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 الباب االول

 موضوعها -انشاء الشركة 
 

 :تأليف الشركة -1المادة 
تؤلف بين اصحاب االسهم المنشأة او التي تنشأ وفقا لهذا النظام شركة مغفلة لبنانية ذات 
شخصية معنوية تخضع الحكام القانون العام وقانون التجارة وقانون النقد والتسليف وسائر 

 .لمصرفية والمالية والحكام هذا النظام االساسيالقوانين ا
 

 :موضوع الشركة - 2المادة 
تتعااا ا الشااركة جميااع االلمااال المصاارفية والماليااة وكاال مااا يتفاار  لنهااا او يتصاال بهااا وفقااا 

 .للقوانين والعادات وااللراف المثبتة والمتبعة والمعمول بها
 

 الباب الثاني
 مدتها - تابعيتها  - مركزها  -اسم الشركة 

 
 :اسم الشركة- 3المادة 

 :ي لق للا الشركة االسم التجاري التالي
 

 بنك بيمو ش.م.ل : باالحرف العربية
 

 BANQUE BEMO SAL  :   باالحرف الالتينية
 

 ز الشركةمرك -4المادة 
ويمكن نقل هذا المركز الا مكان آخر في  - لبنان )بيروت)مركز الشركة ومقامها القانوني 

 .اء للا قرار من الجمعية العمومية غير العاديةلبنان بن
للشركة ان تنشاء بموجب قرارات من مجلس االدارة مراكاز وفارو  ووكااالت ومراسالين فاي 

 .لبنان والخارج
 

 :تابعية الشركة - 5المادة 
 .ان الشركة من التابعية اللبنانية

 
 :مدة الشركة  - 6المادة 

 .ما لم يقرر حلها المسبق او تمديدها لند حلول االجلمدة الشركة محددة بتسعة وتسعين سنة 
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 الباب الثالث
 االسهم - رأسمال الشركة وتعديالته 

 
 :مقدار راس المال - 7المادة 

 مليااااراثناااان وساااتون فقااا  (  /62.599.400.000/ حااادد راسااامال الشاااركة بمبلااا  قااادر "
/ 62.350.000/   للااماوزة( ليارة لبنانيا وتسعة وتسعون مليون واربعماياة الافخمسماية و

لساهم ليارة لبنانياة / ل1004/بقيماة   الاف ساهم( وخمساون ثالثماياةو مليوناثنان وستون  )سهم 
 ".الواحد

 
للا الشركة اذا اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين راسامالها بمهلاة سانة للاا االكثار وفقاا الحكاام 

 .من قانون النقد والتسلبف 134المادة 
 

 :شكل االسهم  - 8المادة 
تشكل االسهم التي تمثال راسامال المصارف فئاة واحادة تخضاع لنظاام قاانوني واحاد بالنسابة  -1

لتملكها والتداول بها وهي قابلة ب بيعتها لالكتتااب العاام وللتاداول فاي االساواق المالياة المنظماة 
 .ا في االسواق المالية المنظمةهانه ال يوجد اي قيد نظامي للا التداول بو
ل وتثبات .م.م الشركة هي اسمية تحفظ لدى الوديع المركزي شاركة ميادكلير شان كافة اسه -2

ملكيتهااا وتجااري لمليااات التااداول بهااا وتنشااأ الرهونااات والحقااوق االخاارى لليهااا بموجااب قيااود 
 وتقسم هذ  االسهم الا مجمولتين :  الشركة المذكورة

 

  مليااااون ون اثنااااان وسااااتالمجمولااااة االولااااا تضاااام االسااااهم العاديااااة  ويبلاااا  لااااددها
م ارو  فعلياا فاي االساواق  / سهم51.400.000/ / سهم منها62.000.000سهما" /

 المالية المنظمة.

  ويبلاا  لااددها ثالثمايااة  2013ساانة االسااهم التفضاايلية اصاادار المجمولااة الثانيااة تضاام
 وخمسون الف سهم تفضيلي م روحة بكاملها باالسواق المالية المنظمة."

 
 همسندات االس - 9المادة 

تثبت ملكية االسهم بموجب قيود شركة ميدكلير ش.م.ل  ويمكن للشركة المذكورة تسليم 
 المساهم شهادة باالسهم التي يملكها استنادا الا قيودها.

 
 :االكتتاب براس المال - 10المادة 

 .يجب اكتتاب راس المال بكامله
 

 :االكتتاب نقدا- 11المادة 
 .تبة نقدا لند االكتتابيتوجب دفع كامل قيمة االسهم المكت
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 .ويجري الدفع في مصرف لبنان
 :االكتتاب عينا - 12المادة 

 .يمكن االكتتاب بمقدمات لينية مع مرالاة احكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف
يجري االكتتاب بواس ة لقد يجري بين المكتتب والمؤسسين او من يمثل الشركة وفقا الحكام 

هذا العقد شرو  هذا االكتتاب وقيمة المقدمات العينية ولدد االسهم التي  هذا النظام ويعين
 .ستع ا للمكتتب

 
 :تحرير االسهم العينية - 13المادة 

يجااب تحرياار كاماال االسااهم المكتتبااة لينااا لنااد االكتتاااب وتبقااا هااذ  االسااهم اساامية ومتصاالة 
لشاركة وال تصابق قابلاة باالرومة ومشتملة للاا  اابع يادل للاا نولهاا وللاا تااري  تأسايس ا

 .للتداول اال بعد ان توافق الجمعية العمومية للا حساب  السنة الثانية للشركة
 

 :التفرغ عن االسهم - 14المادة 
المتعلق باصدار اسهم  3/4/2001تاري   308رقم  لن االسهم الحكام القانون يخضع التفرغ

ارات التنظيمية الصادرة او التي المصارف والتداول بها واي تعديل الحق له ولكافة القر
 ستصدر ت بيقا" لهذا القانون.

 
 :الحقوق العائدة لالسهم - 15المادة 

مااع مرالاااة االمتيااازات والحقااوق واالولويااات والقيااود العائاادة لالسااهم التفضاايلية المحااددة فااي 
مساتند  وفاي اي االساهم التفضايليةهاذ  الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي اصادرت 

 وفي القوانين واالنظمة النافذة يع ي السهم لمالكه: اواي تعديل له امتمم له
 

 حق قبض انصبة االربا  وفقا لقرارات الجمعية العمومية. -1
حق االفضلية في االكتتاب لند زيادة راس مال الشركة وفقا للشارو  المنصاوع لنهاا  -2

 من هذا النظام. 21في المادة 
 ودات الشركة وفقا لالحكام المبينة في باب حل الشركة وتصفيتها.حق اقتسام موج -3
 حق المناقشة والتصويت في الجمعيات العمومية. -4
مان قارارات تع اي  لن الجمعياة العمومياة غيار العادياة حق االستفادة من كل ما يصدر -5

 لمالكي االسهم او لفئة منهم اي امتياز وفقا الحكام هذا النظام.
 

اهمين وال لااورثتهم او لممثلاايهم او لاادائنيهم الي ساابب كااان ان يسااتدلوا الحجااز ال يحااق للمساا
ووضع االختاام للاا اماوال الشاركة ومساتنداتها. ولايس لهام ان يتادخلوا بااي  ريقاة كانات فاي 
شااؤون ادارتهااا  ولاايس لهاام ايضااا ان ي لبااوا قساامة موجوداتهااا او بيعهااا بيعااا اجباريااا ويتوجااب 

عائاادة لهاام ان يسااتندوا الااا جااردات الشااركة والااا قاارارات الجمعيااة للاايهم بممارسااة الحقااوق ال
 العمومية.
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 :انتقال حقوق االسهم - 16المادة 

ن ملكية سهم ما تفرض حتما قبول ورضوخ لام نهاائي وشاامل لنظاام الشاركة ولمقاررات ا -1
 .الجمعيات العامة العادية وغير العادية دون اي شرو  او تحفظ

 .صلة بالسهم تجا  مالكه منذ التسجيل في سجل المساهمينتبدا الحقوق المت -2
ان الحقوق والموجبات المتصلة بالساهم تتباع حاملاه االخيار ولاه وحاد  الحاق بقابض المباال   -3

 .المستحقة  العائدة للسهم سواء كانت انصبة اربا  او توزيع لموجودات الشركة
 

 :عدم تجزئة السهم - 17المادة 
 .تجزئة تجا  الشركة التي ال تعترف اال بمالك واحد لكل سهمال يقبل السهم ال -1
يحل محلهم  "واحدا "في حال وفاة احد المساهمين للا ورثته او خلفائه ان يقدموا مساهما  -2

 .الكثر من مساهم واحد "او ان يجروا القسمة بينهم بصورة ال يصبق السهم الواحد ملكا
م المتوفي الا ان يكون ورثته او خلفاؤ  قد تقيدوا تتوقف ممارسة الحقوق المتصلة باسه  -3

 .بهذا او بذلك من الحلين المبينين في الفقرة الثانية من هذ  المادة
 

 :دفع انصبة االرباح  - 18المادة 
 .تدفع انصبة  االربا  لصاحب االسهم مقابل ايصال او قسيمة تقت ع من السند

خماس سانوات مان وضاعها قياد الادفع يمار لليهاا ان انصبة االرباا  التاي لام ي الاب بهاا خاالل 
 .لها بعد اقت ا  ما يعود منها لخزينة الدولة "الزمن لصالق الشركة وتصبق ملكا

 
 :موجبات المساهم - 19المادة 

ال يسااأل المساااهم لاان ديااون الشااركة والتزاماتهااا اال فااي حاادود قيمااة مااا يملكااه ماان االسااهم وال 
 .موجباته هذ يجوز الية جمعية لمومية ان تزيد 

 
 :زيادة رأس المال  - 20المادة 

بعد تحرير راس المال السابق بكامله يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تقارر زياادة راس 
ساواء  "او ليناا "المال للا دفعة واحدة او دفعات متعددة باصادار اساهم جديادة يكتتاب بهاا نقادا

الماال االحتياا ي وبوجاه لاام بكافاة ال ارق من المسااهمين او مان اجاناب لان الشاركة او مان 
 .القانونية

تكون لالسهم الجديدة نفس القيم االسامية التاي لالساهم القديماة غيار اناه يحاق للجمعياة العمومياة 
غير العادية ان تقرر ان هذ  االسهم الجديدة تصادر بعاالوة او بادون لاالوة وفقاا الحكاام الماادة 

 .من قانون التجارة 207
لجمعية العمومياة غيار العادياة ان تقارر شارو  وكيفياة ومهال االصادار واالكتتااب ويحق لهذ  ا

 .ولها ان تنيب لنها مجلس االدارة لبعض هذ  االلمال .والتحرير لالسهم الجديدة
وترالااا فااي االكتتاااب االحكااام المختصااة بااه والمنصااوع لليهااا فااي هااذا النظااام وفااي قااانون 
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 .التجارة وقانون النقد والتسليف
 :افضلية المساهمين  - 21ادة الم

مااالكي  يكااون للمساااهمين الناادما ياازاد راس المااال بانشاااء اسااهم جدياادة يااراد االكتتاااب بهااا نقااد
للاا االسهم العادية )دون مالكي االسهم التفضيلية( حق االفضلية في االكتتاب باالسهم الجديادة 

  .نسبة االسهم القديمة التي يملكونها للا وجه ال يقبل التنقيع
ومن ال يرغب في ممارسة حق االفضلية هذا يعود حقه الا مجمو  المساهمين االخارين ماا لام 

 .يتفرغ لنه الحدهم او لبعضهم
للااا انااه يجااوز للجمعيااة العموميااة غياار العاديااة التااي تقاار زيااادة راس المااال ان تقاارر ان حااق 

او اناه ال يكاون للاا نسابة  االكتتاب ال يحفظ للمساهمين القادماء او اناه ال يحفاظ لهام اال جزئياا
االسهم المملوكة من قبل للا ان يخضع كل تخصيع من االسهم الجديادة للتحقياق المنصاوع 

 .من قانون التجارة 113لنه في المادة 
 
 :تخفيض رأس المال - 22لمادة ا 
 .ال يجوز تخفيض راس مال الشركة اال من اجل الادة تكوين الراسمال 
 

 :س المالاسترداد رأ - 23المادة 
 .ال يجوز استرداد راس مال الشركة

 
 الباب الرابع

 السندات
 

 :اصدار السندات - 24المادة 
يحق للشركة بموجب قرار تتخذ  الجمعية العمومية ان تصدر سندات وهي وثاائق قابلاة للتاداول 

 .تع ا للمكتتبين نظير المبال  التي اسلفوها
لتأميناات التاي تراهاا الزماة وذلاك وفقاا للشارو  للشركة ان تقادم ضامانة لهاذ  الساندات جمياع ا

 .المنصوع لليها في القانون وهذا النظام
 .ويجب ان يسبق اصدار السندات تحرير راس المال المكتتب به بكامله

 
 :القيمة االسمية - 25المادة 

 .تكون سندات كل اصدار ذات قيمة اسمية واحدة
 
 :شكل السندات - 26لمادة ا

ومية التي تقرر االصدار ان تقرر شكل السندات المنوي اصدارها تكاون هاذ  يحق للجمعية العم
 .السندات اسمية ام لالمر ام للحامل وفقا لمقررات الجمعية العمومية
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 :عدم تجزئة السندات- 27المادة 

ان السندات جميعها غير قابلة للتجزئة وال تعترف الشركة اال بمالك واحد للسند الواحد 
 .الخصوع االحكام المتعلقة بعدم تجزئة االسهموترالا بهذا 

 
 :انتقال السندات- 28المادة 

سااجالت لاان السااندات االساامية بالتسااجيل فااي  ان السااندات جميعهااا قابلااة للتااداول ويااتم التفاارغ
 .الشركة ولن السندات لالمر بالتظهير ولن السندات للحامل بمجرد التسليم

 
 :السندات الرهنية- 29المادة 

 تاري ر   .ل 77شركة ان تصدر سندات رهنية وذلك مع مرالاة احكام القرار يجوز لل
 .1933 ايار سنة 26
 

 :السندات ذات المكافاة- 30المادة 
يجوز للشركة ان تصدر سندات تخصع بمكافآت ايفائية تدفع لند استهالك السند  ماع مرالااة 

 .القوانين واالنظمة المرلية االجراء
 

 :صدار وااليفاءشروط اال -31المادة 
ان الجمعية العمومية التي تقرر االصدار تتمتع بكافة الصالحيات الالزمة لتحديد شرو  وكيفية 

معادل الفائادة وكيفياة وتاواري  دفعهاا  -كيفية وشرو  االكتتاب وااليفااء  -قيمة السند  -االصدار
 .ومقدار المكافأة لند وجودها

 
 :حقوق السندات وموجباتها - 32المادة 

 :يع ا السند لصاحبه 
 .الحق باستيفاء الفائدة المحددة لند االصدار في االوقات المعينة -1
الحق في الحصول للا احدى الجوائز التي تكون خصت بها السندات بموجب قرار  -2

 .االصدار المتخذ من قبل الجمعية العمومية
 .الحق بالمكافأة لند وجودها -3
وال يلزم  ة لند االستحقاق ومن اموال الشركة قبل كل توزيعالحق باسترداد القيمة االسمي -4

  صاحب السند اال بمقدار قيمة سنداته
 :جمعيات اصحاب السندات - 33المادة 

تتألف لند كال اصادار جمعياة واحادة تمثال جمياع اصاحاب الساندات وتكاون القارارات المتخاذة 
 .باالغلبية وفي حيز النصاب القانوني ملزمة للجميع

شاااركة المصااادرة بعاااد انتهااااء لملياااة االكتتااااب ان تااادلو اصاااحاب الساااندات ليؤلفاااوا للاااا ال
 "الهيئةالخاصة بهم وليوافقوا للا نظامهاا وينتخباوا ممثلايهم وتجتماع هاذ  الهيئاة وتتاداول وفقاا
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 الحكام قانون التجارة وهذا النظام
 الباب الخامس
 ادارة الشركة

 :مجلس االدارة - 34المادة 
س ادارة مؤلف من ثالثة الضاء للا االقل واثني لشر للاا االكثار تنتخابهم يدير الشركة مجل

الجمعية العمومية من المساهمين الذين بحوزة كال مانهم الاف وماايتي ساهم كحاد ادناا للاا اناه 
 .يجب ان يكون اكثرية هؤالء االلضاء للا االقل من التابعية اللبنانية

لشاركة ان يتمثلاوا فاي مجلاس االدارة للاا ان يجوز لالشخاع المعنويين المساهمين فاي هاذ  ا
ماان المساااهمين فااي هااذ   "يمااثلهم اي شااخع مفااوض حسااب االصااول وان لاام يكاان شخصاايا

 .الشركة
 

  :مدة أعضاء مجلس االدارة  - 35المادة 
ان مدة والياة الضااء مجلاس االدارة المنتخباين ثاالا سانوات للاا االكثار ويفهام بالسانة المادة 

 .نعقاد جمعيتين لموميتين لاديتين سنويتين متتاليتينالواقعة بين مولد ا
 .يجوز الادة انتخاب اي لضو لعدة مرات

 
 :اسهم الضمان- 36المادة 

يجب ان يخصع كل لضو من الضاء مجلس االدارة خمسين سهم من اساهم الشاركة ضامانة 
 .الدارته ويجب ان تكون محررة بكاملها

ا تبقا اسمية والا لدم جواز التفرغ لنها وتاود  هاذ  يلقا للا هذ  االسهم  ابع يشير الا انه
 .من قانون التجارة 147االسهم في المكان المعين لها وفقا الحكام المادة 

تخصااع اسااهم الضاامان جميعهااا لضاامان مسااؤولية كاال لضااو ماان الضاااء مجلااس االدارة 
العضاو اال  الشخصية ومسؤولية االلضاء المشاتركة لان كافاة االخ ااء االدارياة وال تعااد الاا
 .بعد ابراء ذمة كامل الضاء مجلس االدارة من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية

 
 :شغور مناصب اعضاء مجلس االدارة - 37المادة 

 :يعتبر منصب لضو مجلس االدارة خاليا في كل االحوال االتية
 .في حالة وفاة العضو  - ا  
 .لف ومايتي سهماذا نقع لدد االسهم التي يملكها لن ا -ب 
 .اذا افلس -ج 
 .اذا فقد االهلية -د 
 .اذا استقال -  
اذا شغل وظيفة او اصبق لضوا في مجلس ادارة مؤسسة تتعا ا نفس او بعاض  االلماال  -و 

 .من قانون التجارة 159التي تتعا اها الشركة دون ان يتقيد باحكام المادة 
مان قاانون التجاارة او الماادة  148فاي الماادة اذا كان في احدى الحاالت المنصوع لليها  -ز 
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 .من قانون النقد والتسليف 127
ولندما يشغر منصب في مجلس االدارة في المادة المتراوحاة باين جمعيتاين لماوميتين لااديتين 
متتاليتين يدلو مجلس االدارة الجمعية النتخاب خلاف للعضاو الاذي شاغر مركاز  وللمادة الباقياة 

 .من واليته
 .ت مجلس االدارة صحيحة  الما لم ينقع لدد االلضاء لن ثالثةتبقا مداوال

 
 :اجتماعات مجلس االدارة - 38المادة 

يجتمع مجلس االدارة بدلوة من الرئيس كل ساتة اشاهر للاا االقال وكال ماا دلات الحاجاة الاا 
 .ذلك وان تعذر للا الرئيس ان يدلو مجلس االدارة جاز الثنين من الضائه ان يقوما بذلك

تمااع مجلااس االدارة فااي مركااز الشااركة او فااي مركااز اي فاار  ويعااين مركااز االجتمااا  فااي يج
 .الدلوة

يجااب ان يحضاار ويمثاال نصااف الضاااء المجلااس للااا االقاال لتكااون مداوالتااه قانونيااة ويجااوز 
 .للعضو الغائب ان يع ي صالحياته لعضو اخر بكتاب او برقية ليصوت بالنيابة لنه

 .دارة ان يمثل اكثر من لضو اخر سوا ال يجوز الي لضو من مجلس اال
تتخااذ القاارارات بغالبيااة اصااوات االلضاااء الحاضاارين والممثلااين ولنااد التعااادل يكااون صااوت 

 ."الرئيس مرجحا
 

 :مداوالت مجلس االدارة - 39المادة 
لمجلس االدارة ان يتداول في االمور الواردة في جدول االلمال المنظم من قبال الارئيس او مان 

ي توجيه الدلوة وله ان يتداول في االماور ال ارئاة او التاي قاد تعارض للاا البحاا ناب لنه ف
 .من قبل الرئيس وااللضاء

 
 :صالحيات مجلس االدارة - 40المادة 

لمجلس االدارة اوسع الصالحيات النقاذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع االلمال التاي 
 .ف والتي ال تعد من االلمال اليوميةيستوجبها سير المشرو  للا الوجه المألو

 :وله بنو  خاع الصالحيات التالية المعددة الذكر وليس للحصر
 .في لبنان او في الخارج "للمصرف حيثما يرى ذلك الزما "ينشاء فرولا -
 "يحدد سياسة المصرف في جميع حقاول اساتثماراته  يتاابع ويراقاب تنفياذ هاذ  السياساة وفقاا -

 .الالسس التي يحدده
يأذن بكل تملك او مبادلة اموال او حقوق غير منقولة وكذلك بيع ماا يستنسابه منهاا  للماا باأن  -

شااراء مثاال هااذ  االمااوال والحقااوق اسااتيفاء لااديون موقوفااة او مشااكوك فااي تحصاايلها ثاام بيعهااا  
 .يعتبر من االلمال اليومية

القارارات للاا جمياع  قاالموافقاة مسابويضع نظام لمل للجنة خاصة او اكثار مهمتهاا نشاء ي -
العقارياة  الجااهزة وبالتوظيفااتة النقدياة الشركبالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة باموال  المتعلقة

 وبالمشاركات. وبالمساهمات 
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يضااع الموازنااات والجااردات والحسااابات المعاادة للعاارض للااا جمعيااة المساااهمين العموميااة - 

 .يحدد جدول االلمالويقرر جميع االقتراحات التي تعرض لليها و
للاا جمياع القارارات  "ويضع نظام لمل للجنة خاصة او اكثر مهمتها الموافقة مسابقا ينشاء -

المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة باموال الشركة النقدياة الجااهزة وبالتوظيفاات العقارياة 
 .وبالمساهمات وبالمشاركات

مان 157يسه او للمدير العام وفقا الحكاام الماادة لمجلس االدارة ان يفوض بعض صالحياته لرئ
 .قانون التجارة

 
 :واجبات مجلس االدارة - 41المادة 

 :للا مجلس االدارة
 .التحقق من تأسيس الشركة للا الوجه القانوني - 1
 .اجراء جميع المعامالت المختصة بنشر نظام الشركة وايداله وتسجيله - 2
 .عموميةان ينفذ قرارات الجمعية ال -  3
 .بما للشركة وما لليها في نهاية الستة اشهر االولا من السنة المالية "ان يضع بيانا - 4
 .ان يدلو المساهمين لعقد جمعيات لمومية كل ما تدلو الحاجة  - 5
ان يقااوم فااي نهايااة الساانة الماليااة بتنظاايم الجااردة والموازنااة العموميااة وحساااب االربااا   - 6

يار  العاام السانوي لان الماال الشاركة ومشااريعها ويانظم التقاارير والخسائر وان يانظم تقر
الخاصااة لنااد االقتضاااء وجميااع التقااارير الم لوبااة وان يقاادم كافااة االقتراحااات التااي يراهااا 

 .مناسبة خصوصا ما يتعلق بتوزيع االنصبة
 .ان يقوم بمعامالت النشر وفقا الحكام القانون - 7

 
 :الدارةمسؤولية اعضاء مجلس ا -42المادة 

ان الضاء مجلس االدارة لندما يقومون بوظيفتهم وضمن حدود وكالتهم ودون غش او مخالفاة 
لالنظمة ال يبرمون اي موجب شخصي في كل ما يختع في تعهدات الشركة وال يسألون تجاا  

 .المساهمين اال بتنفيذ ما اوكل اليهم دون تجاوز او خ أ في االدارة
 

 :الدارةمخصصات مجلس ا - 43المادة 
يتقاضا الضاء مجلس االدارة اماا بادالت حضاور واماا نسابة مئوياة مان االرباا  تحادد نولهاا 
وقيمتهااا الجمعيااة العموميااة للااا ان تاادخل فااي حساااب المصااارفات العامااة وفقااا الحكااام المااادة 

 .من قانون التجارة 145
ماديرا لاماا معاوناا  اما رئيس مجلس االدارة  المدير العام ولضو مجلس االدارة الذي قد يعاين

فيتقاضااايان لاااالوة لااان ذلاااك  بحكااام وظيفتهماااا مرتباااا ثابتاااا يحااادد  مجلاااس االدارة ويقياااد فاااي 
 .المصاريف العامة
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 158بعد االستحصال للا ترخيع خاع من الجمعياة العمومياة العادياة وفقاا الحكاام الماادة 

فاي الشاركة لقااء اجار من قانون التجارة يجوز اللضاء مجلاس االدارة اشاغال مناصاب ادارياة 
يحدد  مجلس االدارة اال ان هؤالء ال يستفيدون من احكام قانون العمل ما لم يكونوا اجاراء لادى 

 .الشركة منذ سنتين للا االقل لند توليهم لضوية مجلس االدارة
 

 :محاضر الجلسات وسجالت المساهمين والبيوعات - 44المادة 
سااجل للااا سااجل خاااع يوقعااه جميااع االلضاااء تاادون مااداوالت مجلااس االدارة فااي محاضاار ت

 .الحاضرين وامين السر
يكااون لهااذ  المحاضاار قااوة االثبااات تجااا  اي كااان ويصاادق رئاايس المجلااس وفااي حااال غيابااه 
لضوان مان الضااء مجلاس االدارة النسا  المساتخرجة مان المحاضار والتاي يقتضاي ابرازهاا 

 .للقضاء او لالدارات العامة والمصارف او الي شخع آخر
تاانظم وتمسااك سااجالت المساااهمين والبيولااات تحاات اشااراف مجلااس االدارة ويتااولا امااين ساار 

 .المجلس تنفيذ هذ  المهمة واجراء القيود والتوقيع لليها وال اء االفادات المختصة لند ال لب
 

 :المدير العام- العضو المنتدب - رئيس مجلس االدارة  - 45المادة 
جلسااات المجلااس وفااي حااال غيابااه يااراس االجتمااا  نائااب يتااولا رئاايس مجلااس االدارة رئاسااة 

 ."وفي حال غياب نائب الرئيس يتولا رئاسة االجتما  اكبر االلضاء سنا .الرئيس
 

ويقوم الرئيس بوظيفة مدير لام الشركة ويمكنه ان يقتر  للاا المجلاس تعياين مادير لاام يقاوم 
 .مقامه للا مسؤوليته الشخصية

 
مؤقتة ان يقوم بوظائفه  فيمكنه ان ينتدب لها كلها او لجزء منها احاد  اذا تعذر للا الرئيس لمدة

 .الضاء مجلس االدارة للا ان يكون هذا االنتداب لمدة محدودة انما قابلة التجديد
يتاولا رئاايس مجلااس االدارة او المادير العااام او لضااو مجلاس االدارة المنتاادب  تمثياال الشااركة 

 .لهذ  القرارات "لمجلس وبادارة المال الشركة وفقالدى الغير  ويقوم بتنفيذ قرارات ا
 

 :ولكل من هؤالء الصالحيات التالية المعددة للذكر ال للحصر والتي يمكنهم ممارستها منفردين
 
 .وضع قوالد تسيير المال الشركة - 
 .وضع نظام مستخدميها  - 

 .فيها الشركة اجراء جميع المعامالت الالزمة لمرالاة قوانين البالد التي تعمل  -
  .قبض المبال  العائدة للشركة ودفع المبال  المتوجبة لليها - 

ماانق القااروض مااع او باادون ضاامانات لينيااة او شخصااية  بشااكل حساااب جاااري او حساام  - 
لسياسة التوظياف المقاررة مان  "وفقا ...السندات او قبولها تحت نظام االمانة او بشكل كفالة ال 
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 .قاتها ومعدل فوائدها وسائر البائهاقبل المجلس  تحديد استحقا
االسااتقراض بموجااب لقااود فااتق التماااد او باااي شااكل آخاار  باسااتثناء شااكل اصاادار سااندات  - 

 .الدين
 .سحب وتظهير وقبول وكفالة وايفاء السندات التجارية - 
 اصدار كتب الكفالة  - 

 .ال اء الكفاالت المتضامنة او غيرها 
 .ت  شكات المسافرين وكتب االلتماداصدار وتظهير وايفاء الشكا-  
قبول الودائع النقدية لدى اال ال  او الجل او لعلم مسبق  بالحساب الجاري وبحساب شاكات  - 

 ...وبحساب توفير ال 
 .قبول ودائع السندات المالية او القيم او المعادن الثمينة - 
 .تأجير خزائن حديدية - 
 .ون تثبيتفتق االلتمادات المستندية مع او بد - 

 .تحويل االموال في لبنان او الا الخارج  - 
 .استالم الشكات برسم التحصيل او شرائها -

 .تأجير واستئجار العقارات  التنازل لن لقود االيجار وانهاء مفعولها - 
 .قبول الضمانات العينية او الشخصية  التنازل لنها او فكها قبل او بعد الدفع - 

عاااات القضاااائية  المرافعاااة والمدافعاااة  ولهاااذ  الغاياااة تعياااين الاااوكالء تقاااديم جمياااع المراج - 
 .والمحامين

اجراء المصالحات والتسويات  التنازل لن الدلاوي والحقوق  الموافقة للا لقاود الصالق    -
 .رفع اشارات الحجز او التأمين او الرهن قبل او بعد الدفع

موقوفة او مشكوك في تحصيلها والتفرغ لنها شراء العقارات والحقوق العينية استيفاء لديون  -
 .بالشرو  التي يرونها مناسبة

تعيااين وترفيااع المسااتخدمين واالجااراء وتحديااد وظااائفهم وصااالحياتهم واجاارهم  نقلهاام الااا  - 
 .وظائف اخرى  صرفهم من الخدمة

 لالصااول القانونيااة المتعااارف "توكياال المسااتخدمين بكال هااذ  الصااالحيات او ببعضااها وفقااا - 
 .لليها
بصااورة لامااة القيااام بجميااع االلمااال المتعلقااة بموضااو  الشااركة والتااي لاام تحفااظ صااراحة  - 

 .للجمعية العمومية ولمجلس االدارة بموجب القانون او في هذا النظام
 

 :التوقيع عن الشركة - 46المادة 
دب ضاامن تلاازم الشااركة بتوقيااع منفاارد لاارئيس مجلااس االدارة او الماادير العااام او العضااو المنتاا

 .ن اق الصالحيات المع اة لكل منهم
 

ويمكن للرئيس او للمدير العام او للعضو المنتدب ال اء حاق التوقياع بصاورة لاماة او خاصاة 
 ,الا اي من المستخدمين وذلك لتسيير االلمال العادية او بعض االلمال المحددة
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 الباب السادس
 مفوضو المراقبة

 ومسؤوليتهم - وظيفتهم  - مخصصاتهم  - تعيينهم 
 :تعيين مفوضي المراقبة - 47المادة 

او اكثار للمراقباة وتحادد  "تعياين الجمعياة التأسيساية   ثام الجمعياات العادياة العمومياة  مفوضاا
وماا  185رواتابهم ويمكان تجدياد انتخاابهم  وذلاك وفقاا لالصاول المنصاوع لنهاا فاي الماواد 

 .يليها من قانون النقد والتسليف
 

 :وظائف مفوضي المراقبة - 48المادة 
يقوم المفوضون بمراقبة دائمة لسير المال الشركة ولهام الحاق بااال ال  للاا جمياع الصاكوك 
والوثااائق واالوراق الحسااابية وللااا الضاااء مجلااس االدارة ان يقاادموا لهاام جميااع المعلومااات 

 .الم لوبة
يارا لان حالاة الشااركة ويحاتم للاا هاؤالء المفوضااين ان يقادموا للجمعياة العمومياة الساانوية تقر

وموازنتها ولان الحساابات المقدماة مان الضااء مجلاس االدارة ولان اقتراحاات توزياع انصابة 
مان  158االربا    باالضافة الاا التقاارير الخاصاة لناد االقتضااء المعادة وفقاا الحكاام الماادة 

 .من قانون النقد والتسليف وكافة التقارير الم لوبة 152قانون التجارة والمادة 
ويتوجب للا مفوضي المراقبة ان يدلوا الجمعية فاي كال مارة يتخلاف الضااء مجلاس االدارة 

 .او في هذا النظام "لن انفاذ هذا الواجب في الحاالت المنصوع لليها قانونا
ويتحتم لليهم دلوتها كلما  لب ذلك منهم فرياق  .ويمكنهم دلوتها كلما وجدوا ذلك مالئما ايضا

 او خ اأ فاي "ويكونون مسؤولون كلما ارتكبوا تقصيرا .س راس المالمن المساهمين يمثل خم
 .المراقبة

 الباب السابع
 الجمعيات العمومية

 :انواع الجمعيات العمومية - 49المادة 
 :جمعيات المساهمين العمومية هي للا ثالثة انوا 

 .جمعية تأسيسية وهي اول اجتما  للمساهمين بعد االكتتاب باالسهم  -
لادية وهي التي تجتمع للبت في حسابات الضاء مجلس االدارة وفي توزيع انصبة  جمعية  -

 .االربا  التي يقترحها ولتعيين الضاء مجلس االدارة ومفوضي المراقبة للسنة المالية الجديدة
 .وتجتمع للتداول في الشؤون التي ال تتناول تعديل نظام الشركة

 مع لبحا تعديل نظام الشركة ولتقرر زيادة راس جمعية لمومية غير لادية وهي التي تجت  -
 .المال او تخفيضه

 
 :تمثيل الجمعية العمومية - 50لمادة ا

ان الجمعية العمومية المؤلفة حسب االصول تمثل جميع المساهمين والقرارات المتخذة في حياز 
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 .لمخالفينالنصاب القانوني واالكثرية المختصة بكل جمعية تلزم المساهمين حتا الغائبين وا
 :عوة الجمعيات العموميةد -51المادة 

يعااود حااق دلااوة الجمعيااة التأسيسااية الااا المؤسسااين وسااائر الجمعيااات العموميااة الااا مجلااس 
االدارة  غير ان مفوضي المراقبة يحق لهام توجياه الادلوة فاي االحاوال المنصاوع لليهاا فاي 

 .قانون التجارة
لااالن يتضاامن جاادول االلمااال ينشاار فااي الجرياادة تااتم دلااوة المساااهمين للماارة الثانيااة بشااكل ا

 .الرسمية وفي جريدة اقتصادية وجريدة محلية ستة لشر يوما للا االقل قبال مولاد االجتماا 
 .يجب ان ترالا دائما المهل المنصوع لنها في قانون التجارة واالنظمة المرلية االجراء

 
 :تمثيل الغائبين - 52المادة 

 .اخرا لتمثيلهم "يست يعون حضور الجمعيات او ان يوكلوا مساهمايجوز للمساهمين الذين ال 
اال انه يجوز للممثلين الشرليين لفاقدي االهلية ان يحضاروا الجمعياة العمومياة دون ان يكوناوا 

 .انفسهم مساهمين في الشركة
 

 :ورقة الحضور - 53المادة 
ن ولاادد االسااهم ولاادد ياانظم ورقااة حضااور تااذكر فيهااا اسااماء المساااهمين الحاضاارين والممثلااي

االصوات التي يملكها كل منهم ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت اياا كاان لادد وناو  
 .االسهم التي يملكها

 
 :تنظيم المحاضر- مكتب الجمعية  - 54المادة 

يتألف مكتاب الجمعياة مان الارئيس ومادققين ومان اماين سار  يقاوم بوظاائف المادققين اثناان مان 
ولنااد رفضااها او  .ضاارين  يمااثالن باالصااالة وبالوكالااة اكباار لاادد ماان االسااهمالمساااهمين الحا

 .رفض احدهما يقوم بهذ  الوظائف من يأتي بعدهما
يدون فيه ماداوالت الجمعياة يوقاع مان هيئاة المكتاب ويساجل فاي  للا المكتب ان ينظم محضرا

 .سجل خاع يحفظ في مركز الشركة ويتمتع بقوة االثبات تجا  الجميع
 

 :التصويت - 55دة الما
لكل مساهم لدد من االصوات مساو لعدد االسهم التي يملكها او يمثلهاا ماع التقياد باحكاام الماادة 

 "لكل مساهم ال يكون قد صر  مسابقا %10من قانون التجارة   تحدد حقوق التصويت  117
هم ان يصار  لمجلس االدارة لن بلوغه هذ  النسبة او تجاوز  اياها  كما يتعين للا هاذا المساا

 "يكون قد  را للا لدد حقوق التصويت لمال %10لمجلس االدارة لن كل تبدل يفوق نسبة 
 .من نظام بورصة بيروت 91من المادة 13باحكام الفقرة 

 
" اما المساهمين مالكي االسهم التفضيلية  فاال يتمتعاون بحاق المشااركة فاي النقااش والتصاويت 

 "308/2001لقانون رقم اال في الحاالت المحددة حصرا في ا
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 :االقتراع السري - 56المادة 

فاي جمياع المساائل التاي  اذا  لب مساهم واحد االقترا  السري فان هذا االقترا  يصبق اجباريا
 .لها صفة شخصية كعزل الضاء مجلس االدارة مثال والقاء التبعة لليهم

المساااهمين  لااب ذلااك ربااع  اال اذا وفااي المسااائل االخاارى ال يكااون االقتاارا  السااري اجباريااا
 .الحاضرين او الممثلين

 
 

 الجمعية العمومية التأسيسية
 

 :الدعوة- 57المادة 
بعد صدور مرسوم الترخيع بالتأسيس واكتماال لملياات االكتتااب وساائر المعاامالت الالزماة 

 .للتأسيس النهائي يدلو المؤسسون الجمعية العمومية التأسيسية
 

 :النصاب - 58المادة 
 .لف الجمعية العمومية التأسيسية من جميع المساهمين المكتتبينتتأ

وال تكون مداوالت الجمعياة التأسيساية صاحيحة اال اذا كاان لادد المسااهمين الاذين تتاألف مانهم 
 .يمثل ثلثي راس مال الشركة للا االقل

رسامية واذا لم يتم هذا النصاب فيمكن لقاد جمعياة جديادة بنااء للاا دلاوة تنشار فاي الجريادة ال
مرتين بين الواحدة واالخرى اسابو  واحاد وياذكر فاي الادلوة جادول الماال الجمعياة العمومياة 

 .السابقة والنتائج التي اسفرت لنها
وتكون مناقشاات هاذ  الجمعياة الثانياة قانونياة اذا كاان لادد المسااهمين الاذين تتاألف مانهم يمثال 

 .نصف راس مال الشركة للا االقل
لانفس القوالاد وال يلزمهاا اال ان  "صااب فايمكن لقاد جمعياة ثالثاة تادلا وفقااواذا لم يتم هذا الن

 .تمثل حينئذ ثلا راس مال الشركة للا االقل
 

 :االغلبية - 59المادة 
  .تتخذ القرارات بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين والممثلين

 
 :مهمة الجمعية التأسيسية - 60المادة 

ماان اكتمااال شاارو  التأساايس وتتأكااد ماان الحصااول للااا مرسااوم   تتحقااق الجمعيااة التأسيسااية
الحكااام هااذا  "التارخيع وماان حقيقااة التصااريق باالكتتاااب وتقااوم بكاال التحقيقااات االخاارى وفقااا

 .194 النظام وقانون التجارة وخاصة المادة
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 الجمعية العمومية العادية
 

 :االجتماع والدعوة - 61المادة 
عاديااة ماارة كاال لااام فااي السااتة اشااهر التااي تلااي وضااع الموازنااة تنعقااد الجمعيااة العموميااة ال

 .والحسابات العائدة للسنة المالية المنتهية وذلك بناء للا دلوة من مجلس االدارة
 :ويمكن انعقادها ايضا

 لندما ي لب ذلك خمس المساهمين -1
 لندما ي لب ذلك مفوضو المراقبة في الظروف المنصوع لليها في القانون -2
 ند حدوا ظروف  ارئة او مستعجلةل  -3
 

 :تأليف الجمعية - 62المادة 
تتألف الجمعياة العمومياة العادياة مان كال المسااهمين حتاا مان المسااهمين الحاائزين للاا ساهم 

 .واحد
 

 :شروط االشتراك - 63المادة 
الصحاب االسهم حاق االشاتراك شخصايا او بواسا ة ممثال فاي الجمعياات العمومياة  شار  ان 

 .ا االخير من المساهمينيكون هذ
 

 :النصاب - 64المادة 
تعتباار الجمعيااة العموميااة منعقاادة بصااورة قانونيااة اذا بلاا  لاادد االسااهم الحاضاارة اوالممثلااة ثلااا 

 .راسمال الشركة للا االقل
مهماا  "فان لم يتم هذا النصاب تكرر دلوة الجمعية الا مولد اخر ويكون فياه اجتمالهاا قانونياا

 .ثلة من راس المالكانت النسبة المم
 

 :االكثرية - 65المادة 
 .تتخذ المقرارات بالغالبية الم لقة لعدد اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين

 
 :صالحيات الجمعية العمومية العادية - 66المادة 

تتمتع الجمعية العمومية العادية باوسع الصالحيات  فهي التي تساتمع الاا تقريار مجلاس االدارة 
مفوضي المراقبة لن المال الشركة واموالها وحساباتها وهاي التاي تنااقش وتصادق او  وتقرير

ترفض هذ  الحسابات ولها يعود الحق باتخااذ كافاة المقاررات التاي تراهاا ضارورية او مناسابة 
ولهااا ان تتخااذ  .لحساان سااير وازدهااار وتقاادم الشااركة وتلاازم مقرراتهااا مجلااس االدارة ورئيسااه

يقة القيام ببعض االلمال التي تراها ذات اهمية سواء مان جهاة نولهاا قرارات حول كيفية و ر
او قيمتها وتحدد هذ  االلماال فاي بادء كال دورة  وتعاين ال ريقاة التاي يجاب اتبالهاا للقياام بهاا 
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وتلااازم هاااذ  المقاااررات مجلاااس االدارة ورئيساااه  وهاااي التاااي تنتخاااب الضااااء مجلاااس االدارة 
التي تحدد انصابة االرباا  الواجاب توزيعهاا واالماوال  ومفوضي المراقبة وتبرىء ذمتهم  وهي

االحتيا ية وكيفياة اساتعمالها وبصاورة لاماة هاي التاي تنااقش وتبحاا وتقارر مصاالق الشاركة 
 .والمالها وتصادق للا المال مجلس االدارة وتمنق جميع السل ات التي تراها مفيدة

 
 :االستثناء من التصويت - 67المادة 

ن يصوت لن نفسه او لن من يمثلاه لنادما يكاون االمار متعلقاا بمنفعاة ياراد ال يجوز للمساهم ا
 .منحه اياها او بخالف قائم بينه وبين الشركة اذا اتخذت الجمعية قرارا بشان هذا الخالف

 

 الجمعية العمومية غير العادية
 

 :تأليف الجمعية - 68المادة 
مين حتااا ماان الااذين يحااوزون سااهما تتااألف الجمعيااة العموميااة غياار العاديااة ماان جميااع المساااه

 .واحدا
 

  :صالحيات الجمعية العمومية غير العادية - 69المادة 
ان الجمعيااة العموميااة غياار العاديااة تنظاار فااي التعااديالت المنااوي ادخالهااا للااا نظااام الشااركة 

لهاا بناو  خااع حاق تغييار اسام الشاركة ونقال مركزهاا لمحال اخار فاي و والمسمو  بها قانونا
ديد مدة الشركة او انقاصها او حل الشركة قبل االوان او ادماجهاا ماع شاركات اخارى لبنان وتم

والتفاارغ لاان اموالهااا للغياار وجعاال تلااك االمااوال راسااماال فااي شااركة اخاارى وادخااال جميااع 
 .التعديالت المتعلقة بموضو  الشركة

 
فة الاا فئاة كما يحق للجمعية العمومية غير العادية شر  موافقة مصرف لبناان ان تنشااء اضاا

كما يحاق لهاا  3/4/2001تاري   308الحكام القانون رقم  تفضيلية وفقا اسهما  االسهم العادية
تجيز لمجلس االدارة منق رئسيه والضااء مجلاس االدارة الاذين  نشر  موافقة مصرف لبنان ا

تاه يشغلون وفقا لالصول القانونية مناصب ادارية فيه ومستخدمي المصرف والقائمين للا ادار
او بعضهم حقوق خيار مجانية توليهم حاق االكتتااب بعادد مان اساهم المصارف  اال اناه ال يحاق 
للجمعية العمومية غير العادية ان تغيار جنساية الشاركة او ان تزياد االلبااء للاا المسااهمين او 

 .ان تمس حقوق الغير
 

 :النصاب- 70المادة 
وشاكلها يجاب للاا الادوام ان يكاون  فيما يخاتع باالقرارات القاضاية بتعاديل موضاو  الشاركة

النصاااب القااانوني ممااثال لثالثااة اربااا  راس مااال الشااركة للااا االقاال وذلااك مهمااا كااان لاادد 
 .الجلسات الالزمة لذلك

اما فيما يختع بسائر المقررات االخرى فالنصاب القانوني واصاول ومهال الادلوة تكاون وفقاا 
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 .من قانون التجارة 193الحكام المادة 
 

 :االكثرية - 71المادة 
 .تؤخذ القرارات باغلبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين

 
 

 الباب الثامن
 توزيع االرباح - االحتياطي - الجردات - السنة المالية 

 
 :السنة المالية- 72المادة 

انون تبدا السنة المالية كل لام فاي اول كاانون الثااني وتنتهاي فاي الواحاد والثالثاين مان شاهر كا
 .االول

 
 :تقرير مجلس االدارة - 73المادة 

ينظم مجلس االدارة في نهاياة الساتة االشاهر االولاا مان السانة المالياة بياناا ماوجزا بموجاودات 
 .الشااركة وبمااا لليهااا وفااي نهايااة الساانة ياانظم الجااردة والموازنااة وحساااب االربااا  والخسااائر

التجااارة وقااانون النقااد والتسااليف وسااائر ويرالااا فااي تنظاايم الجااردة والميزانيااة احكااام قااانون 
 .القوانين والمراسيم واالنظمة المرلية االجراء

وتوضع الميزانيات والحسابات كافة تحت تصارف مفوضاي المراقباة خمساين يوماا للاا االقال 
 .قبل مولد انعقاد الجمعية العمومية

المااال الشااركة  وياانظم المجلااس ويعاارض للااا الجمعيااة العموميااة الساانوية التقرياار العااام لاان
 .وسائر التقارير المنصوع لليها في القوانين المرلية االجراء

 
 :تقرير مفوضي المراقبة - 74المادة 

بعد ان ي لع مفوضو المراقبة للاا جمياع اوراق الشاركة وحسااباتها يتوجاب للايهم ان يضاعوا 
معياة العمومياة بساتة من هذا النظام وان يقدمو  للشاركة قبال انعقااد الج 48تقريرهم وفقا للمادة 

 .لشر يوما
 

 :حق االطالع - 75المادة 
يحااق لجميااع المساااهمين واصااحاب السااندات ان ي لعااوا فااي مركااز الشااركة للااا جاادول الجاارد 
والميزانياااة وحسااااب االرباااا  والخساااائر وقائماااة المسااااهمين وتقريااار مجلاااس االدارة وتقريااار 

لميزانيااة الموحاادة اذا وجاادا وتقرياار مفوضااي المراقبااة وحساااب االربااا   والخسااائر الموحااد  وا
مفوضي المراقبة لليها في خالل الخمسة لشر يوماا الساابقة النعقااد الجمعياة العمومياة العادياة 

 .واذا منعوا من هذا الحق كانت مناقشات الجمعية با لة .السنوية
ذكرهاا  يجوز الصحاب الشأن ان يأخذوا او ي لبوا للا نفقتهم نسخا لن جمياع الوثاائق المتقادم
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 .ما لدا جدول الجرد
ال يحااق للشااركة ان تسااتوفي مقاباال تلااك النساا  اال الباادالت التااي تحااددها تعرفااة يقررهااا وزياار 

 .االقتصاد الو ني
 
 :االرباح الصافية -  76لمادة ا

تتألف االربا  الصافية من واردات الشركة بعد حسم المصاريف العمومية  الضرائب والرسوم 
للااا اختالفهااا وبعااد حساام المبااال  المخصصااة لالسااتهالك ولل ااوارىء  والتكاااليف والنفقااات

 .والمخا ر
 

 :الفوائد المحددة والفوائد  االضافية - 77المادة 
مان هاذا النظاام تادفع فاي السانوات  15مان قاانون التجاارة والماادة  109لماال باحكاام الماادة 

بالماية من القيمة االسامية  4ها الخمس االولا وحتا لند وجود اربا  كافية    فائدة محددة قدر
 .لالسهم وتقيد هذ  الفائدة في المصارفات العامة وتستهلك فيما بعد كمصارفات تأسيس

 
 :توزيع االرباح - 78المادة 

باالفضالية يؤخذ من االربا  الصافية كل سنة لشرة بالمئة لتكوين االحتياا ي القاانوني وياوز  
تحاادد  الجمعيااة  الااا مااالكي االسااهم التفضاايلية  افيةرصاايد االربااا  الصاامبلغااا" مق ولااا" ماان 

العمومية غير العادية التي اصدرت هذ  االسهم او اية جمعية لمومية غير لادياة الحقاة  ومان 
ثاام يااوز  رصاايد االربااا  الصااافية بااين االسااهم العاديااة بالتساااوي  للااا انااه يجااوز للجمعيااة 

ان حتفااظ بحقاوق ماالكي االساهم التفضايلية  وماع االبناء للا اقترا  مجلاس االدارة العمومية  
تقرر لدم توزيع االنصابة او تادوير كامال االرباا   او جازء منهاا الاا السانة المالياة المقبلاة او 
تخصيصها الستهالكات اضاافية او تخصايع نسابة مئوياة مان االرباا  تعياين مقادارها لتكاوين 

 .احتيا ي نظامي
 

تي تلي ختاام العاام الاذي تحققات فياه باالوقاات واالمااكن تدفع انصبة االربا   في خالل السنة ال
تخضاااع هاااذ  االنصااابة الاااا مااارور الااازمن الخماساااي مااان تااااري  .التاااي يعينهاااا مجلاااس االدارة

 .استحقاقها
 

 الباب التاسع
 المنازعات- حل الشركة وتصفيتها 

 
 :حل الشركة وتمديدها - 79المادة 

 .ذا النظامتنحل الشركة بانتهاء مدتها المحددة في ه  -1
اذا  ظهر من الموازنة ان الشركة خسارت الماال االحتياا ي وثالثاة ارباا  راسامالها وجاب  -2

حينئااذ للااا الضاااء مجلااس االدارة ان ياادلوا فااورا المساااهمين الااا لقااد جمعيااة لموميااة غياار 
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فااذا اهمال مجلاس االدارة دلاوة  .لادية تقرر حل الشركة او اتخااذ التادابير التاي تراهاا مالئماة
الجمعية العمومية او تعذر لقدها لفقدان النصاب او اذا رفضت الجمعية تقرير الحال  حاق لمان 

 .شاء من المساهمين ان يرفع االمر للمحكمة
وفااي م لااق االحااوال  يتوجااب نشاار قاارار الجمعيااة العموميااة مهمااا كااان نااع هااذا القاارار مااع 

 .من قانون النقد والتسليف 134مرالاة احكام المادة 
معياة العمومياة غيار العادياة  ان تقارر كال حاين بنااء للاا اقتارا  مجلاس االدارة حال للج - 3

كما ان لها ايضا ان تقرر تمديادها الاا ماا بعاد انقضااء المادة المحاددة فاي هاذا  .الشركة المسبق
 .النظام

 
 :تعيين المصفين - 80المادة 

  .وتحدد اجورهملند انتهاء مدة الشركة تعين الجمعية العمومية العادية المصفين 
وفي حال الحل المسبق تتاولا الجمعياة العمومياة غيار العادياة هاذ  المهماة فاان تعاذر الحصاول 

 .للا قرار من الجمعية العمومية يعود امر التعيين الا المحكمة
تنتهاااي جمياااع سااال ات مجلاااس االدارة لناااد تعياااين المصااافين  اماااا الجمعياااة العمومياااة فتحاااتفظ 

ة ولهاااا فاااي كااال حاااين ان تعااازل المصااافين  وان توساااع او تضااايق بصاااالحياتها اثنااااء التصااافي
 .صالحياتها

 
 :صالحيات المصفين وواجباتهم - 81المادة 

للا المصفين لندما يتولاون وظيفاتهم ان يتسالموا حساابات االلماال االدارياة التاي قاام بهاا  -1
وافقاون لليهاا او الضاء مجلس االدارة منذ موافقة الجمعية العمومياة للاا الموازناة االخيارة في

 .يعرضون للا المحكمة المشاكل التي يمكن ان تنشأ
 
يضاع المصافون قائماة الجارد ماع ماديري الشاركة ويساتوفون ماال الشاركة ويوفاون ديونهاا  -2

وبوجه لاام يقوماون بجمياع االلماال التاي تقتضايها التصافية وذلاك ضامن  .ويبيعون موجوداتها
 .في قرار تعيينهمن اق صالحياتهم ووفقا للشرو  المحددة 

اذا داماات المااال التصاافية اكثاار ماان المصاافين  وجااب للااا المصاافين ان ينظمااوا الموازنااة  -3
 .السنوية وان يعلنوها حسب االصول

للمصافين حاق الصالق والتحكايم بتقاديم كافاة التاميناات حتاا العقارياة وال ااء االساقا ات  - 4
د نزلاات ماانهم بقاارار ماان الجمعيااة ونااز  اليااد للااا ان ال تكااون هااذ  الساال ات او بعضااها قاا

 .العمومية
باالضافة الا ما تقدم يحق للمصفين بعد تفويضهم بقرار من الجمعية العمومية غيار العادياة  -5

ان يساااهموا فااي شااركة اخاارى باااموال الشااركة  وبحقوقهااا وموجباتهااا او بجاازء منهااا ولهاام ان 
 .وجباتيتفرغوا الي شركة او شخع لن كامل االموال والحقوق والم
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 :مهمة مفوضي المراقبة اثناء التصفية - 82المادة 

يقوم مفوضو المراقبة بممارسة وظائفهم اثناء التصافية ويراقباوا المالهاا  وينظماوا تقريارا لان 
الحسابات التي يقدمها المصفون  توافق الجمعية العمومياة العادياة للاا هاذ  الحساابات وتع اي 

 .لليها يرفع الخالف الا المحكمة فان لم توافق .االبراء للمصفين
 

 :توزيع الموجودات - 83المادة 
لند انتهاء الماال التصافية وبعاد تساديد ماا يتوجاب للاا الشاركة وتساديد قيماة الساندات الباقياة 

تسااديد مااالكي االسااهم التفضاايلية فااي حااال وجودهااا  وقباال سااواهم ماان  يصااار الااا  بالتااداول
لمبل  المق و  المحدد من قبل الجمعية العمومية غير العادية المساهمين مالكي االسهم العادية  ا

التي انشأت االسهم التفضيلية مضافا اليه المبل  الذي قد يمون اتخذ القرار بدفعه للسهم المذكور 
 ان بقايلكامال االساهم العادياة .والادة القيماة االسامية والذي لم يسدد بعد  ويصار بعد ذلك الا 

ساااهمين مااالكي  االسااهم العاديااة ةاالسااهم التفضاايلية دون تمييااز بياانهم فيااوز  للااا المشاايء  اي
 وبالتساوي. 

 
 :المنازعات - 84المادة 

ان محكمة مركز الشركة هي المحكماة الصاالحة لفصال كال نازا  باين الشاركة والمسااهمين او 
 .بين المساهمين انفسهم فيما يخع المال الشركة

نازلين ان يتخاذوا لهاذ  الغاياة محال اقاماة مختاارا وفي حال حصول منازلة  يتوجب للا المت
ضمن ن اق محكمة مركز الشركة واال فتبل  الدلوى واالستحضار والحكم الق عاي وكال تبليا  
اخاار فااي قلاام محكمااة مركااز الشااركة  ويكااون التبلياا  قانونيااا مااع مرالاااة احكااام قااانون اصااول 

 .المحاكمات المدنية
 

ة حق اقامة الدلوى للا مجلس االدارة او للا احد الضاائه  للشركة الممثلة بالجمعية العمومي
فاااذا قااررت هااذ  الجمعيااة اقامتهااا وجااب لليهااا ان تعااين وكاايال يتااولا المقاضاااة باساام جميااع 

 .المساهمين
تن بق احكام قانون التجارة وسائر القوانين المرلية االجراء في كل ماا يتعلاق باالنظر والتقريار 

ة بااين الشااركة والمساااهمين او بااين المساااهمين والضاااء مجلااس فااي جميااع المنازلااات الناشاائ
 .االدارة

 
 

 

 

 

 

 



 22 

 الباب العاشر
 احكام انتقالية

 
 :حقوق وموجبات المؤسسين - 85المادة 

 :التاسيس النهائي -أ
 :ال تتالف الشركة نهائيا اال

 .بعد صدور مرسوم الترخيع وتسجيل هذا النظام لدى كاتب العدل- -1
خذ  الجمعية العمومية التاسيسية لقب دلوة اليها من المؤسسين وتتثبات فياه مان بعد قرار تت -2

 تاليف الشركة حسب االصول  واالكتتاب بكامل راس المال وتحرير ربعه
صدور قانون النقد والتسليف لم يعد من حاجة لصدور مرسوم بالترخيع كما  بعد :مالحظة

 .يقتضي تحرير راس المال بكامله
 .اول مجلس ادارة ومفوضي مراقبة وقبولهم لمهامهمبعد تعيين  -3
 .بعد تسجيل وايدا  هذا النظام ومحاضر التاسيس في سجل التجارة -4

 :مصارفات التاسيس  -ب 
ان جميااع المصااارفات والرسااوم والضاارائب التااي يقتضاايها التاساايس النهااائي تقيااد كمصااارفات 

 .ية المتبعةتاسيس وتستهلك للا هذا القبيل وفقا للقوالد الحساب
 :مجلس المؤسسين  -ج 

قبل التاسيس النهائي للشركة وللقيام بكافة االلماال المتعلقاة بهاذا التاسايس للتعاقاد باسام الشاركة 
وهي في  ور التاسيس يتالف من المؤسسين مجلس ينا  به تمثيل الشاركة تجاا  الغيار  ادارات 

 .المؤسسين انفسهم والمكتتبينلامة  مصارف  افراد  اشخاع  بيعيين او معنويين وتجا  
وللمجلس حق القيام بجميع االلماال المتعلقاة بالتاسايس النهاائي  وحاق الادلوة لالكتتااب وقباول 
المكتتبين وقبض المبال  وايدالها المصارف وتوقيع لقود االكتتاب بالمقدمات العينياة وبصاورة 

دون تحديااد كاال ذلااك شاار   لامااة يتمتااع بكافااة الصااالحيات الالزمااة للقيااام بجميااع المعااامالت
 .لرض هذ  االلمال كافة للا الجمعية العمومية التاسيسية للموافقة لليها

ولتحقياااق مهمتاااه للمجلاااس ان يساااتنيب احاااد الضاااائه او منااادوبا لناااه يفاااوض لاااه بعاااض هاااذ  
 الصالحيات 

 
 
 
 


