النظام األساسي
لشركة بنك الدوحة شركة مساهمة عامة قطرية
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالقانون رقم  11لسنة 2015
البـاب األول
تأسيس الشركة وغرضها
مـادة 1
تأسسسسس الشسسة طبقا ألح ام قانون الشسسة ا التراة وأح ام عقد التأسس شسسة مسسساةم عام
قطة ب ن مال ي األسسسسسس م وفقا لألح ام المب ن بالمةسسسسسسوم ةقم ( )51لسسسسسسن  ،1978وقد تم تعد ل
النظام األسسسساسسسسي بما تواف م أح ام قانون الشسسسة ا التراة الرسسسادة بالقانون ةقم ( )11لسسسسن
.2015

مـادة 2
اسم الشة

مساةم عام قطة .

" بنك الدوحة " (ش.م.ع ) .شة

مـادة 3
 -1غةض الشسسة ةو الق ام لحسسساب ا أو لحسسساب الغ ة برم األعمال والخدما المرسسةف طبقا
للقانون واألنظم المقةةة ووفقا للتعل ما الرسسسسسادةة عن مرسسسسسة قطة المة زي وذلك على
النحو التالي:
أ.
ب.
ج.
د.
ةـ.
و.
ز.
ح.
ط.
ي.
ك.

قبول الودائ وفتح حسابا راة وألرل ،وأعمال الخرم ،والتسل واالقةاض واالقتةاض.
التعامل في األس م والسندا واألذونا وال مب اال والحواال وسندا الشحن وغ ةةا من
السندا القابل للتداول أو األوةا التراة األخةى.
اال تتاب في أس م الشة ا .
أعمال القط والعمول .
تس ل عمل ا االست ةاد والترد ة عن طة فتح االعتمادا المستند وتسد دةا.
تملك األموال المنقول والترة ف ا.
ال فاال والةةون العقاة والح از .
تسو المنترا التأم ن .
إصدار السندات وفق شروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
ً
إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال اإلضافي وفقا لشروط ومتطلبات
مصرف قطر المركزي.
تجارة الذهب والمعادن الثمينة.

 -2و روز للشسة أن ون ل ا مرسلح م المسسسسسا المرسةف والمال التي قد تعاون ا على
تحق غةضسسس ا سسسسوا في دول قطة أو في الخاةج ما روز ل ا أن تشسسستةك بأي ورن من
الوروه م المسسسا المذ وةة أو تندمج ف ا أو تشتة ا أو تلحق ا ب ا.
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مـادة 4
المدة المحددة للشة ةي  25سن م الد تبدأ من تاة خ المةسوم المُةخص بتأس س ا ،وقد تـم
تمد د مدة الشة لخم وعشةون سن م الد أخةى بدأ من  2003 /12/20و روز مد ةذه
المدة بقةاة من الرمع العام غ ة العاد .

مـادة 5
مة ز الشة الةئ سي ومحل ا القانوني مد ن الدوح بدول قطة ،و روز لمرل
ل ا فةوعا أو م اتب أو تو ال في قطة أو في الخاةج.

اإلداةة أن نشئ

مـادة  6قبل التعديل
ةأ مال الشسسسسسة مبل ( 2.583.722.520مل اة ن وخمسسسسسسمائ ووالو وومانون مل ونا وسسسسسسبعمائ
واونان وعشسسسسسسةون ألفا وخمسسسسسسسمائ وعشسسسسسسةون ة اال قطة ا) موزع على ( 258.372.252مائتان
وومان وخمسون مل ونا ووالومائ واونان وسبعون ألفا ومائتان واونان وخمسون) س مـسسسسسا عاد ا اسم ا.
ق م ل س ـم ( )10لاير قطةي (عشةة ة اال قطة ).

مـادة  6بعد التعديل
ةأ مال الشة مبل  3.100.467.020لاير قطةي (والو مل اةا ومائ مل ون وأةبعمائ وسبع
وستون أل وعشةون ة اال قطة ا) موزع على ( 310.046.702والومائ وعشةة مال ن وست
وأةبعون أل وسبعمائ واونان) س ما عاد ا بق م إسم للس م ( )10لاير قطةي (عشةة ة اال
قطة )"1".

مـادة 7
ا تتب المسسسسسسسون الموقعون على عقد تأسس الشسسة في ةأ المال بأسس م عددةا ( )30.000والو ن
أل س م و طةح باقي أس م ةأ المال لال تتاب العام على أنن إذا ظ ة بعد اال تتاب أنن قد راوز عدد
األسسسس م المطةوح وزع األسسسس م على الم تتب ن بنسسسسب ما ا تتبوا بن بشسسسةط أال قل ما حرسسسل عل ن
الم تتب من األس م عن عشةة أس م إال إذا ان قد ا تتب في عدد أقل ف حرل على ةذا العدد.
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البـاب الثــاني
أسهم الشركة
مـادة 8
ت ون أس م الشة

اسم وتدف ق مت ا نقدا دفع واحدة.

مـادة 9
ت ون األس م غ ة قابل للترزئ في موار الشة  ،فإذا تملك الس م أشخاص متعددون ورب
عل م أن ختاةوا أحدةم ل نوب عن م في استعمال الحقو المترل بالس م ،و ون ةسال
األشخاص مسئول ن بالتضامن عن االلتزاما الناشئ عن مل الس م.
وال روز أن تردة األس م بأقل من ق مت ا االسم  ،وإنما روز أن تردة بأعلى من ةذه الق م
وفي ةذه الحال ضا فة الق م إلى االحت اطي القانوني.

مـادة 10
تردة الشة ش ادا مسقت عند اال تتاب ،وب ف ا اسم المساةم وعدد األس م التي ا تتب ب ـا
والمبال المدفوع واألقسسسساط الباق  .وتقوم ةذه الشسسس ادا مقام األسسسس م العاد إلى أن سسسستبدل ب ا
أس م عند سداد رم األقساط.

مـادة 11
تةتب حتما على مل

األساسي وقةاةا رمع ت ا العام .

الس م قبول نظام الشة

مـادة 12
ال لزم المساةمون إال بق م

ل س م وال روز ز ادة التزامات م.

مـادة 13
تحتفظ الشسسة بالب انا التي تحرسسل عل ا من الر ا المختر س بالدول عن تداول أس س م ا وما
متل ن ل مساةم.

مـادة  14قبل التعديل
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"الحد األقرى للتملك في أس م البنك  %2من مرموع األس م ،والحد األدنى للتملك ( 100مائ )
س م بح ث ال روز ألي شخص طب عي أو اعتباةي أن تملك أ وة من  %2من أس م البنك ما ال
روز ألي شخص طب عي أو اعتباةي أن تملك أقل من  100س م ".باستونا ما لي:
 التملك بطة الم ةاث أو الور .
 روز لر از قطة لالستوماة أن تتب و تملك عدد من أس م البنك حتى  %20من ةأ المال.
 " روز للرمع العام غ ة العاد الموافق على تملك و ل مستمن ما ال تراوز نسسسسسسسسب
 %20من عدد أسسسسسسسس م ةأ المال وذلك في حال ز ادة ةأ المال عن طة إرسسسسسسسسداة
إ راال إ داع عالم ."GDR
وتعتبة رناد االستوماة مرموع استوماة واحدة م ما بل عددةا ،إذا ان الذي د ة ل من ا شخص
واحد طب عي أو معنوي ،أو إذا ان المسس في ل من ا شخص واحد طب عي أو معنوي ،وفي ل من
ةات ن الحالت ن ال روز للمرموع االستوماة أن تملك أ وة من  %2من عدد أس م ةأ المال".
وم مةاعاة أح ام ةذا النظام وتشة عا دول قطة خار قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم
( )11لسن  2015والقانون ةقم ( )13لسن  2000بتنظ م استوماة ةأ المال غ ة القطةي في
النشاط االقترادي والقوان ن المعدل لن خار القانون ةقم ( )9لسن  2014روز للمستومة ن غ ة
القطة ن تملك نسب ال تز د على  %49من ةأ مال بنك الدوح  ،ما روز ل م تملك نسب .
تز د على النسسسسسب المشسسسساة إل ا بموافق مرل الوزةا بنا ا على اقتةاح الوز ة ،و عامل مواطنو دول
مرل التعاون لدول الخل ج معامل القطة ن في تملك أس م البنك.

مـادة  14بعد التعديل
أوال - :الحد األقرى للتملك في أس م البنك  %2من مرموع األس م ،والحد األدنى للتملك 100
(مائ ) س م بح ث ال روز ألي شخص طب عي أو اعتباةي أن تملك بش ل مباشةأ وة من
 % 2من أس م البنك ما ال روز ألي شخص طب عي أو اعتباةي أن تملك أقل من 100
س م.
وفي ل األحوال ال روز أن تراوز مل الشخص الواحد طب ع ا أو معنو ا بش ل مباشة وغ ة
مباشة نسب  %5من أس م البنك .و روز بموافق مسبق من مرة قطة المة زي أن ترل
النسب إلى  %10وذلك وفقا للضوابط والتعل ما الرادةة عن المرة المة زي.
أ -و قرد بالتملك غ ة المباشة " تملك األشخاص المتةابط اقتراد ا أو قانون ا ألس م البنك.
سوا ان ةسال األشخاص أشخارا طب ع ن أو معنو ن .وسوا ان ةذا االةتباط عن طة
المل أو اإلداةة المشتة أو المرالح المتداخل ".
ل اةتباط اقترادي أو قانوني عن طة المل أو
ب -و قرد بالمل أو اإلداةة المشتة
اإلداةة ،و ون تحد د ما عتبة من قب ل المل واإلداةة المشتة وفقا لما وةد أو ةد من
قةاةا وتعل ما مرة قطة المة زي.
رـ -و قرد بالمرالح المتداخل ل مرلح أو عالق تسمح بس طةة شخص على شخص أخة أو
مماةس نفوذ مسوة عل ن عند اتخاذ القةاةا المال والتشغ ل  ،أو تحال مرموع من
األشخاص ،وفقا لما وةد أو ةد في قةاةا أو تعل ما مرة قطة المة زي.
4

وان ا - :و ستونى من أح ام الحد األقرى للتملك ما لي- :
 -1التملك بطة الم ةاث أو الور .
 -2ما تمل ن أو تتمل ن الح وم والمسسسا والشة ا واألر زة الح وم  ،ح ث روز أن
ت تتب وتتملك في أس م البنك حتى نسب  %20من ةأ المال.
 " -3روز للرمع العام غ ة العاد الموافق على تملك و ل مستمن ما ال تراوز نسب
 %20من عدد أس م ةأ المال وذلك في حال ز ادة ةأ المال عن طة إرداة
إ راال إ داع عالم ."GDR
وتخض رناد االستوماة التي سسس ا شخص واحد طب عي أو معنوي ،و /أو د ةةا شخص واحد
طب عي أو معنوي ،للحد األقرى للتملك بح ث ال روز ألي رندو من ةذه الرناد أن تملك أ وة من
 %2من عدد أس م ةأ المال ،وال روز ل ذه الرناد م ما ان عددةا أن تتملك مرتمعن أ وة من %5
من عدد أس م ةأ المال".
وفي حال تراوز مل الشخص الواحد بش ل مباشة و/أو غ ة مباشة النسب المحددة بأي ش ل من األش ال وألي
سبب من األسباب .ورب عل ن الترة في الز ادة ترةفا ناقال للمل  ،وال روز للشخص الطب عي /المعنوي/
رناد االستوماة االستفادة من مقداة تراوز الحد األقرى في المل وفقا ل ذا النظام ف ما تعل بحقو الترو
في الرمع العام أو في إداةة البنك.
ما ال ون للشخص الذي متلك أقل من  100س م ح الترو
في إداةة البنك.

في الرمع العام العاد وغ ة العاد أو

مـادة  14مكرر
وم مةاعاة أح ام ةذا النظام وتشة عا دول قطة خار قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون
ةقم ( )11لسن  2015والقانون ةقم ( )13لسن  2000بتنظ م استوماة ةأ المال غ ة القطةي في
النشاط االقترادي والقوان ن المعدل لن خار القانون ةقم ( )9لسن  2014روز للمستومة ن غ ة
القطة ن تملك نسب ال تز د على  %49من ةأ مال بنك الدوح  ،ما روز ل م تملك نسب تز د على
النسب المشاة إل ا بموافق مرل الوزةا بنا ا على اقتةاح الوز ة ،و عامل مواطنو دول مرل التعاون
لدول الخل ج معامل القطة ن في تملك اس م البنك.

مـادة 15
م مةاعاة أح ام المادة  14من ةذا النظام ون انتقال مل األس م وفقا لإلرةا ا والقواعد
المنروص عل ا في القوان ن واألنظم والتعل ما المعمول ب ا لدى الر ا المختر بالدول .
و روز ةةن األس م وةبت ا والترة ف ا بأي ترة و ون للدائن المةت ن قبض أةباح األس م
واستعمال الحقو المترل ب ا ما لم تف في عقد الةةن على غ ة ذلك .و رب التأش ة بالةةن
على سرال األس م لدي الر المختر .

مادة 16
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روز للشة شةا أس م ا بقرد الب  ،وذلك وفقا للضوابط التي تحددةا ة ئ قطة لألسوا المال ،
والر ا الةقاب األخةى.

مـادة 17
ال روز الحرز على اموال الشة است فا لد ون متةتب في ذم أحد المساةم ن وإنما روز
الحرز على األس م المملو للمد ن وأةباح ةذه األس م ،ما ال روز لوةو المساةم أن طلبوا
الحرز على أموال الشة  ،وال أن طلبوا قسمت ا أو ب ع ا ،وال أن تدخلوا بأ طة ق ان في
إداةة الشة .
و سشة بما ف د الحرز ضمن الب انا الخار بق د األس م في سرل المساةم ن وفقا للقانون .وتسةي
على الحارز والدائن المةت ن رم القةاةا التي تتخذةا الرمع العام على النحو الذي تسةي
بن على المساةم المحروزة أس من أو الةاةن .وم ذلك ال روز للحارز أو الدائن المةت ن حضوة
الرمع العام أو االشتةاك في مداوالت ا أو الترد على قةاةات ا ،ما ال ون لن أي ح من
حقو المساةم ن في الشة .

مادة 18
مورودا الشة

ل س م خول راحبن الح في حر معادل لحر غ ةه بال تم ز في مل
وفي األةباح المقسم على الورن المب ن ف ما بعد.
ون آلخة مالك للس م الح في قبض المبال المستحق عن الس م سوا ان حررا في األةباح
أو نر با في مورودا الشة .

البـاب الثالـث
أحكام خاصة برأس المال
مـادة 19
م مةاعاة أح ام المواد من  169إلى  180من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم 11
لسن  ،2015يجوز للشة بعد موافق الرمع العام أن تردة سندا قابل للتداول سوا ان
قابل أو غ ة قابل للتحول إلى أس م في الشة بق م متساو ل ل إرداة داخل وخاةج دول قطة،
وللرمع العام ح تفو ض مرل اإلداةة في تحد د مقداة اإلرداة وشةوطن.

مـادة 20
م مةاعاة أح ام المواد من  190إلى  200من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم 11
لسن  2015روز ز ادة ةأ مال الشة بقةاة من الرمع العام غ ة العاد بنا على اقتةاح
مرل اإلداةة وبعد موافق إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة ،و ب ن القةاة مقداة
الز ادة وسعة إرداة األس م الرد دة في حال ز ادة ةأ المال ب ذه الوس ل  .وللرمع العام غ ة
العاد أن تفوض مرل اإلداةة في تحد د موعد تنف ذ ةذا القةاة بح ث ال تراوز سن من تاة خ
ردوةه.
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وال روز ز ادة ةأ

مال الشة

إال بعد دف ق م األس م امل

وتتم ز ادة ةأ المال بإحدى الوسائل التال :
 .1إرداة أس م رد دة.
 .2ةسمل االحت اطي أو رز منن أو األةباح.
 .3إرداة أس م رد دة مقابل حرص ع ن أو حقو مقوم .
 .4تحو ل السندا إلى أس م.

مـادة 21
سةي على اال تتاب في األس م الرد دة القواعد الخار باال تتاب في األس م األرل و ون للمساةم ن
ح األولو في اال تتاب في األس م الرد دة و روز للمساةم التنازل عن حقن في األولو للغ ة بقةاة
من الرمع العام غ ة العاد للشة بأغلب والو أةباع ةأ مال الشة  ،على أن ون ةذا
التنازل بعد الحرول على موافق إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة.
و قوم مرل اإلداةة بنشة ب ان في رح فت ن محل ت ن وم ت ن ت ون إحداةما على األقل باللغ العةب
وعلى موق الشة اإلل تةوني ،علن ف ن المساةم ن بأولو ت م في اال تتاب وتاة خ افتتاحن وإقفالن
وسعة األس م الرد دة.
و ون توز األس م على المساةم ن طالبي اال تتاب بنسب ما مل ونن من أس م على أال تراوز ذلك
ما طلبن ل من م ،و وزع الباقي من األس م على المساةم ن الذ ن طلبوا أ وة من نسب ما مل ونن من
أس م و طةح ما تبقى من األس م لال تتاب العام أو تم الترة ف ن بموافق إداةة مةاقب الشة ا
بوزاةة االقتراد والتراةة.
وفي حال ز ادة ةأ المال بةسمل االحت اط ا القابل للتوز أو األةباح تم إرداة أس م مران
توزع على المساةم ن بنسب ما مل ن ل من م من أس م أو بز ادة الق م االسم للس م بنسب الز ادة
الطاةئ على ةأ المال وال تةتب على ذلك إلزام المساةم ن بأي أعبا مال .

مـادة 22
م مةاعاة أح ام المواد من  201إلى  204من قانون الشسسة ا التراة الرسسادة بالقانون ةقم 11
لسن  2015روز تخف ض ةأ مال الشـ سة بقةاة من الرمع العام غ ة العـسسـ ساد بعد سمـسسـ ساع
تقة ة مةاقب الحسسسسسابا وبشسسسسةط الحرسسسسول على موافق إداةة مةاقب الشسسسسة ا بوزاةة االقترسسسساد
والتراةة ،وذلك في إحدى الحالت ن األت ت ن:
 إذا زاد ةأ المال عن حار الشة . إذا من الشة بخسائة.و تم تخف ض ةأ المال بإحدى الوسائل التال :
 .1تخف ض عدد األس م ،وذلك بإلغا عدد من ا عادل الق م المةاد تخف ض ا.
 .2تخف ض عدد األس م بما عادل الخساةة التي أراب الشة .
 .3شةا عدد من األس م عادل القدة المطلوب تخف ضن وإلغاسه.
 .4تخف ض الق م االسم للس م.
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و قوم مرل اإلداةة بنشة القةاة الرادة بتخف ض ةأ المال في رح فت ن محل ت ن وم ت ن ت ون
إحداةما على األقل باللغ العةب وعلى الموق اإلل تةوني للشة  .وعلى الدائن ن أن قدموا للشة
المستندا الموبت لد ون م خالل ستون وما من تاة خ نشة القةاة لتقوم الشة بالوفا بالد ون الحال
ل م وتقد م الضمانا ال اف للوفا بالد ون المسرل .
إذا ان تخف ض ةأ المال عن طة شةا عدد من أس م الشة وإلغائ ا ،ورب تور ن دعوة
عام إلى رم المساةم ن ل قوموا بعةض أس م م للب وتنشة الدعوة في رح فت ن وم ت ن محل ت ن
ت ون إحداةما على األقل باللغ العةب  .وإذا زاد عدد األس م المعةوض للب على القدة الذي قةة
الشة شةا ه ورب تخف ض طلبا الب بنسب الز ادة.

البــاب الرابـــع
إدارة الشركة
مـادة 23قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ( )9تسعة أعضاء ،تنتخب الجمعية العامة العادية
( )7سبعة أع ضاء منهم بطريقة االقتراع السري ويتم تعيين ( )2ع ضوين كأع ضاء مستقلين
وفقا ً للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي"2" .
مـادة 23بعد التعديل
تولى إداةة الشة مرل إداةة م ون من ) )9تسع أعضا تنتخب م الرمع العام العاد بطة
االقتةاع السةي باستونا األعضا المستقل ن من م ح ث تم تع ن م ممن تةشح مستوف ا الشةوط
المشاة إل ا بالمادة 24من ةذا النظام بتور من لرن التةش حا والحو م من خالل مرل
اإلداةة ،وموافق مرة قطة المة زي ،و رب أن ت ون أغلب األعضا بالمرل من غ ة
التنف ذ ن .وفي رم األحوال رب أن ضمن تش ل المرل عدم تح م عضو أو أ وة في إرداة
القةاةا .

 -2مت التعديل باجتماع اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني بتاريخ 2017/03/06

مـادة  24قبل التعديل
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شتةط في عضو مرل

اإلداةة:

 .1أال قل عمةه عن واحد وعشة ن عاما ،وأن ون متمتعا باألةل ال امل .
 .2أال ون قد سب الح م عل ن بعقوب رنا  ،أوفي رة م مخل بالشة أو األمان  ،أوفي رة م
من الرةائم المشاة إل ا في المادت ن ( )334-335من قانون الشة ا التراة الرادة
بالقانون ةقم  11لسن  2015أو أن ون قد قضي بإفالسن ما لم ن قد ةد إل ن اعتباةه.
 .3أن ون مسسساةما ومال ا لعدد من أسس م الشسسة ال قل عن  %0,75من ةأسسسمال ا ،خرسسص
لضمان حقو الشة ـس والمساةم ن والدائن ن والغ ـسة عن المسسول ـسسـس التي تق على أعضـسا
مرلـ سـ س اإلداةة و رب إخطاة الر ا المختر في الدول للحرز على ةذه األس م خالل ست ن
وما من تاة خ بد العضسسسسسسو  ،و سسسسسسستمة حرزةا م عدم قابل ت ا للتداول أو الةةن أو الحرز
عل ا إلى أن تنت ي مدة العضسسسسسسو و رسسسسسسد على م زان ةخة سسسسسسسن مال قام ف ا العضسسسسسسو
بأعمالن .وإذا لم قدم العضو الضمان على الورن المذ وة بطل عضو تن.
و روز أن ون ولث أعضا مرل اإلداةة من األعضا المستقل ن ذوي الخبةة من المساةم ن
الذ ن مل ون ما ال ز د عن نسب  1/4باألل من ةأ مال الشة أومن غ ة المساةم ن.
وإذا زال عن عضسسسو مرل
فقدانن ذلك الشةط.

اإلداةة أي من ةذه الشسسسةوط زال عنن رسسسف العضسسسو من تاة خ

مـادة  24بعد التعديل
شتةط في عضو مرل اإلداةة ،ومن مولن إذا ان شخرا اعتباة ا:
 .1أال قل عمةه عن واحد وعشة ن عاما ،وأن ون متمتعا باألةل ال امل .
 .2أال ون قد سب الح م عل ن بعقوب رنا  ،أوفي رة م مخل بالشة أو األمان  ،أو في
رة م من الرةائم المشاة إل ا في المادة  40من القانون ةقم  8لسن  2012بشأن ة ئ
قطة لألسوا المال  ،والمادت ن ( )334-335من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون
ةقم  11لسن  2015أو أن ون ممنوعا من مزاول أي عمل في الر ا الخاضع لةقاب
ال ئ بمورب المادة  35فقةة  12من القانون المشاة إل ن ،أو أن ون قد قضي بإفالسن ما
لم ن قد ةد إل ن اعتباةه.
 .3أال ون من عمال البنك الذ ن تم ترن حسابن لعدم الوفا بالتزاماتن أو ان ف ال ل ذا
الحساب ،وإذا ان شخرا معنو ا متد ةذا المن للشة ا والمدةا وال فال  ،منذ تعوة
الحسـاب.
 .4أال ون عضوا في مرل اإلداةة أو أحد المدةا التنف ذ ن في أي من البنوك أو المسسسا
المال التي تماة نشاط متران  ،و سةى ذا الشةط على الشخص المعنوي والشة ا ف ن
والمدةا ومن مولن في المرل  ،ما شتةط في من مول الشخص المعنوي أن ون أسمن
مق دا بالسرل التراةي قبل سنت ن على األقل من تاة خ التةشح.
 .5أن ون مسسسسساةما ومال ا لعدد من أسسسسس م الشسسسسة  ،عند انتخابن أو خالل والو ن وما من
تاة خ انتخابن ال قل عن  %0,75من ةأسسسمال ا  -باسسستونا العضسسو المسسستقل  -خرسسص
لضمان حقو الشة ـسسسسس والمساةم ن والدائن ن والغ ـسسسسسة عن المسسول ـسسسسسـسسسسس التي تق على
أعض ـا مرل ــ اإلداةة و رب إخطاة الر ا المختر في الدول للحرز على ةذه األس م
خالل سسسسسست ن وما من تاة خ بد العضسسسسسو  ،و سسسسسستمة حرزةا م عدم قابل ت ا للتداول أو
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الةةن أو الحرز عل ا إلى أن تنت ي مدة العضسسسو و رسسسد على م زان ةخة سسسسن مال
قام ف ا العضسسسسسسسو بأعمالن .وإذا لم قدم العضسسسسسسسو الضسسسسسسسمان على الورن المذ وة بطل
عضو تن.
و روز لألقل ممن ملك أقل من  10.000سسسس م من أسسسس م البنك تةشسسس ح أي من م لعضسسسو مرل
اإلداةة ل ون مموال لألقل على أن ت ون مل ت م مرتمع ن  %0.75على األقل من ةأ ال مال،
نسسسسسب التملك المطلوب للتةشسسسسح للعضسسسسو  ،على أن تحترز لضسسسسمان حقو الشسسسسة والمسسسسساةم ن
والدائن ن والغ ة عن المسئول التي تق على أعضا مرل اإلداةة.
و تم تع ن االعضسسسسسسا المسسسسسسستقل ن وفقا للمادة ( )23من ةذا النظام من ذوي الخبةة ممن ال تز د
مسسسساةمتن ومسسسساةم أي من أقةبائن من الدةر األولى بشسسس ل مباشسسسة أو غ ة مباشسسسةعن النسسسسب
المحددة بنظام حو م الشسسة ا الرسسادة عن مرسسة قطة المة زي ،والرسسادة عن ة ئ قطة
لألسسسسسوا المال أومن غ ة المسسسسساةم ن ،و رب أن تمت العضسسسسو المسسسسستقل باالسسسسستقالل التام ،
ومستوف ا للشةوط وفقا للضوابط المشاة إل ا بنظم الحو م الرادةة عن الر ا الةقاب .
و رب أن ون عضسسسسسسو المرل مسةال ،و تمت بقدة ا ل من المعةف باألموة اإلداة والخبةة
المناسسسب لتأد م امن برسسوةة فع،ال  ،و تع ،ن عل ن تخرس ص الوق ال افي للق ام بعملن ب ل نزاة
وشفاف بما حق مرلح الشة وأةداف ا وغا ات ا.
وعلى المةشسسسح لعضسسسو المرل تقد م إقةاة م توب قة ف ن بعدم تول ن أي منرسسسب حظة عل ن
قانونا الرم ب نن وب ن عضو المرل .
وإذا زال عن عضسسسو مرل
فقدانن ذلك الشةط.

اإلداةة أي من ةذه الشسسسةوط زال عنن رسسسف العضسسسو من تاة خ
مـادة 25

تنتخب الرمع العام أعضا مرل اإلداةة باالقتةاع السةي وعند الترو على انتخاب أعضا
مرل اإلداةة ون للس م الواحد رو واحد منحن المساةم لمن ختاةه من المةشح ن ،و روز
للمساةم توز ترو أس من ب ن أ وة من مةشح وال روز أن رو الس م الواحد أل وة من
مةشح ،و ون الترو وفقا لنظام الحو م الرادة من ة ئ قطة لألسوا المال .
نتخب أعضا مرل اإلداةة لمدة والث سنوا قابل للترد د و بقى مرل اإلداةة األول قائما
بعملن لمدة والث سنوا  .و روز انتخاب عضو مرل اإلداةة أ وة من مةة إال إذا قام بن عاةض
من ذلك وللعضو أن نسحب من المرل بشةط أن ون ذلك في وق مناسب وإال ان مسئوال
قبل الشة .
وفي حال انت ا مدة مرل اإلداةة قبل ترد الرمع العام على التقاة ة المال للشة
مدة المرل إلى تاة خ انعقاد الرمع العام العاد .
ج

مـادة  26قبل التعديل

10

تمتد

على مرل اإلداةة في أول ارتماع بعد انتخاب أعضائن في ل دوةة انتخاب أن نتخب باالقتةاع
السةي ةئ سا ونائبا للةئ  ،وعضوا منتدبا أو أ وة لمدة والث سنوا مدة انتخاب أعضا
المرل  ،و حدد المرل اخترارات م وم افآت م وحقوق م وامت ازات م المشاة إل ا بنص المادة
( )122من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم  11لسن  .2015و ون للعضو أو
األعضا المنتدب ن ح التوق عن الشة منفةد ن أو مرتمع ن بحسب قةاة المرل .

مـادة  26بعد التعديل
على مرل اإلداةة في أول ارتماع بعد انتخاب أعضائن في ل دوةة انتخاب أن نتخب باالقتةاع
السةي ةئ سا ونائبا للةئ  ،وعضوا منتدبا أو أ وة لمدة والث سنوا مدة انتخاب أعضا
المرل  ،و حدد المرل اخترارات م وم افآت م وحقوق م وامت ازات م المشاة إل ا بنص المادة
( )122من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم  11لسن  .2015و ون للعضو أو
األعضا المنتدب ن ح التوق عن الشة منفةد ن أو مرتمع ن بحسب قةاة المرل .
وبما ال خال أح ام القانون في ةذا الشأن ،ال روز ألحد بشخرن أو برفتن أن ون ةئ سا
للمرل أو نائبا للةئ في أ وة من شة ت ن ق مة ز ما الةئ سي في الدول  ،وال أن ون
عضوا في مرل إداةة أ وة من والث شة ا تق مةا زةا الةئ س في الدول  ،باستونا من
ون مموال عن الدول في شة ا المساةم العام  ،وال أن ون عضوا منتدبا لإلداةة في أ وة
من شة واحدة مة زةا الةئ في الدول  ،وال أن رم ب ن عضو مرلسي إداةة شة ت ن
تماةسان نشاطا مترانسا.
و روز لمرل االداةة ان ش ل لرن أو أ وة من ب ن اعضائن حسب متطلبا العمل ،وذلك مقابل
م افأة حددةا المرل .

مـادة  26مكرر
أوالً :مسؤوليات المجلس
مول المرل اف المساةم ن ،وعل ن بذل العنا الالزم في إداةة الشة بطة ق فعال ومنتر
بما حق مرلح الشة والشة ا والمساةم ن ،وأرحاب المرالح ،و حق النف العام وتنم
االسسستوماة في الدول  ،وتنم المرتم  ،وعل ن أن تحمل مسسسسول حما المسسساةم ن من األعمال
والمماةسسسسسا غ ة القانون أو التعسسسسسف أو أي أعمال أو قةاةا قد تلح ضسسسسةةا ب م أو تعمل
على التم ز ب ن م أو تم ن فئ من أخةى.
وعلى المرل أن سدي وظائفن وم امن ،وأن تحمل مسسسسسسسسسول تن وفقا للقانون ونظم الحو م
والتعل ما ال رادةة عن ال سادة  /م رة قطة المة زي ،وة ئ قطة لأل سوا المال  ،وت شمل
دون حرة ما لي- :
 .1روز للمرل إبةام عقود االقتةاض واالقةاض و/أو شةا وب العقاةا الشة و /أو
ةةن ا ،و/أو إبةا مد ني الشسسسسسسسة من التزامات م في حدود أغةاض الشسسسسسسسة والقانون
وتعل ما مرة قطة المة زي.
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 .2رب أن حدد المرل الرسسسسسسسالح ا التي فوضسسسسسسس ا لإلداةة التنف ذ  ،وإرةا ا اتخاذ
القةاة ومدة التفو ض ،ما حدد الموضسسسسسوعا التي حتفظ برسسسسسالح الب ف ا ،وتةف
اإلداةة التنف ذ تقاة ة دوة عن مماةست ا للرالح ا المفوض .
 .3رب أن سدي المرل م امن بمسسسسسول وحسسسسن ن ورد واةتمام ،وأن ت ون قةاةاتن
مبن على معلوما واف من اإلداةة التنف ذ  ،أو من أي مردة ةخة مووو بن.
 .4مول عضسسسسو المرل رم المسسسسساةم ن ،وعل ن أن لتزم بما حق مرسسسسلح الشسسسسة
مرلح من مولن أو من رو لن لتع نن بالمرل .

ال

ثانياً :التزامات أعضاء المجلس
التزاما أعضسسسسسا المرل وفقا للقانون ونظم الحو م الرسسسسسادةة عن السسسسسسادة  /مرسسسسسة
المة زي ،وة ئ قطة لألسوا المال  ،وتشمل دون حرة ما لي:
 .1االنتظام في حضسسسوة ارتماعا المرل
وفي الوق المناسب.
 .2إعال مرسسسلح الشسسسة
المرلح الخار .

ولرانن ،وعدم االنسسسسحاب من المرل

قطة

إال لضسسسةوةة

والشسسسة ا والمسسسساةم ن وسسسسائة أرسسسحاب المرسسسالح وتقد م ا على

 .3إ بدا الةأي بشأن المسائل االستةات ر للشة  ،وس است ا في تنف ذ مشاة ع ا ،ونظم مسا ل
العامل ن ب ا ،ومواةدةا ،والتع نا األساس  ، ،ومعا ة العمل ب ا.
 .4مةاقب أدا الشة في تحق أغةاض ا وأةداف ا ،ومةارع التقاة ة الخار بأدائ ا بما ف ا
التقاة ة السنو  ،ونر السنو  ،والةبع . ،
 .5اإلشسسسسةا على تطو ة القواعد اإلرةائ الخارسسسس بالحو م  ،والعمل على تطب ق ا بالشسسسس ل
األمول وفقا ل ذا النظام.
 .6المشسسسساة
وعادل.

الفعال في الرمع ا العام للشسسسسة  ،وتحق

مطالب أعضسسسسائ ا بشسسسس ل متوازن

 .7عدم اإلدال بأ ترسسة حا أو ب انا أو معلوما دون إذن تابي مسسسب من الةئ
فوضن في ذلك ،وعلى المرل تسم المتحدث الةسمي باسم الشة .
و روز ألعضسسا المرل
مسأل تخص ،الشة .

طلب ةأي مسسستشسساة خاةري مسسستقل على نفق الشسسة

أو من

ف ما تعل ،بأ ،

مـادة  27قبل التعديل
ةئ مرل اإلداةة ةو ةئ الشة و مول ا لدي الغ ة وأمام القضا وعل ن أن نفذ قةاةا
المرل وأن تق د بتور اتن و روز لن أن فوض غ ةه من أعضا مرل اإلداةة في بعض
رالح اتن .و حل نائب الةئ محل الةئ عند غ ابن.
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مـادة  27بعد التعديل
ةئ مرل اإلداةة ةو ةئ الشة  ،والم ل بإداةة ان ا القانوني ،و مول ا لدي الغ ة وأمام
القضا وعل ن أن نفذ قةاةا المرل وأن تق د بتور اتن و روز لن أن فوض غ ةه من أعضا
مرل اإلداةة في بعض رالح اتن .و حل نائب الةئ محل الةئ عند غ ابن.

مـادة 28
إذا خال مقعد أحد أعضا مرل اإلداةة شغلن من ان حائزا أل وة األروا من المساةم ن الذ ن لم فوزوا
بعضو المرل  ،فإذا قام بن مان شغلن من ان ل ن في التةت ب و مل العضو الرد د مدة سلفن فقط وفي
حال عدم ورود من شغل المقعد الشاغة ستمة المرل بالعدد المتبقي من األعضا بشةط أال قل عدد
أعضا المرل عن خمس .
وإذا بلغ عدد المقاعد الشاغةة ةب عدد مقاعد المرل أوقل عدد األعضا المتبق ن عن خمس أعضا
فإنن تع ن على مرل اإلداةة دعوة الرمع العام العاد لالنعقاد خالل ش ة ن من تاة خ خلو المقاعد أو
انخفاض عدد المتبقي من ا عن خمس النتخاب من مأل المةا ز الشاغةة.
و وزع المرل العمل ب ن أعضائن وفقا لطب ع أعمال الشة ولن أن ن ب أحد أعضائن للق ام بعمل مع ن
أو أ وة أو باإلشةا على ورن من أورن نشاط الشة .

مـادة 29
لمرل اإلداةة أوس السلطا إلداةة الشة ولن مباشةة رم األعمال التي تقتض ا ةذه اإلداةة
وفقا لغةض الشة وال حد من ةذه السلط إال ما نص عل ن القانون أو نظام الشة أو قةاةا
الرمع العام .

مـادة 30
ملك ح التوق عن الشة بانفةاد ل من ةئ مرل اإلداةة و ل عضو ةخة نتدبن المرل
لذلك ،ما مولون ا أمام القضا ولدى الغ ة وفقا للقةاة الذي ردةه مرل اإلداةة في ةذا الشأن
بتفو ض من ةئ مرل اإلداةة.
ولمرل اإلداةة أن ع ن للشة عدة مد ة ن أو و ال مفوض ن وأن خول م أ ضا ح التوق
عن الشة منفةد ن أو مرتمع ن.

مـادة 31
عقد مرل اإلداةة في مة ز الشة و روز أن عقد خاةج مة زةا بشةط أن ون رم أعضائن
حاضة ن أو ممول ن في االرتماع ،وأن ون ةذا االرتماع في دول قطة.
و رتم مرل اإلداةة بدعوة من ةئ سن ،وعلى الةئ أن دعو المرل إلى االرتماع متى طلب
ذلك اونان من األعضا على األقل وال ون االرتماع رح حا إال إذا حضةه أو تمول ف ن نر
عدد أعضا المرل على األقل .و روز المشاة في ارتماع مرل اإلداةة بأي وس ل مسمن
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من وسائل التقن الحد و المتعاة
أعمال المرل .

عل ا ،تم ن المشاةك من االستماع والمشاة

الفعال في

و رب أن رتم مرل اإلداةة ست ارتماعا على األقل خالل السن المال للشة  .و روز للعضو
الغائب أن ن ب عنن تابن غ ةه من أعضا المرل لتمو لن في الحضوة والترو على أنن ال روز
أن مول العضو الواحد أ وة من عضو.
وتردة قةاةا المرل بأغلب أروا الحاضة ن والممول ن ،وعند تساوي األروا ةرح
الرانب الذي منن الةئ .
واستونا من األرل روز لمرل اإلداةة إرداة بعض قةاةاتن بالتمة ة وفقا للضوابط
المنروص عل ا بالمادة  32من ةذا النظام.
وللعضو الذي لم واف على أي قةاة اتخذه المرل أن وب اعتةاضن في محضة االرتماع.

مادة  32قبل التعديل
تدون محاضة ارتماع مرل اإلداةة في سرل خاص ،و وق ل من ةذه المحاضة ةئ المرل
والعضو المنتدب إن ورد ،والعضو أو الموظ الذي تولى أعمال س ةتاة المرل و ون إوبا
محاضة االرتماعا في السرل برف منتظم عقب ل رلس وفي رفحا متتابع دون شط أو
تحش ة.
و روز لمرل اإلداةة في حال الضةوةة ولدواعي االستعرال إرداة بعض قةاةاتن بالتمة ة
بشةط موافق رم أعضا مرل اإلداةة تاب على تلك القةاةا  ،على أن تعةض في االرتماع
التالي للمرل  ،لتضم ن ا بمحضة ارتماعن.

مادة  32بعد التعديل
تدون محاضة ارتماع مرل اإلداةة في سرل خاص ،و وق ل من ةذه المحاضة ةئ المرل
والعضو المنتدب إن ورد ،والعضو أو الموظ الذي تولى أعمال س ةتاة المرل و ون إوبا
محاضة االرتماعا في السرل برف منتظم عقب ل رلس وفي رفحا متتابع دون شط أو
تحش ة .وللعضو الذي لم واف على أي قةاة اتخذه المرل أن وب اعتةاضن في محضة االرتماع.
و روز لمرل اإلداةة في حال الضةوةة ولدواعي االستعرال إرداة بعض قةاةاتن بالتمة ة
بشةط موافق رم أعضا مرل اإلداةة تاب على تلك القةاةا  ،على أن تعةض في االرتماع
التالي للمرل  ،لتضم ن ا بمحضة ارتماعن.

مادة 33
إذا تغ ب عضو مرل اإلداةة عن حضوة والو ارتماعا
غ ة متتال دون عذة قبلن المرل اعتبة مستق ال.

مـادة 34
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متتال للمرل

أو أةبع ارتماعا

روز للرمع العام عزل ةئ مرل اإلداةة أو أحد أعضا المرل بنا على اقتةاح رادة
من مرل اإلداةة باألغلب المطلق  ،أو بنا على طلب موق من عدد من المساةم ن مولون ما ال
قل عن ةب ةأ مال الشة .
وفي ةذه الحال األخ ةة رب علي ةئ المرل أن دعو الرمع العام إلى االنعقاد خالل
عشةة أ ام من تاة خ طلب العزل وإال قام إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة بتور ن
الدعوة.

مـادة 35
تحدد الرمع العام العاد م افآ أعضا مرل اإلداةة على أال تز د نسب تلك الم افآ على
( )%5من الةبح الرافي بعد خرم االحت اطا واالستقطاعا القانون وتوز ةبح ال قل عن
( )%5من ةأ مال الشة المدفوع على المساةم ن.

مـادة 36
عد مرل اإلداةة في ل سن مال م زان الشة وب ان األةباح والخسائة وب ان التدفقا المال
واإل ضاحا مقاةن م السن المال السابق مردقا عل ا من مةاقب حسابا الشة  ،وتقة ة
عن نشاط الشة ومة زةا المالي خالل السن المال الماض  ،والخطط المستقبل للسن القادم .
و قوم المرل بإعداد ةذه الب انا واألوةا في موعد ال تراوز والو أش ة من انت ا السن
المال للشة  ،لعةض ا على ارتماع الرمع العام  ،على أن نعقد ةذا االرتماع خالل أةبع
أش ة على األ وة من تاة خ انت ا السن المال للشة .

مـادة 37
ورن مرل اإلداةة الدعوة إلى رم المساةم ن لحضوة ارتماع الرمع العام بطة اإلعالن
في رح فت ن وم ت ن محل ت ن ت ون إحداةما على األقل باللغ العةب وعلى الموق اإلل تةوني
للسو المالي والموق اإلل تةوني للشة .
و رب أن تم اإلعالن قبل الموعد المحدد النعقاد الرمع العام بخمس عشة وما على األقل،
ما رب أن شمل على ملخص وا عن ردول أعمال الرمع  ،ورم الب انا واألوةا المشاة
إل ا في المادة السابق م تقة ة مةاقبي الحسابا  .وتةسل روةة من اإلعالن إلى إداةة مةاقب
الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة ،في ذا الوق الذي ةسل ف ن إلى الرح .

مـادة  38قبل التعديل
ض مرل اإلداةة سنو ا تح ترة المساةم ن الطالع م قبل انعقاد الرمع العام التي
تدعي للنظة في م زان الشة وتقة ة مرل اإلداةة بأسبوع على األقل شفا تفر ل ا تضمن
الب انا التال :
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 .1رم المبال التي حرل عل ا ةئ مرل إداةة الشة و ل عضو من أعضا المرل في
السن المال من أروة وأتعاب ومةتبا ومقابل حضوة رلسا مرل اإلداةة وبدل عن
المراة  ،وأ مبال أخةي بأي رف ان .
 .2المزا ا الع ن والنقد التي تمت ب ا ةئ مرل اإلداةة ،و ل عضو من أعضا مرل
اإلداةة في السن المال .
 .3الم افآ التي قتةح مرل اإلداةة توز ع ا على أعضا مرل اإلداةة.
 .4المبال المخرر ل ل عضو من أعضا مرل اإلداةة الحال ن.
 .5العمل ا التي ون ف ا ألحد أعضا مرل اإلداةة أو المد ة ن مرلح تتعاةض م مرلح
الشة .
 .6المبال التي أنفق فعال في سب ل الدعا بأي روةة ان م التفر ال الخار ب ل مبل .
 .7التبةعا م ب ان الر المتبةع ل ا ومسوغا التبةع وتفر التن.
و رب أن ةف ب ذا ال ش تقة ة من مةاقب الحسابا قةة ف ن أن القةوض النقد أو
االعتمادا والضمانا التي ت ون قد قدمت ا أي من ا لةئ أو أعضا مرل إداةت ا خالل السن
المال  ،وقد تم دون إخالل بأح ام المادة  110من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون
ةقم  11لسن .2015
و رب أن وق ال ش التفر لي المشاة إل ن ةئ مرل اإلداةة وأحد األعضا  ،و ون ةئ
وأعضا مرل اإلداةة مسئول ن عن تنف ذ أح ام ةذه المادة ،وعن رح الب انا الواةدة في رم
األوةا التي نر على إعدادةا.

مـادة  38بعد التعديل
ض مرل اإلداةة سنو ا تح ترة المساةم ن الطالع م قبل انعقاد الرمع العام التي
تدعي للنظة في م زان الشة وتقة ة مرل اإلداةة بأسبوع على األقل شفا تفر ل ا تضمن
الب انا التال :
 .1رم المبال التي حرل عل ا ةئ مرل إداةة الشة و ل عضو من أعضا المرل في
السن المال من أروة وأتعاب ومةتبا ومقابل حضوة رلسا مرل اإلداةة وبدل عن
المراة  ،وأ مبال أخةي بأي رف ان .
 .2المزا ا الع ن والنقد التي تمت ب ا ةئ مرل اإلداةة ،و ل عضو من أعضا مرل
اإلداةة في السن المال .
 .3الم افآ التي قتةح مرل اإلداةة توز ع ا على أعضا مرل اإلداةة.
 .4المبال المخرر ل ل عضو من أعضا مرل اإلداةة الحال ن.
 .5العمل ا التي ون ف ا ألحد أعضا مرل اإلداةة أو المد ة ن مرلح تتعاةض م مرلح
الشة  .وفي رم األحوال ،ال روز للشة الق ام بإبةام رفق تز د ق مت ا عن  %0.50من
ةأ المال واالحت اط ا م أي طة ذي عالق إال بعد موافق الرمع العام للشة ،
و ر ب أن تضمن ا ردول أعمال الرمع العام التال إلتمام إرةا ا إبةام ا.
 .6المبال التي أنفق فعال في سب ل الدعا بأي روةة ان م التفر ال الخار ب ل مبل .
 .7التبةعا م ب ان الر المتبةع ل ا ومسوغا التبةع وتفر التن.
و رب أن ةف ب ذا ال ش تقة ة من مةاقب الحسابا قةة ف ن أن القةوض النقد أو
االعتمادا والضمانا التي ت ون قد قدمت ا أي من ا لةئ أو أعضا مرل إداةت ا خالل السن
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التراة الرادة بالقانون

المال  ،وقد تم دون إخالل بأح ام المادة  110من قانون الشة ا
ةقم  11لسن .2015
و رب أن وق ال ش التفر لي المشاة إل ن ةئ مرل اإلداةة وأحد األعضا  ،و ون ةئ
وأعضا مرل اإلداةة مسئول ن عن تنف ذ أح ام ةذه المادة ،وعن رح الب انا الواةدة في رم
األوةا التي نر على إعدادةا.

البــاب الـخامس
الجمعية العـامة
مـادة 39
الرمع العام الم ون ت و نا رح حا تمول رم المساةم ن وال روز انعقادةا إال في مد ن الدوح .

مـادة 40
اإلداةة ردول أعمال الرمع

عد المسسسون ردول أعمال الرمع العام التأس س  ،و عد مرل
العام العاد وغ ةا لعاد .
و رب أن تضمن ردول أعمال الرمع العام في ارتماع ا السنوي المسائل األت :
 .1سماع تقة ة مرل اإلداةة عن نشاط الشة وعن مة زةا المالي خالل السن  ،وتقة ة مةاقب
الحسابا والترد عل ا.
 .2مناقش م زان الشة وحساب األةباح والخسائة والترد عل ما.
 .3مناقش تقة ة الحو م واعتماده.
 .4النظة في مقتةحا مرل اإلداةة بشأن توز األةباح وإقةاةةا.
 .5النظة في إبةا ذم أعضا مرل اإلداةة وتحد د م افآت م.
 .6عةض المناقر بشأن تع ن مةاقبي الحسابا وتحد د أتعاب م.
 .7انتخاب أعضا مرل اإلداةة عند االقتضا .
وفي األحوال التي روز ف ا عقد الرمع العام بنا على طلب من مساةم ن مل ون ما ال قل
عن  %10من ةأ المال ،أو بنا على طلب مةاقب الحسابا  ،قترة ردول األعمال في ةات ن
الحالت ن على موضوع الطلب.

مـادة 41
م مةاعاة أح ام المادت ن  124و 125من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم ()11
لسن  2015تنعقد الرمع العام بدعوة من مرل اإلداةة مةة على األقل في السن وفي الم ان
والزمان اللذ ن حددةما مرل اإلداةة بعد موافق إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة.
و رب أن ون االنعقاد خالل الش وة األةبع التال لن ا السن المال للشة .
و رب علي ةئ مرل اإلداةة نشة الم زان وحساب األةباح والخسائة وملخرا واف ا عن تقة ة
مرل اإلداةة والنص ال امل لتقة ة مةاقبي الحسابا في رح فت ن وم ت ن محل ت ن ت ون إحداةما
على األقل باللغ العةب وعلى الموق اإلل تةوني للشة وذلك قبل انعقاد الرمع العام بخمس
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عشة وما على األقل ،وتقدم نسخ من ةذه الووائ للوحدة اإلداة المختر بوزاةة االقتراد
والتراةة قبل النشة لتحد د ةل وطة ق النشة.
على مرل اإلداةة دعوة الرمع العام لالنعقاد متى طلب إل ن ذلك مةاقب الحسابا  ،فإذا لم قم
المرل بتور ن الدعوة خالل خمس عشة وما من تاة خ الطلب ،راز لمةاقب الحسابا تور ن
الدعوة مباشةة بعد موافق اإلداةة ،و رب على اإلداةة أن تب في الطلب خالل خمس عشة وما
من تاة خ استالمن.
ذلك دعوة الرمع العام لالنعقاد متى طلب إل ن ذلك مساةم أو مساةمون
و تع ن على المرل
مل ون ما ال قل عن ( )10%من ةأ المال ،وألسباب رد  ،وذلك خالل خمس عشة وما من
تاة خ الطلب ،وإال قام اإلداةة بالموافق على طلب ةسال المساةم ن بتور ن الدعوة على نفق
الشة خالل خمس عشة وما من تاة خ استالم الطلب ،و قترة ردول األعمال في ةات ن الحالت ن
على موضوع الطلب.

مـادة 42
إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة دعوة الرمع العام لالنعقاد في الحاال التال :
 .1إذا مضى والوون وما على الموعد المحدد في المادة  42من ةذا النظام دون أن تدعى الرمع العام
لالنعقاد.
 .2إذا مضي ش ة ن على بلوغ عدد مقاعد المرل الشاغةة ةب مقاعد المرل أو نقص عدد
أعضا مرل اإلداةة عن خمس أعضا  ،دون أن تدعى الرمع العام لالنعقاد.
 .3إذا طلب عدد من المساةم ن مل ون ما ال قل عن %10من ةأ المال دعوة الرمع العام
لالنعقاد ألسباب رد ولم قم مرل اإلداةة بتور ن الدعوة خالل خمس عشة وما من تاة خ
تقد م ةذا الطلب إل ن.
 .4إذا تب ن ل ا وقوع مخالفا للقانون أو ل ذا النظام ،أو وقوع خلل رس م في إداةة الشة .
وتتب في ةذه الحاال رم اإلرةا ا المقةةة لعقد الرمع العام وتلتزم الشة برم المرةوفا .

مـادة  43قبل التعديل
 .1ل ل مساةم ح حضوة ارتماعا الرمع العام  ،و ون لن عدد من األروا
أس من ،وتردة القةاةا باألغلب المطلق لألس م الممول في االرتماع.
 .2مول القرة والمحروة عل م النائبون عن م قانونا.
 .3روز التو ل في حضوة ارتماعا الرمع العام بشةط أن ون الو ل مساةما وأن ون
التو ل خارا ووابتا بال تاب  .وال روز للمساةم تو ل أحد أعضا مرل اإلداةة في حضوة
ارتماعا الرمع العام ن اب عنن.
 .4وفي رم األحوال ال روز أن ز د عدد األس م التي حوزةا الو ل ب ذه الرف على %5
من أس م ةأ مال الشة .
 .5وف ما عدا األشخاص المعنو ن ،ال روز أن ون ألحد المساةم ن سوا بورفن أر ال أو نائبــا
عن غ ةه عدد من األروا راوز  %25من عدد األروا المقةةة لألس م الممول في االرتماع.

عادل عدد

مـادة  43بعد التعديل
18

 .1ل ل مساةم ح حضوة ارتماعا الرمع العام  ،و تاح لن فةر المشاة الفعال ف ا
واالشتةاك في مداوالت ا ومناقش الموضوعا المدةر في ردول األعمال ،و ون لن عدد من
األروا عادل عدد أس من م مةاعاة ما وةد في المادة  14من ةذا النظام في ةذا الشأن،
وتردة القةاةا باألغلب المطلق لألس م الممول في االرتماع.
 .2ح للمساةم االعتةاض على أي قةاة ةى أنن ردة لمرلح فئ مع ن من المساةم ن أو
ضة ب ا أو رلب نفعا خارا ألعضا المرل أو غ ةةم دون اعتباة لمرلح الشة وإوباتن
في محضة االرتماع ،م حقن في إبطال ما اعتةض عل ن من قةاةا وفقا ألح ام القانون في
ةذا الشأن.
 .3ح للمساةم تور ن األسئل إلى أعضا المرل  ،وعل م اإلراب عل ا بالقدة الذي ال عةض
مرلح الشة للضةة ،وح لن االحت ام إلى الرمع العام إذا ةأى اإلراب على سسالن غ ة
اف .
 .4مول القرة والمحروة عل م النائبون عن م قانونا.
 .5روز التو ل في حضوة ارتماعا الرمع العام بشةط أن ون الو ل مساةما وأن ون
التو ل خارا ووابتا بال تاب  .وال روز للمساةم تو ل أحد أعضا مرل اإلداةة في حضوة
ارتماعا الرمع العام ن اب عنن.
 .6وفي رم األحوال ال روز أن ز د عدد األس م التي حوزةا الو ل ب ذه الرف على %5
من أس م ةأ مال الشة .
 .7وف ما عدا األشخاص المعنو ن ،ال روز أن ون ألحد المساةم ن سوا بورفن أر ال أو نائبــا
عن غ ةه عدد من األروا راوز  %25من عدد األروا المقةةة لألس م الممول في االرتماع.

مـادة 44
م عدم اإلخالل بح م المادة  137من قانون الشة ا التراة تختص الرمع العام بورن خاص
باألموة األت :
 .1مناقش تقة ة مرل اإلداةة عن نشاط الشة وعن مة زةا المالي خالل السن والخط
المستقبل للشة  ،و رب أن تضمن التقة ة شةحا واف ا َ لبنود اإل ةادا والمرةوفا وب انا
تفر ل ا بالطة ق التي قتةح ا مرل اإلداةة لتوز رافي أةباح السن وتع ن تاة خ رةف ا.
 .2مناقش تقة ة مةاقبي الحسابا عن م زان الشة وعن الحسابا الختام التي قدم ا مرل
اإلداةة.
 .3مناقش الم زان السنو وحساب األةباح والخسائة والمرادق عل ما ،واعتماد األةباح التي
رب توز ع ا.
 .4مناقش تقة ة الحو م واعتماده.
 .5النظة في إبةا ذم أعضا مرل اإلداةة.
 .6انتخاب أعضا مرل اإلداةة ،وتع ن مةاقبي الحسابا وتحد د األرة الذي سدي إل م خالل
السن المال التال  ،ما لم ن مع نا في النظام األساسي للشة .
 .7بحث أي اقتةاح اخة دةرن مرل اإلداةة في ردول األعمال التخاذ قةاة ف ن ،وال روز
للرمع العام المداول في غ ة المسائل المدةر في ردول األعمال ،وم ذلك ون للرمع
ح المداول في الوقائ الخط ةة التي تن ش أونا االرتماع.
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وإذا طلب عدد من المساةم ن مولون  %10من ةأ مال الشة على األقل إدةاج مسائل مع ن
في ردول األعمال ،ورب على مرل اإلداةة إدةار ا ،وإال ان من ح الرمع أن تقةة مناقش
ةذه المسائل في االرتماع.

مـادة 45
تولى ةئاس الرمع العام ةئ مرل اإلداةة أو نائبن أو من نتدبن مرل اإلداةة لذلك،
و ةشح الةئ مقةةا لالرتماع ومةارع ن لفةز األروا إذا لزم األمة على أن تقةة الرمع
العام تع ن م.
وفي حال تخل المذ وة ن عن حضوة االرتماع تع ن الرمع من ب ن أعضا مرل اإلداةة أو
المساةم ن ةئ سا ل ذا االرتماع ما تع ن الرمع مقةةا لالرتماع .وإذا ان الرمع تبحث في
أمة تعل بةئ االرتماع ورب أن تختاة الرمع من ب ن المساةم ن من تولى الةئاس .

مـادة 46
شتةط لرح انعقاد الرمع العام ما لي.
 .1تور ن الدعوة إلى إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة إل فاد ممول عن ا لحضوة
االرتماع قبل الموعد المحدد النعقاده بوالو أ ام على األقل.
 .2حضوة عدد من المساةم ن مولون نر ةأ مال الشة على األقل ،فإذا لم توفة النراب
في ةذا االرتماع ورب دعوة الرمع العام إلى ارتماع وان عقد خالل الخمس عشة وما
التال لالرتماع األول بإعالن نشة في رح فت ن وم ت ن محل ت ن ت ون إحداةما باللغ العةب
وعلى الموق اإلل تةوني للشة والموق اإلل تةوني للسو المالي وقبل موعد االرتماع بوالو
أ ام على األقل .وفقا ألح ام المادة  121من قانون الشة ا التراة و عتبة االرتماع الواني
رح حا م ما ان عدد األس م الممول ف ن.
 .3حضوة مةاقب حسابا الشة .
وتردة قةاةا الرمع العام باألغلب المطلق لألس م الممول في االرتماع.

مـادة 47
ون ل ل مساةم الح في مناقش الموضوعا المدةر في ردول أعمال الرمع العام وتور ن
األسئل إلى أعضا مرل اإلداةة ،و لتزم أعضا المرل باإلراب على األسئل بالقدة الذي ال
عةض مرلح الشة للضةة.
وللمساةم أن حت م إلى الرمع العام إذا ةأي أن الةد على سسالن غ ة ا  ،و ون قةاة الرمع
العام وارب التنف ذ.
مـادة 48
تنتخب الرمع العام أعضا مرل اإلداةة باالقتةاع السةي ،وعند الترو على انتخاب أعضا
مرل اإلداةة ،ون للس م الواحد رو واحد منحن المساةم لمن ختاةه من المةشح ن ،و روز
للمساةم توز ترو أس من ب ن أ وة من مةشح ،وال روز أن رو الس م الواحد أل وة من
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اإلداةة في شة ا المساةم العام المدةر في

مةشح و ون الترو على انتخاب أعضا مرل
السو المالي ،وف نظام الحو م التي تضعن ال ئ .
وفي حال انت ا مدة مرل اإلداةة قبل ترد الرمع العام على التقاة ة المال للشة  ،تمتد مدة
المرل إلى تاة خ انعقاد الرمع العام العاد .

مـادة 49
القةاةا التي تردةةا الرمع العام وفقا ألح ام القانون وةذا النظام تلزم رم المساةم ن
سوا انوا حاضة ن في االرتماع الذي ردة ف ن أو غائب ن ،وسوا انوا موافق ن أو مخالف ن
ل ا .وعلى مرل اإلداةة تنف ذةا فوة ردوةةا وإبالغ روةة من ا إلداةة مةاقب الشة ا بوزاةة
االقتراد والتراةة خالل خمس عشة وما من تاة خ ردوةةا.

مـادة 50
حةة محضة بارتماع الرمع العام مةفقا بن ب ان بأسما المساةم ن الحاضة ن أو الممول ن ل م
وعدد األس م التي في ح ازت م باألرال أو باإلناب  ،وعدد األروا المقةةة ل ا والقةاةا الرادةة
وعدد األروا التي وافق عل ا أو خالفت ا ،وخالر واف للمناقشا التي داة في االرتماع
الرمع ومقةةةا ورامعوا األروا ومةاقبو الحسابا  ،و ون
و وق المحضة من ةئ
الموقعون علي محضة االرتماع مسئول ن عن رح الب انا الواةدة ف ن.

مـادة 51
تدون محاضة ارتماعا الرمع العام في سرل خاص .وتسةي على سرال ومحاضة
ارتماعا الرمع العام األح ام الخار بسرال ومحاضة ارتماعا مرل اإلداةة المنروص
عل ا في المادة  106من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم11لسن .2015
و رب إةسال روةة من محضة ارتماع الرمع العام للشة إلى إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة
االقتراد والتراةة خالل سبع أ ام على األ وة من تاة خ انعقاد الرمع .

مـادة 52
للرمع العام أن تقةة عزل أعضا مرل اإلداةة أو المةاقب ن وةف دعوي المسئول عل م،
و ون قةاةاةا رح حا متي واف عل ن المساةمون أو الشة ا الحائزون لنر ةأ المال بعد
أن ستبعد منن نر ب من نظة في أمة عزلن من أعضا ةذا المرل  .وال روز إعادة انتخاب
األعضا المعزول ن في مرل اإلداةة قبل انقضا خم سنوا من تاة خ ردوة القةاة الخاص
بعزل م.

البـاب السـادس
الجمعية العامة غير العادية
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مـادة 53
تنعقد الرمع العام غ ة العاد بنا على دعوة من مرل اإلداةة ،وعلى المرل تور ن ةذه
الدعوة إذا طلب إل ن ذلك عدد من المساةم ن مولون على األقل  %25من ةأ مال الشة .
فإذا لم قم المرل بتور ن الدعوة خالل الخمس عشة وما من تاة خ تقد م ةذا الطلب راز للطالب ن
أن تقدموا إلى إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة لتور ن الدعوة على نفق الشة .

مـادة 54
ال ون ارتماع الرمع العام غ ة العاد رح حا إال إذا حضةه عدد من المساةم ن مولون
والو أةباع ةأ المال على األقل .فإذا لم توفة ةذا النراب ورب دعوة ةذه الرمع إلى ارتماع
وان عقد خالل الوالو ن وما التال لالرتماع األول ،و عتبة االرتماع الواني رح حا إذا حضةه
مساةمون مولون نر ةأ المال .وإذا لم توفة ةذا النراب في االرتماع الواني تورن الدعوة
إلى ارتماع والث عقد بعد انقضا والو ن وما من تاة خ االرتماع الواني و ون االرتماع الوالث
رح حا أ ا ان عدد الحاضة ن .وإذا تعل األمة بحل الشة أو تحول ا أو اندمار ا أو االستحواذ
عل ا أو ب ل المشةوع الذي قام من أرلن الشة أو الترة ف ن بأي ورن أخة ،ف شتةط
لرحتن أن حضةه مساةمون مولون والو أةباع ةأ مال الشة على األقل.
وعلى مرل اإلداةة أن ش ة قةاةا الرمع العام غ ة العاد إذا تضمن تعد ل النظام األساسي
للشة .

مـادة 55
ال روز اتخاذ قةاة في المسائل اآلت إال من الرمع العام منعقدة برف غ ة عاد :
 .1تعد ل عقد التأس أو النظام األساسي للشة .
 .2ز ادة أو تخف ض ةأ مال الشة .
 .3تمد د مدة الشة .
 .4حل الشة أو ترف ت ا أو تحو ل ا أو اندمار ا في شة أخةى أو االستحواذ عل ا.
 .5ب ل المشةوع الذي قام من أرلن الشة أو الترة ف ن بأي ورن ةخة .أما ب م تب
أو فةع أو رز من المشةوع أو الترة ف ن بأي ورن ةخة فال شتةط اتخاذ قةاة في شأنن
من الرمع العام غ ة العاد .
و رب أو سشة في السرل التراةي في حال اتخاذ قةاة بالموافق على أي مسأل من ةذه المسائل.
ون من شأن ا ز ادة
وم ذلك ال روز ل ذه الرمع إرةا تعد ال في النظام األساسي للشة
أعبا المساةم ن أو تعد ل الغةض األساسي للشة أو تغ ة رنس ت ا أو نقل المة ز الةئ سي
للشة المسسس في دول قطة إلى دول أخةى.

مـادة 56
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ف ما لم ةد ف ن نص خاص تسةي على الرمع العام غ ة العاد ذا األح ام المتعلق بالرمع
العام بما ال تعاةض م طب عت ا.

البـاب السـابع
مراقبو الحسابات
مادة 57
ون للشة مةاقب حسابا أو أ وة تع نن الرمع العام لمدة سن وتتولى تقد ة أتعابن ،و روز ل ا
إعادة تع نن على أال تتراوز مدة التع ن خم سنوا مترل وال روز تفو ض مرل اإلداةة في ةذا
الشأن.
و شتةط في مةاقب الحسابا أن ون اسمن مق دا في سرل مةاقبي الحسابا طبقا للقوان ن
واألنظم المعمول ب ا .وأن ون قد زاول الم ن لمدة عشة سنوا مترل على األقل.
وال روز لمةاقب حسابا الشة أن ون عضوا بمرل إداةت ا أو االشتغال بأي عمل فني أو إداةي
أو استشاةي ف ا ما ال روز لن أن ون شة ا أو و ال أو موظفا لدى أحد مسسسي الشة أو أحد
أعضا مرل إداةت ا أومن ذوي قةباةم حتى الدةر الةابع  .و ق باطال ل تع ن تم على خال
ذلك.

مـادة 58
تولى مةاقب الحسابا الق ام بما لي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تدق حسابا الشة وفقا لقواعد التدق المعتمدة ومتطلبا الم ن وأرول ا العلم والفن .
فحص م زان الشة وحساب األةباح والخسائة.
مالحظ تطب القانون والنظام األساسي للشة .
فحص األنظم المال واإلداة للشة وأنظم المةاقب المال الداخل ل ا والتأ د من مالئمت ا
لحسن س ة أعمال الشة والمحافظ على أموال ا.
التحق من مورودا الشة ومل ت ا ل ا والتأ د من قانون االلتزاما المتةتب على الشة
ورحت ا.
االطالع على قةاةا مرل اإلداةة والتعل ما الرادةة عن الشة .
أي واربا أخةي تع ن على مةاقب الحسابا الق ام ب ا بمورب قانون الشة ا التراة وقانون
تنظ م م ن مةاقب الحسابا واألنظم األخةى ذا العالق واألرول المتعاة عل ا في تدق
الحسابا .

مـادة 59
قدم مةاقب الحسابا للرمع العام تقة ةا خط ا عن م متن وفقا ألح ام المادة  145من قانون
الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم  11لسن  ،2015وعل ن أو من نتدبن أن تلو التقة ة أمام
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الرمع العام  ،و ةسل مةاقب الحسابا نسخ من ةذا التقة ة إلى إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة
االقتراد والتراةة و رب أن ون التقة ة مشتمال على اف الب انا المنروص عل ا في المادة 146
من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم  11لسن .2015

مـادة 60
إذا تعذة على مةاقب الحسابا الق ام بالم ام والواربا المو ل إل ن بمورب أح ام قانون الشة ا
التراة وةذا النظام ،فعل ن قبل االعتذاة عن عدم الق ام بتدق الحسابا أن قدم تقة ةا خط ا
إلداةة مةاقب الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة ونسخ منن لمرل اإلداةة تضمن األسباب التي
تعةقل أعمالن أو تحول دون ق امن ب ا ،وإذا تعذة على الوزاةة معالر ةذه األسباب م مرل
اإلداةة خالل والو ن وما من تاة خ استالم ا لتقة ة مةاقب الحسابا دع إلى عقد الرمع
العام وعةض األمة عل ا .وفي حال تورل وزاةة االقتراد والتراةة لمعالر ةذه األسباب
تم تضم ن المسائل التي استند إل ا مةاقب الحسابا في طلب االعتذاة في التقة ة السنوي
للشة .

مـادة 61
إذا ان للشة مةاقبان للحسابا أو أ وة ،ورب أن قدموا تقة ةا واحدا و تلى تقة ة مةاقب
الحسابا في الرمع العام وإذا قةة الرمع المرادق على تقة ة مرل اإلداةة دون
االستماع إلى تقة ة مةاقب الحسابا ان قةاةةا باطال.
و ون مةاقب الحسابا مسسوال عن رح الب انا الواةدة في تقة ةه بورفن و ال عن مرموع
المساةم ن و ون المةاقبون في حال تعددةم مسسول ن عن أعمال الةقاب بالتضامن .ول ل مساةم
أونا عقد الرمع العام أن ناقش المةاقب وأن ستوضحن عما وةد في تقة ةه.

مـادة 62
حظة على مةاقب الحسابا وعلى موظف ن المضاةب في أس م الشة التي دق حسابات ا سوا
رةى ةذا التعامل باألس م بروةة مباشةة أو غ ة مباشةة وإال ورب عزلن م مسا لتن ما سأل
عن التعو ض عن أي ضةة تةتب على مخالف ةذا الحظة.
و رب على مةاقب الحسابا المحافظ على أسةاة الشة  ،وال روز لن أن فضي إلى المساةم ن
في غ ة الرمع العام أو إلى الغ ة بما وق عل ن من أسةاة الشة بسبب ق امن بعملن وإال
ورب عزلن فضال عن مسا لتن.
و سأل مةاقب الحسابا عن تعو ض الضةة الذي ر ب الشة أو المساةم ن أو الغ ة بسبب الخطأ
الذي وق منن في أدا عملن ،وإذا تعدد المةاقبون المشتة ون في الخطأ انوا مسسول ن بالتضامن.
وال تسم دعوى المسسول المذ وةة في الفقةة السابق بعد سن من تاة خ انعقاد الرمع العام
التي تلي ف ا تقة ة مةاقب الحسابا  ،وإذا ان الفعل المنسوب إلى المةاقب ون رة م رنائ
فتظل دعوى المسسول قائم طول مدة ق ام الدعوى الرنائ .
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البـاب الثــــامن
مالية الشركة
مـادة 63
السن المال للشة مدت ا اوني عشة ش ةا ،وتبدأ السن المال للشة من أول نا ة وتنت ي في
ةخة د سمبة من ل سن على أن السن األولى تشتمل المدة التي تنقضي من تاة خ تأس الشة
الن ائي حتى  31د سمبة من السن التال .

مـادة 64
عةض مرل اإلداةة في ل سن مال م زان الشة وحساب األةباح والخسائة وتقة ةا عن نشاط
الشة خالل السن المال المنت ومة زةا المالي على مةاقب الحسابا قبل انعقاد الرمع العام
بش ة ن على األقل ،و رب أن وق رم ةذه الووائ ةئ مرل اإلداةة أو أحد األعضا .
و رب نشة تقاة ة مال نر سنو بالرح المحل ال وم التي تردة باللغ العةب وعلى
الموق اإلل تةوني للشة الطالع المساةم ن ،على أن تتم مةارع ةذه التقاة ة من قبل مةاقب
الحسابا وال روز نشةةا إال بعد موافق إداةة مةاقب الشة ا بوزاةة االقتراد والتراةة.

مـادة  65قبل التعديل
توزع األةباح الراف على الورن اآلتي:
 .1قتط سسسسنو ا  %10من رسسسافي أةباح الشسسسة خرسسسص لت و ن االحت اطي القانوني ،و روز
للرمع العام للمسسسسسسسساةم ن وق ةذا االقتطاع متى بل ةذا االحت اطي ( )100%من مقداة
ةأ المال المدفوع ،وإذا قل االحت اطي القانوني عن النسسسب المذ وةة ورب إعادة االسسستقطاع
حتى رل االحت اطي إلى تلك النسب .
 .2واالحت اطي القانوني غ ة قابل للتوز إال في الحاال التي أرازةا قانون الشة ا التراة
القطةي ،وبعد موافق مرة قطة المة زي.
 .3روز للرمع العام بنا على اقتةاح مرل اإلداةة ،أن تقةة سنو ا اقتطاع رز من
األةباح الراف لحساب االحت اطي االخت اةي .و ستعمل ةذا االحت اطي في الوروه التي
تقةةةا الرمع العام .
 .4قتط رز من األةباح تحدده الرمع العام لموار االلتزاما المتةتب على الشة
بمورب قوان ن العمل.
.5تقتط سنو ا من األةباح غ ة الراف نسب مئو حددةا مرل اإلداةة الست الك مورودا
الشة أو التعو ض عن نزول ق مت ا ،وتستعمل ةذه األموال إلرالح أو شةا المواد
واآلال الالزم للشة  ،وال روز توز ةذه األموال على المساةم ن.
 .6خرص ماال ز د عن  %5من الةبح الرافي بعد خرم االحت اط ا واالستقطاعا
القانون والةبح المخرص للمساةم ن وفقا للفقةة السابق  ،وذلك لم افأة أعضا مرل
اإلداةة.
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 .7وزع الباقي من األةباح بعد ذلك على المساةم ن أو ةحل بنا على اقتةاح مرل
إلى السن التال  ،أو خرص إلنشا مال احت اطي أو مال لالست الك غ ة العاد ن.

اإلداةة

مـادة  65بعد التعديل
توزع األةباح الراف على الورن اآلتي:
 .1قتط سسسنو ا  %10من رسسافي أةباح الشسسة خرسسص لت و ن االحت اطي القانوني ،و روز
للرمع العام للمسسسسسسسساةم ن وق ةذا االقتطاع متى بل ةذا االحت اطي ( )100%من مقداة
ةأ المال المدفوع ،وإذا قل االحت اطي القانوني عن النسب المذ وةة ورب إعادة االستقطاع
حتى رل االحت اطي إلى تلك النسب .
 .2واالحت اطي القانوني غ ة قابل للتوز إال في الحاال التي أرازةا قانون الشة ا التراة
القطةي ،وبعد موافق مرة قطة المة زي.
 .3روز للرمع العام بنا على اقتةاح مرل اإلداةة ،أن تقةة سنو ا اقتطاع رز من
األةباح الراف لحساب االحت اطي االخت اةي .و ستعمل ةذا االحت اطي في الوروه التي
تقةةةا الرمع العام .
 .4قتط رز من األةباح تحدده الرمع العام لموار االلتزاما المتةتب على الشة
بمورب قوان ن العمل.
.5تقتط سنو ا من األةباح غ ة الراف نسب مئو حددةا مرل اإلداةة الست الك مورودا
الشة أو التعو ض عن نزول ق مت ا ،وتستعمل ةذه األموال إلرالح أو شةا المواد
واآلال الالزم للشة  ،وال روز توز ةذه األموال على المساةم ن.
 .6خرص ماال ز د عن  %5من الةبح الرافي بعد خرم االحت اط ا واالستقطاعا
القانون والةبح المخرص للمساةم ن وفقا للفقةة السابق  ،وذلك لم افأة أعضا مرل اإلداةة.
 .7وزع الباقي من األةباح بعد خرم االحت اط ا واالستقطاعا القانون على المساةم ن
بحد أدنى  %10نقدا أو أس م مران  ،و روز عدم توز أةباح بنا على اقتةاح مرل
اإلداةة ،وتةح ل ا إلى السن التال أو تخرص إلنشا مال احت اطي أو مال لالست الك
غ ة العاد ن.
وت ون األحق في الحرول على األةباح التي أقة الرمع العام توز ع ا سوا ان نقد أو
أس ما مران لمال ي األس م المسرل ن بسرل المساةم ن لدى ر اإل داع في ن ا تداو وم
انعقاد الرمع العام .

مـادة 66
ستعمل المال االحت اطي بنا على قةاة مرل

اإلداةة ف ما ون أوفى بمرالح الشة .
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البـاب التـــاسع
انقضاء الشركة وتصفيتها
مـادة 67
تنقضي الشة

ألحد األسباب اآلت :

 .1انت ا المدة المحددة ل ا في عقد التأس
أي من ما.
 .2انت ا الغةض الذي أ ُسس الشة

والنظام األساسي ما لم تردد المدة طبقا للقواعد الواةدة في
من أرلن أو استحال تحق قن.

 .3انتقال رم األس م إلى عدد من المساةم ن قل عن الحد األدنى المقةة قانونا إال إذا قام
الشة خالل فتةة ست أش ة من تاة خ االنتقال بالتحول إلى نوع أخة من الشة ا أو تم
ز ادة عدد المساةم ن إلى الحد األدنى.
 .4ةالك رم أموال الشة
 .5اندماج الشة

في شة

أو معظم ا بح ث تعذة استوماة الباقي منن استوماةا مرد ا.
أخةى.

 .6حل الشة بقةاة من الرمع العام غ ة العاد إذا ما بلغ الخسائة نر ةأ المال وفقا
ألح ام المادة  295من قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم  11لسن .2015
 .7ردوة ح م قضائي بحل الشة

أو إش اة إفالس ا.

إذا بلغ خسائة الشة نر ةأ مال ا ،ورب على مرل اإلداةة دعوة الرمع العام غ ة
العاد لتقةة ما إذا ان األمة ستورب حل الشة قبل انت ا األرل المحدد ل ا أو تخف ض ةأ
المال أو اتخاذ غ ة ذلك من التداب ة المناسب وإذا لم قم مرل اإلداةة بدعوة الرمع العام غ ة
العاد  ،أو تعذة إرداة قةاة في الموضوع ألي سبب من األسباب راز ل ل مساةم أن طلب من
المح م المختر حل الشة .

مـادة 68
ترةي ترف الشة بعد انقضائ ا وفقا لألح ام المنروص عل ا في المواد  304وما بعدةا من
قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم  11لسن .2015
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مـادة 69
تلتزم الشة بنظم حو م الشة ا الرادةة عن السادة  /مرة قطة المة زي ،وة ئ قطة
لألسوا المال  ،وتسةي أح ام قانون الشة ا التراة الرادة بالقانون ةقم  11لسن 2015
ف ما لم ةد بشأنن نص خاص في ةذا النظام وتعتبة اف التعد ال التي تطةأ على ذلك القانون
بمواب بنود م مل ل ذا النظام أو معدل لن.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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