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ﺒﻨك أم اﻝﻘﻴوﻴن اﻝوطﻨﻲ
ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ
أم اﻝﻘﻴوﻴن – دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة
اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ

ﺘﻤﻬﻴد
ﺘﺄﺴس ﺒﻨك أم اﻝﻘﻴوﻴن اﻝوطﻨﻲ )ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ( ﺒﻤوﺠب اﻝﻤرﺴوم اﻷﻤﻴري
رﻗم ) (1اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  1982/1/5اﻝﺼﺎدر ﻋن ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻤو ﺤﺎﻜم إﻤﺎرة أم اﻝﻘﻴوﻴن ﺒدوﻝﺔ
اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة وﺒﻤوﺠب رﺨﺼﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻤن داﺌرة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﺒﺈﻤﺎرة أم اﻝﻘﻴوﻴن وﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي وﺒﻤوﺠب ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس واﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻝﻠﺒﻨك ،ووﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻹﺘﺤﺎدي رﻗم ) (8ﻝﺴﻨﺔ  1984ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﻝﻪ.
وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻘﺎﻨون اﻹﺘﺤﺎدي رﻗم ) (2ﻝﺴﻨﺔ  2015ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ
 2015/3/25ﻗد ﻨص ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﻘﺎﻨون اﻹﺘﺤﺎدي رﻗم ) (8ﻝﺴﻨﺔ  1984ﻓﻲ ﺸﺄن
اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﻝﻪ ،وأوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺒﺘﻌدﻴل أﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ أﺤﻜﺎﻤﻪ.
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ﺒﺘﺎرﻴﺦ  2016/05/30إﻨﻌﻘد اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك وﻗررت ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﺨﺎص
اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﻴل أﺤﻜﺎم اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﻨك ﻝﻴﺘواﻓق وأﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻹﺘﺤﺎدي رﻗم
) (2ﻝﺴﻨﺔ  2015ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:

اﻝﺒﺎب اﻷول
اﻝﻤﺎدة )(1
اﻝﺘﻌﺎرﻴف
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﻴﻜون ﻝﻠﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺤددة ﻗرﻴن ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻝم
ﻴوﺠد ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻨص ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻝك:
اﻝدوﻝـــﺔ :دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة.
ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت :اﻝﻘﺎﻨون اﻹﺘﺤﺎدي رﻗم ) (2ﻝﺴﻨﺔ  2015ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وأي
ﺘﻌدﻴل ﻻﺤق ﻗد ﻴط أر ﻋﻠﻴﻪ.
ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺼﺎرف  :اﻝﻘﺎﻨون اﻻﺘﺤﺎدي رﻗم ) (10ﻝﺴﻨﺔ  1980ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي
واﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي وﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻬﻨﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻤﻊ أﻴﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﻗد ﺘط أر ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺤﻴن ﻵﺨر
وﻤﻊ أﻴﺔ ﻝواﺌﺢ ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺘﻌﺎﻤﻴم ﺼدرت أو ﻗد ﺘﺼدر ﻤن اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ.
اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي :ﻤﺼرف اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻤرﻜزي.
اﻝﻬﻴﺌـــﺔ :ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺴﻠﻊ ﺒدوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة.
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ :داﺌرة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ إﻤﺎرة أم اﻝﻘﻴوﻴن.
اﻝﺴـــوق :ﺴوق أﺒوظﺒﻲ ﻝﻸوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
اﻝﺒﻨك :ﺒﻨك أم اﻝﻘﻴوﻴن اﻝوطﻨﻲ )ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ(.
ﻤﺠﻠــس اﻹدارة :ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺒﻨك.
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ﻀواﺒط اﻝﺤوﻜﻤﺔ :ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀواﺒط واﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻹﻨﻀﺒﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ
اﻝﻌﻼﻗﺎت واﻹدارة ﻓﻲ اﻝﺒﻨك وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد
ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت وواﺠﺒﺎت أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺒﻨك وﺘﺄﺨذ ﻓﻲ
اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وأﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ.
اﻝﻘرار اﻝﺨﺎص :اﻝﻘرار اﻝﺼﺎدر ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺼوات اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝذﻴن ﻴﻤﻠﻜون ﻤﺎﻻ ﻴﻘل ﻋن
ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك.
اﻝﺘﺼوﻴت اﻝﺘراﻜﻤﻲ :أن ﻴﻜون ﻝﻜل ﻤﺴﺎﻫم ﻋدد ﻤن اﻷﺼوات ﻴﺴﺎوي ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ
ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ،ﺒﺤﻴث ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت ﺒﻬﺎ ﻝﻤرﺸﺢ واﺤد ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴن ﻤن
ﻴﺨﺘﺎرﻫم ﻤن اﻝﻤرﺸﺤﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻋدد اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻠﻤرﺸﺤﻴن اﻝذﻴن
إﺨﺘﺎرﻫم ﻋدد اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺒﺤوزﺘﻪ ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال.
ﺘﻌﺎرض اﻝﻤﺼﺎﻝـﺢ  :اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺄﺜر ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎد إﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﺒﺴﺒب ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﺎدﻴﺔ أو ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺘداﺨل أو ﺘﺒدو أﻨﻬﺎ ﺘﺘداﺨل ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ
ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺒﻨك ﻜﻜل أو ﻋﻨد إﺴﺘﻐﻼل اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﻔﻌﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ.
اﻝﺴﻴطـــــرة  :اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر أو اﻝﺘﺤﻜم  -ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر -ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴن
أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺒﻨك أو اﻝﻘ اررات اﻝﺼﺎدرة ﻤﻨﻪ أو ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك،
وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻷﺴﻬم أو اﻝﺤﺼص أو ﺒﺈﺘﻔﺎق أو ﺘرﺘﻴب آﺨر ﻴؤدي إﻝﻰ
ذات اﻝﺘﺄﺜﻴر.
اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ :
• رﺌﻴس وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة وأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﺒﻨك ،واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ
ﻴﻤﻠك ﻓﻴﻬﺎ أي ﻤن ﻫؤﻻء ﺤﺼﺔ ﻤﺴﻴطرة ،واﻝﺸرﻜﺎت اﻷم أو اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ أو اﻝﺸﻘﻴﻘﺔ أو
اﻝﺤﻠﻴﻔﺔ ﻝﻠﺒﻨك.
• أﻗﺎرب رﺌﻴس أو ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو اﻹدارة اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ.
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• اﻝﺸﺨص اﻝطﺒﻴﻌﻲ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻝذى ﻜﺎن ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﺴﺎﻫﻤﺎً
ﺒﻨﺴﺒﺔ  %10ﻓﺄﻜﺜر ﺒﺎﻝﺒﻨك أو ﻋﻀواً ﻓﻲ ﻤﺠﻠس إدارﺘﻬﺎ أو ﺸرﻜﺘﻬﺎ اﻷم أو ﺸرﻜﺎﺘﻬﺎ
اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ.
• اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻝﻪ ﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨك.
اﻝﻤﺎدة )(2
إﺴم اﻝﺒﻨك
إﺴم اﻝﺒﻨك ﻫو ﺒﻨك أم اﻝﻘﻴوﻴن اﻝوطﻨﻲ وﻫو ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ – ﻴﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد
ﺒﻠﻔظ اﻝﺒﻨك.
اﻝﻤﺎدة )(3
اﻝﻤرﻜز اﻝرﺌﻴﺴﻲ
ﻤرﻜز اﻝﺒﻨك اﻝرﺌﻴﺴﻲ وﻤﺤﻠﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ إﻤﺎرة أم اﻝﻘﻴوﻴن ،وﻴﺠوز ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة أن ﻴﻨﺸﺊ
ﻝﻪ ﻓروﻋﺎ وﻤﻜﺎﺘب داﺨل اﻝدوﻝﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة )(4
ﻤدة اﻝﺒﻨك
اﻝﻤدة اﻝﻤﺤددة ﻝﻬذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ ﻫﻲ ﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ ﺒدأت ﻤﻨذ ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻴدﻫﺎ ﻝدى اﻝﺴﺠل
اﻝﺘﺠﺎري ﻝدى اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ واﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي وﺘﺠدد ﻫذﻩ اﻝﻤدة ﺒﻌد ذﻝك ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎً ﻝﻤدد
ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﺎﻝم ﻴﺼدر ﻗرار ﺨﺎص ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺘﻌدﻴل ﻤدة اﻝﺸرﻜﺔ أو
إﻨﻬﺎﺌﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة )(5
أﻏرض اﻝﺒﻨك
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ﺘﻜون اﻷﻏراض اﻝﺘﻲ أﺴس ﻤن أﺠﻠﻬﺎ اﻝﺒﻨك ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ أﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻘ اررات اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ
داﺨل اﻝدوﻝﺔ .
اﻷﻏراض اﻝﺘﻲ أﺴس ﻤن أﺠﻠﻬﺎ اﻝﺒﻨك ﻫﻲ -:
 -1اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﺤﺴﺎﺒﻬﺎ أو ﻝﺤﺴﺎب
اﻝﻐﻴر.
 -2ﻓﺘﺢ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺠﺎرﻴﺔ وﻗﺒول اﻝوداﺌﻊ ﻷﺠل ﻤﻘﺎﺒل إﺼدار ﺸﻬﺎدات اﻹﻴداع.
 -3ﻗﺒول اﻝوداﺌﻊ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻔﺎﺌدة أو ﺒدون ﻓﺎﺌدة وﺒﺸروط أو ﺒدوﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻝك اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺼﺎرف اﻝﺘوﻓﻴر.
 -4إﻴداع ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف اﻷﺨرى ﻜﻤﺎ ﻝﻬﺎ أن ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ دوﻝﺔ
اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة أو ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻗروض ﻤﻜﻔوﻝﺔ ﺒﺴﻨدات ﺘﺠﺎرﻴﺔ ذات
اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻤﻌﻴن أو ﻏﻴر ﻤﻜﻔوﻝﺔ.
 -5اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗروض أو وداﺌﻊ ﻷﺠل ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴواء
ﻓﻲ دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة أو ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج.
 -6اﻹﻗراض واﻝﺘﺴﻠﻴف وﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات وﻤﻨﺢ ﺴﺎﺌر اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﺒرﻫن أو
ﺒدون رﻫن اﻷﻤوال اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﺴﻨدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وأذوﻨﺎت
اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺴﻨدات اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺸرﻜﺎت وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺴﻨدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
 -7ﺸراء وﺒﻴﻊ اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﺤواﻻﺘﻬﺎ واﻝﺘﺴﻠﻴف وﻗﺒول اﻝوداﺌﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎً.
 -8ﻤﻨﺢ ﺴﺎﺌر اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﻴراد وﺘﺼدﻴر اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻝﻘﺎء ﻜﻔﺎﻻت
ﻋﻴﻨﻴﺔ أو ﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺒدوﻨﻬﺎ.
 -9إﺼدار اﻝﻜﻔﺎﻻت ﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﺨص ﺜﺎﻝث ﺒﻀﻤﺎﻨﺎت أو ﺒدوﻨﻬﺎ.
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ﺤﻔظ ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﻨﻘود واﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ واﻝﺴﻨدات واﻝطرود واﻝرزم

وﺘﺄﺠﻴر اﻝﺨزاﺌن اﻝﺤدﻴدﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺸراء وﺒﻴﻊ اﻝﺴﺒﺎﺌك اﻝذﻫﺒﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ
اﻷﺨرى.
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اﻝﺘﺴﻠﻴف ﻋﻠﻰ ﺒواﻝص اﻝﺸﺤن وﺴﻨدات اﻝﻨﻘل وأواﻤر اﺴﺘﻼم اﻷﻤوال داﺨل

اﻝﺒﻼد وﺨﺎرﺠﻬﺎ.
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ﺨﺼم اﻝﺤواﻻت واﻝﻜﻤﺒﻴﺎﻻت وﺴﻨدات اﻹﻗﺘراض واﻝﻜوﺒوﻨﺎت وﺴﺎﺌر

اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺸراؤﻫﺎ ٕواﻋﺎدة ﺨﺼﻤﻬﺎ.

-13

ﺘﻌﻬد إﺼدار اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات ﻤﺤﻠﻴﺎً أو ﺨﺎرﺠﻴﺎً ﻤﻨﻔردة أو ﻤﻊ اﻝﻐﻴر.

-14

ﺘﺤﺼﻴل ﺒدل اﻝﺤواﻻت واﻝﻜﻤﺒﻴﺎﻻت واﻝﺼﻜوك وﺒواﻝص اﻝﺸﺤن

واﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻷﺨرى ﻝﻘﺎء ﻋﻤوﻝﺔ ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻌﻤﻼء أو ﻝﺤﺴﺎب ﺸﺨص ﺜﺎﻝث.
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ﺘﻠﻘﻲ اﻻﻜﺘﺘﺎﺒﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺸراء وﺒﻴﻊ

اﻷوارق واﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺒﻨك أو ﻝﺤﺴﺎب ﺸﺨص ﺜﺎﻝث.
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اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻷﻤﻴن واﻝوﻜﻴل وﻗﺒول اﻝوﻜﺎﻻت وﺘﻌﻴﻴن اﻝوﻜﻼء ﺒﻌﻤوﻝﺔ أو

ﺒدوﻨﻬﺎ.
-17

اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﺘﻴﺴﻴر إﺒراء ذﻤﺔ اﻝﻤﻘﺘرﻀﻴن.

-18

وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﻌﻤوم ﻝﻠﺒﻨك اﻝﺤق ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ

واﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴزﻫﺎ اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨطﻤﺔ واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨوك
اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ .وﻴﺠوز ﻝﻠﺒﻨك أن ﻴﻜون ﻝﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ أو أن ﻴﺘﻤﻠك أو ﻴﺸﺘرك ﺒﺄي وﺠﻪ ﻤﻊ
اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘزاول أﻋﻤﺎﻻً أو اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻌﺎوﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻏراﻀﻪ ﻓﻲ
دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة أو اﻝﺨﺎرج ،وﻝﻪ أن ﻴﺸﺘري ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﺌﺎت أو ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ
ﺒﻬﺎ.
وﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻷﻏراض اﻝﺒﻨك ﻓﺎن ﻝﻪ-:
)أ( – أن ﻴﻤﺘﻠك و أن ﻴﺤوز اﻷﻤوال اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ واﻝﺜﺎﺒﺘﺔ واﻝﺘﻲ ﺒﺤﻜم اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ و ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ
واﻝﺤﻘوق واﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﻴﺴﻴر أﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨك أو اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ
ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎل أو اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻜل
أﻨواع اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً.
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– إﺠراء ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ٕواﺒرام اﻝﻌﻘود اﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ ﻻزﻤﺔ أو ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق
)ب(
أﻏراﻀﻪ.
)ج( ﺘﻤﻠك وﺤﻴﺎزة ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع ﺒراءات اﻻﺨﺘراع واﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺸﻬﺎدات
واﻻﻤﺘﻴﺎزات وﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ اﻝﺒﻨك ﻀرورﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝﻪ
واﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ واﻝﻤﺘﺎﺠرة ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻜل أﻨواع اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ.
)د( – اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﺌدة إﻝﻰ ﺸﺨص أو ﺸرﻜﺔ ﻴزاول أﻋﻤﺎﻻً ﺘﻤﺎﺜل
أﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨك.
)ه( ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ
أﺴﻬﻤﻬﺎ أو ﻤﺴﺎﻨدﺘﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﺼورة ﻜﺎﻨت.
وﻴﺠوز ﻝﻠﺒﻨك أن ﻴﻜون ﻝﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ أو أن ﻴﺸﺘرك أو أن ﻴﺘﻌﺎون ﺒﺄي وﺠﻪ ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن
اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﺠﻬﺎت داﺨل اﻝدوﻝﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ ﻤﺎداﻤت ﺘزاول أﻋﻤﺎﻻ ﺸﺒﻴﻬﺔ
ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻪ.
ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻴﺔ ﻨﺸﺎط ُﻴﺸﺘرط ﻝﻤزاوﻝﺘﻪ ﺼدور ﺘرﺨﻴص ﻤن اﻝﺠﻬﺔ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺸرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط ﺒﺎﻝدوﻝﺔ أو ﺨﺎرج اﻝدوﻝﺔ إﻻ ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺨﻴص ﻤن ﺘﻠك
اﻝﺠﻬﺔ وﺘﻘدﻴم ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺘراﺨﻴص ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ
رأﺴﻤﺎل اﻝﺒﻨك
اﻝﻤﺎدة )(6
اﻝﻤﺼدر
رأس اﻝﻤﺎل ُ

ﺤدد رأس ﻤﺎل اﻝﺒﻨك اﻝﻤﺼدر ﺒﻤﺒﻠﻎ  1,848,000,017درﻫم )ﻤﻠﻴﺎر وﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ وﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
وأرﺒﻌون ﻤﻠﻴوﻨﺎً وﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸر درﻫم( ﻤوزع ﻋﻠﻰ  1,848,000,017ﺴﻬم )ﻤﻠﻴﺎر وﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ
وﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وأرﺒﻌون ﻤﻠﻴوﻨﺎً وﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﺴﻬﻤﺎً( ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺴﻬم  1درﻫم )درﻫم واﺤد( ،ﻤدﻓوع
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ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل وﺠﻤﻴﻊ أﺴﻬم اﻝﺒﻨك ﻤن ذات اﻝﻔﺌﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق
واﻹﻝﺘزاﻤﺎت.
اﻝﻤﺎدة )(7
ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺠﻤﻴﻊ أﺴﻬم اﻝﺒﻨك أﺴﻤﻴﺔ وﻴﺠب أن ﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤواطﻨﻲ دوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ أي وﻗت طوال ﻤدة ﺒﻘﺎء اﻝﺒﻨك ﻋن ) %(70ﻤن رأس اﻝﻤﺎل ،وأﻻ ﺘزﻴد
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤواطﻨﻲ دول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ أي وﻗت طوال ﻤدة ﺒﻘﺎء اﻝﺒﻨك ﻋن
) %(20ﻤن رأس اﻝﻤﺎل ،و أﻻ ﺘزﻴد ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺎ ﻋداﻫم ﻤن ﻏﻴر ﻤواطﻨﻲ اﻝدوﻝﺔ أو
ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ أي وﻗت طوال ﻤدة ﺒﻘﺎء اﻝﺒﻨك ﻋن ) %(10ﻤن رأس اﻝﻤﺎل.
اﻝﻤﺎدة )(8
إﻝﺘزام اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻗﺒل اﻝﺒﻨك
ﻻ ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون ﺒﺄﻴﺔ إﻝﺘزاﻤﺎت أو ﺨﺴﺎﺌر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨك إﻻ ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬم ﺒﺎﻝﺒﻨك.
اﻝﻤﺎدة )(9
اﻹﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ وﻗ اررات اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺴﻬم ﻗﺒول اﻝﻤﺴﺎﻫم اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﻨك وﻗ اررات ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺴﺎﻫم أن ﻴطﻠب إﺴﺘرداد ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل .
اﻝﻤﺎدة )(10
ﻋدم ﺘﺠزﺌﺔ اﻝﺴﻬم
اﻝﺴﻬم ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠزﺌﺔ وﻤﻊ ذﻝك إذا آﻝت ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺴﻬم إﻝﻰ ﻋدة ورﺜﺔ أو ﺘﻤﻠﻜﻪ أﺸﺨﺎص
ﻤﺘﻌددون وﺠب أن ﻴﺨﺘﺎروا ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻬم ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺒﻨك ،وﻴﻜون ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص
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ﻤﺴؤوﻝﻴن ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤن ﻋن اﻹﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺴﻬم ،وﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم إﺘﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ
إﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻬم ﻴﺠوز ﻷي ﻤﻨﻬم اﻝﻠﺠوء ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﺘﻌﻴﻴﻨﻪ وﻴﺘم إﺨطﺎر
اﻝﺒﻨك واﻝﺴوق ﺒﻘرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن.
اﻝﻤﺎدة )(11
ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺴﻬم
ﻜل ﺴﻬم ﻴﺨول ﻤﺎﻝﻜﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﺤﺼﺔ ﻏﻴرﻩ ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤوﺠودات
اﻝﺒﻨك ﻋﻨد ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ وﻓﻲ اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد وﺤﻀور ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻗ ارراﺘﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة )(12
اﻝﺘﺼرف ﺒﺎﻷﺴﻬم
ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺒﻨك اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻝﻘ اررات اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤدرج ﻓﻴﻪ ﺒﺸﺄن
إﺼدار وﺘﺴﺠﻴل أﺴﻬم اﻝﺒﻨك وﺘداوﻝﻬﺎ وﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ورﻫﻨﻬﺎ وﺘرﺘﻴب أي ﺤﻘوق ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻻ
أي ﺘﻨﺎزل ﻋن أﺴﻬم اﻝﺒﻨك أو اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ أو رﻫﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي وﺠﻪ ،إذا ﻜﺎن
ﻴﺠوز ﺘﺴﺠﻴل ّ
ﻤن ﺸﺄن اﻝﺘﻨﺎزل أو اﻝﺘﺼرف او اﻝرﻫن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ واﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ
ﻤﻨﻪ أو اﻷﻨظﻤﺔ.
اﻝﻤﺎدة )(13
ورﺜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫم وداﺌﻨﻴﻪ
 -1ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻓﺎة أﺤد اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن ﻴﻜون ورﻴﺜﻪ ﻫو اﻝﺸﺨص اﻝوﺤﻴد اﻝذي
ﺘواﻓق اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺄن ﻝﻪ ﺤﻘوق ﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ أﺴﻬم اﻝﻤﺘوﻓﻲ وﻴﻜون ﻝﻪ اﻝﺤق
ﻓﻲ اﻷرﺒﺎح واﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻠﻤﺘوﻓﻲ ﺤق ﻓﻴﻬﺎ .وﻴﻜون ﻝﻠورﻴث ﺒﻌد
ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ،ذات اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻜﺎن
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ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘوﻓﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ،وﻻ ﺘٌﻌﻔﻰ ﺘرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫم اﻝﻤﺘوﻓﻲ ﻤن
أي اﻝﺘزام ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘص ﺒﺄي ﺴﻬم ﻜﺎن ﻴﻤﻠﻜﻪ وﻗت اﻝوﻓﺎة.
 -2ﻴﺠب ﻋﻠﻰ أي ﺸﺨص ﻴﺼﺒﺢ ﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ أﻴﺔ أﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝوﻓﺎة أو
إﻓﻼس أي ﻤﺴﺎﻫم أو ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﻤر ﺤﺠز ﺼﺎدر ﻋن أﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﻴﻘوم
ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً:
أ -ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺤق إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة.
ب -أن ﻴﺨﺘﺎر إﻤﺎ أن ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻜﻤﺴﺎﻫم أو أن ﻴﺴﻤﻲ ﺸﺨﺼﺎً ﻝﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
ﻜﻤﺴﺎﻫم ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘص ﺒذﻝك اﻝﺴﻬم ،وذﻝك دون إﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤرﻋﻴﺔ
ﻝدى اﻝﺴوق وﻗت اﻝوﻓﺎة أو اﻹﻓﻼس أو ﺼدور ﻗرار اﻝﺤﺠز.
 -3ﻻ ﻴﺠوز ﻝورﺜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫم أو ﻝداﺌﻨﻴﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺠﺔ ﻜﺎﻨت أن ﻴطﻠﺒوا وﻀﻊ اﻷﺨﺘﺎم ﻋﻠﻰ
دﻓﺎﺘر اﻝﺸرﻜﺔ أو ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ وﻻ أن ﻴطﻠﺒوا ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ أو ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻝﻌدم إﻤﻜﺎن
اﻝﻘﺴﻤﺔ وﻻ أن ﻴﺘدﺨﻠوا ﺒﺄﻴﺔ طرﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ إدارة اﻝﺸرﻜﺔ وﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم ﻝدى
اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘوﻗﻬم اﻝﺘﻌوﻴل ﻋﻠﻰ ﻗواﺌم ﺠرد اﻝﺸرﻜﺔ وﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻗ اررات
ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ.
اﻝﻤﺎدة )(14
زﻴﺎدة أو ﺘﺨﻔﻴض رأس اﻝﻤﺎل
أ.

ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي واﻝﻬﻴﺌﺔ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻴﺠوز زﻴﺎدة
رأﺴﻤﺎل اﻝﺒﻨك اﻝﻤﺼدر ﺒﺈﺼدار أﺴﻬم ﺠدﻴدة ﺒﻨﻔس اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬم اﻷﺼﻠﻴﺔ أو
ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻋﻼوة إﺼدار إﻝﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﺘﺨﻔﻴض رأس ﻤﺎل اﻝﺒﻨك اﻝﻤﺼدر.

ب .وﻻ ﻴﺠوز إﺼدار اﻷﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة ﺒﺄﻗل ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺴﻤﻴﺔ ٕواذا ﺘم إﺼدارﻫﺎ ﺒﺄﻜﺜر ﻤن
ذﻝك أﻀﻴف اﻝﻔرق إﻝﻰ اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ،وﻝو ﺠﺎوز اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺒذﻝك ﻨﺼف
رأﺴﻤﺎل اﻝﺒﻨك اﻝﻤﺼدر .
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ج.

وﺘﻜون زﻴﺎدة رأس ﻤﺎل اﻝﺒﻨك اﻝﻤﺼدر أو ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﺨﺎص ﻴﺼدر ﻤن
اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ إﻗﺘراح ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن وﺒﻌد ﺴﻤﺎع ﺘﻘرﻴر
ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ أي ﺘﺨﻔﻴض ،وﻋﻠﻰ أن ﻴﺒﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝزﻴﺎدة ﻤﻘدارﻫﺎ وﺴﻌر
إﺼدار اﻷﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة وﻴﺒﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤﻘدار ﻫذا اﻝﺘﺨﻔﻴض وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻩ.

د.

ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺤق اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻜﺘﺘﺎب ﺒﺎﻷﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة وﻴﺴري ﻋﻠﻰ اﻹﻜﺘﺘﺎب
وﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤن ﺤق
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم اﻝﻘواﻋد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻜﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺴﻬم اﻷﺼﻠﻴﺔ ُ
اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻜﺘﺘﺎب ﺒﺎﻷﺴﻬم اﻝﺠدﻴدة ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-1دﺨول ﺸرﻴك إﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻴؤدي اﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻝﻠﺒﻨك وزﻴﺎدة رﺒﺤﻴﺘﻪ.
-2ﺘﺤوﻴل اﻝدﻴون اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤــﺔ اﻹﺘﺤﺎدﻴﺔ واﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ و اﻝﺒﻨوك وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻤوﻴل إﻝﻰ أﺴﻬم ﻓﻲ
رأﺴﻤﺎل اﻝﺒﻨك.
 - 3ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﻔﻴز ﻤوظﻔﻲ اﻝﺒﻨك ﻤن ﺨﻼل إﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬدف ﻝﻠﺘﺤﻔﻴز ﻋﻠﻰ
اﻻداء اﻝﻤﺘﻤﻴز وزﻴﺎدة رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺒﻨك ﺒﺘﻤﻠك اﻝﻤوظﻔﻴن ﻷﺴﻬﻤﻪ.
-4ﺘﺤوﻴل اﻝﺴﻨدات :اﻝﻤﺼدرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﻨك اﻝﻰ أﺴﻬم ﻓﻴﻪ.

وﻓﻲ اﻻﺤوال اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﺒﻨود أرﻗﺎم ) (3.2.1أﻋﻼﻩ ﻴﺘﻌﻴن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ
اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي واﻝﻬﻴﺌﺔ ٕواﺴﺘﺼدار ﻗرار ﺨﺎص ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ٕواﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﺸروط
واﻝﻀواﺒط اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن.

اﻝﻤﺎدة )(15
ﺤق اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺘر وﻤﺴﺘﻨدات اﻝﺒﻨك
ﻝﻠﻤﺴﺎﻫم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺘر اﻝﺒﻨك ووﺜﺎﺌﻘﻪ وﻜذﻝك ﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨدات أو وﺜﺎﺌق
ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺼﻔﻘﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﻨك ﺒﺈﺒراﻤﻬﺎ ﻤﻊ أﺤد اﻹطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺈذن ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو
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ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻗواﻋد وأﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي ذات
اﻝﺼﻠﺔ.
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث
ﺴﻨدات اﻝﻘرض
اﻝﻤﺎدة )(16
إﺼدار ﺴﻨدات اﻝﻘرض
ﻴﻜون ﻝﻠﺒﻨك ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﺨﺎص ﺼﺎدر ﻤن ﺠﻤﻌﻴﺘﻪ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺼرف
اﻝﻤرﻜزي واﻝﻬﻴﺌﺔ أن ﻴﻘرر إﺼدار ﺴﻨدات ﻗرض ﻤن أي ﻨوع  ،وﻴﺒﻴن اﻝﻘرار ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻨدات
وﺸروط إﺼدارﻫﺎ وﻤدى ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺤوﻴل إﻝﻰ أﺴﻬم ،وﻝﻪ أن ﻴﺼدر ﻗ ار ار ﺒﺘﻔوﻴض ﻤﺠﻠس
اﻹدارة ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤوﻋد إﺼدار اﻝﺴﻨدات ﻋﻠﻰ أﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻝﺘﻔوﻴض.
اﻝﻤﺎدة )(17
ﺘداول اﻝﺴﻨدات
أ .ﻴﺠوز ﻝﻠﺒﻨك أن ﻴﺼدر ﺴﻨدات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻗﺎﺒﻠﺔ أو ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤول إﻝﻰ
أﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ﺒﻘﻴم ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻝﻜل إﺼدار.
ب .ﻴﻜون اﻝﺴﻨد إﺴﻤﻴﺎً وﻻ ﻴﺠوز إﺼدار اﻝﺴﻨدات ﻝﺤﺎﻤﻠﻬﺎ.
ج .اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﻲ ﺘﺼدر ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻗرض واﺤد ﺘﻌطﻲ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺤﻘوﻗﺎً ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ وﻴﻘﻊ ﺒﺎطﻼً
ﻜل ﺸرط ﻴﺨﺎﻝف ذﻝك.
اﻝﻤﺎدة )(18
اﻝﺴﻨدات اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤول ﻷﺴﻬم
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ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺤوﻴل اﻝﺴﻨدات إﻝﻰ أﺴﻬم إﻻ إذا ُﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ إﺘﻔﺎﻗﻴﺎت أو وﺜﺎﺌق أو ﻨﺸرة
اﻹﺼدار ،ﻓﺈذا ﺘﻘرر اﻝﺘﺤوﻴل ﻜﺎن ﻝﻤﺎﻝك اﻝﺴﻨد وﺤدﻩ اﻝﺤق ﻓﻲ ﻗﺒول اﻝﺘﺤوﻴل أو ﻗﺒض
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨد ﻤﺎ ﻝم ﺘﺘﻀﻤن إﺘﻔﺎﻗﻴﺎت أو وﺜﺎﺌق أو ﻨﺸرة اﻹﺼدار إﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴل
ﻷﺴﻬم ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﻌﻴن ﺘﺤوﻴل اﻝﺴﻨدات ﻷﺴﻬم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤن
اﻝطرﻓﻴن ﻋﻨد اﻹﺼدار.
اﻝﺒﺎب اﻝراﺒﻊ
ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺒﻨك
اﻝﻤﺎدة )(19
إدارة اﻝﺒﻨك
أ.ﻴﺘوﻝﻰ إدارة اﻝﺒﻨك ﻤﺠﻠس إدارة ﻤﻜون ﻤن ﻋدد ) (7ﻋﻀواً )ﺴﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء( ﺘﻨﺘﺨﺒﻬم
اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت اﻝﺴري اﻝﺘراﻜﻤﻲ.
ب .ﻴﺠب ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال أن ﺘﻜون أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬم اﻝرﺌﻴس ﻤن ﻤواطﻨﻲ
اﻝدوﻝﺔ.
اﻝﻤﺎدة )(20
اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻹدارة
أ .ﻴﺘوﻝﻰ ﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻝﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻤﻴﻼدﻴﺔ ،وﻓﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤدة ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﺠﻠس ،وﻴﺠوز إﻋﺎدة إﻨﺘﺨﺎب اﻷﻋﻀﺎء اﻝذﻴن إﻨﺘﻬت ﻤدة
ﻋﻀوﻴﺘﻬم .
ب.

ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة أن ﻴﻌﻴن أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤراﻜز اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠو ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن

ﻴﻌرض ﻫذا اﻝﺘﻌﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ أول إﺠﺘﻤﺎع ﻝﻬﺎ ﻹﻗرار ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم أو
ﺘﻌﻴﻴن ﻏﻴرﻫم.
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ج .ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻹﺘﺤﺎدﻴﺔ أو اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس إدارة
اﻝﺒﻨك ﺒﻤوﺠب ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ رأﺴﻤﺎل اﻝﺒﻨك ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة ) (148ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت ،
إذا ﺒﻠﻐت اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺎﻏرة رﺒﻊ ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس أو أﻜﺜر ﺨﻼل ﻤدة وﻻﻴﺔ ﻤﺠﻠس
اﻹدارة وﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس دﻋوة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻺﺠﺘﻤﺎع ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن
ﺘﺎرﻴﺦ ﺸﻐر آﺨر ﻤرﻜز ﻹﻨﺘﺨﺎب ﻤن ﻴﻤﻸ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺎﻏرة ،وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﻴﻜﻤل
اﻝﻌﻀو اﻝﺠدﻴد ﻤدة ﺴﻠﻔﻪ.
د .ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻝﻠﺒﻨك ﻤﻘرر ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة ،وﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻜون ﻤﻘرر اﻝﻤﺠﻠس ﻤن
أﻋﻀﺎﺌﻪ.
ه .إذا ﺘﻐﻴب أﺤد أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻋن ﺤﻀور ﺜﻼث ﺠﻠﺴﺎت ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ أو ﺨﻤس
ﺠﻠﺴﺎت ﻤﺘﻘطﻌﺔ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺠﻠس اﻹدارة دون ﻋذر ﻴﻘﺒﻠﻪ ﻤﺠﻠس اﻻدارة أُﻋﺘﺒر
ﻤﺴﺘﻘﻴﻼً.
و .ﻴﺸﻐر أﻴﻀﺎً ﻤﻨﺼب ﻋﻀو اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺤﺎل أن ذﻝك اﻝﻌﻀو:
 -1ﺘوﻓﻰ أو أﺼﻴب ﺒﻌﺎرض ﻤن ﻋوارض اﻷﻫﻠﻴﺔ
 -2أدﻴن ﺒﺄﻴﺔ ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻝﺸرف واﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﻤوﺠب ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎت
 -3أﻋﻠن إﻓﻼﺴﻪ أو ﺘوﻗف ﻋن دﻓﻊ دﻴوﻨﻪ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻝو ﻝم ﻴﻘﺘرن ذﻝك ﺒﺈﺸﻬﺎر
إﻓﻼﺴﻪ
 -4اﺴﺘﻘﺎل ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺒﻤوﺠب إﺸﻌﺎر ﺨطﻲ أرﺴﻠﻪ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ
 -5اﻨﺘﻬت ﻤدة ﻋﻀوﻴﺘﻪ وﻝم ﻴﻌد اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ
 -6ﺼدر ﻗ ارر ﺨﺎص ﻋن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻌزﻝﻪ
ز .إذا ﺘﻘرر ﻋزل ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻼ ﻴﺠوز إﻋﺎدة ﺘرﺸﻴﺤﻪ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻗﺒل
ﻤﻀﻲ ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻋزﻝﻪ.

اﻝﻤﺎدة )(21
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ﺤﺎﻻت ﺘﻌﻴﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة
إﺴﺘﺜﻨﺎءاً ﻤن وﺠوب إﺘﺒﺎع آﻝﻴﺔ اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝذي ﻴﺘﻌﻴن أن ﻴﺴﺒق
إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘرر اﻨﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻹﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ووﻓﻘﺎً ﻝﺤﻜم اﻝﻤﺎدة
) (2/144ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ،ﻴﺠوز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ أن ﺘﻌﻴن ﻋدداً ﻤن
اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ذوي اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ﻋﻠﻰ أﻻ
ﻴﺘﺠﺎوز ﺜﻠث ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤددﻴن ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺤﻘق أﻴﺎً ﻤن اﻝﺤﺎﻻت
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ.

ﻋدم ﺘواﻓر اﻝﻌدد اﻝﻤطﻠوب ﻤن اﻝﻤرﺸﺤﻴن ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ
ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﺸﻜل ﻴؤدي اﻝﻰ ﻨﻘص ﻋدد أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻋن اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ
ﻝﺼﺤﺔ إﻨﻌﻘﺎدﻩ.

ب .اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝذﻴن ﺘم ﺘﻌﻴﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺎﻏرة
ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس اﻹدارة.
ج.

إﺴﺘﻘﺎﻝﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة أﺜﻨﺎء إﻨﻌﻘﺎد إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﻌﻴﻴن
ﻤﺠﻠس ﻤؤﻗت ﻝﺘﻴﺴﻴر أﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨك ﻝﺤﻴن ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس.

اﻝﻤﺎدة )(22
ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس
ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة أن ﻴﻘدم ﻝﻠﺒﻨك ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .1اﻝﺴﻴرة اﻝذاﺘﻴﺔ ﻤوﻀﺤﺎً ﺒﻬﺎ اﻝﺨﺒرات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﻊ ﺘﺤدﻴد ﺼﻔﺔ
اﻝﻌﻀو اﻝﺘﻰ ﻴﺘرﺸﺢ ﻝﻬﺎ )ﺘﻨﻔﻴذي /ﻏﻴر ﺘﻨﻔﻴذي  /ﻤﺴﺘﻘل(.
 .2إﻗرار ﺒﺈﻝﺘزاﻤﻪ ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻘ اررات اﻝﻤﻨﻔذﻩ ﻝﻪ واﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﻨك،
وأﻨﻪ ﺴوف ﻴﺒذل ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝﺸﺨص اﻝﺤرﻴص ﻓﻲ إداء ﻋﻤﻠﻪ.
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 .3ﺒﻴﺎن ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻝﺸرﻜﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴزاول اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ أو ﻴﺸﻐل ﻋﻀوﻴﺔ
ﻤﺠﺎﻝس إداراﺘﻬﺎ وﻜذﻝك أي ﻋﻤل ﻴﻘوم ﺒﻪ ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻴﺸﻜل
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠﺒﻨك.
 .4إﻗرار ﺒﻌدم ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻤرﺸﺢ ﻝﻠﻤﺎدة ) (149ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت.
 .5ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺸﺨص اﻹﻋﺘﺒﺎري ﻴﺘﻌﻴن إرﻓﺎق ﻜﺘﺎب رﺴﻤﻲ ﻤن اﻝﺸﺨص
اﻹﻋﺘﺒﺎري ﻤﺤدد ﻓﻴﻪ أﺴﻤﺎء ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ اﻝﻤرﺸﺤﻴن ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة.
 .6ﺒﻴﺎن ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﻴﺴﺎﻫم أو ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ وﻋدد اﻷﺴﻬم أو
اﻝﺤﺼص ﻓﻴﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة )(23
إﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ
أ .ﻴﻨﺘﺨب ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ رﺌﻴﺴﺎ وﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻠرﺌﻴس وﻴﻘوم ﻨﺎﺌب اﻝرﺌﻴس ﻤﻘﺎم
اﻝرﺌﻴس ﻋﻨد ﻏﻴﺎﺒﻪ أو ﻗﻴﺎم ﻤﺎﻨﻊ ﻝدﻴﻪ .
ب.

ﻴﺤق ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة أن ﻴﻨﺘﺨب ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻀوا ﻤﻨﺘدﺒﺎً ﻝﻺدارة ،وﻴﺤدد

اﻝﻤﺠﻠس إﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ وﻤﻜﺎﻓﺂﺘﻪ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﻜون ﻝﻪ أن ﻴﺸﻜل ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻝﺠﻨﺔ أو
أﻜﺜر ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﻌض إﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ أو ﻴﻌﻬد إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺴﻴر اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺒﻨك وﺘﻨﻔﻴذ ﻗ اررات
اﻝﻤﺠﻠس.
اﻝﻤﺎدة )(24
ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﺠﻠس اﻹدارة
أ .ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻠطﺎت ﻓﻲ إدارة اﻝﺒﻨك واﻝﻘﻴﺎم ﺒﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻨﻴﺎﺒﺔ
ﻋن اﻝﺒﻨك ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫو ﻤﺼرح ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ،وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏراﻀﻪ ،وﻻ ﻴﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺼﻼﺤﻴﺎت إﻻ ﻤﺎ إﺤﺘﻔظ ﺒﻪ ﻗﺎﻨون
اﻝﺸرﻜﺎت أو اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
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ب .ﻴﻀﻊ ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﺌون اﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺸؤون اﻝﻤوظﻔﻴن
وﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻊ اﻝﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨظﻴم أﻋﻤﺎﻝﻪ ٕواﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ

وﺘوزﻴﻊ اﻹﺨﺘﺼﺎﺼﺎت واﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺎت.

ج .مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له الصادرة عن الھيئة يُفوض
ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎرات اﻝﺒﻨك أو رﻫن أﻤواﻝﻪ اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ أو إﺒراء ذﻤﺔ
ﻤدﻴﻨﻲ اﻝﺒﻨك ﻤن إﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم أو إﺠراء اﻝﺼﻠﺢ واﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜﻴم".
اﻝﻤﺎدة )(25
ﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻨك
أ .ﻴﻤﻠك ﺤق اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋن اﻝﺒﻨك ﻋﻠﻰ إﻨﻔراد ﻜل ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو أي ﻋﻀو
آﺨر ﻴﻔوﻀﻪ اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺤدود ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻹدارة .
ب.

ﻴﻜون رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝﻤﻤﺜل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺒﻨك أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻐﻴر.

ج .ﻴﺠوز ﻝرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة أن ﻴﻔوض ﻏﻴرﻩ ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺒﻌض
ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ.
د .ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة أن ﻴﻔوض رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ إﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل
ﻤطﻠق.
اﻝﻤﺎدة )(26
ﻤﻜﺎن إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺠﻠس
ﻴﻌﻘد ﻤﺠﻠس اﻹدارة إﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺒﻨك أو ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن آﺨر ﻴواﻓق ﻋﻠﻴﻪ
أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة .
اﻝﻤﺎدة )(27
اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺠﻠس واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻗ ارراﺘﻪ
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ﻻ ﻴﻜون إﺠﺘﻤﺎع ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺼﺤﻴﺤﺎ إﻻ ﺒﺤﻀور أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎً ،و

أ.

ﻴﺠوز ﻝﻌﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة أن ﻴﻨﻴب ﻋﻨﻪ ﻏﻴرﻩ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت،
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻨوب ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻋن أﻜﺜر ﻤن ﻋﻀو واﺤد
وﻴﻜون ﻝﻬذا اﻝﻌﻀو ﺼوﺘﺎن.
ب.

ِ
ﺒﺼوﺘﻪ ﻋن اﻝﻌﻀو
ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﻤراﺴﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻀو اﻝﻨﺎﺌب اﻹدﻻء

اﻝﻐﺎﺌب وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﺘم ﺘﺤدﻴدﻩ ﻓﻲ ﺴﻨد اﻹﻨﺎﺒﺔ.
ج.

ﺘﺼدر ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺼوات اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﺎﻀرﻴن واﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ٕواذا

د.

ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀر إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻝﺠﺎﻨﻪ ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻨظر

ﺘﺴﺎوت اﻷﺼوات رﺠﺢ اﻝﺠﺎﻨب اﻝذي ﻤﻨﻪ اﻝرﺌﻴس أو ﻤن ﻴﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ .

ﻓﻴﻬﺎ واﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ ﺘم إﺘﺨﺎذﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك أﻴﺔ ﺘﺤﻔظﺎت ﻝﻸﻋﻀﺎء أو آراء ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ
ﻋﺒروا ﻋﻨﻬﺎ ،وﻴﺠب ﺘوﻗﻴﻊ ﻤﻘرر اﻻﺠﺘﻤﺎع وﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺴودات
ﻤﺤﺎﻀر إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻗﺒل إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺘرﺴل ﻨﺴﺦ ﻤن ﻫذﻩ
اﻝﻤﺤﺎﻀر ﻝﻸﻋﻀﺎء ﺒﻌد اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻝﻺﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬﺎ ،وﺘﺤﻔظ ﻤﺤﺎﻀر إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺠﻠس
اﻹدارة وﻝﺠﺎﻨﻪ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻘرر ﻤﺠﻠس اﻹدارة وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﻤﺘﻨﺎع أﺤد اﻷﻋﻀﺎء ﻋن اﻝﺘوﻗﻴﻊ
ُﻴﺜﺒت إﻋﺘراﻀﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻀر وﺘُذﻜر أﺴﺒﺎب اﻹﻋﺘراض ﺤﺎل إﺒداﺌﻬﺎ ،وﻴﻜون اﻝﻤوﻗﻌون
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻀر ﻤﺴؤوﻝﻴن ﻋن ﺼﺤﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝواردة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻴﻠﺘزم اﻝﺒﻨك ﺒﺎﻝﻀواﺒط
اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن.
ه.

ﻴﺠوز اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺒﻨك ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﻤﻊ ﻀرورة ﻤراﻋﺎة اﻹﺠراءات واﻝﻀواﺒط اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن.
اﻝﻤﺎدة )(28
إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺠﻠس واﻝدﻋوة ﻹﻨﻌﻘﺎدﻩ

 .1ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻋدد ) (4إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
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ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋوة ﺨطﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة ،أو ً
 .2ﻴﻜون اﻹﺠﺘﻤﺎع ً
طﻠب ﺨطﻲ ﻴﻘدﻤﻪ ﻋﻀوﻴن ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺘوﺠﻪ اﻝدﻋوة ﻗﺒل أﺴﺒوع
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن اﻝﻤوﻋد اﻝﻤﺤدد ﻤﺸﻔوﻋﺔ ﺒﺠدول اﻷﻋﻤﺎل.
اﻝﻤﺎدة )(29
ﻗ اررات اﻝﺘﻤرﻴر
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ إﻝﺘزام ﻤﺠﻠس اﻻدارة ﺒﺎﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻌدد إﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ اﻝواردة ﺒﺎﻝﻤﺎدة ) (28ﻤن

ﻫذا اﻝﻨظﺎم ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة وفقا ً للضوابط الصادرة عن الھيئة بھذا الشأن
إﺼدار ﺒﻌض ﻗ ارراﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤرﻴر /اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝطﺎرﺌﺔ وﺘُﻌﺘﺒر ﺘﻠك اﻝﻘ اررات ﺼﺤﻴﺤﺔ
وﻨﺎﻓذة ﻜﻤﺎ ﻝو أﻨﻬﺎ إﺘﺨذت ﻓﻲ إﺠﺘﻤﺎع ﺘﻤت اﻝدﻋوة اﻝﻴﻪ وﻋﻘد أﺼوﻻً ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ .ﻤواﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘدﻋﻲ إﺼدار
اﻝﻘرار ﺒﺎﻝﺘﻤرﻴر ﺤﺎﻝﺔ طﺎرﺌﺔ.
ب .ﺘﺴﻠﻴم ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝﻘرار ﻤﻜﺘوب ﺨطﻴﺎً ﻝﻠﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﺼﺤوﺒﺎً ﺒﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨدات واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻤراﺠﻌﺘﻪ.
ج .ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻴﺘم اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار
ﺒﺎﻝﺘداول ﺒﺘوﻗﻴﻊ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة.
د .ﻴﺠب اﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺨطﻴﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻤن ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝﺼﺎدرة
ﺒﺎﻝﺘﻤرﻴر /اﻝﺘداول ﻤﻊ ﻀرورة ﻋرﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة
ﻝﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺒﻤﺤﻀر إﺠﺘﻤﺎﻋﻪ.
اﻝﻤﺎدة )(30
إﺸﺘراك ﻋﻀو اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﻨﺎﻓس ﻝﻠﺒﻨك
ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻌﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﻐﻴر ﻤواﻓﻘﺔ ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك ﺘﺠدد ﺴﻨوﻴﺎ أن
ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ أي ﻋﻤل ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺒﻨك أو أن ﻴﺘﺠر ﻝﺤﺴﺎﺒﻪ أو ﻝﺤﺴﺎب ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ أﺤد
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ﻓروع اﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﻴزاوﻝﻪ اﻝﺒﻨك ،وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴﻔﺸﻲ أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﺨص
اﻝﺒﻨك ٕواﻻ ﻜﺎن ﻝﻪ أن ﻴطﺎﻝﺒﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌوﻴض أو ﺒﺈﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤرﺒﺤﺔ اﻝﺘﻲ زاوﻝﻬﺎ ﻝﺤﺴﺎﺒﻪ
ﻜﺄﻨﻬﺎ أﺠرﻴت ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺒﻨك.
اﻝﻤﺎدة )(31
ﺘﻌﺎرض اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ
أ .ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻀو ﻓﻲ ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺒﻨك ﺘﻜون ﻝﻪ أو ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻝﺘﻰ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﻤﺠﻠس
اﻹدارة ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ أو ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺔ أو ﺘﻌﺎﻤل ﺘُﻌرض ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس
اﻹدارة ﻹﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻤﺠﻠس ذﻝك وأن ﻴﺜﺒت إﻗ اررﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﻀر
اﻝﺠﻠﺴﺔ ،وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ اﻹﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻘرار اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ﺸﺄن
ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ.
ب .إذا ﺘﺨﻠّف ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻋن إﺒﻼغ اﻝﻤﺠﻠس وﻓﻘﺎً ﻝﺤﻜم اﻝﺒﻨد )أ( ﻤن ﻫذﻩ
اﻝﻤﺎدة ﺠﺎز ﻝﻠﺒﻨك أو ﻷي ﻤن ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻪ اﻝﺘﻘدم ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺒطﺎل اﻝﻌﻘد أو
إﻝزام اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺨﺎﻝف ﺒﺄداء أي رﺒﺢ أو ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﺤﻘﻘت ﻝﻪ ﻤن اﻝﺘﻌﺎﻗد وردﻩ ﻝﻠﺒﻨك.
اﻝﻤﺎدة )(32
ﻤﻨﺢ اﻝﻘروض ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻻدارة
ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺼﺎرف ،ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺒﻨك ﺘﻘدﻴم ﻗروﻀﺎ أو ﺴﻠﻔﺎ أو ﻤﻨﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼت
إﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻰ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻪ أو اﻝﻰ ﻤدﻴرﻴﻪ أو ﻤن ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬم أو ﺘﻘدﻴم أﻴﺔ
ﻀﻤﺎﻨﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘروض ﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻬم إﻻ ﺒﺘرﺨﻴص ﻤﺴﺒق ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة وﻴﺠب أن
ﻴﺠدد ﻫذا اﻝﺘرﺨﻴص ﻜل ﺴﻨﺔ ،وﻻ ﻴﺸﻤل ﻫذا اﻝﺤظر ﺨﺼم اﻝﺴﻨدات اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ أو إﻋطﺎء
اﻝﻜﻔﺎﻻت أو ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ".
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اﻝﻤﺎدة )(33
ﺘﻌﺎﻤل اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك
ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ أن ﻴﺴﺘﻐل أي ﻤﻨﻬم ﻤﺎ أﺘﺼل ﺒﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺤﻜم
ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻻدارة أو وظﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻪ أو ﻝﻐﻴرﻩ أﻴﺎ ﻜﺎﻨت
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻜون
ﻷي ﻤﻨﻬم ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻊ أي ﺠﻬﺔ ﺘﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﻴراد ﺒﻬﺎ إﺤداث ﺘﺄﺜﻴر
ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼدرﺘﻪ اﻝﺒﻨك.
اﻝﻤﺎدة )(34
اﻝﺼﻔﻘﺎت ﻤﻊ اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ
أ .ﻴﺠوز ﻝﻠﺒﻨك ﻋﻘد ﺼﻔﻘﺎت ﻤﻊ اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻸﻨطﻤﺔ واﻝﻘ اررات
اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي ﻝدوﻝﺔ اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة.
ب .ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﺎدة – وﻋطﻔﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘرة ) أ ( أﻋﻼﻩ ،ﻻ
ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻋﻘد ﺼﻔﻘﺎت ﻤﻊ اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة
ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎوز  %5ﻤن رأﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼدر ،وﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻝك وﻴﺘم ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺼﻔﻘﺎت ﺒواﺴطﺔ ﻤﻘﻴم ﻤﻌﺘﻤد ﻝدى اﻝﻬﻴﺌﺔ،
وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺸرﻜﺔ أن ﻴﺸﺘﻤل ﺘﻘرﻴرﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن ﺒﺼﻔﻘﺎت ﺘﻌﺎرض
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻝﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺔ وأي ﻤن اﻷطراف ذات
اﻝﻌﻼﻗﺔ واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ أُﺘﺨذت ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.

اﻝﻤﺎدة )(35
ﺘﻌﻴﻴن اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذي و /أو اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم
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ﻤدﻴر ﻋﺎﻤﺎً ﻝﻠﺒﻨك أو ﻋدة ﻤدﻴرﻴن أو
ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝﺤق ﻓﻲ أن ﻴﻌﻴن رﺌﻴﺴﺎً ﺘﻨﻔﻴذﻴﺎً و /أو
اً
وﻜﻼء ﻤﻔوﻀﻴن وأن ﻴﺤدد ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬم وﺸروط ﺨدﻤﺎﺘﻬم ورواﺘﺒﻬم وﻤﻜﺎﻓﺂﺘﻬم ،وﻻ ﻴﺠوز
ﻝﻠرﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذي أو اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﻨك أن ﻴﻜون رﺌﻴﺴﺎً ﺘﻨﻔﻴذﻴﺎً أو ﻤدﻴ اًر ﻋﺎﻤﺎً ﻝﺸرﻜﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ أﺨرى.
اﻝﻤﺎدة )(36
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋن إﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺒﻨك
أ .ﻻ ﻴﻜون أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤﺴﺌوﻝﻴن ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺒﻨك
اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬم ﻜﺄﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس إدارة وذﻝك ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻻ ﻴﺘﺠﺎوزون ﻓﻴﻪ
ﺤدود ﺴﻠطﺎﺘﻬم .
ب .ﻴﻠﺘزم اﻝﺒﻨك ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﺠرﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺤدود إﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋن
ﺘﻌوﻴض ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻤن اﻝﻀرر ﻋن اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴر اﻝﻤﺸروﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤن رﺌﻴس وأﻋﻀﺎء
اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ إدارة اﻝﺒﻨك.
اﻝﻤﺎدة )(37
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺒﻨك واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻝﻐﻴر
أ .أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤﺴؤوﻝون ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺒﻨك واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻝﻐﻴر ﻋن ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل
وﻗﺎﻨون

اﻝﻐش ٕواﺴﺎءة اﺴﺘﻌﻤـﺎل اﻝﺴﻠطﺔ ،وﻋن ﻜل ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت
اﻝﻤﺼﺎرف وﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ،وﻋن اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ اﻹدارة ،وﻴﺒطل ﻜل ﺸرط ﻴﻘﻀﻲ
ﺒﻐﻴر ذﻝك.
ب .ﺘﻘﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨد )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء
ﻤﺠﻠس اﻹدارة إذا ﻨﺸﺄ اﻝﺨطﺄ ﻋن ﻗرار ﺼدر ﺒﺈﺠﻤﺎع اﻵراء ،أﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻘرار
ﻤﺤل اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ ﺼﺎد اًر ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻪ اﻝﻤﻌﺎرﻀون ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨوا ﻗد أﺜﺒﺘوا
إﻋﺘراﻀﻬم ﺒﻤﺤﻀر اﻝﺠﻠﺴﺔ ،ﻓﺈذا ﺘﻐﻴب أﺤد اﻷﻋﻀﺎء ﻋن اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺼدر
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ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘرار ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ إﻻ إذا ﺜﺒت ﻋدم ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻝﻘرار أو ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ ﻤﻊ ﻋدم
إﺴﺘطﺎﻋﺘﻪ اﻹﻋﺘراض ﻋﻠﻴﻪ.
اﻝﻤﺎدة ) ( 38
ﻤﻜﺎﻓﺂت رﺌﻴس وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻻدارة
ﺘﺘﻜون ﻤﻜﺎﻓﺄة رﺌﻴس وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤن ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﻤن اﻝرﺒﺢ اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ان ﻻ
ﺘﺘﺠﺎوز  %10ﻤن ﺘﻠك اﻻرﺒﺎح ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ان ﺘدﻓﻊ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺼﺎرﻴف أو أﺘﻌﺎﺒﺎً
ﻷي ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ إذا
أو ﻤﻜﺎﻓﺄة إﻀﺎﻓﻴﺔ أو ﻤرﺘﺒﺎً ﺸﻬرﻴﺎً ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻴﻘررﻩ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ّ
ﻜﺎن ذﻝك اﻝﻌﻀو ﻴﻌﻤل ﻓﻲ أي ﻝﺠﻨﺔ أو ﻴﺒذل ﺠﻬوداً ﺨﺎﺼﺔ أو ﻴﻘوم ﺒﺄﻋﻤﺎل إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﺨدﻤﺔ
اﻝﺸرﻜﺔ ﻓوق واﺠﺒﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻜﻌﻀو ﻓﻲ ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺸرﻜﺔ ،وﻻ ﻴﺠوز ﺼرف ﺒدل ﺤﻀور
ﻝرﺌﻴس او ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻋن اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺠﻠس.
اﻝﻤﺎدة ) ( 39
ﻋزل رﺌﻴس وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻻدارة
ﻴﻜون ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴـﺔ ﺤـق ﻋزل ﻜل أو ﺒﻌض أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠــس اﻹدارة اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن وﻓﺘﺢ
ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ وﻓق اﻝﻀواﺒط اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن واﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﺠدد ﺒدﻻ
ﻤﻨﻬم .وﻻ ﻴﺤق ﻝﻠﻌﻀـو اﻝذي ﺘم ﻋزﻝﻪ إﻋـﺎدة ﺘرﺸﻴﺤﻪ ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠ ــس اﻻدارة إﻻ ﺒﻌد
ﻤﻀﻲ ) (3ﺜﻼث ﺴﻨ ـوات ﻋﻠﻰ ﻋزﻝﻪ.
اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس
اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
اﻝﻤﺎدة )(40
إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
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أ .ﺘﻨﻌﻘد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك ﺒﺈﻤﺎرة أم اﻝﻘﻴوﻴن ،وﻴﻜون ﻝﻜل ﻤﺴﺎﻫم ﺤق ﺤﻀور
اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻴﻜون ﻝﻪ ﻤن اﻷﺼوات ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻋدد أﺴﻬﻤﻪ ،وﻴﺠوز ﻝﻤن
ﻝﻪ ﺤق ﺤﻀور اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ أن ﻴﻨﻴب ﻋﻨﻪ ﻤن ﻴﺨﺘﺎرﻩ ﻤن ﻏﻴر أﻋﻀﺎء
ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘوﻜﻴل ﺨﺎص ﺜﺎﺒت ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ،وﻴﺠب أﻻ ﻴﻜون اﻝوﻜﻴل ﻝﻌدد ﻤن
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺤﺎﺌ اًز ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ) (%5ﻤن رأس ﻤﺎل اﻝﺒﻨك ،وﻴﻤﺜل ﻨﺎﻗﺼﻲ
اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻓﺎﻗدﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌﺒون ﻋﻨﻬم ﻗﺎﻨوﻨﺎً.
ب .ﻝﻠﺸﺨص اﻻﻋﺘﺒﺎري أن ﻴﻔوض أﺤد ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ أو اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ إدارﺘﻪ ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﺼﺎدر
ﻤن ﻤﺠﻠس إدارﺘﻪ أو ﻤن ﻴﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ ،ﻝﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك،
وﻴﻜون ﻝﻠﺸﺨص اﻝﻤﻔوض اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻘررة ﺒﻤوﺠب ﻗرار اﻝﺘﻔوﻴض.
اﻝﻤﺎدة )(41
اﻹﻋﻼن ﻋن اﻝدﻋوة ﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
ﺘوﺠﻪ اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻝﺤﻀور إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺈﻋﻼن ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺘﻴن

ﻴوﻤﻴﺘﻴن ﻤﺤﻠﻴﺘﻴن تصدر احدھما على االقل باللغة العربية وبكتب مسجلة مصحوبة
بتقرير مجلس االدارة وتقرير مدققي الحسابات وذﻝك ﻗﺒل اﻝﻤوﻋد اﻝﻤﺤدد ﻝﻺﺠﺘﻤﺎع
ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وذﻝك ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻬﻴﺌﺔ  ،وﻴﺠب أن ﺘﺘﻀﻤن
اﻝدﻋوة ﺠدول أﻋﻤﺎل ذﻝك اﻹﺠﺘﻤﺎع وﺘرﺴل ﺼورة ﻤن أوراق اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ وﻝﻤﺼرف
اﻹﻤﺎ ارت اﻝﻤرﻜزي واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ.
اﻝﻤﺎدة )(42
اﻝدﻋوة ﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
أ .ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة دﻋوة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺨﻼل اﻷﺸﻬر اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻜذﻝك ﻜﻠﻤﺎ رأى وﺠﻬﺎ ﻝذﻝك.
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ب .ﻴﺠوز ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ أو ﻝﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت أو ﻝﻤﺴﺎﻫم أو أﻜﺜر ﻴﻤﻠﻜون )  ( %20ﻤن رأس
ﻤﺎل اﻝﺒﻨك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻜﺤد أدﻨﻰ وﻷﺴﺒﺎب ﺠدﻴﺔ ﺘﻘدﻴم طﻠب ﻝﻤﺠﻠس ادارة اﻝﺒﻨك
ﻝﻌﻘد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ دﻋوة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝطﻠب .
اﻝﻤﺎدة )(43
إﺨﺘﺼﺎص اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ
ﺘﺨﺘص اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﺒﺎﻝﻨظر ٕواﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻓﻲ
اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻵﺘﻴﺔ:
أ .ﺘﻘرﻴر ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻋن ﻨﺸﺎط اﻝﺒﻨك وﻋن ﻤرﻜزﻩ اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ وﺘﻘرﻴر
ﻤدﻗﻘﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ .
ب .ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺒﻨك وﺤﺴﺎب اﻷرﺒﺎح واﻝﺨﺴﺎﺌر .
ج .إﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻋﻨد اﻹﻗﺘﻀﺎء.
د .ﺘﻌﻴﻴن ﻤدﻗﻘﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت وﺘﺤدﻴد أﺘﻌﺎﺒﻬم.
ه .ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﺸﺄن ﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺘوزﻴﻌﺎت ﻨﻘدﻴﺔ أم أﺴﻬم
ﻤﻨﺤﺔ.
و .ﻤﻘﺘرح ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﺸﺄن ﻤﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة وﺘﺤدﻴدﻫﺎ.
ز .إﺒراء ذﻤﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ،أو ﻋزﻝﻬم ورﻓﻊ دﻋوى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬم ﺤﺴب
اﻷﺤوال.
ح .إﺒراء ذﻤﺔ ﻤدﻗﻘﻲ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ،أو ﻋزﻝﻬم ورﻓﻊ دﻋوى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬم ﺤﺴب
اﻷﺤوال.
اﻝﻤﺎدة )(44
ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻀور اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
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أ .ﻴﺴﺠل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون اﻝذﻴن ﻴرﻏﺒون ﻓﻲ ﺤﻀور اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ أﺴﻤﺎءﻫم
ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝذي ﺘﻌدﻩ إدارة اﻝﺒﻨك ﻝﻬذا اﻝﻐرض ﻓﻲ ﻤﻜﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎع ﻗﺒل
اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد ﻹﻨﻌﻘﺎد ذﻝك اﻹﺠﺘﻤﺎع ﺒوﻗت ﻜﺎف.
ب .ﻴﺠب أن ﻴﺘﻀﻤن ﺴﺠل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن أﺴم اﻝﻤﺴﺎﻫم أو ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ وﻋدد اﻷﺴﻬم
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ وﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ وأﺴﻤﺎء ﻤﺎﻝﻜﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻘدﻴم ﺴﻨد اﻝوﻜﺎﻝﺔ،
وﻴﻌطﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫم أو اﻝﻨﺎﺌب ﺒطﺎﻗﺔ ﻝﺤﻀور اﻹﺠﺘﻤﺎع ﻴذﻜر ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد اﻷﺼوات
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ أﺼﺎﻝﺔ أو وﻜﺎﻝﺔ.
ج .ﻴﺴﺘﺨرج ﻤن ﺴﺠل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺨﻼﺼﺔ ﻤطﺒوﻋﺔ ﺒﻌدد اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠت ﻓﻲ
اﻹﺠﺘﻤﺎع وﻨﺴﺒﺔ اﻝﺤﻀور وﻴﺘم ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻜل ﻤن ﻤﻘرر اﻝﺠﻠﺴﺔ ورﺌﻴس
اﻹﺠﺘﻤﺎع وﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺒﻨك وﺘﺴﻠم ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤراﻗب اﻝﻤﻤﺜل ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ وﻴﺘم
إﻝﺤﺎق ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺤﻀر إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ.
د .ﻴﻐﻠق ﺒﺎب اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﺤﻀور إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻌﻠن رﺌﻴس
اﻹﺠﺘﻤﺎع إﻜﺘﻤﺎل اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻤﺤدد ﻝذﻝك اﻹﺠﺘﻤﺎع أو ﻋدم إﻜﺘﻤﺎﻝﻪ ،وﻻ ﻴﺠوز ﺒﻌد
ذﻝك ﻗﺒول ﺘﺴﺠﻴل أي ﻤﺴﺎﻫم أو ﻨﺎﺌب ﻋﻨﻪ ﻝﺤﻀور ذﻝك اﻹﺠﺘﻤﺎع ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز
اﻹﻋﺘداد ﺒﺼوﺘﻪ أو ﺒرأﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘطرح ﻓﻲ ذﻝك اﻹﺠﺘﻤﺎع.

اﻝﻤﺎدة )(45
ﺴﺠل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
ﻴﻜون ﺴﺠل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻨك اﻝذﻴن ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤﻀور إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
ﻝﻠﺒﻨك واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻗ ارراﺘﻬﺎ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺘداول واﻝﻤﻘﺎﺼﺔ واﻝﺘﺴوﻴﺎت وﻨﻘل
اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﺤﻔظ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻘواﻋد اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺴوق.
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اﻝﻤﺎدة )(46
ﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻗ ارراﺘﻬﺎ
أ .ﺘﺨﺘص اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨك ،وﻴﺘﺤﻘق اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻲ
إﺠﺘﻤﺎع ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺤﻀور ﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻴﻤﻠﻜون أو ﻴﻤﺜﻠون ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻤﺎﻻ ﻴﻘل
ﻋن) (%50ﻤن رأﺴﻤﺎل اﻝﺒﻨك ،ﻓﺈذا ﻝم ﻴﺘواﻓر اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻷول ،وﺠب دﻋوة
اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ إﻝﻰ إﺠﺘﻤﺎع ﺜﺎن ﻴﻌﻘد ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ) (5ﺨﻤﺴﺔ أﻴﺎم وﻻ
وﻴﻌﺘﺒر اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝﻤؤﺠل
ﺘﺠﺎوز ) (15ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻷول ُ
ﺼﺤﻴﺤﺎً أﻴﺎً ﻜﺎن ﻋدد اﻝﺤﺎﻀرﻴن.
ب.ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻰ ﻴﺘﻌﻴن ﺼدورﻫﺎ ﺒﻘرار ﺨﺎص وﻓﻘﺄ ﻷﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت وﻫذا
اﻝﻨظﺎم ،ﺘﺼدر ﻗ اررات اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎع،
اء ﻜﺎﻨوا ﺤﺎﻀرﻴن ﻓﻲ
وﺘﻜون ﻗ اررات اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺴو ً
ِ
اء ﻜﺎﻨوا ﻤواﻓﻘﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ أو
اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝذي ﺼدرت ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻘ اررات أو ﻏﺎﺌﺒﻴن ﻋﻨﻪ وﺴو ً
ﻤﻌﺎرﻀﻴن ﻝﻬﺎ ،وﻴﺘم إﺒﻼغ ﺼورة ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي واﻝﻬﻴﺌﺔ واﻝﺴوق
اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻴﻪ أﺴﻬم اﻝﺒﻨك واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻀواﺒط اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﻬذا
اﻝﺸﺄن.
اﻝﻤﺎدة )(47
رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘدوﻴن وﻗﺎﺌﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎع
أ.

ِ
ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻴرأﺴﻬﺎ ﻨﺎﺌﺒﻪ وﻓﻲ
ﻴرأس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺒﻨك وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ
ﺤﺎل ﻏﻴﺎﺒﻬﻤﺎ ﻴرأﺴﻬﺎ أي ﻤﺴﺎﻫم ﻴﺨﺘﺎرﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون ﻝذﻝك ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺄﻴﺔ
وﺴﻴﻠﺔ ﺘﺤددﻫﺎ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻘر اًر ﻝﻺﺠﺘﻤﺎعٕ ،واذا ﻜﺎﻨـت
اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ أﻤر ﻴﺘﻌﻠق ﺒرﺌﻴس اﻹﺠﺘﻤﺎع أﻴﺎ ﻜﺎن وﺠب أن ﺘﺨﺘﺎر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤن
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ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻤن ﻴﺘوﻝﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎع ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذا اﻷﻤر ،وﻴﻌﻴن اﻝرﺌﻴس
ﺠﺎﻤﻌﺎً ﻝﻸﺼوات ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ.
ب .ﻴﺤرر ﻤﺤﻀر ﺒﺈﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤن أﺴﻤﺎء اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﺤﺎﻀرﻴن أو
اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن وﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎزﺘﻬم ﺒﺎﻷﺼﺎﻝﺔ أو ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ وﻋدد اﻷﺼوات اﻝﻤﻘررة
ﻝﻬم واﻝﻘ اررات اﻝﺼﺎدرة وﻋدد اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻋﺎرﻀﺘﻬﺎ وﺨﻼﺼﺔ واﻓﻴﺔ
ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﺘﻲ دارت ﻓﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎع.
ج .ﺘدون ﻤﺤﺎﻀر إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻋﻘب ﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﺠل
ﺨﺎص ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ اﻝﻀواﺒط اﻝﺘﻲ ﻴﺼدر ﺒﻬﺎ ﻗرار ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ وﻴوﻗﻊ ﻜل ﻤﺤﻀر ﻤن
رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ وﻤﻘررﻫﺎ وﺠﺎﻤﻊ اﻷﺼوات وﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ،وﻴﻜون اﻝﻤوﻗﻌون ﻋﻠﻰ
ﻤﺤﺎﻀر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺴؤوﻝﻴن ﻋن ﺼﺤﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝواردة ﻓﻴﻪ.
اﻝﻤﺎدة )(48
طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺈﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
ﻴﻜون اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ إﻻ إذا ﻗررت
اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ طرﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﺘﺼوﻴت ،و إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺈﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس
اﻹدارة أو ﺒﻌزﻝﻬم أو ﺒﻤﺴﺎءﻝﺘﻬم أو ﺒﺘﻌﻴﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻰ ﻴﺠوز ﻓﻴﻬﺎ ذﻝك وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم
ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت وﻫذا اﻝﻨظﺎم ،ﻓﻴﺠب إﺘﺒﺎع طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺼوﻴت اﻝﺴري اﻝﺘراﻜﻤﻲ.
اﻝﻤﺎدة )(49
ﺘﺼوﻴت أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻗ اررات اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
أ.ﻻ ﻴﺠوز ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻹﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻗ اررات اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺒراء ذﻤﺘﻬم ﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن إدارﺘﻬم أو اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﻨﻔﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻬم أو
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﺎرض اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ أو ﺒﺨﻼف ﻗﺎﺌم ﺒﻴﻨﻬم وﺒﻴن اﻝﺒﻨك.

28

النص باللون األحمر تعديالت مضافة حديثا ً
النص باللون األزرق تعديالت مضافة من النظام األساسي الحالي للبنك
النص باللون األسود يمثل النموذج المرسل من ھيئة السلع

ب .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜون ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻴﻤﺜل ﺸﺨﺼﺎ إﻋﺘﺒﺎرﻴﺎً ﻴﺴﺘﺒﻌد أﺴﻬم ذﻝك اﻝﺸﺨص
اﻹﻋﺘﺒﺎري.
ج .ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤن ﻝﻪ ﺤق ﺤﻀور إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ أن ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت
ﻋن ﻨﻔﺴﻪ أو ﻋﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﻨﻔﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ أو ﺒﺨﻼف ﻗﺎﺌم ﺒﻴﻨﻪ
وﺒﻴن اﻝﺒﻨك .
اﻝﻤﺎدة )(50
إﺼدار اﻝﻘرار اﻝﺨﺎص
ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ إﺼدار ﻗرار ﺨﺎص ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺼوات اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝذﻴن
ﻴﻤﻠﻜون ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋن ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك ﻓﻲ
اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ-:
أ .زﻴﺎدة رأس اﻝﻤﺎل أو ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ.
ب .إﺼدار ﺴﻨدات ﻗرض أو ﺼﻜوك.
ج .ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت طوﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻏراض ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
د .ﺤل اﻝﺒﻨك أو إدﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ أﺨرى .
ه .ﺒﻴﻊ اﻝﻤﺸروع اﻝذي ﻗﺎم ﺒﻪ اﻝﺒﻨك أو اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﺒﺄي وﺠﻪ آﺨر.
و .إطﺎﻝﺔ ﻤدة اﻝﺒﻨك.
ز .ﺘﻌدﻴل ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس أو اﻝﻨظﺎم اﻻﺴﺎﺴﻲ.
ح .ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻰ ﻴﺘطﻠب ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت إﺼدار ﻗرار ﺨﺎص.
وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال وﻓﻘﺎً ﻝﺤﻜم اﻝﻤﺎدة ) (139ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت ﻴﺘﻌﻴن ﻤواﻓﻘﺔ
اﻝﻬﻴﺌﺔ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺼدار اﻝﻘرار اﻝﺨﺎص ﺒﺘﻌدﻴل ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس واﻝﻨظﺎم
اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ.
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اﻝﻤﺎدة )(51
إدراج ﺒﻨد ﺒﺠدول أﻋﻤﺎل إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
أ .ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻤداوﻝﺔ ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤدرﺠﺔ ﺒﺠدول اﻷﻋﻤﺎل.
ب .إﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤن اﻝﺒﻨد )أ( ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة وﻤﻊ اﻹﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻀواﺒط اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﻬذا
اﻝﺸﺄن ﻴﻜون ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .1ﺤق اﻝﻤداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﺨطﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺸف أﺜﻨﺎء اﻹﺠﺘﻤﺎع.
 .2إدراج ﺒﻨد إﻀﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻓق اﻝﻀواﺒط اﻝﺼﺎدرة
ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن وذﻝك ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻴﻘدم ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ أو ﻋدد ﻤن
اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻴﻤﺜل ) (%10ﻤن رأس ﻤﺎل اﻝﺒﻨك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﻴﺠب ﻋﻠﻰ رﺌﻴس
إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ إدراج اﻝﺒﻨد اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠدول
اﻷﻋﻤﺎل أو ﻋرض اﻝﻤوﻀوع ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﺘﻘرر إﻀﺎﻓﺔ اﻝﺒﻨد اﻝﻰ
ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل ﻤن ﻋدﻤﻪ.

اﻝﺒﺎب اﻝﺴﺎدس
ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
اﻝﻤﺎدة )(52
ﺘﻌﻴﻴن ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
أ .ﻴﻜون ﻝﻠﺒﻨك ﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎت أو أﻜﺜر ﺘﻌﻴﻨﻪ وﺘﺤدد أﺘﻌﺎﺒﻪ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ
ﺘرﺸﻴﺢ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة ،وﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت أن ﻴﻜون ﻤﻘﻴداً ﻝدي اﻝﻬﻴﺌﺔ
وﻤرﺨص ﻝﻪ ﺒﻤزاوﻝﺔ اﻝﻤﻬﻨﺔ.
بُ .ﻴﻌﻴﻴن ﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد وﻋﻠﻴﻪ ﻤراﻗﺒﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ
ﻋﻴن ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤدة ﺘﺠدﻴد ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ.
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ج .ﻴﺘوﻝﻰ ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ إﺠﺘﻤﺎع ﺘﻠك اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ إﺠﺘﻤﺎع
اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.

اﻝﻤﺎدة )(53
إﻝﺘزاﻤﺎت ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ .اﻹﻝﺘزام ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت واﻷﻨظﻤﺔ واﻝﻘ اررات
واﻝﺘﻌﺎﻤﻴم اﻝﻤﻨﻔذة ﻝﻪ.
ب .أن ﻴﻜون ﻤﺴﺘﻘﻼً ﻋن اﻝﺒﻨك وﻤﺠﻠس إدارﺘﻪ.
ج .أﻻ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻤﻬﻨﺔ ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت وﺼﻔﺔ اﻝﺸرﻴك ﻓﻲ اﻝﺒﻨك.
د .أﻻ ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼب ﻋﻀو ﻤﺠﻠس إدارة أو أي ﻤﻨﺼب ﻓﻨﻲ أو إداري أو ﺘﻨﻔﻴذي
ﻓﻴﻬﺎ.
ه .أﻻ ﻴﻜون ﺸرﻴﻜﺎً أو وﻜﻴﻼً ﻷي ﻤن ﻤؤﺴﺴﻲ اﻝﺒﻨك أو أي ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس
إدارﺘﻪ أو ﻗرﻴﺒﺎً ﻷي ﻤﻨﻬم ﺤﺘﻰ اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.
اﻝﻤﺎدة )(54
ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
أ .ﻴﻜون ﻝﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺤق ﻓﻲ اﻹطﻼع ﻓﻲ ﻜل وﻗت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ دﻓﺎﺘر اﻝﺒﻨك
وﺴﺠﻼﺘﻪ وﻤﺴﺘﻨداﺘﻪ وﻏﻴر ذﻝك ﻤن وﺜﺎﺌق وﻤﺴﺘﻨدات وﻝﻪ أن ﻴطﻠب اﻹﻴﻀﺎﺤﺎت اﻝﺘﻲ
ﻴراﻫﺎ ﻻزﻤﺔ ﻷداء ﻤﻬﻤﺘﻪ وﻝﻪ ﻜذﻝك أن ﻴﺘﺤﻘق ﻤن ﻤوﺠودات اﻝﺒﻨك ٕواﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪٕ ،واذا ﻝم
ﻴﺘﻤﻜن ﻤن إﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت أﺜﺒت ذﻝك ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻴﻘدم إﻝﻰ ﻤﺠﻠس
اﻹدارة ،ﻓﺈذا ﻝم ﻴﻘم اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤدﻗق ﻤن أداء ﻤﻬﻤﺘﻪ وﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻗق أن ﻴرﺴل
ﺼورة ﻤن اﻝﺘﻘرﻴر إﻝﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ وأن ﻴﻌرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ.
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ب.

ﻴﺘوﻝﻰ ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺘدﻗﻴق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺒﻨك وﻓﺤص اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎب اﻷرﺒﺎح

واﻝﺨﺴﺎﺌر وﻤراﺠﻌﺔ ﺼﻔﻘﺎت اﻝﺒﻨك ﻤﻊ اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ وﻤﻼﺤظﺔ ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم
ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت وﻗﺎﻨون اﻝﻤﺼﺎرف ﺘﻪ وﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻻﺴﺎﺴﻲ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫذا اﻝﻔﺤص إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻴرﺴل ﺼورة ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ،
وﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨد إﻋداد ﺘﻘرﻴرﻩ ،اﻝﺘﺄﻜد ﻤﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
 −ﻤدى ﺼﺤﺔ اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻨك.
 −ﻤدى إﺘﻔﺎق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺒﻨك ﻤﻊ اﻝﺴﺠﻼت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ.
ج .إذا ﻝم ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم ﺘﺴﻬﻴﻼت إﻝﻰ ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻬﺎﻤﻪ ،إﻝﺘزم ﺒﺈﺜﺒﺎت ذﻝك ﻓﻲ
ﻗﺼر ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻤدﻗق
ﺘﻘرﻴر ﻴﻘدﻤﻪ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ٕواذا ّ
ﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ إرﺴﺎل ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﺘﻘرﻴر إﻝﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ.
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎتّ ،

د .ﺘﻠﺘزم اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ وﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺘوﻀﻴﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤدﻗق
ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺒﻨك ﻷﻏراض اﻝﺘدﻗﻴق.

اﻝﻤﺎدة )(55
اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
أ.ﻴﻘدم ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺘﻘرﻴ ار ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت  ،وأن ﻴذﻜر ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻩ وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝطوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﻗﺎم ﺒﻪ اﻝﺒﻨك ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﻏراض
ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ " إن وﺠدت" وأن ﻴﺤدد اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝطوﻋﻴﺔ.
ب.

ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت أن ﻴﺤﻀر إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وأن ﻴﻘ أر ﺘﻘرﻴرﻩ

ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ،ﻤوﻀﺤﺎً أﻴﺔ ﻤﻌوﻗﺎت أو ﺘدﺨﻼت ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة واﺠﻬﺘﻪ أﺜﻨﺎء
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ﺘﺄدﻴﺔ أﻋﻤﺎﻝﻪ ،وأن ﻴﺘﺴم ﺘﻘرﻴرﻩ ﺒﺎﻹﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﻝﺤﻴﺎدﻴﺔ ،وأن ﻴدﻝﻲ ﻓﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎع ﺒرأﻴﻪ ﻓﻲ
ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻤﻠﻪ وﺒوﺠﻪ ﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺒﻨك وﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺒﻨك
وﻤرﻜزﻩ اﻝﻤﺎﻝﻲ وأﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﺒﻪ ،وﻴﻜون اﻝﻤدﻗق ﻤﺴؤوﻻً ﻋن ﺼﺤﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝواردة ﻓﻲ
ﺘﻘرﻴرﻩ ،وﻝﻜل ﻤﺴﺎﻫم أﺜﻨﺎء ﻋﻘد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ أن ﻴﻨﺎﻗش ﺘﻘرﻴر اﻝﻤدﻗق وأن ﻴﺴﺘوﻀﺤﻪ
ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻴﻪ.
ج .ﻴﺤق ﻝﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت إﺴﺘﻼم ﻜﺎﻓﺔ اﻹﺸﻌﺎرات واﻝﻤراﺴﻼت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻴﺔ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﺤق ﻝﻜل ﻤﺴﺎﻫم اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ.

اﻝﺒﺎب اﻝﺴﺎﺒﻊ
ﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﻨك
اﻝﻤﺎدة )(56
ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺒﻨك
أُ .ﻴﻌد اﻝﺒﻨك ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﻨﺘظﻤﺔ وﻓق اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻷﺴس اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﻌﻜس ﺼورة
ﺼﺤﻴﺤﺔ وﻋﺎدﻝﺔ ﻋن أرﺒﺎح أو ﺨﺴﺎﺌر اﻝﺒﻨك ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻋن وﻀﻊ اﻝﺒﻨك ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ
اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وأن ﻴﺘﻘﻴد ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت وﻗﺎﻨون اﻝﻤﺼﺎرف .
ب .ﻴطﺒق اﻝﺒﻨك اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻷﺴس اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد إﻋداد ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ اﻝﻤرﺤﻠﻴﺔ واﻝﺴﻨوﻴﺔ
وﺘﺤدﻴد اﻷرﺒﺎح اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ.
اﻝﻤﺎدة )(57
اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك
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ﺘﺒدأ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك ﻤن أول ﻴﻨﺎﻴر وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  31دﻴﺴﻤﺒر ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا
اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻوﻝﻰ اﻝﺘﻰ ﺒدأت ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻴد اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري واﻨﺘﻬت ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.
اﻝﻤﺎدة )(58
اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻴﺘﻌﻴن أن ﺘﻜون اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻋن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗد ﺘم ﺘدﻗﻴﻘﻬﺎ ﻗﺒل اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝﺴﻨوي
ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس إﻋداد ﺘﻘرﻴر ﻋن ﻨﺸﺎط اﻝﺒﻨك وﻤرﻜزﻩ
اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺨﺘﺎم اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘرﺤﻬﺎ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ وﺘرﺴل ﺼورة
ﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎب اﻷرﺒﺎح واﻝﺨﺴﺎﺌر ﻤﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﺘﻘرﻴر ﻤدﻗق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت وﺘﻘرﻴر
ﻤﺠﻠس اﻹدارة إﻝﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ وﻤﺼرف اﻹﻤﺎرت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻤرﻜزي ﻤﻊ إرﻓﺎق ﻤﺴودة ﻤن
دﻋوة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻝﺒﻨك ﻝﻠﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝدﻋوة ﻓﻲ اﻝﺼﺤف

كاف مع مراعاة حكم المادة
اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻗﺒل ﻤوﻋد إﻨﻌﻘﺎد إﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ بوقت
ٍ
) (172من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما ً
من تاريخ االجتماع.
اﻝﻤﺎدة )(59
إﺤﺘﻴﺎطﻲ إﺨﺘﻴﺎري ﻹﺴﺘﻬﻼك ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ أو إﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﻝﻤﺠﻠس اﻹدارة أن ﻴﻘﺘطﻊ ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻴﺤددﻫﺎ ﻻﺴﺘﻬﻼك
ﻤوﺠودات اﻝﺸرﻜﺔ أو اﻝﺘﻌوﻴض ﻋن اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،وﻴﺘم اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﺒﻨﺎءا

ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة وﻻ ﻴﺠوز ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن.
اﻝﻤﺎدة )(60
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ﺘوزﻴﻊ اﻷرﺒﺎح اﻝﺴﻨوﻴﺔ
ﺘوزع اﻷرﺒﺎح اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك ﺒﻌد ﺨﺼم ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
اﻷﺨرى وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:
أ .ﺘﻘﺘطﻊ ) (%10ﻋﺸرة ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﺼﺎﻓﻲ اﻷرﺒﺎح ﺘﺨﺼص ﻝﺤﺴﺎب اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ وﻴوﻗف ﻫذا اﻹﻗﺘطﺎع ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤوع اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻗد ار ﻴوازي )(%50
ﺨﻤﺴﻴن ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن رأس ﻤﺎل اﻝﺒﻨك اﻝﻤدﻓوع ٕواذا ﻨﻘص اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻋن
ذﻝك ﺘﻌﻴن اﻝﻌودة إﻝﻰ اﻹﻗﺘطﺎع .
ب .ﺘﻨظر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺠﻠس اﻻدارة ﺒﺸﺄن اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻘﺘرح ﺘوزﻴﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌد ﺨﺼم اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت واﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎت ،
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إذا ﻝم ﺘﺴﻤﺢ اﻷرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤن اﻝﺴﻨﻴن ﺒﺘوزﻴﻊ أرﺒﺎح ﻓﻼ ﻴﺠوز
اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻤن أرﺒﺎح اﻝﺴﻨﻴن اﻝﻼﺤﻘﺔ.
ج .ﺘﺨﺼص ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (%10ﻤن اﻝرﺒﺢ اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﻌد
ﺨﺼم ﻜل ﻤن اﻹﺴﺘﻬﻼﻜﺎت واﻹﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ﻜﻤﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة،
ويقترح المجلس المكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر فيھا وﺘﺨﺼم
ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﻜﺎﻓﺄة اﻝﻐراﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻗد ُوﻗﻌت ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨك ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ أو اﻝﺴﻠطﺔ
اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺴﺒب ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت أو ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺼﺎرف أو
ﻝﻠﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﻨك ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ،وﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻋدم
ﺨﺼم ﺘﻠك اﻝﻐراﻤﺎت أو ﺒﻌﻀﻬﺎ إذا ﺘﺒﻴن ﻝﻬﺎ أن ﺘﻠك اﻝﻐراﻤﺎت ﻝﻴﺴت ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن
ﺘﻘﺼﻴر أو ﺨطﺄ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة.
د .ﻴوزع اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻤن ﺼﺎﻓﻲ اﻷرﺒﺎح ﺒﻌد ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن أو ﻴرﺤل ﺒﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ
اﻗﺘ ارح ﻤﺠﻠس اﻹدارة إﻝﻰ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ أو ﻴﺨﺼص ﻹﻨﺸﺎء اﺤﺘﻴﺎطﻲ اﺨﺘﻴﺎري
ﻴﺨﺼص ﻷﻏراض ﻤﺤددة وﻻ ﻴﺠوز اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻷﻴﺔ أﻏراض أﺨرى إﻻ ﺒﻤوﺠب
ﻗرار ﺼﺎدر ﻋن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ.
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اﻝﻤﺎدة )(61
اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻹﺨﺘﻴﺎري واﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﻻ ﻴﺠوز ﺘوزﻴﻊ اﻹﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴنٕ ،واﻨﻤﺎ ﻴﺠوز إﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎ زاد ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﻨﺼف رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺼدر ﻝﺘوزﻴﻌﻪ ﻜﺄرﺒﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﻘق
اﻝﺒﻨك ﻓﻴﻬﺎ أرﺒﺎﺤﺎً ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬم.
اﻝﻤﺎدة )(62
أرﺒﺎح اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
ﺘدﻓﻊ اﻷرﺒﺎح إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن طﺒﻘﺎً ﻝﻸﻨظﻤﺔ واﻝﻘ اررات واﻝﺘﻌﺎﻤﻴم اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﻬذا
اﻝﺸﺄن.
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻤن
اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت
اﻝﻤﺎدة )(63
ﺴﻘوط دﻋوى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
ﻻ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ أي ﻗرار ﻴﺼدر ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺈﺒراء ذﻤﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺴﻘوط
دﻋوى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻀد أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﺴﺒب اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻬم ﻓﻲ
ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻬﻤﺘﻬم ٕواذا ﻜﺎن اﻝﻔﻌل اﻝﻤوﺠب ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻗد ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
وﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن دﻋوى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﺴﻘط ﺒﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻌﻘﺎد ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ،
وﻤﻊ ذﻝك إذا ﻜﺎن اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻨﺴوب إﻝﻰ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻴﻜون ﺠرﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻼ
ﺘﺴﻘط دﻋوى اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ إﻻ ﺒﺴﻘوط اﻝدﻋوى اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ.
اﻝﺒﺎب اﻝﺘﺎﺴﻊ
ﺤل اﻝﺒﻨك وﺘﺼﻔﻴﺘﻪ
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اﻝﻤﺎدة )(64
ﺤل اﻝﺒﻨك
ﻴﻨﺤل اﻝﺒﻨك ﻷﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ .إﻨﺘﻬﺎء اﻝﻤدة اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﺎ ﻝم ﺘﺠدد اﻝﻤدة طﺒﻘﺎً ﻝﻠﻘواﻋد اﻝواردة
ﺒﻬذا اﻝﻨظﺎم.
ب.

إﻨﺘﻬﺎء اﻝﻐرض اﻝذي أﺴس اﻝﺒﻨك ﻤن أﺠﻠﻪ.

ج .ﻫﻼك ﺠﻤﻴﻊ أﻤوال اﻝﺒﻨك أو ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻌذر إﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺒﺎﻗﻲ إﺴﺘﺜﻤﺎ اًر ﻤﺠدﻴﺎً.
د .اﻹﻨدﻤﺎج وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت.
ه .ﺼدور ﻗرار ﺨﺎص ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺤل اﻝﺒﻨك.
و .ﺼدور ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤل اﻝﺒﻨك.
اﻝﻤﺎدة )(65
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒﻨك ﻝﺨﺴﺎﺌر ﺒﻠﻐت ﻨﺼف رأﺴﻤﺎﻝﻪ
إذا ﺒﻠﻐت ﺨﺴﺎﺌر اﻝﺒﻨك ﻨﺼف رأس ﻤﺎﻝﻪ اﻝﻤﺼدر وﺠب ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺨﻼل )(30
ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻓﺼﺎح ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدورﻴﺔ أو اﻝﺴﻨوﻴﺔ دﻋوة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻼﻨﻌﻘﺎد ﻹﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺨﺎص ﺒﺤل اﻝﺒﻨك ﻗﺒل اﻷﺠل اﻝﻤﺤدد ﻝﻪ أو إﺴﺘﻤ اررﻩ ﻓﻲ
ﻤﺒﺎﺸرة ﻨﺸﺎطﻪ.
اﻝﻤﺎدة )(66
ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺒﻨك
ﻋﻨد إﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻝﺒﻨك أو ﺤﻠﻪ ﻗﺒل اﻷﺠل اﻝﻤﺤدد ﺘﻌﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب
ﻤﺠﻠس اﻹدارة طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ وﺘﻌﻴن ﻤﺼﻔﻴﺎ أو أﻜﺜر وﺘﺤدد ﺴﻠطﺘﻬم وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﻠطﺔ ﻤﺠﻠس
اﻹدارة ﺒﺤل اﻝﺒﻨك وﻤﻊ ذﻝك ﻴﺴﺘﻤر ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ إدارة اﻝﺒﻨك وﻴﻌﺘﺒر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ
37

النص باللون األحمر تعديالت مضافة حديثا ً
النص باللون األزرق تعديالت مضافة من النظام األساسي الحالي للبنك
النص باللون األسود يمثل النموذج المرسل من ھيئة السلع

اﻝﻐﻴر ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﻤﺼﻔﻴن إﻝﻰ أن ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻤﺼﻔﻲ ،وﺘﺒﻘﻰ ﺴﻠطﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ
طوال ﻤدة اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ إﻝﻰ أن ﻴﺘم اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻜﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ .
اﻝﺒﺎب اﻝﻌﺎﺸر
اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ
اﻝﻤﺎدة )(67
ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت طوﻋﻴﺔ
ﻴﺠوز ﻝﻠﺒﻨك ﺒﻤوﺠب ﻗرار ﺨﺎص ،أن ﻴﻘدم ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت طوﻋﻴﺔ ﻷﻏراض ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،
وﻴﺠب أﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ) (%2ﻤن ﻤﺘوﺴط اﻷرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨك ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺘﻴن اﻝﻤﺎﻝﻴﺘﻴن
اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝطوﻋﻴﺔ.
اﻝﻤﺎدة )(68
ﻀواﺒط اﻝﺤوﻜﻤﺔ
ﻴﺴري ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨك ﻗرار ﻀواﺒط اﻝﺤوﻜﻤﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻹﻨﻀﺒﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﻲ واﻝﻘ اررات اﻝﻤﻨﻔذة
ﻷﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت وﻗﺎﻨون اﻝﻤﺼﺎرف ،وﻴﻌﺘﺒر ﺠزءاً ﻻ ﻴﺘﺠ أز ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻝﻠﺒﻨك وﻤﻜﻤﻼً ﻝﻪ.
اﻝﻤﺎدة )(69
ﺘﺴﻬﻴل أﻋﻤﺎل اﻝﺘﻔﺘﻴش اﻝدوري ﻝﻤﻔﺘﺸﻲ اﻝﻬﻴﺌﺔ واﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺒﻨك واﻝرﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذي واﻝﻤدﻴرﻴن ﺒﺎﻝﺒﻨك وﻤدﻗﻘﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺘﺴﻬﻴل أﻋﻤﺎل
اﻝﺘﻔﺘﻴش اﻝدوري اﻝذي ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝﻬﻴﺌﺔ واﻝﻤﺼرف اﻝﻤرﻜزي ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻔﺘﺸﻴن اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﻤن
ﻗﺒﻠﻬﺎ وﺘﻘدﻴم ﻤﺎ ﻴطﻠﺒﻪ اﻝﻤﻔﺘﻴﺸﻴن ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ،وﻜذﻝك اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
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اﻝﺒﻨك ودﻓﺎﺘرﻩ أو أﻴﺔ أوراق أو ﺴﺠﻼت ﻝدى ﻓروﻋﻪ وﺸرﻜﺎﺘﻪ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ داﺨل اﻝدوﻝﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ
أو ﻝدى ﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ.
اﻝﻤﺎدة )(70
ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﺘﻌﺎرض
ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص اﻝواردة ﺒﻬذا اﻝﻨظﺎم ﻤﻊ أﻴﺎً ﻤن اﻷﺤﻜﺎم اﻝواردة ﺒﻘﺎﻨون
اﻝﺸرﻜﺎت أو اﻷﻨظﻤﺔ واﻝﻘ اررات واﻝﺘﻌﺎﻤﻴم اﻝﻤﻨﻔذة ﻝﻪ ﻓﺈن ﺘﻠك اﻷﺤﻜﺎم ﻫﻲ اﻝﺘﻰ ﺘﻜون واﺠﺒﺔ
اﻝﺘطﺒﻴق.
اﻝﻤﺎدة )(71
ﻨﺸر اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻴودع ﻫذا اﻝﻨظﺎم وﻴﻨﺸر طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون .
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