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 اتھم حقوق المساھمین والتزام
 

 لتزاماتھم حقوق أصحاب األسھم وا
 أوال: كل سھم یخول لصاحبھ الحق في: 

 قبض واستالم األرباح التي یتقرر توزیعھا علي المساھمین. -1
 ستیفاء حصة من جمیع أموال الشركة عند التصفیة. ا -2
 الجمعیات العامة أو في مجلس اإلدارة طبقا لنظام الشركة. المساھمھ في إدارة أعمال الشركة، سواء في   -3
الحصول على كراس مطبوع یشتمل على میزانیة السنة المالیة المنقضیة وحساب األرباح و الخسائر وتقریر  -4

 مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات. 
إقامة دعوى ببطالن كل قرار یصدر من الجمعیة العامة أو مجلس اإلدارة مخالفا للقانون أو النظام العام أو عقد  -5

 التأسیس أو النظام األساسي. 
 لتصرف في األسھم المملوكة لھ، واألولویة في اإلكتتاب باألسھم الجدیدة وذلك وفقا للقانون. ا -6
حق اإلطالع على سجالت الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من بیاناتھا وفقا للشروط واألوضاع  -7

ركزھا المالي أو ستخدامھا إضرارا بمصالح الشركة أو مظام األساسي، على أال یترتب على االتى یحددھا الن
 الغیر.

 سائر الحقوق المنصوص علیھا في عقد الشركة ونظامھا األساسي.  -8
للمساھم إقامة دعوى على الشركة لتحكم المحكمة بما تراه مناسباً، إذا كانت شئونھا تُسیَّر أو تم تسییرھا بشكل   -9

على أن یكون من بینھم  یضر على نحو غیر عادل بمصالح المساھمین بوجھ عام أو بمصالح مساھم أو أكثر،
المساھم صاحب الدعوى، أو إذا قامت الشركة أو عزمت على القیام بأّيِ عمل أو االمتناع عن أّيِ عمل یضر أو  
من شأنھ إلحاق ضرر على النحو المشار إلیھ، ویشمل ذلك قیام الغیر أو امتناعھ أو عزمھ القیام بأّيٍ مما تقدَّم  

 .نیابة عن الشركة
 وز للجمعیة العامة للمساھمین: ثانیا: ال یج

 زیادة أعباء المساھم المالیة أو زیادة قیمة األسھم إال في نطاق أحكام القانون.  -1
 إنقاص النسبة المئویة الواجب توزیعھا من األرباح الصافیة على المساھمین والمحددة في نظام الشركة األساسي.  -2
النظام األساسي تتعلق بأحقیتھ في حضور الجمعیات العامة  فرض شروط جدیدة غیر الشروط المذكورة في  -3

 والتصویت فیھا. 
تقیید حق المساھم في إقامة الدعوى على أعضاء مجلس اإلدارة أو على بعضھم في المطالبة بالتعویض عما  -4

 یصیبھ من ضرر وفقا ألحكام القانون. 
 ثالثا: ویلتزم كل مساھم بوجھ خاص باإللتزامات اآلتیة: 

 قساط المستحقة ودفع التأخیر بمجرد إنقضاء المیعاد ودون حاجة إلى إنذار. تسدید األ -1
 ستیفاء القسط غیر المدفوع وبیع األسھم. ات التي تتحملھا الشركة في سبیل ادفع النفق -2
 االمتناع عن أي عمل بقصد األضرار بالشركة.  -3
 تنفیذ أي قرار تصدره الجمعیة العامة على وجھ قانوني.  -4

 
 الحجز على أموال الشركة عدم جواز 

ال یجوز لدائن المساھم وال لورثتھ بأي حجة كانت أن یطلبوا وضع األختام على دفاتر الشركة أو وثائقھا أو   -1
ممتلكاتھا وال یطلبوا قسمتھا أو بیعھا لعدم إمكان القسمة وال أن یتدخلوا بأیة طریقة كانت في إدارة الشركة، 

 ة وبیاناتھا المالیة وعلى قرارات الجمعیة العامة.ستعمال حقوقھم اإلعتماد على سجالت الشركاویجب علیھم عند  
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ستیفاءا لدیون مترتبة في ذمة أحد المساھمین، وإنما یجوز حجز أسھم ال یجوز الحجز على أموال الشركة او -2
المدین وأرباح ھذه األسھم ویؤشر بالحجز على السھم أو برفعھ من سجل األسھم المحفوظ بالشركة بناء على  

 ة مختصة قانونا. إعالن صادر من جھ
وتسري على الحاجز والمرتھن جمیع القرارات التي تتخذھا الجمعیة العامة على النحو الذي تسري بھ على   -3

 المساھم المحجوزه أسھمھ، أو الراھن دون أن تكون لھ حقوق العضویة في الشركة. 
 

 سجل الشھادات المؤقتة واألسھم
ن من الجمعیة العامة تدون فیة أسماء المساھمین ویجب أن  تحتفظ الشركة بسجل لدى مسجلي األسھم المعتمدی 

یحتوي السجل على أسماء المساھمین وجنسیاتھم ومواطنھم وأرقام شھادات األسھم وعددھا والتصرفات التي  
تجري على األسھم المذكورة، وتبلغ الشركة صورة من ھذه البیانات لكل من الوزارة المعنیة بشئون التجارة  

 ین، ویجوز لذوي الشأن اإلطالع على ھذا السجل في أوقات العمل بدون مقابل. وبورصة البحر 
 

 زیادة رأس المال الشركة 
یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر زیادة رأس المال المصرح بھ، كما یجوز بقرار من الجمعیة العامة   -1

حالة وجوده بشرط تمام سداد رأس المال العادیة زیادة رأس المال الصادر في حدود رأس المال المصرح بھ في  
الصادر قبل الزیادة بالكامل. ویجب أن تتم زیادة رأس المال الصادر فعال خالل الثالث سنوات التالیة لصدور  
القرار المرخص بالزیادة وتحسب ھذه المدة بالنسبة لكل زیادة تقررت، ومع ذلك یجوز للشركة إصدار أسھم 

أسھم اإلصدارات السابقة وذلك بعد موافقة الجمعیة العامة العادیة  والوزیر المعني  جدیدة قبل تمام سداد قیمة 
بشئون التجارة على القرار، ویتم إخطار الوزارة المعنیة بشئون التجارة ومصرف البحرین المركزي وبورصة  

یة نافذاً إال بعد الحصول  البحرین بالتقاریر واألسباب الموجبة للزیادة. وال یكون قرار الجمعیة العامة غیر العاد 
ویتم إصدار األسھم الجدیدة بعد الحصول على موافقة مصرف على موافقة الجھات المختصة ذات العالقة. 

من قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة واللوائح   85الى  81البحرین المركزي وفقاً للمواد 
 الصادرة تنفیذاً ألحكامھ. 

ویة اإلكتتاب في األسھم الجدیدة. وكل شرط على خالف ذلك یعتبر كأن لم یكن وینشر بیان  یكون للمساھمین أول  -2
في إحدى الجرائد الیومیة المحلیة یتضمن إعالن المساھمین بأولویتھم في اإلكتتاب وتاریخ إفتتاحھ وتاریخ إفقالھ  

ذكور بخطابات مسجلة، وعلى كل وسعر األسھم الجدیدة كما یجوز باإلضافة لذلك إخطار المساھمین بالبیان الم
ستعمال حقة في أولویة اإلكتتاب في األسھم الجدیدة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ  امساھم أن یبدي رغبتھ في  

نشر البیان المذكور في الفقرة السابقة یجوز التنازل عن حق األولویة للغیر بمقابل مادي یتم اإلتفاق علیة بین  
 المساھم والمتنازل إلیھ. 

وتوزع األسھم الجدیدة على المساھمین الذین طلبوا اإلكتتاب فیھا بنسبة ما یملكونھ من أسھم بشرط أال یتجاوز   -3
ذلك ما طلبوه من أسھم جدیدة، ویوزع الباقي من األسھم الجدیدة على المساھمین الذین طلبوا أكثر من نسبة ما 

یتبقى من األسھم الجدیدة  لإلكتتاب العام وتتبع فیة األحكام  یملكونھ من أسھم وفقا لما ذكر أعاله، ویطرح ما 
 المتعلقة باإلكتتاب العام عند تأسیس الشركة.

 
 تخفیض رأس المال الشركة 

مال الشركة أذا زاد عن حاجتھا أو إذا طرأت خسارة  یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر تخفیض رأس  -1
المال إلى القیمة الموجودة فعال، بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف   ورأت الشركة إنقاص رأس

 البحرین.
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ال یصدر قرار التخفیض إال بعد تالوة تقریري مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات عن األسباب الموجبة لھ وعن   -2
لمعنیة بشئون  اإللتزامات التي على الشركة وعن أثر ھذا التخفیض على ھذه اإللتزامات. وتخطر الوزارة ا

بصورة من تقریري مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات.  التجارة ومصرف البحرین المركزي وبورصة البحرین
 وال یكون قرار الجمعیة العامة غیر العادیة نافذاً إال بعد الحصول على موافقة الجھات المختصة ذات العالقة. 

یتم إلغاء عددا من األسھم التي یملكھا كل مساھم بقدر   في حالة تخفیض رأس مال بالغاء الشركة لعدد من أسھمھا -3
النسبة التي تقرر بھا تخفیض رأس المال على أال یترتب على ذلك حرمان المساھم من المساھمھ في الشركة، 

سترداد شھادات األسھم الملغاه من المساھمین إلتالفھا یتم التأشیر اوتقوم الشركة خالل شھر من تاریخ اإللغاء ب 
في سجل المساھمین وتخطر كل من الوزارة المعنیة بشئون التجارة ومصرف البحرین المركزي وبورصة    بذلك

 البحرین.
وال یحتج بالتخفیض قبل الدائنین الذین أبدوا اعتراضاتھم خالل خمسة عشر یوم عمل من تاریخ نشر قرار  -4

ستوفى ھؤالء الدائنون دیونھم الحالة  المذكور إال إذا اتھم في المعیاد  التخفیض في الجریدة الرسمیة وقدموا مستندا
 أو حصلوا على الضمانات الكافیة للوفاء بدیونھم اآلجلة. 

 
 السندات

یجوز للشركة اإلقتراض عن طریق إصدار سندات قرض وذلك بقرار من الجمعیة العامة العادیة بناء على  -1
البحریني. كما ویجوز إصدارھا بالعملة األجنبیة مع  إقتراح من مجلس اإلدارة ویكون إصدار السندات بالدینار

 مراعاة الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي في كل األحوال. 
ویجوز للجمعیة العامة أن تفوض مجلس اإلدارة في إختیار وقت اإلصدار على أن یتم ذلك خالل السنتین التالیتین   -2

 لتاریخ قرار الجمعیة.
یر العادیة بناء على إقتراح مسبب من مجلس اإلدارة أن تصدر سندات قابلة للتحویل ویجوز للجمعیة العامة غ  -3

 إلى أسھم بشرط أن تكون أسھم الشركة قد قبلت للتداول في بورصة البحرین، وذلك بالشروط  
على مالكي السندات الذین یرغبون في تحویلھا إلى أسھم إبداء رغبتھم خالل المدة المنصوص علیھا في قرار   -4

صدار السندات والمبینة في نشرة اإلكتتاب، وتقوم الشركة بالوفاء بقیمة السندات التي ال یرغب أصحابھا في  إ
 ) من قانون الشركات التجاریة. 151ستحقاق وفقا للمادة رقم (یلھا إلى أسھم وذلك عند تاریخ االتحو 

تحویل إلى أسھم إذا أبدوا رغبتھم في  ویكون لمساھمي الشركة حق األولویة في اإلكتتاب في السندات القابلة لل -5
ستعمال ھذا الحق. وإذا تضمن قرار الجمعیة خمسة عشر یوما من تاریخ دعوتھم الذلك خالل مدة ال تتجاوز 

العامة بإصدار السندات القابلة للتحویل إلى أسھم إلغاء حق أفضلیة المساھمین في اإلكتتاب فإنھ یتعین موافقة  
 بلة للتحویل إلى أسھم على ھذا القرار.ھیئة حاملي السندات القا

ویكون للسندات التي یحصل علیھا حملة السندات بسبب تحویل سنداتھم نصیب في األرباح عن السنة المالیة  -6
 التي جرى خاللھا التحویل، وذلك من تاریخ التحویل وحتى نھایة السنة المالیة. 

عھا كحد أدنى من األرباح على المساھمین وذلك بعد ال یجوز تخفیض رأس المال أو زیادة النسبة المقرر توزی -7
صدور قرار الجمعیة العامة غیرالعادیة بإصدار سندات قابلة للتحویل إلى اسھم  وذلك حتى تاریخ تحویلھا أو 
تسدید قیمتھا. وإذا جرى التخفیض على رأس المال بسبب الخسارة فإنھ یتم تخفیض حقوق حملة السندات الذین  

ھا إلى أسھم بقدر النسبة التي تقرر بھا تخفیض رأس المال دون حاجة إلى موافقة ھئیة حاملي  یختارون تحویل
 السندات.

ویجوز للشركة إصدار سندات یكون لحاملیھا حق األولویة في اإلكتتاب في أیة زیادة في رأس المال شأنھم في   -8
تاریخ إعالم حاملي السندات بذلك  یوم من 15ذلك شأن المساھمین ویتم ذلك لمن یرغب خالل مدة ال تتجاوز 

ویقتصر حق  األولویة في اإلكتتاب في أسھم ال تزید قیمتھا اإلسمیة عن قیمة السندات التي یملكھا من یستعمل 
 ھذا الحق.
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تتكون ھیئة من حاملي السندات الخاصة بكل إصدار لحمایة المصالح المشتركة العضائھا ویكون لھا ممثل   -9
قوم الشركة خالل شھر من تاریخ إنتھاء اإلكتتاب في السندات بدعوة الھیئة المذكورة عن قانوني من أعضائھا وت

طریق النشر في جریدة یومیة إلنتخاب أو إختیار ممثلھا الذي یكون لھ حق حضور الجمعیات العامة للشركة و 
إلى ذلك بناء على  جتماعھا كلما دعت الحاجةقط دون حق التصویت وتعقد الھیئة ااإلشتراك في المداوالت ف

طلب ممثلھا أو الشركة أو عدد من حاملي السندات یملكون عشرة في المائة من قیمتھا. وتكون الدعوة بالنشر  
جتماع عدد یمثل ( ثلثي) السندات المصدرة وأن  قرارات الھیئة صحیحة إال حضر اال  في جریدة یومیة وال تكون

ون صحیحا بمن یمثلون ثلث السندات وتكون القرارات باألغلبیة  جتماع ثان یكلم یكتمل النصاب دعیت الھیئة ال
 للحاضرین، وال یجوز للھیئة أن تتخذ أي قرار یترتب علیھ زیادة أعباء أعضائھا أو اإلخالل بمبدأ المساواة بینھم. 

 
 مجلس اإلدارة - إدارة الشركــة

اشتراطات عضویتھم مع أنظمة مصرف یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تتماشى  -1
حق تعیین من یمثلھ في مجلس   من رأس المال % أو أكثر10البحرین المركزي، ویكون لكل مساھم یملك 

اإلدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس (مع تقریب كسور العدد ألقرب عدد صحیح)، ویسقط حقھ في  
ولكل من لم یستخدم حقھ في تعیین أعضاء في مجلس اإلدارة، أو لم  التصویت في النسبة التي یتم التعیین عنھا.

تكن لھ نسبة تؤھلھ لتعیین عضو آخر، أن یستخدم تلك النسبة في التصویت. ویسقط الحق في التعیین في حالة 
عدم استخدامھ في أي انتخاب أو تعیین ألعضاء مجلس اإلدارة في كل حالة على حده. أما األعضاء الباقون من  

ولمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید،  بالتصویت التراكمي السري*المجلس فینتخبھم باقي أعضاء الجمعیة العامة 
 . ویجوز للجمعیة العامة تعیین أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس اإلدارة من غیر المؤسسین أو المساھمین

 
 مسؤلیات أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة ومدیري الشركة تجاه الشركة والمساھمین والغیر وفقاً ألحكام الفقرة  تقوم مسئولیة رئیس وأعضاء مجلس   -1
) أدناه من ھذه المادة، وكل شرط یقضي بغیر ذلك یعتبر كأن لم یكن. وال یحول دون إقامة دعوى المسئولیة  3(

 قبل أي من األشخاص المشار إلیھم اقتراع من الجمعیة العامة بإبراء ذمتھ. 
لمشار إلیھا في المادة السابقة إما مسئولیة شخصیة تلحق عضـواً بالذات وإما مشتركة فیما بین  تكون المسئولیة ا -2

أعضاء مجلس اإلدارة جمیعاً، وفي ھذه الحالة األخیرة یكون األعضاء مسئولین جمیعاً على وجھ التضامن بأداء 
ولیة وأثبت اعتراضھ في محضر التعویضات ، إال إذا كان فریق منھم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئ

الجلسة. وال یعتبر غیاب العضو عن حضـور الجلسة التي صدر فیھا القرار سبباً لإلعفاء من المسئولیة إال إذا 
. وإذا اشترك أكثر من عضو واحد في الخطأ بھ وعدم استطاعتھ االعتراض علیھ  أثبت عدم علمھ بالقرار أو علمھ
 تضامن. كانوا مسئولین قِبل الشركة بال

وال تسمع دعاوى المسئولیة بانقضاء خمس سنوات من تاریخ عقد الجمعیة العامة التي أدى فیھا مجلس اإلدارة  -3
مع مراعاة أحكام میثاق إدارة وحوكمة الشركات، یجوز للشریك أن یكون شریكاً في أكثر   حساباً عن إدارتھ . 

ھا، وذلك ما لم ینص عقد الشركة أو نظامھا األساسي  من شركة منافسة دون أن یتدخل في إدارة أكثر من واحدة من
  .على خالف ذلك

) من ھذه المادة، یكون رفع دعوى المسئولیة على رئیس وأعضاء مجلس  7) و(5مع مراعاة أحكام الفقرتین (  -4
)  23) من المادة (3اإلدارة والمدیرین عن األضرار التي تلحق بالشركة في أي من الحاالت الواردة في الفقرة (

من ھذا القانون من حق الشركة. ویجب أن یصدر قرار من الجمعیة العامة برفع الدعوى، على أن یتوالھا رئیس  
مجلس اإلدارة. وإذا كان رئیس مجلس اإلدارة ممن تخاصمھم الشركة، وجب أن تعیّن الجمعیة العامة عضواً 

جمیع أعضاء مجلس اإلدارة، وجب أن   آخر من مجلس اإلدارة إلقامة الدعوى. وإذا كانت الدعوى موجھة إلى
 .  تعیّن الجمعیة العامة َمْن ینوب عنھا من غیر أعضاء المجلس في رفع الدعوى
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لكل مساھم أن یرفع دعوى المسئولیة منفرداً ضد مجلس إدارة الشركة في حالة عدم قیام الشركة برفعھا وفقا    -5
الخطأ إلحاق ضرر خاص بھ كمساھم، وذلك بعد قیامھ بإخطار  ) من ھذه المادة، إذا كان من شأن  4ألحكام الفقرة (

الشركة بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بعزمھ على رفع الدعوى قبل رفعھا بثالثین یوماً على  
األقل، ویقع باطالً كل شرط في نظام الشركة یقضي بغیر ذلك، ویجوز للمساھم أن یطلب أثناء نظر الدعوى  

 أو الغیر بتقدیم ما تحت یده من أیة محررات أو فئات منھا تكون ذات صلة بموضوع الدعوى. إلزام المدعى علیھ  
یجب على كل شریك یرید إثارة نزاع من ھذا القبیل أن یخطر رئیس مجلس اإلدارة بخطاب مسجل قبل إنعقاد .  -6

ج ھذا اإلقتراح في جدول الجمعیة العامة التالیة بثالثین یوماً على األقل ویجب على رئیس مجلس اإلدارة إدرا
 أعمال الجمعیة، فإذا رفضت الجمعیة العامة اإلقتراح لم یجز ألي مساھم إعادة طرحة باسمة الشخصي. 

) من ھذه المادة من حق 4في حالة إفالس الشركة، یكون الحق في رفع دعوى المسئولیة المشار إلیھا في الفقرة ( -7
تصفیة، تولى المصفي رفع الدعوى دون الحاجة لقرار من الجمعیة  أمین التفلیسة. وإذا كانت الشركة في دور ال

 العامة.
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
% من 10بأكثر من تحدد الجمعیة العامة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وال یجوز تقدیر مجموع ھذه المكافأت  -1

 رأس المال على المساھمین. % من 5حتیاطات القانونیة وتوزیع ربح الیقل عن اال  خصمصافي الربح بعد 
ویجوز للجمعیة العامة أن تقرر صرف مكافأت سنویة لرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة في السنوات التي ال  -2

تحقق فیھا الشركة أرباحا أو السنوات التي ال توزع فیھا أرباح على المساھمین بشرط موافقة الوزیر المعني 
) لسنة 2)  من قانون الشركات رقم (188للضوابط المنصوص علیھا في المادة (بشئون التجارة على ذلك وفقا 

 میالدیة.  2001
ویجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس  -3

یب في األرباح وبدل من رواتب ونص اإلدارة بصفتھم عن جمیع األعمال المقدمة للشركة خالل السنة المالیة 
حضور وبدل تمثیل ومصروفات وغیرھا، كما یشتمل التقریر المذكور على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس 

وذلك  بوصفھم موظفین أو إداریین أو ما قبضوه نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو إستشاریة أو أیة أعمال أخرى،
ت التنظیمیة لمصرف البحرین المركزي. ومع عدم وفقا ألحكام میثاق إدارة وحوكمة الشركات واالشتراطا

اإلخالل بما یتطلبھ القانون، تراعى في عملیة اإلفصاح عن كل عضو خصوصیة موضوع المكافآة، وعلى ذلك 
 یتم اإلفصاح وفقا للوائح الداخلیة للشركة.

 
 أحوال إنھاء عضویة مجلس اإلدارة

 ت التالیة: یفقد عضو مجلس اإلدارة مركزه في المجلس في الحاال
إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس اإلدارة االعتیادیة والمجدولة بدون عذر مقبول وخالفا لمتطلبات  -1

وذلك  في السنة المالیة الواحدة% من تلك االجتماعات 75مصرف البحرین المركزي بنسبة حضور تقل عن 
مجلس اإلدارة، وفي كل األحوال یجب على الشركة إبالغ مصرف البحرین المركزي بنسبة الغیاب   بقرار من

 التخاذ اإلجراءات الالزمة حسب قوانینھ وأنظمتھ المعمول بھا. 
 إذا استقال من منصبھ بطلب كتابي.   -2
 ) من ھذا النظام. 17إذا فقد أحد الشروط المنصوص علیھا في المادة (  -3
آخر في الشركة یتقاضي عنھ مرتبا غیر منصب رئیس مجلس اإلدارة وعضو مجلس   إذا شغل أي منصب   -4

 اإلدارة المنتدب.
الجمعیة العامة في أي عمل  شترك بدون ترخیص خاص ومسبب من اعمل أو ي ف إذا أساء استعمال عضویتھ  -5

 منافسة الشركة بوجھ الحق بھا ضررا فعلیا أو فشى ما وقف علیھ من أسرار الشركة. من شأنھ
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إذا صدر قرار من مصرف البحرین المركزي یجرد فیھ عضو مجلس اإلدارة من عضویتھ إذا تبین لھ ارتكابھ    -6
صرف مخالفة للقوانین والتعلیمات الصادرة بخصوص تعامالت األشخاص األساسیین تماشیا مع متطلبات م

 البحرین المركزي وبورصة البحرین ومیثاق عمل مجلس اإلدارة.
 

 جتماع الجمعیة العامةالدعوة إلى ا
تعلن دعوة المساھمین للجمعیة العامة في جریدتین یومیتین على األقل تصدران باللغة العربیة على أن تكون   -1

على األقل، ویجب أن  یوماً  واحد وعشرینب إحداھما محلیة، ویجب أن یتم اإلعالن قبل الموعد المحدد لإلنعقاد 
   یشتمل إعالن الدعوة على جدول األعمال.

 
 جدول األعمال 

 یضع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعیة العامة منعقدة بصفة عادیة أو بصفة غیر عادیة.  -1
 ال یجوز للجمعیة العامة مناقشة موضوعات غیر مدرجة في جدول األعمال إال في األحوال التالیة:  -أ
 إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد ھذا الجدول.  -1
 إذا تكشفت أثناء االجتماع.  -2
م طلب كتابي بإدراجھا في جدول األعمال إلى مجلس اإلدارة قبل خمسة أیام عمل على األقل من   -3 إذا قُدِّ

الموعد المحدد النعقاد الجمعیة العامة من قبل الجھـة المختصة بالرقابة على نشاط الشركة، أو أحد األشخاص 
% على األقل من رأسمال  5اھمین یملكون العامة المساھمة في الشركة، أو مدقق الحسابات، أو عدد من المس

 الشركة. 
إذا تبین أثنـاء المناقشة عدم كفایة المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة على الجمعیة العامة،   -ب 

تعین تأجیل االجتماع لمدة عشرة أیام عمل على األكثر إذا طلب ذلك عدد من المساھمین یملكون ربع األسھم  
 االجتماع.  التي انعقد بھا 

یجب على مجلس اإلدارة عرض القرار الصادر عن الجمعیة العامة في األمور العاجلة التي طرأت على   -ج
 مصرف البحرین المركزي، وذلك خالل خمسة أیام عمل من الیوم التالي لتاریخ انعقادھا.

 
 التصویت 

یساوي عدد أسھمھ، ویمثل ناقصي األھلیة  لكل مساھم حق حضور الجمعیة العامة ویكون لھ عدد من األصوات   -1
 . وفاقدیھا في الحضور النائبون عنھم قانونا

ویجوز التوكیل في حضور الجمعیة العامة بشرط أن یكون الوكیل من غیر رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة أو   -2
الكتابة  موظفي الشركة وال یخل ذلك بحق التوكیل لألقارب من الدرجة األولى بمقتضى توكیل خاص وثابت ب 

  .ساعة على األقل 24جتماع الجمعیة العامة بــ دى الشركة قبل اویجب إبراز التوكیل وصفة النیابة ل
ن یمثلھ في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة   -3 ال یجوز أي عضو أن یشترك في التصویت عن نفسھ أو َعمَّ

 لة أو بخالف فیما بینھ وبین الشركة.
اإلدارة اإلشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة العامة في شأن تحدید رواتبھم  ال یجوز ألعضاء مجلس  -4

 ومكافأتھم أو إبراء ذمتھم أو إخالء مسئولیتھم عن اإلدارة.
یكون التصویت في الجمعیة العامة برفع االیدي أو بأي طریقة أخرى تقرھا الجمعیة العامة، ویجب أن یكون   -5

اإلقتراع السري إذا كان القرار متعلق بإنتخاب مجلس اإلدارة أو بعزلھم أو بإقامة دعوى  التصویت بطریقة 
مثلون عشر األصوات الحاضرة المسئولیة علیھم أو إذا طلب ذلك رئیس مجلس اإلدارة أو عدد من المساھمین ی

 جتماع على األقل.في اال
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 التسجیل
الجمعیة العامة في سجل خاص في مركز الشركة قبل الموعد المحدد تسجیل اسماء المساھمین لإلشتراك في  -1

 ) ساعة على األقل. 24إلنعقاد الجمعیة العادیة أو الغیر عادیة للــ ( 
ویدون في السجل أسماء المساھمین وعدد األسھم التي یملكونھا وعدد األسھم التي یمثلونھا وأسماء مالكیھا وسند   -2

 تحقونھا أصالة ووكالة. الوكالة وعدد األصوات التي یس
 

 محاضر الجلسات
جتماع وإثبات نصاب  یة العامة وبكل ما یحدث أثناء االیحرر محضر بخالصة وافیة لجمیع مناقشات الجمع -1

الحضور و القرارات التي أتخذت في الجمعیة وتحدد األصوات التي وافقت علیھا او خالفتھا وكل ما یطلب  
 المحضر.المساھمون إثباتة في 

الة ویوقع في السجل تسجیل أسماء الحضور في سجل خاص یثبت فیھ حضورھم وما إذا كان باألصالة أو بالوك  -2
 جتماع كل من مدقق الحسابات وجامعي األصوات ورئیس الجمعیة.قبل بدایة اال

ة من محضر  جتماع ، وترسل صورثائق المؤیدة لما ورد في محضر االتحتفظ الشركة بكافة المستندات والو -3
 جتماع. یوما من تاریخ اال 15تصة خالل جتماع الجمعیة العامة إلى الجھة الحكومیة المخا

 جتماع الجمعیة العامة متى كانت لھ مصلحة في ذلك.لكل مساھم حق طلب صورة من محضر ا یكون -4
 

 قرارات الجمعیة العامة 
تلزم القرارات التي تصدرھا الجمعیة العامة وفقا ألحكام القانون وھذا النظام جمیع المساھمین سواء كانوا 

 جتماع الذي صدرت فیھ ھذه القرارات أو غائبین أو كانوا موافقین أو مخالفین لھا. حاضرین اال
 
 نعقاد الجمعیة العامة العادیة ا
تنعقد الجمعیة العامة العادیة للمساھمین بدعوة من رئیس مجلس اإلدارة في الزمان والمكان اللذین یعینھما   -أ

نظام الشركة. ویجب أن تعقد الجمعیة العامة مرة واحدة علـى األقل في السنة، على أن یكون ذلك خالل 
 الشھور الثالثة التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة.  

جلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة إلى االنعقاد إذا طلب ذلك مدقق الحسابات أو عدد من على م -ب 
 من رأسمال الشركة. % 10المساھمین یمثل 

یجوز للوزارة المعنیة بشئون التجارة أن تدعو الجمعیة العامة العادیة إلى االنعقاد، في أي من الحاالت   -ج
 التالیة: 

 الموعد المحدد النعقاد الجمعیة العامة دون أن تُدعى إلى االنعقاد.  إذا انقضى شھر على -1
 إذا نقص عدد أعضـاء مجلس اإلدارة عن الـحد األدنى الالزم لصحـة انعقاده.  -2
إذا لم یقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعیة العامة إلى االنعقاد خالل شھر من الیوم التالي لتاریخ الطلب المقدم  -3

 فقرة (ب) من ھذه المادة.إلیھ وفق ال
إذا ارتأى الوزیر المعني بشئون التجارة ما یستوجب دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد وأصدر قراراً مسبباً  -4

 بذلك.
إذا طلبت الجھة المختصة بالرقابة على نشاط الشركة في األحوال التي ال تكون الوزارة المعنیة بالتجارة  -5

 . الجھة المختصة بذلك
 

 النصاب القانوني إلنعقاد الجمعیة العامة العادیة 
 جتماع الجمعیة العامة رئیس مجلس اإلدارة أو نائبة أو من ینتدبھ مجلس اإلدارة أو الجمعیة العامة لذلك. یرأس ا -1
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وال یكون إنعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحا إال إذا حضره مساھمون لھم حق التصویت یمثلون أكثر من  -2
جتماع ثان لذات جدول األعمال یعقد بعد ذا النصاب وجب دعوة الجمعیة إلى ارأس المال فإذا لم یتوافر ھنصف  

جتماع الثاني  الجتماع األول، وال یكون االمدة ال تقل عن سبعة أیام وال تزید على خمسة عشر یوما من تاریخ ا
من رأس المال على األقل، إذا لم  % 30صحیحا إال إذا حضره مساھمون لھم حق التصویت یمثلون اكثر من 

 جتماع الثالث صحیحا أیا كان عدد الحاضرین. فر ھذا النصاب تدعي الجمعیة إلى اجتماع ثالث ویكون اال یتوا
جتماع األول  ان قد حدد تاریخھما في الدعوة لالجتماعین الثاني والثالث إذا كدعوة جدیدة لال أالَّ توجھویجوز  -3

 جتماعین. حلیة بعدم إنعقاد أیا من ھذین االالصحف المبشرط أن یتم النشر في 
 

 التصویت 
   .تصدر القرارات باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة

 
 اختصاصات الجمعیة العامة العادیة

تختص الجمعیة العامة العادیة بالنظر في جمیع المسائل المتعلقة بالشركة ما عدا ما أحتفظ بھ القانون للجمعیة   -1
العامة غیر العادیة ولھا بوجھ خاص مناقشة تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل السنة  

مدقق الحسابات عن البیانات المالیة للشركة عن السنة   المالیة المنتھیة والمصادقة علیھا، وسماع ومناقشة تقریر
المالیة المنتھیة، والتصدیق على حساب األرباح و الخسائر و المیزانیة العمومیة وبیان كیفیة تخصیص األرباح  
الصافیة وتحدید نصیب السھم من األرباح وإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلھم وتعیین مدقق حسابات أو  

المالیة التالیة وتحدید أجره أو تفویض مجلس اإلدارة بتحدید ھذا األجر والموافقة على مقترح توزیع أكثر للسنة 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسئولیة أو رفض ذلك وبحث اإلقتراحات 

 ر في ذلك، وما یستجد من أعمال.  الخاصة بإصدار السندات واألقتراض والرھن وإعطاء الكفاالت وإتخاذ القرا
ویكون إقرار جدول أعمال الجمعیة العامة خاضعاً لموافقة الوزارة المعنیة بشئون التجارة ومصرف البحرین   -2

 المركزي.
وال یجوز لھا المداولة في غیر المسائل المدرجة في جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت  -3

جتماع أو إذا طلبت الجھة الحكومیة المختصة أو أحد األشخاص العامة  دول أو تكشفت أثناء االبعد إعداد ھذا الج
على األقل من رأس المال من مجلس اإلدارة خمسة بالمائة المساھمة في الشركة أو عدد من المساھمین یملكون 

ع وإذا تبین أثناء المناقشة  إدراج موضوع معین في جدول االعمال ولم یدرجة كان للجمعیة مناقشة ھذا الموضو 
جتماع مدة عشرة أیام على األكثر إذا المسائل المعروضة تعین تاجیل اال  عدم كفایة المعلمومات المتعلقة ببعض 

جتماع ، مع وجوب عرض القرار الصادر ون ربع األسھم التي أنعقد بھا االطلب ذلك عدد من المساھمین یملك
طرأت على الوزارة المعنیة بشئون التجارة للموافقة علیة واإل كان باطال   عن الجمعیة في األمور العاجلة التي

 ) من قانون الشركات. 207وذلك كلھ وفقا للمادة (
 

 الجمعیة العامة غیر العادیة 
تنعقد الجمعیة العامة بصفة غیر عادیة بناء على دعوة من مجلس اإلدارة أو بناء على طلب كتابي موجھ إلى   -1

 % من أسھم الشركة.10من المساھمین یمثلونھ ماال یقل عن المجلس من عدد 
جتماع بصفتھا غیر العادیة خالل شھر حوال أن یدعو الجمعیة العامة لالویجب على المجلس اإلدارة في ھذه األ -2

 من تاریخ وصول الطلب إلیھ.
 

 النصاب القانوني إلنعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة 
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الجمعیة غیر العادیة صحیحا إال إذا حضره مساھمون یمثلون ثلثي رأس مال الشركة على األقل جتماع  اال یكون   -1
جتماع  د خالل خمسة عشر یوما التالیة لالجتماع ثان یعقذا النصاب وجب دعوة الجمعیة إلى افإذا لم یتوافر ھ

الجتماع ھذا النصاب في ا األول ویكون صحیحا إذا حضرة من یمثلون أكثر من ثلث رأس المال، فإذا لم یتوفر 
جتماع  خالل خمسة عشر یوما من تاریخ االجتماع الثاني ویكون اال جتماع ثالث یعقد الثاني توجھ الدعوة إلى ا

ان قد حدد جتماعین األخیرین إذا كھ دعوة جدیدة لالویجوز أال توج الثالث صحیحا إذا حضرة ربع المساھمین.
حلیة بعدم إنعقاد أیا من ھذین ریطة أن یتم النشر في الجرائد المجتماع األول شتاریخھما في الدعوة لال

 جتماعین. اال
جتماع إال إذا تعلق القرار بزیادة غلبیة ثلثي األسھم الممثلة في االوتصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأ  -2

الشركة أخرى فیشترط  رأس المال أو تخفیضھ أو بإطالة مدة الشركة أو بحلھا أو بتحویلھا أو بإدماجھا في
 صدورھا بأغلبیة ثالثة أرباع أسھم الحاضرین الذین ینعقد بھم االجتماع صحیحا. 

وال تكون قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة نافذة إال بعد موافقة الوزارة المعنیة بشئون التجارة ومصرف   -3
 البحرین المركزي علیھا.

 
 العادیةختصاصات الجمعیة العامة غیر ا

 أوال: تختص الجمعیة العامة غیر العادیة باألمور التالیة: 
 تعدیل عقد التأسیس أو النظام األساسي أو إطالة مدة الشركة. -1
 تخفیض رأس المال أو زیادتھ بما في ذلك إضافة أسھم جدیدة. -2
 . القانون مكرراً) من ھذا 194التصرف فیما تجاوز قیمتھ نصف أصول الشركة، بمراعاة أحكام المادة ( -3
   بیع كل المشروع الذي قامت بھ الشركة أو التصرف فیھ بأي وجھ آخر. -4
 . تحویلھا أو إدماجھا في شركة أخرىحل الشركة أو  -5
 . أیة أمور أخرى منصوص علیھا في القانون -6

 
للشركة یكون  وال یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة إجراء تعدیالت في عقد التأسیس أو النظام األساسي ثانیا: 

من شأنھا تغییر جنسیتھا أو نقل مركزھا الرئیسي إلى خارج المملكة أو زیادة أعباء المساھمین بخالف زیادة 
 رأس المال. ویعتبر باطالً كل نص یقضي بغیر ذلك.

 
 تعیین مراقبي الحسابات

یكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المدققین المرخص لھم بمزاولة المھنة تعینھم الجمعیة العامة وتحدد  -1
أجرھم والمدة التي عینوا لھا، وإذا لم یباشر مدقق الحسابات المعین من قبل الجمعیة العامة مھمتھ ألي سبب من  

جتماع على |أن یعرض ھذا األمر في أول ا  محلةاألسباب یجوز لمجلس اإلدارة عند الضرورة أن یعین من یحل  
 للجمعیة العامة للبت فیھ. 

وال یجوز أن یكون مدقق الحسابات رئیسا أو عضوأ في مجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدبا أو منوطا بة القیام  -2
لشركة أو بأي عمل إداري فیھا أو مشرفا على حساباتھا أو قریبا حتى الدرجة الثانیة لمن یشرف على إدارة ا

 حساباتھا، والیجوز لھ شراء أسھم الشركة التي یراجع حساباتھا، أو بیعھا خالل فترة التدقیق.
وفي جمیع األحوال ال یجوز لمدقق حسابات الشركة قبل إنقضاء سنتین من تاریخ إخالء مسئولیتة أن یكون   -3

 عضوا لمجلس إدارة الشركة أو موظفا بھا. 
 

 صالحیاتھم وواجباتھم 
 مراقب الحسابات أن یراقب حسابات السنة المالیة التي عین أو تم تجدید تعینھ لمراقبتھا. على  -1
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ویحق للمراقب في كل وقت اإلطالع على جمیع دفاتر الشركة وسجالتھا ومستنداتھا وفي طلب البیانات التي   -2
في حالة عدم  تمكنھ  یرى ضرورة الحصول علیھا ولھ كذلك أن یتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتھا، وعلیة  

ستعمال ھذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقریر یقدم إلى مجلس اإلدارة فإن لم یقم المجلس بتیسیر مھمتھ  امن 
 وجب علیھ دعوة الجمعیة العامة العادیة للنظر في األمر. 

جتماع برأیھ في كل ما یتعلق بعملھ  في االجتماعات الجمعیة العامة دائما وأن یدلي اوعلى المراقب أن یحضر  -3
وبوجھ خاص في المیزانیة الشركة ویتلو تقریره على الجمعیة العامة الذي یجب أن یكون مشتمال على البیانات  

 التالیة: 
 ض.ما إذا كان قد حصل على المعلومات التي یرى ضرورتھا ألداء عملھ على وجھ مر  -أ

الدولیة أو  إعدادھما وفقا لمعاییر المحاسبة  ما إذا كانت المیزانیة وحساب األرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتم -ب 
المعاییر المعتمدة من الجھة المختصة، وتتضمن كل ما نص علیة القانون ونظام الشركة على وجوب إثباتھ فیھا،  

 شركة.وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقیقي لل
 ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا لألصول الحسابیة المرعیة. -ج
 ما إذا كان الشركة تمسك حسابات منتظمة.  -د 
 ما إذا كانت البیانات الواردة في تقریر مجلس اإلدارة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة. -ه
خالل السنة المالیة على وجھ یؤثر  ما إذا كانت ھناك مخالفات ألحكام نظام الشركة أو ألحكام القانون قد وقعت  - و

في نشاط الشركة أو مركزھا المالي، مع بیان ما إذا كانت ھذه المخالفات ال تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات  
 التي توافرت لدیھ. 

 وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات ولم یتفقوا على تقریر واحد وجب أن یعد كل منھم تقریرا مستقال. -4
یتلى تقریر مدقق الحسابات في الجمعیة العامة، ویكون لكل مساھم حق مناقشتة وطلب إیضاحات بشأن الوقائع  و -5

 الواردة فیھ.
 ویكون المراقبون في حالة تعددھم مسئولیة بالتضامن عن أعمال الرقابة.  -6
ل مراقب الحسابات  ستبدا% على األقل من رأس المال طلب ا25ولمجلس اإلدارة أو لعدد من المساھمین یمثلون   -7

أثناء السنة المالیة، وعلى مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة للنظر في الطلب بعد مرور خمسة عشر  
یوما من تاریخ تقدیمھ، ویجب أن یرسل الطلب خالل ھذه المدة إلى مدقق الحسابات إلعداد رده علیھ كتابة على  

 عیة العامة بخمسة أیام على األقل. جتماع الجماأن یرسل الرد إلى الشركة قبل 
 

 المیزانیة السنویة وتقریر مجلس اإلدارة
ً على األكثر من تاریخ انتھاء السنة المالیة  ستونیعد مجلس اإلدارة عن كل سنة مالیة في موعد أقصاه  -1 یوما

 القوائم المالیة الخمس الرئیسیة المتضمنة:   -كحد أدنى –البیانات المالیة التالیة 
 میزانیة الشركة العمومیة عن السنة المالیة المنتھیة متضمنة تفاصیل موجودات الشركة وإلتزاماتھا.  -أ

 حساب األرباح والخسائر (كشف الدخل).  -ب 
 شف الدخل الشامل.ك -ج
 .كشف التدفقات المالیة -د 
 كشف التغییر في حقوق المساھمین في الشركة.  -ه
تقریرا مفصال عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل السنة المالیة المنتھیة وبیانات تفصیلیة بالطریقة التي   - و

ة ویرفق ھذا التقریر یقترحھا المجلس لتوزیع صافي أرباح ھذه السنة واألرباح المرحلة من السنة السابق
 بالمیزانیة. 
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وعلى رئیس مجلس اإلدارة أن ینشر البیانات المالیة وخالصة وافیة عن التقریر السنوي والنص الكامل لتقریر  -2
مراقب الحسابات في جریدتین یومیتین  محلیتین تصدر إحداھما باللغة العربیة واألخرى باللغة اإلنجلیزیة وذلك 

 مة بخمسة عشر یوما على األقل.قبل إنعقاد الجمعیة العا
على مجلس اإلدارة من جانب، ومدقق الحسابات من جانب آخر، أن یرسلوا إلى الوزارة المعنیة بشئون التجارة   -3

صورةً من كل من المیزانیة وحساب األرباح والخسائر   -خالل ستة أشھر من تاریخ انتھاء السنة المالیة  -
بات، أو خطاباً موقعاً ومختوماً من مدقق الحسابات بشأن الوضع المالي والتقریر السنوي وتقریر مدقق الحسا

للشركة وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة. وفي حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأسمالھا، یجب على المدیرین  
ً منھ.  ً ومختوما ل وفي كومدقق الحسابات أن یرسلوا إلى الوزارة صورة من تقریر مدقق الحسابات موقعا

األحوال، یجوز للوزارة المعنیة بشئون التجارة أن تطلب أیة بیانات مالیة أو مستندات أو تقاریر أو معلومات  
   إضافیة تراھا ضروریة.

یخضع اإلفصاح والنشر عن البیانات المالیة السنویة المدققة والربع سنویة لمتطلبات مصرف البحرین المركزي   -4
 التنظیمیة وبورصة البحرین.

 
 نشر البیانات المالیة 

   نشر البیانات المالیة السنویة المدققة:  -1
من قانون مصرف البحرین المركزي   62تنشر الشركة مقتطفات من بیاناتھا المالیة السنویة المدققة طبقا للمادة 

انتھاء السنة المالیة  والمؤسسات المالیة واللوائح الصادرة تنفیذاً ألحكامھ خالل مدة أقصاھا ستون یوماً من تاریخ  
للشركة في جریدتین یومیتین محلیتین على األقل تصدر إحداھما باللغة العربیة و األخرى باللغة اإلنجلیزیة، 
وعلى الشركة كحد أدنى نشر القوائم المالیة الخمس الرئیسیة المتضمنة للمیزانیة العمومیة، وكشف الدخل، 

تلك   ویتم توفیر نسخھ من. یة، وكشف التغیر في حقوق المساھمینوكشف الدخل الشامل، وكشف التدفقات المال
 البیانات لبورصة البحرین. 

 
 نشر البیانات المالیة الربع سنویة:    -2

من قانون مصرف البحرین   )62(طبقا للمادة  تنشر الشركة مقتطفات من بیاناتھا المالیة الربع سنویة المراجعة
المركزي والمؤسسات المالیة واللوائح الصادرة تنفیذاً ألحكامھ خالل مدة أقصاھا خمسة وأربعون یوماً من تاریخ  
انتھاء فترة الربع المعني من السنة المالیة للشركة، في جریدتین یومیتین محلیتین على األقل تصدر إحداھما 

اإلنجلیزیة ، وعلى الشركة كحد ادنى نشر القوائم المالیة الربع سنویة الخمس   باللغة العربیة و األخرى باللغة
الرئیسیة المتضمنة للمیزانیة العمومیة، وكشف الدخل، وكشف الدخل الشامل، وكشف التدفقات المالیة، وكشف 

 ویتم توفیر نسخة من  تلك البیانات لبورصة البحرین.  التغیر في حقوق المساھمین. 
 

 ع األرباح والخسائر كیفیة توزی
 توزع األرباح الصافیة على الوجھ التالي:  -1
یقتطع سنویا عشرة في المائة من األرباح الصافیة یخصص لحساب اإلحتیاطي اإلجباري، ویجوز إیقاف ھذا  -أ

عن النسبة المذكورة  % من رأس المال المدفوع، وإذا قل اإلحتیاطي اإلجباري  50ستقطاع إذا بلغ اإلحتیاطي اال
ستقطاع حتى یصل اإلحتیاطي إلى تلك النسبة، وال یجوز توزیع اإلحتیاطي اإلجباري على  عادة االوجب إ

% من رأس المال المدفوع في 5ستعمالھ لتأمین توزیع أرباح المساھمین ال تزید على االمساھمین وإنما یجوز 
 السنوات التي ال تسمح فیھا أرباح الشركة بتامین ھذا الحد.

 لتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانین العمل.رباح تحدده الجمعیة العامة لمواجھة االیقتطع جزء من األ -ب 
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ویجوز للجمعیة العامة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر إقتطاع جزء من األرباح الصافیة لحساب  -ج
 تقررھا الجمعیة. اإلحتیاطي اإلختیاري ویستعمل ھذا اإلحتیاطي اإلختیاري في األوجھ التي 

 % للمساھمین عن المبلغ المدفوع من قیمة األسھم. 5یقتطع المبلغ الالزم لتوزیع حصة أولى من األرباح قدرھا  -د 
 % من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.10تخصص بعد ما تقدم ما الیزید عن  -ه
یوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة لألرباح أو یرحل بناء على إقتراح مجلس  - و

 ستھالك غیر العادیین. لالاإلدارة إلى السنة المقبلة أو یخصص مال إحتیاطي أو مال 
یع اصل من األصول  ویجوز بموافقة الجمعیة العامة توزیع نسبة من األرباح الصافیة التي تحققھا الشركة نتیجة ب -ز

الثابتة أو التعویض عنھ بشرط أال یترتب على ذلك عدم تمكین الشركة من إعادة أصولھا إلى ما كانت علیھ أو  
 شراء أصول جدیدة.

یجب على الشركة توزیع األرباح على الشركاء خالل فترة ال تجاِوز ثالثین یوماً من تاریخ التصدیق علیھا من   -ح
 قِبَل الجمعیة العامة 

 فیتحملھا المساھمون بنسبة عدد أسھمھم دون أن یلتزم أحدھم بأكثر مما یملكھ.  –إن وجدت  –ا الخسائر أم -2
 

 المنازعات
یكون رفع دعوى المسئولیة على أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنھا أضرار تلحق بمجموع   -1

برفع الدعوى على أن یتوالھا رئیس مجلس    المساھمین من حق الشركة ویجب أن یصدر قرار من الجمعیة العامة
اإلدارة، وإذا كان رئیس مجلس اإلدارة ممن تخاصمھم الشركة وجب أن تعین الجمعیة العامة عضوا آخر من  
مجلس اإلدارة إلقامة الدعوى وإذا كانت الدعوى موجھة إلى جمیع أعضاء مجلس اإلدارة وجب أن تعین الجمعیة  

 أعضاء المجلس في رفع الدعوى.  العامة من ینوب عنھا من غیر
 ) من ھذا النظام األساسي. 23ة في المادة (تراعى األحكام الوارد  -2

 
 حل الشركة 

 تحل الشركة ألحد ألسباب التالیة:  
 نتھاء العمل الذي أسست من أجلھ.ا -1
 ستمرارھا. اھالك جمیع مالھا أو جزء كبیر منھ بحیث ال تبقى جدوى من  -2
 % من رأسمال الشركة.75موافقة عدد من المساھمین یملكون ما ال یقل عن  -3
 ندماج الشركة في شركة أخرى.ا -4

 میالدیة.  2001) من قانون الشركات التجاریة لسنة 320وذلك حسب المادة ( 
 

 تصفیة الشركة وقسمتھا
 ألحكام التالیة: لفیة الشركة بعد حلھا وفقا تجرى تص

تنتھي سلطة مجلس اإلدارة بحل الشركة، ویظل مدیرو الشركة بعد حلھا قائمین على إدارتھا ویعتبرون بالنسبة  -1
إلى الغیر في حكم المصفین على أن یتم تعیین المصفى ویقدمون لھ حساباتھم ویسلمونھ أموال الشركة ودفاترھا 

الجمعیة العامة قائمة خالل مدة التصفیة وتقتصر سلطتھا على أعمال التصفیة التي ال تدخل من ووثائقھا وتبقى 
 اختصاص المصفین. 

تحتفظ الشركة خالل مدة التصفیة بالشخصیة االعتباریة بالقدر الالزم ألعمال التصفیة ویضاف إلى أسم الشركة  -2
 خالل مدة التصفیة عبارة " تحت التصفیة". 
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عامة العادیة مصفیا أو أكثر من بین المساھمین أو من غیرھم وتحدد أجرھم ویكون تعیینھم  تعین الجمعیة ال -3
باألغلبیة العددیة التي تصدر بھا قرارات الجمعیة العامة وفي حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطالنھا تعین  

 المحكمة طریقة التصفیة كما تعین المصفى وتحدد أجرة.
االتفاق مع المدیر بجرد ما للشركة من أموال وما علیھا من إلتزامات وتحرر قائمة  یقوم المصفى فور تعیینھ وب -4

 مفصلة بذلك ومیزانیة یوقعھا المصفى والمدیرون. 
وال یجوز للمصفى أن یبدأ أعماال جدیدة إال إذا كانت الزمة إلتمام األعمال السابقة وال یجوز لھ أن یبیع موجودات  -5

 العامة العادیة.  الشركة جملة اإل بأذن الجمعیة
یقوم المصفى ببیع مال الشركة منقوال أو عقارا بالمزاد العلني أو بأیة طریقة أخرى مالم ینص في وثیقة تعیینھ  -6

على إجراء البیع بطریقة معینة. كما أن علیة وفاء ما على الشركة من دیون حالة وتجنیب الدیون اآلجلة أو  
 المتنازع علیھا.

 الشركة بین المساھمین بعد أداء الدیون الناشئة عن أعمال التصفیة ووفاء حقوق دائني الشركة. تقسیم أموال  -7
یقدم المصفى إلى الجمعیة العامة حسابا ختامیا عن أعمال التصفیة وتنتھي أعمال التصفیة بالتصدیق على ذلك  -8

ائد المحلیة وبشطب قید الشركة الحساب ثم یقوم المصفى إشھار انتھاء التصفیة في السجل التجاري واحدى الجر
 من السجل التجاري. 

 
 


