات او الصكوك المصدر من ل الشركت والقابلت للت ويل إلى سسهم فيها.

وفي جمير االحواد المذكور سعاله يتعين ال صود على موافقت الهيهت والمصرف المركزي وإستي اء
الشروط والووابط الصادر عن الهيهت بهذا الشأن.
المادة (:)16
 - 5ياوز للشركت بموجب رار خاص صادر عن جمعيتها العموميت بعد موافقت الهيهت والمصرف المركزي
سن تقرر إصدار سةدات رض من سي نوا سو صكوو إسالميت ،وي ين القرار يمت السةدات سو الصكوو
وشروط إصدارها ومدى ابليتها للت ويل إلى سسهم ،وت ويض مالس اإلدار في ت ديد تاريخ اإلصدار
على سال يتااوز سةت من تاريخ موافقت الامعيت العموميت.
 - 2يكون السةد سو الصك إسميا وال ياوز إصدار السةدات سو الصكوو ل املها.
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 - 1السةدات سو الصكوو التي تصدر بمةاس ت رض واحد تعطي ألص ابها حقو ا متساويت ويقر باطال كل
شرط ييالة لك.
المادة (:)17
ال ياوز ت ويل السةدات سو الصكوو إلى سسهم إال إ ا نُص على لك في إت ا يات سو وثائق سو نشر اإلصدار،
فإ ا ت قرر الت ويل كان لمالك السةد سو الصك وحده ال ق في ود الت ويل سو ض القيمت األسميت للسةد سو
الصك ما لم تتومن إت ا يات سو وثائق سو نشر اإلصدار إلزاميت الت ويل إلى سسهم .وفي هذه ال الت يتم
ت ويل السةدات سو الصكوو ألسهم بةاء على الموافقت المس قت من الطرفين عةد اإلصدار.
المادة (:)18
5

2

1

4

 يتولى إدار الشركت مالس إدار مشكل من تسعت ( )7سعواء ،وتةتيب الامعيت العموميت سعواءالمالس بالتصويق السري التراكمي ،وياب في جمير األحواد سن تكون سغل يت سعواء المالس بما فيهم
الرئيس من مواطةي الدولت مر مراعا الماد ( )515من القانون االت ادي ر م ( )2لسةت 2251م.
 يور مالس اإلدار ضوابط ال وكمت ويشكل اللاان واألجهز الدائمت التي يتوجب عليه تشكيلها وفقاألحكام القوانين واألنظمت الصادر عن السلطات الميتصت المعةيت .كما له سن يشكل سيت لاان ميتصت
إضافيت لمتابعت سو دراست سو تة يذ سيت مسائل وفقا لما يراه مةاس ا.
 يتم تشكيل اللاان وفقا إلجراءات وضوابط ال وكمت ،على سن تتومن ت ديدا لمهمات اللاةت ومد عملهاوالصالحيات الممةوحت لها وكي يت ر ابت مالس اإلدار عليها .وعلى اللاةت سن ترفر تقريرا خطيا إلى
مالس اإلدار باإلجراءات والةتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بش افيت مطلقت ،وعلى مالس اإلدار
ضمان متابعت عمل اللاان للت قق من التزاماتها باألعماد المكل ت إليها.
 للمالس سن يعين من يراه مةاس ا من االستشاريين المتيصصين كأعواء في المالس سو اللاان التابعت لهوت ديد صالحياتهم ومكافآتهم.

المادة (:)19
يتعين على المرشح لعوويت مالس اإلدار سن يقدم للشركت ما يلي:
5
2
1
4
1

 السير الذاتيت موض ا بها الي رات العمليت والمؤهل العلمي مر ت ديد ص ت العوو التى يترشح لها(تة يذي /غير تة يذي  /مستقل).
 إ رار بإلتزامه بأحكام انون الشركات التااريت والقرارات المة ذه له والةظام األساسي للشركت ،وسنهسوف ي ذد عةايت الشيص ال ريص في إداء عمله.
 بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاود العمل فيها سو يشيل عوويت ماالس إداراتها وكذلك سيعمل يقوم به بصور م اشر سو غير م اشر ويشكل مةافست للشركت.
 إ رار بعدم ميال ت المرشح للماد ( )149من انون الشركات التااريت. في حاد مم لي الشيص اإلعت اري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشيص اإلعت اري م دد فيه سسماءمم ليه المرش ين لعوويت مالس اإلدار .
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 - 6بيان بالشركات التااريت التى يساهم سو يشارو في ملكيتها وعدد األسهم سو ال صص فيها.
 - 7بيان يوضح عدد األسهم المملوكت له سو للشيص المرشح من له بالشركت وإ رار بعدم بير ال د األدنى
من األسهم ال الغ  12سلة سهم وفقا للماد  25من هذا الةظام خالد فتر عوويته بالمالس وإخطاره
السوق المالي بعدم التصرف في هذه االسهم بأي شكل من سشكاد التصرف الةا ل للملكيت إال بعد إنتهاء
مد العوويت او تقديم اإلستقالت وإفاد السوق بكتاب من الهيهت بهذا الشأن.
 - 9تلتزم الشركت بإعداد ائمت بالمرش ين لعوويت ماالس إدارتها وإرساله إلى دائر التةميت اال تصاديت ل
و ق كاف من انعقاد جمعياتها العموميت و لك للتأكد من تمتر المرش ين بالةزاهت والسير ال سةت والقدر
على حسن األداء واستي ائهم لمعايير االنو اط المؤسسي ،وي طل كل إجراء ميالة لذلك .ويكون
التصويق م صورا بقائمت المرش ين التي ا ترنق بموافقت دائر التةميت اال تصاديت برس الييمت سو التي
ا ترنق بموافقت السلطت الميتصت.
المادة (:)21
مد عوويت مالس اإلدار هي ثالث سةوات وفي نهايت هذه المد يعاد تشكيل المالس باالنتياب وياوز
إعاد انتياب األعواء الذين انتهق مدتهم.
ولمالس اإلدار سن يعين سعواء في المراكز التي تيلو في سثةاء السةت على سن يعرض هذا التعيين على
الامعيت العموميت وفي سود اجتماا لها إل رار تعييةهم سو تعيين غيرهم .وإ ا بليق المراكز الشاغر في سثةاء
السةت ربر عدد سعواء المالس فياب على مالس اإلدار دعو الامعيت العموميت لالجتماا خالد ثالثين
( )12يوما على األك ر من تاريخ شير آخر مركز النتياب من يمأل المراكز الشاغر وفي جمير األحواد
يكمل العوو الاديد مد سل ه.
المادة (:)21
يشترط في عوو مالس اإلدار سن يكون مالكا ليمسين سلة سهم على األ ل من سسهم الشركت سو مم ال
لشيص معةوي يملك م ل هذا العدد من األسهم ،فإ ا انتيب عوو لمالس اإلدار ولم يكن يملك هذا العدد من
األسهم يتوجب عليه سن يمتلك خمسين سلة سهم خالد ثالثت سشهر من تاريخ انتيابه.
المادة (:)22
يةتيب مالس اإلدار باال تراا السري رئيسا ونائ ا للرئيس لمد ثالث سةوات ابلت للتاديد ،ويشترط سن
يكون رئيس المالس من مواطةي الدولت ،ويم ل رئيس المالس الشركت لدى اليير وسمام اإلدارات الرسميت
كافت ،وعليه تة يذ القرارات التي يصدرها المالس .ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عةد غيابه ألي س ب من
األس اب .وياب سن يكون للشركت مقررا لمالس اإلدار من غير سعواء المالس.
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المادة (:)23
ياوز لمالس اإلدار سن يعين من بين سعوائه عووا مةتدبا سو سك ر لإلدار  ،وي دد المالس اختصاصاته
ومكافآته.
المادة (:)24
لمالس اإلدار جمير السلطات في إدار الشركت والقيام باميار األعمااد التاي يقتوايها غرضاها وال ي اد مان
هذه السلطت إال بما نص عليه القانون االت اادي ر ام ( )2لساةت  2251فاي شاأن الشاركات التااريات والقاوانين
المعدلت له سو بهذا الةظام سو بقرارات الامعيت العموميت.
ولمالس اإلدار بير عقارات ال ةك سو رهن سمواله سو إبراء مت مديةيه من التزاماتهم كلياا سو جزئياا سو إجاراء
الصلح واالت اق على الت كيم.
ولمالس اإلدار ال ق في اال تراض باسم ولصالح ال ةك وعقد القروض آلجاد تزيد على ثالث سةوات.
ويور مالس اإلدار اللوائح المتعلقت بالشؤون اإلداريت والماليت وشؤون الموظ ين ومعامالتهم الماليت ،كما
يور المالس الئ ت خاصت بتةظيم سعماله واجتماعاته وتوزير االختصاصات والمسؤوليات.
المادة (:)25
5
2
1
4

 يملك حق التو ير عن الشركت على ان راد كل من رئيس مالس اإلدار سو نائ ه سو سي عوو آخر ي وضاهالمالس في لك.
 يكون الرئيس التة يذي المم ل القانوني للشركت سمام القواء وفي عال تها باليير. ياوز لرئيس مالس اإلدار سن ي وض غيره من سعواء مالس اإلدار في بعض صالحياته. -ال ياوز لمالس اإلدار سن ي وض رئيس المالس في جمير إختصاصاته بشكل مطلق.

وي ق لرئيس مالس اإلدار و/سو نائ ه و/سو الرئيس التة يذي توكيل الم امين سو اليير إلجراء جمير
التصرفات الشرعيت والقانونيت الالزمت لممارست سعمالها وتة يذ وت قيق سغراضها باسم الشركت ونيابت عةها
سمام جمير الاهات الرسميت وغير الرسميت والم اكم وهيهات الت كيم والمؤسسات والشركات واألشياص سو
سي جهت سخرى مهما كانق سواء م ليا سو دوليا.
المادة (:)26
يعقد مالس اإلدار اجتماعه في مركز إدار الشركت كلما دعق ال اجت إلى انعقاده بةاء على دعو الرئيس سو
بةاء على طلب عووين من سعواء المالس ،وياب سن ياتمر مالس اإلدار سةويا سربر مرات على األ ل.
وياوز سن يعقد مالس اإلدار اجتماعه خارش مركز إدار الشركت حسب ما يراه المالس مةاس ا.
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المادة (:)27
ال يكون اجتماا مالس اإلدار ص ي ا إال ب وور سغل يت سعوائه ،وياوز لعوو مالس اإلدار سن يةيب
عةه غيره من سعواء المالس في التصويق ،وفي هذه ال الت يكون لهذا العوو صوتان ،وال ياوز سن يةوب
عوو مالس اإلدار عن سك ر من عوو واحد ،وال سن يقل عدد سعواء مالس اإلدار ال اضرين بأن سهم
عن نصة عدد سعواء المالس.
وتصدر رارات مالس اإلدار بأغل يت سصوات األعواء ال اضرين والمم لين وإ ا تساوت األصوات رجح
الاانب الذي مةه الرئيس سو من يقوم مقامه ،وال ياوز التصويق بالمراسلت.
ويعد سال خاص ت ق فيه م اضر اجتماعات المالس ويو ر على الم ور األعواء الذين حوروا
االجتماا ومقرر المالس ،وياوز للعوو المعارض إث ات رسيه في الم ور.
وياوز المشاركت في إجتماعات مالس إدار الشركت من خالد وسائل التقةيت ال دي ت ،مر ضرور مراعا
اإلجراءات والووابط الصادر عن الهيهت بهذا الشأن..
المادة (:)28
مر مراعا االلتزام بال د االدني لعدد إجتماعات مالس اإلدار الماذكور بالمااد ( )27مان هاذا الةظاام  ،فإناه
ياوز لمالس اإلدار إصادار بعاض راراتاه باالتمرير فاي ال ااالت الطارئات وتُعت ار تلاك القارارات صا ي ت
ونافذ كما لو سنها إتيذت في إجتماا تمق الدعو اليه وعقد سصوال مر مراعا ما يلي:
أ .سال تتااوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير سربر مرات سةويا.
ب .موافقاات سعواااء مالااس اإلدار باألغل ياات علااى سن ال الاات التااي تسااتدعي إصاادار القاارار بااالتمرير حالاات
طارئت.
ج .تسااليم جمياار سعواااء مالااس اإلدار القاارار مكتااوب خطيااا للموافقاات عليااه مص ا وبا بكافاات المسااتةدات
والوثائق الالزمت لمراجعته.
د .يااب الموافقات اليطياات باألغل يات علااى سي مان ارارات مالااس اإلدار الصاادر بااالتمرير مار ضاارور
عرضها في اإلجتماا التالي لمالس اإلدار لتوميةها بم ور إجتماعه.
المادة (:)29
إ ا تييب سحد سعواء مالس اإلدار عن حوور سك ر من ثالث جلسات متتاليت سو خمس جلسات متقطعت
خالد مد مالس اإلدار بدون عذر يق له المالس يعت ر مستقيال.
المادة (:)31
لمالس اإلدار ال ق في سن يعين مديرا للشركت سو عد مديرين سو وكالء م وضين وي دد صالحياتهم.
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المادة (:)31
ال يلتزم سعواء مالس اإلدار بأي التزام شيصي فيما يتعلق بتعهدات الشركت بس ب يامهم بمهام وظائ هم
ضمن حدود اختصاصاتهم.
المادة (:)32
رئيس مالس اإلدار وسعواؤه مسهولين تااه الشركت والمساهمين واليير عن جمير سعماد اليش وإساء
استعماد السلطت وعن كل ميال ت للقانون االت ادي ر م ( )2لسةت  2115في شأن الشركات التااريت
والقوانين المعدلت له سو سي انون آخر سو لهذا الةظام وعن اليطأ في اإلدار .
المادة (:)33
يتم ت ديد مكافأ سعواء مالس اإلدار بم لغ مقطوا لكل مةهم بةاء على ا تراح مالس اإلدار وموافقت
الامعيت العموميت عليه .وفي جمير ال االت ياب سن ال تزيد مكافأ سعواء مالس اإلدار على  %52من
الربح الصافي بعد خصم االستهالكات واالحتياطي.
كما ياوز سن تدفر الشركت مصارية سو ستعابا إضافيت سو مرت ا شهريا بالقدر الذي يقرره مالس اإلدار ألي
عوو من سعوائه إ ا كان لك العوو يعمل في سي لاةت سو ي ذد جهودا خاصت سو يقوم بأعماد إضافيت
ليدمت الشركت فوق واج اته العاديت كعوو في مالس إدار الشركت ،وفقا لما تايزه السلطات الميتصت
المعةيت وما تسمح به القوانين واألنظمت الساريت.
المادة (:)34
لمالس اإلدار ال ق في سن يعين رئيسا تة يذيا سو مديرا عاما للشركت سو عد مديرين سو وكالء م وضين وسن
ي دد صالحياتهم وشروط خدماتهم وروات هم ومكافآتهم ،وال ياوز للرئيس التة يذي سو المدير العام للشركت سن
يكون رئيسا تة يذيا سو مديرا عاما لشركت مساهمت عامت سخرى.
المادة (:)35
الامعيت العموميت المكونت تكويةا ص ي ا تم ل جمير المساهمين وال ياوز انعقادها إال في إمار رس
ما لم يقرر المالس عقدها في سي مكان آخر .

الييمت،

المادة (:)36
لكل مساهم ال ق في حوور الامعيت العموميت للمساهمين ،ويكون له عدد من األصوات يعاادد عادد سساهمه،
وياوز للمس اهم سن يةيب عةه غيره من غير سعواء مالس اإلدار في حوور الامعيت العموميت إال إ ا كاان
المساااهم شيصااا اعت اريااا فياااوز لااه سن يةيااب عةااه عوااو مالااس اإلدار الااذي يم لااه فااي حوااور الامعياات
العموميت.
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ويشترط لص ت الةيابت سن تكون ثابتت بتوكيل كتابي خاص وسن يكون موثقا سو مصد ا على التو يعات فيه إ ا
كان الةائب من غير المساهمين .وفي جمير األحواد – باست ةاء األشياص االعت اريت – ال ياوز سن يزيد عدد
األسهم التي ي ملها الةائب بهذه الص ت على  %1من سسهم رس ماد الشركت .ويم ل نا صي األهليت وفا ديها
الةائ ون عةهم انونا.
المادة (:)37
توجه الدعو إلى المساهمين ل وور اجتماعات الامعيت العموميت بإعالن في ص ي تين م ليتين من الص ة
اليوميت إحداهما تصدر بالليت العربيت وبكتب مسالت و لك ل الموعد الم دد لالجتماا بيمست عشر يوما
على األ ل ،وياب سن تتومن الدعو جدود األعماد.
المادة (:)38
يور ما لس اإلدار جدود سعماد الامعيت العموميت  ،وفي األحواد التي ياوز فيها عقد الامعيت العموميت
بةاء على طلب المساهمين سو مد قي ال سابات سو هيهت األوراق الماليت والسلر يور جدود األعماد من طلب
اجتماا الامعيت.
المادة (:)39
يسال المساهمون الذين يرغ ون في حوور الامعيت العموميت سسماؤهم في سال خاص يعد لذلك بمركز
الشركت ل الموعد الم دد النعقاد الامعيت العموميت ويتومن التسايل اسم المساهم وعدد األسهم التي يملكها
وعدد األسهم التي يم لها وسسماء مالكيها مر تقديم سةد الوكالت .ويعطى المساهم سو الةائب بطا ت ل وور
االجتماا يذكر فيها عدد األصوات التي يست قها سصالت ووكالت.
المادة (:)41
يت قق الةصاب في اجتماا للامعيت العموميت ب وور مساهمين يملكون سو يم لون بالوكالت ما ال يقل عن
( )%12من رس ماد الشركت ،فإ ا لم يتوافر الةصاب في االجتماا األود ،وجب دعو الامعيت العموميت إلى
اجتماا ثان يعقد بعد موي مد ال تقل عن ( )1خمست سيام وال تااوز ( )51خمست عشر يوما من تاريخ
االجتماا األود ويُعت ر االجتماا المؤجل ص ي ا سيا كان عدد ال اضرين.
المادة (:)41
يرس الامعيت العموميت رئيس مالس اإلدار وعةد غيابه يرسسها نائب رئيس مالس اإلدار سو عوو مالس
اإلدار الذي يعيةه مالس اإلدار لذلك .ويعين الرئيس مقررا لالجتماا ومد قين اثةين ل رز األصوات على
سن تقر الامعيت العموميت تعييةهم.
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المادة (:)42
يتم اتيا القرارات في الامعيت العموميت عن طريق التصويق التراكمي ب يث يكون لكل مساهم عدد من
األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها ،وياب سن يكون التصويق سريا إ ا تعلق بانتياب سعواء مالس
اإلدار سو بعزلهم سو بمساءلتهم.
المادة (:)43
 - 5ال ياوز ألعواء مالس اإلدار اإلشتراو في التصويق على رارات الامعيت العموميات الياصات باإبراء
مااتهم ماان المسااؤوليت عاان إدارتهاام سو التااي تتعلااق بمة عاات خاصاات لهاام سو المتعلقاات بتعااارض المصااالح سو
بيالف ائم بيةهم وبين الشركت .وفي حاد كون عوو مالس اإلدار يم ل شيصا إعت اريا تست عد سسهم
لك الشيص اإلعت اري.
 - 2كما ال ياوز لمن له حق حوور إجتماعات الامعيت العموميت سن يشترو في التصويق عن ن سه سو عمن
يم له في المسائل التي تتعلق بمة عت خاصت سو بيالف ائم بيةه وبين الشركت.
المادة (:)44
لمالس اإلدار دعو الامعيت العموميت كلما رسى وجها لذلك ،وتةعقد مر على األ ل في السةت بةاء على دعو
مالس اإلدار خالد األربعت سشهر التاليت لةهايت السةت الماليت و لك في المكان والزمان المعيةين في إعالن
الدعو لالجتماا.
وتيتص الامعيت العموميت السةويت للشركت على وجه اليصوص بالةظر واتيا رار في المسائل اآلتيت:
5
2
1
4
1
6
7
9

 تقرير مالس اإلدار عن نشاط الشركت وعن مركزها المالي خالد السةت وتقرير مد قي ال ساباتوالتصديق عليهم.
 ميزانيت الشركت وحساب األرباح واليسائر. انتياب سعواء مالس اإلدار عةد اال تواء. تعيين مد قي ال سابات وت ديد ستعابهم. مقترحات مالس اإلدار بشأن توزير األرباح سواء كانق توزيعات نقديت سم سسهم مة ت. مقترح مالس اإلدار بشأن مكافأ سعواء مالس اإلدار وت ديدها. إبراء مت سعواء مالس اإلدار  ،سو عزلهم ورفر دعوى المسؤوليت عليهم حسب األحواد. -إبراء مت مد قي ال سابات ،سو عزلهم ورفر دعوى المسؤوليت عليهم حسب األحواد.

كما تيتص الامعيت العموميت بالةظر في جمير المسائل المتعلقت بالشركت ،وال ياوز للامعيت العموميت
المداولت في غير المسائل المدرجت في جدود األعماد إال إ ا طلب مساهمين يم لون على األ ل  %52من
رس ماد الشركت إدراش مسألت معيةت و لك ل ال دء في مةا شت جدود األعماد.
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المادة (:)45
 - 5على مالس اإلدار دعو الامعيت العموميت لالجتماا متى طلب مةه لاك ماد ق ال ساابات سو سي مسااهم
يملك على األ ل  %22من رس الماد ك د سدنى ،وياب توجيه الدعو في ال التين خالد خمست سياام مان
تاريخ تقديم الطلب ويتم عقد الامعيت خالد ماد ال تقال عان  51يوماا وال تزياد علاى  12يوماا مان تااريخ
الدعو لالجتماا.
 - 2للهيهت سن تطلب من رئيس مالس اإلدار سو من يقاوم مقاماه الادعو لعقاد الامعيات العموميات فاي األحاواد
التي نصق عليها الماد  576من انون الشركات ر م  2لسةت  2251وإ ا لم تاتم الادعو النعقااد الامعيات
خالد خمست سيام من تاريخ طلب الهيهت وجب على الهيهت توجيه الدعو لالجتماا على ن قت الشركت.
المادة (:)46
مار مراعااا سحكاام القااانون االت ااادي ر ام ( )2لسااةت  2251بشاأن الشااركات التاارياات والقاوانين المعدلاات لااه ،
ياوز للامعيت العموميت بموجب رار خاص سن تعدد الةظام األساسي للشركت سياا كاناق سحكاماه بماا فاي لاك
زياد رس الماد سو تي يوه سو إطالت سو تقصير مد الشركت سو تييير نسا ت اليساار التاي يترتاب عليهاا حال
الشركت سو إدماش الشركت في شركت سخرى سو حلها سو بير المشاروا الاذي اماق باه الشاركت سو التصارف فياه
بأي وجه آخر  ،ويشترط سن يكون موضوا التعديل د فصل في إعالن الدعو .
المادة (:)47
تصدر رارات الامعيت العموميت بأغل يت األسهم المم لت في االجتماا – ما لم يتطلب القانون إصدار رار
خاص بةس ت سعلى – وتكون هذه القرارات ملزمت لامير المساهمين بما فيهم اليائ ين والميال ين في الرسي.
المادة (:)48
يكون للشركت مد ق حسابات سو سك ر تعيةه الامعيت العموميت لمد سةت ابلت للتاديد على سن ال تتااوز ثالث
سةوات متتاليت ،وتقدر ستعابه وعليه مرا ت حسابات السةت الماليت التي عين لها.
ويشترط في مد ق ال سابات سن يكون مساال لدى الهيهت ومرخص له بمزاولت المهةت ،وسن تتوافر فيه سائر
الشروط المةصوص عةها في القوانين واألنظمت المرعيت.
المادة (:)49
تكون لمد ق ال سابات الصالحيات وعليه االلتزامات المةصوص عليها في القانون االت ادي ر م ( )2لسةت
 2115في شأن الشركات التااريت والقوانين المعدلت له ،وله بوجه خاص ال ق في اإلطالا في كل و ق على
جمير دفاتر الشركت وساالتها ومستةداتها وغير لك من الوثائق وله سن يطلب اإليواحات التي يراها الزمت
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ألداء مهمته وله كذلك سن ي قق في موجودات الشركت والتزاماتها ،وإ ا لم يتمكن من استعماد هذه
الصالحيات سث ق لك كتابت في تقرير يقدم إلى مالس اإلدار فإ ا لم يقم المالس بتمكين المد ق من سداء
مهمته وجب على المد ق سن يرسل صور من التقرير إلى الهيهت والسلطت الميتصت وسن يعرضه على
الامعيت العموميت.
المادة (:)51
يقدم مد ق ال سابات إلى الامعيت العموميت العاديت تقريرا يشتمل على ال يانات المةصوص عليها في الماد
( )246من القانون االت ادي ر م  2لسةت  2015في شأن الشركات التااريت والقوانين المعدلت له ،وعليه سن
ي ور اجتماا الامعيت العموميت وسن يدلي في االجتماا برسيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في
ميزانيت الشركت .ويكون المد ق مسهوال عن ص ت ال يانات الوارد في تقريره بوص ه وكيال عن ماموا
المساهمين ولكل مساهم في سثةاء عقد الامعيت العموميت سن يةا ش تقرير المد ق وسن يستوض ه عما ورد فيه.
المادة (:)51
ت دس السةت الماليت للشركت من سود يةاير وتةتهي في  15من ديسم ر في كل سةت.
المادة (:)52
5

2
1
4

 على مالس اإلدار سن يعد عن كل سةت ماليت ل االجتماا السةوي للامعيت العموميت العاديت بشهر علىاأل ل ميزانيت الشركت وحساب األرباح واليسائر ،وعلى المالس سيوا سن يعد تقرير عن نشاط الشركت
خالد السةت الماليت وعن مركزها المالي في ختام السةت اتها والطريقت التي يقترحها لتوزير األرباح
الصافيت وترسل صور من الميزانيت وحساب األرباح واليسائر وتقرير مالس اإلدار إلى المساهمين
رفق جدود سعماد الامعيت العموميت السةويت.
 تلتزم الشركت سن تود ا لدى الهيهت والسلطت الميتصت نسيت من ال سابات وتقرير المد ق خالد س عت سياممن انعقاد الامعيت العموميت التي تم تقديم ال سابات وتقرير المد ق لها.
 تلتزم الشركت بدعو السلطت الميتصت ل وور اجتماعات الامعيت العموميت وي ق حوورها في م وراجتماا الامعيت العموميت.
 تلتزم الشركت بةشر الميزانيت السةويت للشركت وحساب األرباح واليسائر في ص ي تين م ليتين يوميتينتصدر إحداهما بالليت العربيت و لك خالد  51يوم من تاريخ مصاد ت الامعيت العموميت على سن تودا
نسيت مةها لدى الهيهت والسلطت الميتصت.

المادة (:)53
يقتطر من األرباح السةو يت غير الصافيت نس ت ي ددها مالس اإلدار الستهالو موجودات الشركت سو
التعويض عن نزود يمتها ،ويتم التصرف في هذه األمواد بةاء على رار من مالس اإلدار وال ياوز
توزيعها على المساهمين.
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المادة (:)54
توزا األرباح السةويت الصافيت للشركت بعد خصم جمير المصروفات العموميت والتكالية األخرى كما يلي-:
 - 5يتم ا تطاا  %52تيصص ل ساب االحتياطي القانوني ويقة هذا اال تطاا متى بلغ ماماوا االحتيااطي
درا يوازي ( %12خمسون بالمائات علاى األ ال) مان رس مااد الشاركت المادفوا وإ ا نقاص االحتيااطي
تعين العود إلى اال تطاا.
 - 2يتم ا تطاا  %52سخرى تيصص ل ساب االحتيااطي الةظاامي ويقاة هاذا اال تطااا بقارار مان الامعيات
العموميت بةاء على ا تراح مالس اإلدار سو إ ا بلغ  %12من رس ماد الشاركت المادفوا .ويساتيدم هاذا
االحتياطي في األغراض التي تقررها الامعيت العموميت بةاء على ا تراح مالس اإلدار .
 - 1ييصص بعد ما تقدم  %52من ال ا ي لمكافأ مالس اإلدار .
 - 4بةاء على ا تراح مالس اإلدار وموافقت الامعيت العموميت ،يوزا ال ا ي من صافي األرباح بعد
اال تطاعات سعاله على المساهمين سو يرحل إلى السةت المق لت سو ييصص إلنشاء ماد احتياطي غير
عادي.
المادة (:)55
يتم التصرف في الماد االحتياطي بةاء على رار مالس اإلدار في األوجه التي ت قق مصالح الشركت وال
ياوز توزير االحتياطي القانوني على المساهمين وإنما ياوز استعماد ما زاد مةه على نصة رس الماد
المدفوا لتأمين توزير سرباح ال تزيد على  %52من رس الماد المدفوا على المساهمين في السةوات التي
تسمح بتوزير هذه الةس ت ،كما ال ياوز استيدام االحتياطي الةظامي في غير األغراض الميصص لها إال
بقرار من الامعيت العموميت.
المادة (:)56
تدفر األرباح إلى المساهمين ط قا لألنظمت والقرارات والتعاميم الصادر عن الهيهت بهذا الشأن.
المادة (:)57
ال يترتب على سي رار يصدر من الامعيت العموميت سقوط المسهوليت المدنيت ضد سعواء مالس اإلدار
بس ب األخطاء التي تقر مةهم في ممارست اختصاصاتهم ،وإ ا كان ال عل الموجب للمسهوليت د عرض على
الامعيت العموميت بتقرير من مالس اإلدار سو مد ق ال سابات وصاد ق عليه فإن دعوى المسهوليت تسقط
بموي سةت من تاريخ انعقاد الامعيت.
ومر لك إ ا كان ال عل المةسوب إلى سعواء مالس اإلدار يكون جريمت جةائيت فال تسقط دعوى المسهوليت
إال بسقوط الدعوى العامت.
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المادة (:)58
ت ل الشركت ألحد األس اب اآلتيت :
 - 5انتهاء المد الم دد للشركت ما لم تادد وفقا للقواعد الوارد بهذا الةظام.
 - 2انتهاء اليرض الذي سسسق الشركت من سجله.
 - 1هالو جمير سمواد الشركت سو معظمها ب يث يتعذر است مار ال ا ي است مارا ماديا.
 - 4صدور رار خاص من الامعيت العموميت بإنهاء مد الشركت.
 - 1إ ا صدر حكم وائي ب ل الشركت.
 - 6اندماش الشركت في شركت سخرى.
المادة (:)59
ت ل الشركت ل انقواء سجلها في حالت خسار نصة رس
العموميت خالفا لذلك.

مالها إال إ ا صدر رار خاص عن الامعيت

المادة (:)61
عةد انتهاء مد الشركت سو في حالت حلها ل األجل الم دد تعين الامعيت العموميت بةاء على طلب مالس
اإلدار طريقت التص يت وتعين مص يا سو سك ر وت دد سلطتهم وتةتهي وكالت مالس اإلدار بتعين المص ين .
سما سلطت الامعيت العموميت فت قى ائمت طواد مد التص يت إلى سن يتم إخالء عهد المص ين.
المادة (:)61
ييور هذا الةظام األساسي ألحكام القانون االت ادي ر م ( )10لسةت  1980الياص بالمصرف المركزي،
والى األنظمت الماليت وتةظيمات المصارف وتعديالتها ،وسيت لوائح تصدر بموج ها ،والى تط يق ما ورد سعاله
من ل المصرف المركزي ومالس إدارته والمسهولين فيه ،والتي تسري على الشركت ويشار إليها ماتمعت
ب"لوائح المصرف المركزي" وفي حالت عدم توافق هذه الالئ ت وعقد التأسيس مر لوائح المصرف
المركزي تعت ر لوائح المصرف المركزي نافذ وساريت الم عود.
المادة (:)62
تط ق سحكام القانون االت ادي ر م ( )2لسةت  2251في شأن الشركات التااريت والقوانين المعدلت له فيما لم
يرد في شأنه نص خاص في عقد التأسيس سو في هذا الةظام.
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