التتعديالت المقترحة على النظام األساسي لبنك أبوظبي التجاري
والمزمع عرضها على الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها المقرر عقده
1
في  29أغسطس 2022
التغييرات املقترحة

النظام األساسي الحالي

المادة

بعد التعديل

املادة ( ) 1

املجموعة :البنك والشركات التابعة التي يسيطر عليها البنك من املجموعة :مجموعة الشركات التي تشمل البنك و(أ) أي شركة فرعية
للبنك و(ب) أي شركة تابعة ائتالف للبنك.
وقت آلخر.

املادة ( ) 1

قانون الشركات :القانون االحتادي رقم ( )2لسنة  2015بشأن قانون الشركات :املرسوم بقانون االحتادي رقم ( )32لسنة  2021بشأن
الشركات التجارية وأية قوانني معدلة له أو حتل محله.
الشركات التجارية وأية قوانني معدلة له أو حتل محله.

املادة ( ) 1

أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني :أي عضو مجلس إدارة يرى فيه أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني :أي عضو مجلس إدارة يقيم على أنه
املجلس أن شخصيته وآرائه مستقلة وغير خاضعة ألي عوامل تؤثر مستقل وفقاً ألنظمة حوكمة الشركات.
أو قد تؤثر على حكمه وهو عضو مجلس االدارة الذي يفي بأي
معايير اخرى لالستقاللية حسبما تكون مقررة من وقت إلى آخر
من قبل الهيئة و/أو املصرف املركزي أو املجلس.

املادة ( ) 1

N/A

املساهم املسيطر :مساهم لديه القدرة على التأثير أو التح ّكم بشكل
مباشر أو غير مباشر يف تعيني أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة ،أو
القرارات املتخذة من قبل مجلس اإلدارة أو اجلمعية العمومية للبنك،
وذلك من خالل ملكية نسبة محددة من األسهم أو احلصص أو مبوجب
اتفاقية أو عقد آخر ينص على هذا احلق.

املادة ( ) 1

N/A

أنظمة حوكمة الشركات :جميع األنظمة واملعايير املعمول بها بشأن
حوكمة الشركات ،مبا فيها على سبيل املثال ودون حصر نظام احلوكمة
املؤسسية واملعايير املصاحبة له الصادر عن املصرف املركزي (التعميم
رقم  2019/89بتاريخ  18يوليو  )2019وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة
األوراق املالية والسلع رقم (/03ر.م ).لسنة  2020بشأن اعتماد دليل
حوكمة الشركات املساهمة العامة وتعديالته.

املادة ( ) 1

N/A

األقارب من الدرجة األولى :األم ،األب ،الزوج /الزوجة ،اإلخوة ،األخوات
و األبناء.

املادة ( ) 1

جلنة التدقيق واالمتثال :اللجنة التي يشكلها املجلس بهذا املسمى جلنة التدقيق :اللجنة التي يشكلها املجلس بهذا املسمى وفقاً ألحكام
املادة ( )20من هذا النظام االساسي.
وفقاً ألحكام املادة ( )20من هذا النظام االساسي.

املادة ( ) 1

جلنة الترشيح والتعويض واملوارد البشرية :اللجنة التي يشكلها جلنة الترشيح واملكافآت واملوارد البشرية واحلوكمة :اللجنة التي يشكلها
املجلس بهذا املسمى وفقاً ألحكام املادة ( )20من هذا النظام املجلس بهذا املسمى وفقاً ألحكام املادة ( )20من هذا النظام االساسي.
االساسي.

 ١شريطة احلصول على موافقة اجلهات الرقابية.

التغييرات املقترحة

المادة

بعد التعديل

النظام األساسي الحالي

املادة ( ) 1

ألطراف ذات العالقة :رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء الطرف/األطراف ذات العالقة :املجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة من
اإلدارة التنفيذية العليا للبنك والعاملني به ،والشركات التي يساهم املساهمني املسيطرين ،وموظفي اإلدارة العليا (وأقاربهم من الدرجة
فيها أي من هؤالء مبا ال يقل عن  %30من رأسمالها ،وكذلك األولى) ،واملوظفني والشركات التي يساهم فيها أي من هؤالء مبا ال يقل
عن  %30من رأسمالها ،واألشخاص الذين ميلكون حصة مسيطرة أو
الشركات التابعة أو الشقيقة أو احلليفة.
حصة مسيطرة مشتركة أو تأثير كبير على البنك (وأقاربهم من الدرجة
األولى) وأي شخص/كيان آخر يعتبر طرفاً ذا عالقة مبوجب املادة ()1
من قانون الشركات أو وفقاً ألنظمة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة
أو املصرف املركزي.

املادة ( ) 1

N/A

اإلدارة العليا :اإلدارة التنفيذية للبنك والتي تعتبر مسؤولة وخاضعة
للمساءلة أمام مجلس اإلدارة عن اإلدارة اليومية السليمة والرشيدة
للبنك.

املادة ( ) 1

N/A

املوظفون :جميع األشخاص العاملني يف البنك مبا يف ذلك أعضاء
اإلدارة العليا باستثناء مجلس اإلدارة.

املادة ( ) 3

مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني يف مدينة أبوظبي بإمارة مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني يف مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي،
أبوظبي ،ويجوز ملجلس اإلدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب متثيلية ويجوز ملجلس اإلدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب متثيلية أو وكاالت يف
الدولة أو يف خارجها.
أو وكاالت يف الدولة أو يف خارجها.
يحتفظ البنك بجميع احملاضر والوثائق والتقارير واملستندات الالزمة
األخرى اخلاصة مبجلس اإلدارة وجلان مجلس اإلدارة يف املركز
الرئيسي للبنك ،وذلك ملدة ال تقل عن عشر ( )10سنوات ،مبا يف ذلك
محاضر اجلمعية العمومية وباملستندات ألي مدة حال كونها متعلقة
بدعوي قضائية أو مطالبة مستمرة.

املادة ( ) 5

تكون األغراض التي من أجلها تأسس البنك هي عموماً مزاولة
األعمال املصرفية التجارية من كافة جوانبها يف الدولة ويف سائر
أنحاء العالم ،وتنفيذ جميع املسائل واألشياء التابعة لها أو التي
تفضي إلى حتقيقها أو التي تتم مزاولتها يف العادة فيما يتعلق
باألعمال املصرفية التجارية ،وبصفة خاصـــة (لكن من غير
اإلخـالل بعمومية ما سلف ذكره) ما يلي:

()٢

تكون األغراض التي تأسس البنك من أجلها هي عموماً مزاولة األعمال
املصرفية التجارية من كافة جوانبها يف الدولة ويف سائر أنحاء العالم،
وتنفيذ جميع املعامالت واملسائل واألمور املرتبطة بها أو التي تفضي إلى
حتقيقها أو التي تتم مزاولتها يف العادة فيما يتعلق باألعمال املصرفية
التجارية ،مبا يف ذلك مزاولة جزء من أنشطة وأعمال البنك املتوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل النافذة املصرفية اإلسالمية للبنك،
وبصفة خاصـــة (لكن ودون اإلخـالل بعمومية ما سلف ذكره) ما يلي:

التغييرات املقترحة

المادة

بعد التعديل

النظام األساسي الحالي

املادة ( ) 1-15

تكون زيادة رأس مال البنك املصرح به بعد موافقة الهيئة واملصرف تكون زيادة رأس مال البنك املصرح به بعد موافقة الهيئة واملصرف
املركزي مبوجب قرار خاص يصدر من اجلمعية العمومية ،ويلتزم
املركزي مبوجب قرار خاص يصدر من اجلمعية العمومية.
مجلس اإلدارة بتنفيذ هذا القرار خالل ثالث ( )3سنوات من تاريخ
إصداره  ،وإال اعتُبر باط ً
ال من حيث املبدأ فيما يتعلق بزيادة رأس املال
التي لم يتم تنفيذها خالل الفترة املذكورة.

املادة ( ) 4-15

تصدر أسهم زيادة رأس مال البنك ،يف حال زيادة رأس املال
املصدر من خالل اصدار اسهم جديدة ،بقيمة اسمية معادلة
للقيمة االسمية لألسهم األصلية ومع ذلك يجوز للبنك بقرار خاص
وبعد احلصول على موافقة الهيئة أن يقرر إضافة عالوة إصدار
الى القيمة االسمية لألسهم وان يحدد مقدارها ،وتضاف عالوة
اإلصدار إلى االحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس مال
البنك.

تصدر أسهم زيادة رأس مال البنك ،يف حال زيادة رأس املال املصدر
من خالل اصدار اسهم جديدة ،بقيمة اسمية معادلة للقيمة االسمية
لألسهم األصلية ومع ذلك يجوز للبنك بقرار خاص وبعد احلصول
على موافقة الهيئة أن يقرر إضافة عالوة إصدار الى القيمة االسمية
لألسهم وان يحدد مقدارها ،وتضاف عالوة اإلصدار إلى االحتياطي
القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس مال البنك .ويف حالة منح خصم،
مقابل خصم اإلصدار ،سينشأ احتياطي سلبي حلقوق املساهمني يف
امليزانية العمومية ،ويتم دفعه من خالل اخلصم من األرباح املستقبلية
للبنك قبل املوافقة على توزيع أي أرباح.

املادة ( ) 7-15

يجوز ،بناء على توصية املجلس وبعد النظر يف تقرير مدقق يجوز ،بناء على توصية املجلس وبعد النظر يف تقرير مدقق احلسابات
احلسابات وبشرط موافقة الهيئة واملصرف املركزي ،تخفيض رأس اخلارجي وبشرط موافقة الهيئة واملصرف املركزي ،تخفيض رأس مال
البنك املصدر بقرار خاص.
مال البنك املصدر بقرار خاص.

املادة ( ) 1-17

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من ( 11احد عشر) عضواً .يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون مما ال يقل عن ( 7سبعة) أعضاء
وال يزيد عن ( 11إحدى عشر) عضواً ،مع مراعاة نسبة متثيل اإلناث يف
مجلس اإلدارة مبا ينسجم مع القوانني واألنظمة املطبقة.

()٣

التغييرات املقترحة

المادة

النظام األساسي الحالي

بعد التعديل

املادة ( ) 2-17

يحق لشركة املائة وأربعة عشر لإلستثمار  -شركة الشخص الواحد
(«شركة املائة وأربعة عشر لإلستثمار) تعيني عدد من املديرين
يتناسب مع نسبة األسهم التي متلكها يف رأس مال البنك املصدر.
يف حال استعملت املائة وأربعة عشر لإلستثمار كافة أصواتها يف
تعيني مرشحيها يف مجلس اإلدارة ،فإنه ال يحق لها أن تصوت على
تعيني مرشحني آخرين يف املجلس .أما يف حالة عدم قيام املائة
وأربعة عشر لإلستثمار باستخدام كافة أصواتها لتعيني مرشحيها،
فيجب أن يتم تطبيق مبدأ التصويت التراكمي ،ويجوز لها استخدام
باقي أصواتها بالطريقة التي تراها مناسبة ،يف التصويت على
انتخاب مرشحني آخرين.

يحق لشركة املائة وأربعة عشر لإلستثمار  -شركة الشخص الواحد
(«شركة املائة وأربعة عشر لإلستثمار) تعيني عدد من املديرين يتناسب
مع نسبة األسهم التي متلكها يف رأس مال البنك املصدر .يف حال
استعملت املائة وأربعة عشر لإلستثمار كافة أصواتها يف تعيني مرشحيها
يف مجلس اإلدارة ،فإنه ال يحق لها أن تصوت على تعيني مرشحني
آخرين يف املجلس .أما يف حالة عدم قيام املائة وأربعة عشر لإلستثمار
باستخدام كافة أصواتها لتعيني مرشحيها ،فيجب أن يتم تطبيق مبدأ
التصويت التراكمي ،ويجوز لها استخدام باقي أصواتها بالطريقة التي
تراها مناسبة ،يف التصويت على انتخاب مرشحني آخرين.

ومع مراعاة ما تقدم ومتطلبات قانون املصرف املركزي ،يكون
لشركة املائة وأربعة عشر لإلستثمار مطلق التقدير يف ما يتعلق
بتحديد هوية أي فرد ترشحه لعضوية املجلس .وتقوم شركة املائة
وأربعة عشر لإلستثمار بالتنسيق مع جلنة الترشيح والتعويض
واملوارد البشرية واحلصول (مع املرشحني اآلخرين) على موافقة
املصرف املركزي على املرشحني قبل أن يتم تعيينهم يف املجلس.

ومع مراعاة ما تقدم ومتطلبات قانون املصرف املركزي ،يكون لشركة
املائة وأربعة عشر لإلستثمار مطلق التقدير يف ما يتعلق بتحديد هوية
أي فرد ترشحه لعضوية املجلس .وتقوم شركة املائة وأربعة عشر
لإلستثمار بالتنسيق مع جلنة الترشيح واملكافآت واملوارد البشرية
واحلوكمة واحلصول (مع املرشحني اآلخرين) على موافقة املصرف
املركزي على املرشحني قبل أن يتم تعيينهم يف املجلس.

املادة ( ) 3-17

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الذين ال يتم تعيينهم من قبل
شركة املائة وأربعة عشر لإلستثمار  -شركة الشخص الواحد
مبوجب قرار يصدر عن اجلمعية العمومية السنوية من بني أولئك
األشخاص الذين توافق على انتخابهم جلنة الترشيح والتعويض
واملوارد البشرية.

املادة ( ) 4-17

وتقوم اللجنة بصفة خاصة باالطالع على السيرة الذاتية واخلبرة وتقوم جلنة الترشيح واملكافآت واملوارد البشرية واحلوكمة بصفة خاصة
باالطالع على السيرة الذاتية واخلبرة اخلاصة باملرشح واملتطلبات
اخلاصة باملرشح واملتطلبات احملددة للمجلس يف ذلك الوقت.
احملددة للمجلس يف ذلك الوقت.

املادة ( ) 9-17

يتألف مجلس اإلدارة من أعضاء غير تنفيذيني فقط وفقاً ألنظمة يتألف مجلس اإلدارة من أعضاء غير تنفيذيني فقط ،علي أن يكون ثلث
أعضاء مجلس اإلدارة علي األقل من املستقلني وفقاً للضوابط الصادرة
املصرف املركزي السارية
من الهيئة واملصرف املركزي يف هذا الشأن.

املادة ( ) 11-17

تقوم جلنة الترشيح والتعويض واملوارد البشرية يف اجلمعية تقوم جلنة الترشيح واملكافآت واملوارد البشرية واحلوكمة يف اجلمعية
العمومية التي يقترح خاللها إنتخاب أعضاء جدد ملجلس اإلدارة العمومية التي يقترح خاللها إنتخاب أعضاء جدد ملجلس اإلدارة بتقدمي
بتقدمي نظرة عامة عن خبرات ومؤهالت األعضاء اجلدد املقترحني نظرة عامة عن خبرات ومؤهالت األعضاء اجلدد املقترحني إلى
املساهمني وذلك قبل إجراء التصويت على إنتخابهم.
إلى املساهمني وذلك قبل إجراء التصويت على إنتخابهم.

()٤

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الذين ال يتم تعيينهم من قبل شركة
املائة وأربعة عشر لإلستثمار  -شركة الشخص الواحد مبوجب قرار
يصدر عن اجلمعية العمومية السنوية من بني أولئك األشخاص
الذين توافق على انتخابهم جلنة الترشيح واملكافآت واملوارد البشرية
واحلوكمة.

التغييرات املقترحة

المادة
املادة ( ) 18

بعد التعديل

النظام األساسي الحالي

يتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبه ملدة ( 3ثالث) يتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبه ملدة ( 3ثالث) سنوات،
ويجوز إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدتهم.
سنوات ،ويجوز إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدتهم.
ملجلس اإلدارة أن يعني أعضاء يف املراكز التي تخلو يف أثناء السنة
على أن يُعرض هذا التعيني على اجلمعية العمومية يف أول اجتماع
لها إلقرار تعيينهم أو تعيني غيرهم ،وإذا بلغت املراكز الشاغرة يف
أثناء السنة ربع عدد أعضاء املجلس أو أكثر وجب على مجلس
اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع خالل ) 30ثالثني( يوماً
على األكثر من تاريخ شغر آخر مركز النتخاب من يشغل املراكز
الشاغرة ويف جميع األحوال يكمل العضو اجلديد مدة سلفه.

ملجلس اإلدارة أن يعني أعضاء يف املراكز التي تخلو يف أثناء السنة
وخالل مدة أقصاها ( 30ثالتون) يوماً على أن يُعرض هذا التعيني
على اجلمعية العمومية يف أول اجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيني
غيرهم ،وإذا لم يتمكن مجلس اإلدارة من ملء املركز الشاغر خالل
تلك املدة ،وجب على املجلس متديد مدة الترشيح النتخاب من يشغل
ذلك املركز الشاغر يف أول اجتماع للجمعية العمومية ،على أن يكمل
العضو اجلديد مدة سلفه .وإذا بلغت املراكز الشاغرة يف أثناء السنة ربع
عدد أعضاء املجلس أو أكثر وجب على مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية
العمومية لالجتماع خالل ) 30ثالثني( يوماً على األكثر من تاريخ شغر
آخر مركز النتخاب من يشغل املراكز الشاغرة ويف جميع األحوال يكمل
العضو اجلديد مدة سلفه.

املادة ( ) 19

شريطة احلصول على موافقة املصرف املركزي ،ينتخب مجلس
اإلدارة من بني أعضائه بالتصويت السري رئيساً ونائباً للرئيس
ويشترط أن يكون الرئيس من مواطني الدولة وأال يكون هو الرئيس
التنفيذي للمجموعة وميثل رئيس املجلس البنك أمام القضاء
واجلهات األخرى ،وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها املجلس
ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.

شريطة احلصول على موافقة املصرف املركزي ،ينتخب مجلس اإلدارة
من بني أعضائه بالتصويت السري رئيساً ونائباً للرئيس ويشترط
أن يكون الرئيس من مواطني الدولة وأال يكون هو الرئيس التنفيذي
للمجموعة وأال يشغل أي منصب تنفيذي آخر يف البنك ،وميثل رئيس
املجلس البنك أمام القضاء واجلهات األخرى ،وعليه تنفيذ القرارات
التي يصدرها املجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو
قيام مانع لديه.

املادة ( ) 1-20

شريطة موافقة املصرف املركزي املسبقة ،يعني مجلس اإلدارة
رئيساً تنفيذياً للمجموعة من بني املرشحني الذي توصي بتعيينهم
جلنة الترشيح والتعويض واملوارد البشرية .يحدد املجلس
صالحيات الرئيس التنفيذي للمجموعة ويقرر (بناء على توصيات
جلنة الترشيح والتعويض واملوارد البشرية) بشأن أتعابه .وعلى
الرئيس التنفيذي للمجموعة تنفيذ القرارات الصادرة عن املجلس
والتقيد بتوصياته وادارة انشطة البنك اليومية .يجوز للرئيس
التنفيذي للمجموعة أن يفوض بعض صالحياتــه إلى مسؤولي أو
موظفــــي البنك.

شريطة موافقة املصرف املركزي املسبقة ،يعني مجلس اإلدارة رئيساً
تنفيذياً للمجموعة من بني املرشحني الذي توصي بتعيينهم جلنة الترشيح
واملكافآت واملوارد البشرية واحلوكمة .يحدد املجلس صالحيات الرئيس
التنفيذي للمجموعة ويقرر (بناء على توصيات جلنة الترشيح واملكافآت
واملوارد البشرية واحلوكمة) بشأن أتعابه .وعلى الرئيس التنفيذي
للمجموعة تنفيذ القرارات الصادرة عن املجلس والتقيد بتوصياته
وادارة انشطة البنك اليومية .يجوز للرئيس التنفيذي للمجموعة أن
يفوض بعض صالحياتــه إلى مسؤولي أو موظفــــي البنك.
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املادة ( ) 2-20

يكون للمجلس أن يشكل من بني أعضائه و/او الغير جلنة أو أكثر
مينحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها مبراقبة سير العمل
بالبنك وتنفيذ قرارات مجلس االدارة .على تلك اللجان التقيد بأي
تعليمات يقررها املجلس من حني آلخر يف ممارسة الصالحيات
والسلطات والتقديرات واملهام املوكلة إليها على الوجه املذكور.
وبصفة خاصة يقوم املجلس بتأسيس اللجان الدائمة التالية:

يكون للمجلس أن يشكل من بني أعضائه و/او الغير جلنة أو أكثر
مينحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها مبراقبة سير العمل بالبنك
وتنفيذ قرارات مجلس االدارة .على تلك اللجان التقيد بأي تعليمات
يقررها املجلس من حني آلخر يف ممارسة الصالحيات والسلطات
والتقديرات واملهام املوكلة إليها على الوجه املذكور .وبصفة خاصة
يقوم املجلس بتأسيس جلان تتولى مسؤوليات التدقيق واالمتثال وإدارة
املخاطر والترشيح واملكافآت واحلوكمة ،ويجوز ملجلس اإلدارة تأسيس
جلان متخصصة أخرى حسبما يراه مناسباً.

املادة ( ) 4-20

يعني املجلس من غير أعضائه امني سر او مقرر لتنفيذ أعمال يعني املجلس من غير أعضائه امني سر او مقرر لتنفيذ أعمال أمانة سر
أمانة سر يف املجلس إلى جانب أي مهام أخرى تُسند إليه .ويحدد يف املجلس إلى جانب أي مهام أخرى تُسند إليه .ويحدد املجلس مرتب
أمني سر املجلس واملزايا األخرى («أمني سر املجلس») ،وال يجوز عزل
املجلس مرتب امني سر املجلس واملزايا األخرى.
أمني سر املجلس إال بقرار من مجلس اإلدارة.

املادة ( ) 1-21

ملجلس اإلدارة كافة السلطات يف إدارة البنك والقيام بكافة األعمال
والتصرفات نيابة عن البنك حسبما هو مصرح للبنك القيام به،
وممارسة كافة الصالحيات املطلوبة لتحقيق أغراضه وعليه أن يبذل
عناية الشخص احلريص يف إداء مهامه ،وال يحد من هذه السلطات
والصالحيات إال مبا نُص عليه يف قانون الشركات التجارية أو يف لوائح
هيئة األوراق املالية والسلع أو اللوائح األخرى ذات الصلة أو يف النظام
األساسي هذا.

املادة ( ) 2-4-21

ملجلس اإلدارة كافة السلطات يف إدارة البنك والقيام بكافة األعمال
والتصرفات نيابة عن البنك حسبما هو مصرح للبنك القيام به،
وممارسة كافة الصالحيات املطلوبة لتحقيق أغراضه وعليه أن
يبذل عناية الشخص احلريص يف إداء مهامه ،وال يحد من هذه
السلطات والصالحيات إال مبا نُص عليه يف قانون الشركات
التجارية أو بهذا النظام األساسي.

تعيني رئيساً تنفيذاً للمجموعة ورؤساء األقسام وكبار املوظفني تعيني رئيساً تنفيذياً للمجموعة وكبار املوظفني واملوافقة على أتعابهم
وحتديد مهام كل منهم.
واملوافقة على أتعابهم وحتديد مهام كل منهم.

املادة (  ) 19-4-21وتعيني من غير أعضائه امني سر لتنفيذ أعمال أمانة سر يف وتعيني من غير أعضائه أمني سر املجلس.
املجلس إلى جانب أي مهام أخرى تُسند إليه .ويحدد املجلس
مرتب امني سر املجلس واملزايا األخرى (يشار اليه يف هذا النظام
االساسي بعبارة أمني سر املجلس).
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املادة ( ) 6-21

N/A

ال يجوز ملجلس اإلدارة تفويض كافة صالحيات املجلس لرئيس املجلس
بشكل مطلق.

املادة ( ) 1-23

دون اإلخالل مبا تقرره الهيئة من ضوابط يف شأن اجتماعات
مجالس إدارات الشركات املساهمة العامة ،يجتمع مجلس اإلدارة
( )4أربع مرات يف السنة على األقل وكلما دعت احلاجة الى إنعقاده
بدعوة من رئيسه أو نائب رئيس املجلس أو بدعوة من أمني سر
املجلس بالنيابة عنهما أو من أمني سر املجلس بناء على طلب من
عضوين من أعضاء املجلس أو من بطلب من الرئيس التنفيذي
للمجموعة مبوجب إشعار خطي لالجتماع يف املركز الرئيسي للبنك
أو أي مكان آخر يف العالم .يجوز أن تعقد إجتماعات املجلس عن
طريق وسائل االتصال املسموعة أو املرئية وفقاً للقواعد واالنظمة
الصادرة عن الهيئة.

دون اإلخالل مبا تقرره الهيئة من ضوابط يف شأن اجتماعات مجالس
إدارات الشركات املساهمة العامة ،يجتمع مجلس اإلدارة ( )6ست مرات
يف السنة على األقل وكلما دعت احلاجة الى إنعقاده بدعوة من رئيسه أو
نائب رئيس املجلس أو بدعوة من أمني سر املجلس بالنيابة عنهما أو من
أمني سر املجلس بناء على طلب من عضوين من أعضاء املجلس أو من
بطلب من الرئيس التنفيذي للمجموعة مبوجب إشعار خطي لالجتماع
يف املركز الرئيسي للبنك أو أي مكان آخر يف العالم .يجوز أن تعقد
إجتماعات املجلس عن طريق وسائل االتصال املسموعة أو املرئية وفقاً
للقواعد واالنظمة الصادرة عن املصرف املركزي و/أو الهيئة.

املادة ( ) 2-23

يقوم رئيس مجلس االدارة ،مبساعدة امني سر املجلس ،بإعداد
واملوافقة على جداول اعمال اجتماعات املجلس ويكون مسؤوالً

يقوم رئيس مجلس االدارة ،مبساعدة امني سر املجلس ،بإعداد واملوافقة
على جداول اعمال اجتماعات املجلس ويكون مسؤوالً عن قيادة املجلس
وقيامه مبهامه بفاعليه وكفاءة وتشجيع اعضاء املجلس على املشاركة يف
االجتماعات وإتخاذ كافة اخلطوات الالزمة للتأكد من وجود تعاون بني
املساهمني واملجلس وتأسيس وادامة عالقات جيدة بني أعضاء مجلس
االدارة واإلدارة العليا.

املادة ( ) 3-23

يف حال كان ذلك ممكنا ،يتم تقدمي اإلشعار اخلاص باجتماع
املجلس مصحوباً بجدول األعمال ومعلومات كافية مدعمة لتمكني
املجلس من التوصل إلى قرار قائم على أساس معلومات ودراسات
كافية إلى أعضاء املجلس قبل التاريخ املقرر لعقد االجتماع بأسبوع
واحد ( )1على األقل .ويجوز موافاة أعضاء املجلس باملواد اخلاصة
باالجتماع من خالل بوابة الكترونية آمنة خاصة باملجلس .يحق لكل
عضو من أعضاء املجلس إضافة أي مسألة يراها مناسبة إلى بنود
جدول األعمال ،بعد التشاور مع رئيس املجلس.

يتم تقدمي اإلشعار اخلاص باجتماع املجلس مصحوباً بجدول األعمال
ومعلومات كافية مدعمة لتمكني املجلس من التوصل إلى قرار قائم على
أساس معلومات ودراسات كافية إلى أعضاء املجلس قبل التاريخ املقرر
لعقد االجتماع بأسبوع واحد ( )1على األقل .ويجوز موافاة أعضاء
املجلس باملواد اخلاصة باالجتماع من خالل بوابة الكترونية آمنة خاصة
باملجلس .يحق لكل عضو من أعضاء املجلس إضافة أي مسألة يراها
مناسبة إلى بنود جدول األعمال ،بعد التشاور مع رئيس املجلس .عند
انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة للنظر يف دعوة اجلمعية العمومية ،يجب
أن ينعقد اجتماع املجلس قبل ثالثني ( )30يوماً على األقل من تاريخ
انعقاد أي اجتماع للجمعية العمومية.

عن قيادة املجلس وقيامه مبهامه بفاعليه وكفاءة وتشجيع اعضاء
املجلس على املشاركة يف االجتماعات وإتخاذ كافة اخلطوات
الالزمة للتأكد من وجود تعاون بني املساهمني واملجلس وتأسيس
وادامة عالقات جيدة بني أعضاء مجلس االدارة غير التنفيذيني
واإلدارة العليا.
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املادة ( ) 1-24

ال يكون إجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه
شخصياً .ويكون احلضور شخصياً من خالل التواجد الفعلي أو
التواجد من خالل أية وسيلة مسموعة كالهاتف أو مرئية كالهاتف
املرئي وفقاً للقواعد واالنظمة الصادرة عن الهيئة .يجوز لعضو
مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس االدارة يف
احلضور والتصويت على أن ال يكون للعضو النائب أكثر من إنابة
واحدة.

ال يكون إجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه
شخصياً .ويكون احلضور شخصياً من خالل التواجد الفعلي أو التواجد
من خالل أية وسيلة مسموعة كالهاتف أو مرئية كالهاتف املرئي وفقاً
للقواعد واالنظمة الصادرة عن املصرف املركزي و/أو الهيئة .يجوز
لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس االدارة يف
احلضور والتصويت على أن ال يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة.

املادة ( ) 4-24

دون االخالل بإلزامية ان يجتمع مجلس اإلدارة ( )4أربع مرات
يف السنة على األقل ،يجوز ملجلس اإلدارة إصدار بعض قراراته
بالتمرير يف احلاالت الطارئة وتُعتبر القرارات اخلطية املوقعة من
قبل اغلبية أعضاء املجلس ممن يحق لهم تلقي الدعوة الجتماعات
املجلس والتصويت على مثل تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو
أنها اتخذت يف اجتماع متت الدعوة اليه وعقد أصوالً وميكن أن
تتكون هذه القرارات من عدة نسخ متشابهة موقع عليها من قبل
واحد أو أكثر من أعضاء املجلس على أن يراعي ما يلي:

دون االخالل بإلزامية ان يجتمع مجلس اإلدارة ( )6ست مرات يف السنة
على األقل ،يجوز ملجلس اإلدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير يف
احلاالت الطارئة وتُعتبر القرارات اخلطية املوقعة من قبل اغلبية أعضاء
املجلس ممن يحق لهم تلقي الدعوة الجتماعات املجلس والتصويت على
مثل تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها اتخذت يف اجتماع متت
الدعوة اليه وعقد أصوالً وميكن أن تتكون هذه القرارات من عدة نسخ
متشابهة موقع عليها من قبل واحد أو أكثر من أعضاء املجلس على أن
يراعي ما يلي:

املادة ( ) 9-25

كانت عضويته مخالفة ألحكام املادة ( )149من قانون الشركات كانت عضويته مخالفة ألحكام املادة ( )149من قانون الشركات
التجارية ،أو أي قانون أو الئحة أخرى.
التجارية.

املادة ( ) 1-28

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح
الصايف على ان ال تتجاوز  %10من تلك االرباح للسنة املالية بعد
خصم كل من االستهالكات واالحتياطي القانوني .كما يجوز ان
تدفع البنك مصاريفاً أو اتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي
ألي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو
يقرره مجلس اإلدارة ّ
يعمل يف أي جلنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية
خلدمة البنك فوق واجباته العادية كعضو يف مجلس إدارة البنك.

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصايف
على ان ال تتجاوز  %10من تلك األرباح للسنة املالية بعد خصم كل
من االستهالكات واالحتياطيات وتوزيع أرباح ال تقل عن  %5من رأس
املال على املساهمني ،ويقوم البنك بدفع مبلغ سنوي ثابت ألعضاء
مجلس اإلدارة ،يتعني أن يتم اشتراط ذلك بعدم حتقيق البنك أرباحاً
أو حتقيق أرباح وكان نصيب العضو اقل من  200الف درهم كما ورد
بقانون الشركات وقرار احلوكمة وعلى أن يشمل جزءاً نظير خدماتهم
يف مجلس اإلدارة وجزءاً آخر للجان املجلس ،مع تخصيص نصيب أكبر
لرئاسة جلان املجلس .ويجوز أن يشمل املبلغ أيضاً قيمة املزايا غير
النقدية األخرى ،مثل التأمني والرعاية الصحية ،حيثما ينطبق ذلك،
وتستثنى املكافآت أو أي آليات قائمة بخصوص احلوافز التي تستند
إلى أداء البنك.

املادة ( ) 3-28

N/A

قد يؤدي األداء املالي السلبي أو صايف اخلسائر التي يبلغ عنها البنك
يف سنة مالية معينة إلى تقليص إجمالي مكافآت مجلس اإلدارة ،حيثما
كان األداء املالي السلبي ناجتاً عن عدم االمتثال للوائح املعمول بها أو
اإلغفال أو اخلطأ من قبل مجلس اإلدارة.

()٨

التغييرات املقترحة

المادة

النظام األساسي الحالي

بعد التعديل

املادة ( ) 30

لكل مساهم احلق يف حضور اجلمعية العمومية للمساهمني ويكون
له عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه .ولكل مساهم أن ينيب
عنه غيره من غير أعضاء مجلس اإلدارة يف حضور اجلمعية
العمومية .ويشترط لصحة النيابة أن تكون مبقتضى توكيل خاص
ثابت بالكتابة وال يجوز للوكيل ،بصفته كوكيل عن مساهمني يف
البنك ،أن ميثل أكثر من ( )%5من رأس مال البنك ،وميثل ناقصي
األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

لكل مساهم احلق يف حضور اجلمعية العمومية للمساهمني ،حضورياً
أو عبر تقنية الفيديو ،ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه.
ولكل مساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء مجلس اإلدارة يف
حضور اجلمعية العمومية .ويشترط لصحة النيابة أن تكون مبقتضى
توكيل خاص ثابت بالكتابة وال يجوز للوكيل ،بصفته كوكيل عن مساهمني
يف البنك ،أن ميثل أكثر من ( )%5من رأس مال البنك ،وميثل ناقصي
األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمني على إدارته للشخص االعتباري أن يفوض أحد ممثليه املخولني أو القائمني على
او موظفيه مبوجب قرار مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله إدارته او موظفيه مبوجب قرار مجلس إدارته أو من يقوم مقامه
يف حضور أية جمعية عمومية للبنك ،ويكون للشخص املفوض ليمثله يف حضور أية جمعية عمومية للبنك ،ويكون للشخص املفوض
الصالحيات املقررة مبوجب قرار التفويض .ويتم متثيل غير املؤهلني
الصالحيات املقررة مبوجب قرار التفويض.
وغير القادرين قانوناً من قبل ممثليهم املخولني.
املادة ( ) 31

توجه الدعوة إلى املساهمني حلضور إجتماعات اجلمعية العمومية
بإعالن يف صحيفتني يوميتني تصدران يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة إحداهما باللغة العربية ،وبكتب مسجلة أو برسائل نصية
بالهاتف او بالبريد االلكتروني او وفق ًأ الي طريقة اخطار اخرى
حتدده االنظمة الصادرة عن الهيئة يف هذا الشأن ،وذلك قبل
املوعد احملدد لالجتماع بخمسة عشر ( )15يوماً على األقل،
ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال تلك اجلمعية العمومية.
وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة واملصرف املركزي
والسلطة املختصة.

املادة ( ) 32

يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية العمومية ،ويف األحوال يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية العمومية ،ويف األحوال التي
التي يجوز فيها عقد اجلمعية العمومية بناء على طلب املساهمني يجوز فيها عقد اجلمعية العمومية بناء على طلب املساهمني أو مدققي
أو مدققي احلسابات أو الهيئة يضع جدول األعمال اجلهة التي احلسابات اخلارجيني أو الهيئة يضع جدول األعمال اجلهة التي طلبت
عقد إجتماع اجلمعية.
طلبت عقد إجتماع اجلمعية.

()٩

توجه الدعوة إلى املساهمني حلضور إجتماعات اجلمعية العمومية
بإعالن يف صحيفتني يوميتني تصدران يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة إحداهما باللغة العربية ،وبكتب مسجلة أو برسائل نصية
بالهاتف او بالبريد االلكتروني او وفق ًأ الي طريقة اخطار اخرى حتدده
االنظمة الصادرة عن الهيئة يف هذا الشأن ،وذلك قبل املوعد احملدد
لالجتماع بواحد وعشرين ( )21يوماً على األقل ،ويجب أن تتضمن
الدعوة جدول أعمال تلك اجلمعية العمومية .وترسل صورة من
أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة واملصرف املركزي والسلطة املختصة،
وإذا مت اإلعالن عن الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العمومية قبل املوعد
احملدد لالجتماع بواحد وعشرين ( )21يوماً على األقل ،تكون الدعوة
لعقد اجلمعية العمومية سارية مبوافقة املساهمني الذين ميثلون %95
من رأس مال البنك.

التغييرات املقترحة

المادة

النظام األساسي الحالي

بعد التعديل

املادة ( ) 33

يسجل املساهمون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العمومية
أسمائهم يف السجل خاص يعد لذلك يف مركز البنك قبل الوقت
احملدد النعقاد اجلمعية العمومية ويتضمن التسجيل أسم املساهم
وعدد االسهم التي ميلكها وعدد االسهم التي ميثلها وأسماء
مالكيها مع تقدمي سند الوكالة أو كتاب التفويض.

يسجل املساهمون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العمومية يسجل
املساهمون أسمائهم حلضور اجتماع اجلمعية العمومية للشركة وفقاً
للضوابط والشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا
الشأن.

ويعطى املساهم أو النائب املفوض بطاقة حلضور اجلمعية العمومية
ويعطى املساهم أو النائب بطاقة حلضور اجلمعية العمومية يذكر يذكر فيها عدد األصوات التي يستحقها أصالة و/أو وكالة.
فيها عدد األصوات التي يستحقها أصالة و/أو وكالة.

املادة ( ) 3-34

إذا انسحب أحد املساهمني أو من ينوب عنه من اجتماع اجلمعية
العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني  ،وبغض النظر عن عدد األسهم
التي ميتلكها أو ميثلها ،فإن هذا االنسحاب لن يؤثر على قانونية انعقاد
اجلمعية العمومية ويجب أن تصدر القرارات بأغلبية ال تقل عن %50
من رأس مال البنك.

N/A

()١٠

التغييرات املقترحة

المادة

النظام األساسي الحالي

بعد التعديل

املادة ( ) 35

يرأس اجلمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابه يرأسها
نائب رئيس مجلس اإلدارة او من يعينه مجلس االدارة لذلك ،ويف
حال غيابهم يرأسها أي مساهم يختاره املساهمون لذلك عن طريق
التصويت بأية وسيلة حتددها اجلمعية العمومية .ويقترح رئيس
االجتماع تعيني مقرراً لالجتماع ومراجعني اثنني لفرز األصوات
على أن تقر اجلمعية العمومية تعيينهم .وإذا كانـت اجلمعيــة
العمومية تبحث يف أمر يتعلق برئيس االجتماع أيا كان وجب أن
تختار تلك اجلمعية من بني املساهمني من يتولى رئاسة االجتماع
خالل مناقشة هذا األمر.

يرأس اجلمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابه يرأسها
نائب رئيس مجلس اإلدارة او من يعينه مجلس االدارة لذلك ،ويف حال
غيابهم يرأسها أي مساهم يختاره املساهمون لذلك عن طريق التصويت
بأية وسيلة حتددها اجلمعية العمومية .ويقترح رئيس االجتماع تعيني
مقرراً لالجتماع ومراجعني اثنني لفرز األصوات على أن تقر اجلمعية
العمومية تعيينهم .وإذا كانـت اجلمعيــة العمومية تبحث يف أمر يتعلق
برئيس االجتماع أيا كان وجب أن تختار تلك اجلمعية من بني املساهمني
من يتولى رئاسة االجتماع خالل مناقشة هذا األمر ،ويحق للجمعية
العمومية عزل رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو يف مجلس اإلدارة أو
جميع أعضاء مجلس اإلدارة  ،ويف هذه احلالة تف ّوض اجلمعية العمومية
من تراه مناسباً لشغل منصب رئيس اجتماع اجلمعية العمومية ،واتخاذ
إجراءات فتح باب الترشيح ودعوة اجلمعية العمومية النتخاب أعضاء
جدد للمجلس بدالً من املعزولني ،وال يجوز إعادة ترشيح األعضاء
املعزولني لعضوية مجلس اإلدارة قبل مرور ثالث سنوات من تاريخ
صدور قرار العزل ،وذلك وفقاً ألحكام املادتني ( )143و( )144من
قانون الشركات ويجب إخطار هيئة األوراق املالية والسلع والسلطة
املختصة بذلك.

وتدون البنك محاضر إجتماعات اجلمعية العمومية وإثبات احلضور
يف دفاتر حتفظ لهذا الغرض وتوقع من قبل رئيس االجتماع املعني
ومقرر اجلمعية وجامعو األصوات ومدققو احلسابات .ويكون
املوقعون على محاضر االجتماعات مسؤولني عن صحة البيانات
الواردة فيه.
لكل من أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي للمجموعة وامني سر
املجلس ومساعد أمني سر املجلس واملستشار العام للمجموعة
واملسؤولني املفوضني من قبل أمانة سر املجلس ،مخولون باالنفراد
من قبل البنك بتقدمي نسخ مصدق عليها ملستخرجات من محضر
أي اجتماع للجمعية العمومية وذلك بتوقيع تلك املستخرجات
وحتديد أنها نسخة طبق األصل من احملضر األصلي وتضمني
تاريخ التصديق عليها .يجوز ألي طرف يتعامل مع البنك التعويل
بشكل مطلق على تلك النسخة املصدق عليها باعتبارها نسخة طبق
األصل ودقيقة من املستند األصلي.

()١١

وتدون البنك محاضر إجتماعات اجلمعية العمومية وإثبات احلضور يف
دفاتر حتفظ لهذا الغرض وتوقع من قبل رئيس االجتماع املعني ومقرر
اجلمعية وجامعو األصوات ومدقق احلسابات اخلارجي .ويكون املوقعون
على محاضر االجتماعات مسؤولني عن صحة البيانات الواردة فيه.
لكل من أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي للمجموعة وامني سر املجلس
ومساعد أمني سر املجلس واملستشار العام للمجموعة واملسؤولني
املفوضني من قبل أمانة سر املجلس ،مخولون باالنفراد من قبل البنك
بتقدمي نسخ مصدق عليها ملستخرجات من محضر أي اجتماع للجمعية
العمومية وذلك بتوقيع تلك املستخرجات وحتديد أنها نسخة طبق
األصل من احملضر األصلي وتضمني تاريخ التصديق عليها .يجوز ألي
طرف يتعامل مع البنك التعويل بشكل مطلق على تلك النسخة املصدق
عليها باعتبارها نسخة طبق األصل ودقيقة من املستند األصلي.

التغييرات املقترحة

المادة

النظام األساسي الحالي

بعد التعديل

املادة ( ) 36

يكون التصويت يف اجلمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس
اجلمعية إال إذا قررت اجلمعية العمومية طريقة معينة للتصويت،
ويجب أن يكون التصويت سرياً إذا تعلق بإنتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة أو بعزلهم أو مبساءلتهم .مع مراعاة ما نصت عليه املادة
( )178من قانون الشركات التجارية ،ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة
االشتراك يف التصويت على قرارات اجلمعية العمومية اخلاصة
بإبراء ذمتهم من املسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق مبنفعة خاصة
لهم أو املتعلقة بتعارض املصالح أو بخالف قائم بينهم وبني البنك
ويجوز ان يكون التصويت يف اجلمعيات العمومية الكترونياً وفقاً
لألنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة.

يكون التصويت يف اجلمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس
اجلمعية إال إذا قررت اجلمعية العمومية طريقة معينة للتصويت،
ويجب أن يكون التصويت سرياً إذا تعلق بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
أو بعزلهم أو مبساءلتهم .مع مراعاة ما نصت عليه املادة ( )180من
قانون الشركات التجارية ،ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك
يف التصويت على قرارات اجلمعية العمومية اخلاصة بإبراء ذمتهم
من املسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق مبنفعة خاصة لهم أو املتعلقة
بتعارض املصالح أو بخالف قائم بينهم وبني البنك ويجوز ان يكون
التصويت يف اجلمعيات العمومية الكترونياً وفقاً لألنظمة والقرارات
التي يصدرها املصرف املركزي و/أو الهيئة.

املادة ( ) 2-37

سماع تقرير مدققي احلسابات عن السنة املالية السابقة واملوافقة سماع تقرير مدققي احلسابات اخلارجيني عن السنة املالية السابقة
واملوافقة عليه.
عليه.

املادة ( ) 6-37

سماع تقرير جلنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة سماع تقرير جلنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة
املصرفية االسالمية للبنك والتصديق عليه.
املصرفية االسالمية للبنك والتصديق عليه.

املادة ( ) 7-37

تعيني أعضاء جلنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة تعيني أعضاء جلنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يتعلق بالنافذة
املصرفية االسالمية للبنك ،بشرط موافقة الهيئة العليا الشرعية
املصرفية االسالمية للبنك
ملصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.

املادة ( ) 8-37

تعيني مدققي احلسابات للبنك وحتديد اتعابهم.

تعيني مدققي احلسابات اخلارجيني للبنك (وكذلك مدققي احلسابات
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية إذا تطلب األمر) وحتديد
اتعابهم.

املادة ( ) 9-37

إبراء ذمة اعضاء املجلس ومدققي احلسابات من أي مسؤولية أو إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدققي احلسابات اخلارجيني أو
عزلهم ورفع دعوى املسؤولية ضدهم ،حسب مقتضى احلال.
تقرير رفع دعوى املسؤولية عليهم ،بحسب االحوال.

()١٢

التغييرات املقترحة

المادة
املادة ( ) 38

بعد التعديل

النظام األساسي الحالي

على مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع متى طلب منه على مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع متى طلب منه
ذلك مدقق احلسابات أو مساهم او اكثر وفقاً للشروط والضوابط ذلك مدقق احلسابات اخلارجي أو مساهم او اكثر وفقاً للشروط
والضوابط املقررة بقانون الشركات والقرارات املنفذة له بهذا الشأن.
املقررة بقانون الشركات والقرارات املنفذة له بهذا الشأن.
يتوجب على مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد بنا ًء على
طلب مقدم من مساهم أو أكثر من الذين ميتلكون ( )%10على األقل من
أسهم البنك ،على أن يتم توجيه الدعوة خالل ( )5خمسة أيام من تاريخ
الطلب ،ويجب انعقاد اجلمعية العمومية خالل مدة ال تتجاوز ()30
ثالثني يوماً من تاريخ الدعوة.
على مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد بناء على طلب
مدقق احلسابات اخلارجي ،وإذا أخفق املجلس يف إرسال الدعوة خالل
( )5خمسة أيام من تاريخ الطلب ،يكون على مدقق احلسابات اخلارجي
إرسال الدعوة ،ويجب انعقاد اجلمعية العمومية خالل مدة ال تقل عن
( )15خمسة عشر يوماً وال تزيد عن ( )30ثالثني يوماً من تاريخ الدعوة
إلى االجتماع.

املادة ( ) 40A

مع مراعاة حكم املادة ( )180من قانون الشركات التجارية ،ال يجوز مع مراعاة حكم املادة ( )179من قانون الشركات التجارية ،ال يجوز
للجمعية العمومية أن تتداول يف غير املسائل الواردة يف جدول للجمعية العمومية أن تتداول يف غير املسائل الواردة يف جدول األعمال
املرافق إلعالن الدعوة.
األعمال املرافق إلعالن الدعوة.

()١٣
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املادة ( ) 42

يكون للبنك مدقق حسابات أو أكثر تعينه اجلمعية العمومية ملدة
سنة قابلة للتجديد لفترة متتالية التتجاوز احلد االعلى الذي قد
تسمح به التشريعات النافذة يف الدولة ،وتُقدر اجلمعية العمومية
أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة املالية التي عني لها.

ُعنّي اجلمعية العمومية مدققي احلسابات اخلارجيني للبنك ملدة سنة
ت ّ
واحدة قابلة للتجديد ،وال يجوز تفويض هذه السلطة ملجلس اإلدارة،
بشرط أال يقوم مدققي احلسابات اخلارجيني بالتدقيق اخلارجي
للبنك ملدة تزيد عن أربع ( )4سنوات مالية متتالية من تاريخ تولي مهام
التدقيق اخلارجي للبنك ،ويتم تغيير الشريك املسؤول عن مهام التدقيق
اخلارجي للبنك لدى مكتب التدقيق اخلارجي بعد انتهاء ثالث ()3
سنوات مالية ،ويجوز إعادة تعيني مدققي احلسابات اخلارجيني لتدقيق
احلسابات املالية للبنك بعد مرور ثالث ( )3سنوات مالية على األقل من
تاريخ انتهاء فترة تعيينهم.

يجب أن يكون مدقق احلسابات مستق ً
ال عن البنك ومجلس إدارته.
وال يجوز له أن يكون شريكاً أو وكي ً
ال من أعضاء مجلس اإلدارة أو
قريباً له حتى الدرجة الثانية.

تصدر هيئة األوراق املالية والسلع قراراً بتحديد شروط اعتماد مدققي
احلسابات اخلارجيني للبنك .كما حتدد اجلمعية العمومية مكافآت
مدققي احلسابات اخلارجيني ،وال يجوز تفويض هذه السلطة إلى
مجلس اإلدارة ،شريطة أن تنعكس هذه املكافآت يف حسابات البنك.
وإذا لم تتمكن اجلمعية العمومية للبنك من اتخاذ قرارات بشأن تعيني
مدقق حسابات خارجي يف اجتماعها السنوي ،يحق للهيئة تعيني مدقق
حسابات خارجي للسنة املالية وحتديد أتعابه.
يجب أن يكون مدقق احلسابات اخلارجي مستق ً
ال عن البنك ومجلس
إدارته ،وال يجوز له أن يكون شريكاً أو وكي ً
ال من أعضاء مجلس اإلدارة
أو قريباً له حتى الدرجة الثانية.
املادة ( ) 43

تكون ملدقق احلسابات الصالحيات وعليه االلتزامات املنصوص
عليها يف قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص احلق يف االطالع
يف كل وقت على جميع دفاتر البنك وسجالته ومستنداته وغير ذلك
من وثائق وملدققي احلسابات أن يطلبوا اإليضاحات التي يرونها
الزمة ألداء مهمتهم ولهم كذلك أن يتحققوا من موجودات البنك
والتزاماته  ،وإذا لم يتمكن املدقق من استعمال هذه الصالحيات
أثبت ذلك كتابة يف تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة فإذا لم يقم
املجلس بتمكني مدقق احلسابات من أداء مهمته وجب على املدقق
أن يرسل صور من التقرير إلى الهيئة واملصرف املركزي وأن
يعرضه على اجلمعية العمومية.

()١٤

تكون ملدقق احلسابات اخلارجي الصالحيات وعليه االلتزامات
املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص احلق يف
االطالع يف كل وقت على جميع دفاتر البنك وسجالته ومستنداته وغير
ذلك من وثائق ،ويقوم مدقق احلسابات اخلارجي بتدقيق احلسابات
عن السنة املالية التي مت تعيينه فيها .وملدققي احلسابات اخلارجيني
أن يطلبوا اإليضاحات التي يرونها الزمة ألداء مهمتهم ولهم كذلك أن
يتحققوا من موجودات البنك والتزاماته  ،وإذا لم يتمكن املدقق من
استعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة يف تقرير يقدم إلى مجلس
اإلدارة فإذا لم يقم املجلس بتمكني مدقق احلسابات اخلارجي من أداء
مهمته وجب على املدقق أن يرسل صور من التقرير إلى الهيئة واملصرف
املركزي وأن يعرضه على اجلمعية العمومية .ويتعني على الشركة التابعة
للبنك ،يف حالة تعيني مدققي حسابات مختلفني ،تقدمي أي معلومات
وتفسيرات يطلبها مدقق احلسابات اخلارجي للبنك ألغراض التدقيق
اخلارجي.
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املادة ( ) 44

يقدم مدقق احلسابات إلى اجلمعية العمومية تقريراً يشتمل على
البيانات املنصوص عليها يف املادة ( )250من قانون الشركات
التجارية ،وعليه أن يحضر اجتماع اجلمعية العمومية وأن يدلي
يف االجتماع برأيه يف كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص يف ميزانية
البنك ويكون املدقق مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة يف تقريره
بوصفه وكي ً
ال عن مجموع املساهمني ،ولكل مساهم يف أثناء عقد
اجلمعية العمومية أن يناقش تقرير املدقق وأن يستوضحه عما
ورد فيه.

يقدم مدقق احلسابات اخلارجي إلى اجلمعية العمومية تقريراً يشتمل
على البيانات املنصوص عليها يف املادة ( )247من قانون الشركات
التجارية ،وعليه أن يحضر اجتماع اجلمعية العمومية وأن يدلي يف
االجتماع برأيه يف كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص يف ميزانية البنك
ويكون املدقق اخلارجي مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة يف تقريره
بوصفه وكي ً
ال عن مجموع املساهمني ،ولكل مساهم يف أثناء عقد
اجلمعية العمومية أن يناقش تقرير املدقق اخلارجي وأن يستوضحه
عما ورد فيه.

يتعني إرسال كافة اإلشعارات واملراسالت األخرى املتعلقة بأية يتعني إرسال كافة اإلشعارات واملراسالت األخرى املتعلقة بأية جمعية
جمعية عمومية التي يحق لكل مساهم استالمها الى مدقق عمومية التي يحق لكل مساهم استالمها الى مدقق احلسابات اخلارجي.
احلسابات.
املادة ( ) 50

ال يترتب على أي قرار يصدر من اجلمعية العمومية بإبراء ذمة
مجلس االدارة سقوط دعوى املسؤولية املدنية ضد أعضاء مجلس
اإلدارة بسبب األخطاء التي تقع منهم يف ممارسة اختصاصاتهم،
وإذا كان الفعل املوجب للمسؤولية قد عرض على اجلمعية العمومية
بتقرير من مجلس اإلدارة أو مدقق احلسابات وصادقت عليه فإن
دعوى املسؤولية تسقط مبضي سنة من تاريخ انعقاد اجلمعية.

ال يترتب على أي قرار يصدر من اجلمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس
االدارة سقوط دعوى املسؤولية املدنية ضد أعضاء مجلس اإلدارة
بسبب األخطاء التي تقع منهم يف ممارسة اختصاصاتهم ،وإذا كان
الفعل املوجب للمسؤولية قد عرض على اجلمعية العمومية بتقرير من
مجلس اإلدارة أو مدقق احلسابات اخلارجي وصادقت عليه فإن دعوى
املسؤولية تسقط مبضي سنة من تاريخ انعقاد اجلمعية.

ومع ذلك إذا كان الفعل املنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة جرمية ومع ذلك إذا كان الفعل املنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة جرمية جنائية
جنائية فال تسقط دعوى املسؤولية إال بسقوط دعوى املسؤولية فال تسقط دعوى املسؤولية إال بسقوط دعوى املسؤولية اجلنائية.
اجلنائية.
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