
  )17من  1صفحة (

 العاديةغري دول أعمال اجلمعية العمومية ج

 أو#ً: الموافقة على تعديل نصوص مواد من عقد التأسيس والنظام ا�ساسي للشركة على النحو التالي:

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) من عقد التأسيس على النحو التالي: 2) النظام ا�ساسي والمادة رقم (1رقم (تعديل نص المادة 

تأس������س������ت طبقا �حكام قانون الش������ركات التجارية وھذا النظام 
ا&س����اس����ي بين مالكي ا&س����ھم المبينة أحكامھا فيما بعد، ش����ركة 

(ش��ركة مس��اھمة  دار ا&س��تثمار ش��ركةمس��اھمة كويتية تس��مي / 
  مقفلة)كويتية 

 2012لس��نة  25طبقا �حكام المرس��وم بقانون رقم  تأس��س��ت
بإصدار قانون الشركات وتعدي-ته وھذا النظام ا�ساسي بين 

شركة مساھمة كويتية  مالكي ا�سھم المبينة أحكامھا فيما بعد
  .)عامة(شركة مساھمة كويتية  دار ا&ستثمار تسمى / شركة

  -) من عقد التأسيس على النحو التالي: 3والمادة رقم () النظام ا�ساسي 2تعديل نص المادة رقم (

مركز الشركة الرئيسي ومحلھا القانوني في دولة الكويت ويجوز 
لمجلس ا6دارة أن ينش�������ئ لھا فروعا أو توكي-ت أو مكاتب أو 

 مراكز عمليات أو تعيين ممثلين في الكويت أو الخارج.

دولة الكويت مركز الش������ركة الرئيس������ي ومحلھا القانوني في 
الكائن في مدينة الكويت منطقة شرق وھو الموطن الذي يعتد 
به في توجيه المراس�������-ت وا6ع-نات القض�������ائية و& يعتد 
بتغيير ھذا الموطن إ& إذا تم قيد التغيير بالس�������جل التجاري 
 ويجوز لمجلس ا6دارة أن ينش�������ئ لھا فروعاً أو توكي-ت أو

  .مكاتب بدولة الكويت أو بالخارج

  -) من عقد التأسيس على النحو التالي: 7) النظام ا�ساسي والمادة رقم (6تعديل نص المادة رقم (

  
قدرة ( مال الش�������ركة بمبلغ و  95,415,109.500حدد راس 

سھم ) قيمة كل سھم  954,151,095) موزعة علي عدد (د.ك
 فلس كويتي . 100

 رأس المال -ب
 95,415,109.500حدد راس مال الش����ركة بمبلغ وقدرة (

ألف وأربعمائة وخمس��ة عش��ر مليون خمس��ة وتس��عون (د.ك) 
                                    موزع��ة علىفلس)  500و دين��ار كويتيوم��ائ��ة وتس�������ع��ة 

فلس  100س�������ھم) قيم��ة ك��ل منھ��ا  954,151,095ع��دد (
  وجميع ا&سھم نقدية.

 95,415,109.500رأس المال المص�������در بمبلغ وقدرة (و
ألف خمس��ة وتس��عون مليون وأربعمائة وخمس��ة عش��ر (د.ك) 

ورأس المال المدفوع فلس)  500و دينار كويتيومائة وتسعة 
خمس��ة وتس��عون (د.ك)  95,415,109.500بمبلغ وقدرة (

 دينار كويتيومائة وتس�����عة ألف وأربعمائة وخمس�����ة عش�����ر 
ويتكون رأس مال الش���ركة المص���در من أس���ھم فلس)  500و

 النحو اIتي:نقدية موزعة على 
خمس���������ة وتس�������عون (د.ك)  95,415,109.500مبلغ ( -

 دينار كويتيومائة وتس�����عة ألف وأربعمائة وخمس�����ة عش�����ر 
             فلس) وذلك بموجب التأش�������ير في الس�������جل التجاري  500و

  م21/05/2008المؤرخ في  2008/317رقم 
  - ) النظام ا�ساسي على النحو التالي:14تعديل نص المادة رقم (

يجوز زيادة رأس المال إ& إذا كانت أقساط ا�سھم ا�صلية قد  &
يجوز إصدار ا�سھم الجديدة بأقل من قيمتھا  دفعت كاملة و&

ا&سمية وإذا صدرت بقيمة أعلى خصصت الزيادة أو& لوفاء 
مصروفات ا6صدار ثم ل-حتياطي ولكل مساھم ا�ولوية في 

الجديدة متناسبة مع عدد أسھمه وتمنح ا&كتتاب بحصة من ا�سھم 
لممارسة حق ا�ولوية حق ا�ولوية مدة خمسة عشر يوما من 

 تاريخ نشر دعوة المساھمين لذلك.

 تعديل رأس المال
يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال 
المصدر في حدود رأس المال المصرح به على ان يكون رأس 

 ده بالكامل.المال المصدر قد تم سدا



  )17من  2صفحة (

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 15تعديل نص المادة رقم (

العامة غير  للجمعية) فإنه يجوز 14( اس�������تثناء من أحكام المادة
العادية بأغلبية ا�ص����وات التنازل نيابة عن المس����اھمين عن حق 

ا&كتتاب في أس������ھم زيادة رأس المال المنص������وص  ا�ولوية في
 ) من ھذا النظام في الحا&ت التالية:14عليه في المادة (

إذا ك��ان��ت زي��ادة رأس م��ال الش�������رك��ة بغرض اس�������تقط��اب  -1
الموظفين ا�كفاء للعمل بالش�������ركة وفق نظام خيار ش�������راء 

) من ھ��ذا النظ��ام 29ا�س�������ھم للموظفين علي��ه في الم��ادة (
ع &ئحة للض���وابط وا�س���س الخاص���ة ولمجلس ا6دارة وض���

بتوزيع ھذه ا�س�����ھم في س�����ج-ت الش�����ركة وكيفية إدارتھا 
واستثمارھا والتصرفات التي يجوز للموظفين إجرائھا عليھا 

 يلزم في ھذا الشأن. وما
إذ ك��ان��ت زي��ادة رأس م��ال الش�������رك��ة بھ��دف وزي��ادة ع��دد  -2

  المساھمين وانتشار أسھم الشركة.

من النظام ا�ساسي فإنه  جديدة )21(ة استثناء من أحكام الماد
يجوز للجمعية العامة غير العادية بأغلبية ا�ص�����وات التنازل 
نيابة عن المس��اھمين عن حق ا�ولوية في ا&كتتاب في أس��ھم 

من ھذا  )21زيادة رأس المال المنص����وص عليھا في المادة (
 النظام في الحا&ت التالية:

غرض اس�����تقطاب الش�����ركة ب المالإذا كانت زيادة رأس  -1
الموظفين ا�كفاء للعمل بالش���ركة وفق نظام خيار ش���راء 

من  )29(ا�س���ھم للموظفين المنص���وص عليه في المادة 
ولمجلس ا6دارة وض�������ع &ئحة للض�������وابط  النظام،ھذا 

وا�سس الخاصة بتوزيع ھذه ا�سھم في سج-ت الشركة 
وكيفية إدارتھا واس�������تثمارھا والتص�������رفات التي يجوز 

 يلزم في ھذا الشأن. اجرائھا عليھا وما للموظفين
إذا كانت زيادة رأس المال بھدف زيادة عدد المس����اھمين  -2

  وانتشار أسھم الشركة.

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 16تعديل نص المادة رقم (

أعض�����اء يجوز  7يتولى إدارة الش�����ركة مجلس إدارة مؤلف من 
للجھة أو الجھات المس������اھمة في الش������ركة التي يحق لھا التعيين 

 15من القانون الش�������ركات التجارية رقم  142بموجب المادة 
أن تننتدب ممثلين عنھا في مجلس ا6دارة بنس�����بة  1960لس�����نة 

ء مجلس ماتملكه من ا�س�����ھم وينزل عددھم من مجموع أعض�����ا
  .ا6دارة، وينتخب ا�عضاء الباقون بالتصويت السري

 إدارة الشركة
 مجلس ا6دارة -أ

 خمس�������ة"يتولى إدارة الش�������ركة مجلس إدارة مكون من عدد 
أعض����اء وتكون مدة العض����وية ث-ث س����نوات قابلة للتجديد. 
وينتخب المس������اھمون أعض������اء مجلس ا6دارة بالتص������ويت 

 السري.
إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك  وإذا تعذر انتخاب مجلس

ستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال  ا
 .ا�سباب وانتخاب مجلس إدارة جديد

ا ا أو اعتبارًيّ ا طبيعًيّ  ويجوز لكل مس���اھم س���واء كان ش���خص���ً
تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الش��ركة بنس��بة ما يملكه من 

عض��اء مجلس ا6دارة المختارين أس��ھم فيھا، ويس��تنزل عدد أ
بھذه الطريقة من مجموع أعض�������اء مجلس ا6دارة الذين يتم 
انتخابھم، و& يجوز للمس������اھمين الذين لھم ممثلين في مجلس 
ا6دارة ا&ش����تراك مع المس����اھمين اIخرين في انتخاب باقي 
أعض�������اء مجلس ا6دارة، إ& في حدود ما زاد عن النس�������بة 

ثلي��ه في مجلس ا6دارة، ويجوز المس�������تخ��دم��ة في تعيين مم
لمجموعة من المس�����اھمين أن يتحالفوا فيما بينھم لتعيين ممثل 
  أو أكثر عنھم في مجلس ا6دارة وذلك بنسبة ملكيتھم مجتمعة.

يكون لھؤ&ء الممثلين ما لWعض�������اء المنتخبين من الحقوق و
تجاه والواجبات. ويكون المس���اھم مس���ئو&ً عن أعمال ممثليه 

  .ائنيھا ومساھميھاالشركة ود
  



  )17من  3صفحة (

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 18تعديل نص المادة رقم (

يش�������ترط في عض�������و مجلس ا6دارة أن يكون مالكا بص�������فته 
الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من 

س����ھم) ويخص����ص ھذا القدر من  10,000ا�س����ھم &يقل عن(
ا�س��ھم لض��مان إدارة العض��و ، ويجب إيداعھا خ-ل ش��ھر من 
تاريخ ا&نتخاب في أحد البنوك وإذا لم يقدم العض�����و الض�����مان 
على الوجه المطلوب بطلت عضويته ويكون الشخص المعنوي 

  مسؤو& عن أعمال ممثله تجاه الشركة ودائنيھا ومساھميھا
  
  
 

من يرشح لعضوية مجلس ا6دارة الشروط يجب أن تتوافر في 
 التالية:

 أن يكون متمتعاً بأھلية التصرف.   .1
يدة    .2 بة مق ية بعقو نا يه في ج قد س�������بق الحكم عل أ& يكون 

للحري��ة أو في جريم��ة إف-س ب��التقص�������ير أو الت��دليس أو 
جريمة مخلة بالش�������رف أو ا�مانة أو بعقوبة مقيدة للحرية 

ن الش�����ركات ما لم يكن قد رد بس�����بب مخالفته �حكام قانو
 إليه اعتباره.

د الذي يمثله لعد أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص  .3
(& يس��ري ھذا الش��رط على ا�عض��اء  من أس��ھم الش��ركة

 المستقلين).
وإذا فقد عض����و مجلس ا6دارة أيا من الش����روط المتقدمة زالت 

  عنه صفة العضوية. 
  -النظام ا�ساسي على النحو التالي: ) 19تعديل نص المادة رقم (

&يجوز لرئيس مجلس ا6دارة أو أحد أعض�����اء ھذا المجلس أن 
أو منافس����ة لتجارة الش����ركة أو  يكون تاجرا في تجارة مش����ايھة

تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات 
التي تبرم مع الش������ركة أو لحس������ابھا أو أن تكون له مص������لحة 
تتعارض مع مصالح الشركة مالم يكن شيء من ذلك بترخيص 
خاص من الجميعة العامة و&يجوز �ي من ھؤ&ء أن يش����ترك 

أو منافس��ة للش��ركة  و&يجوز لرئيس في إدارة ش��ركة مش��ابھة 
مجلس ا6دارة أو �ي من أعض��ائه ولو كان ممث- لش��خص أن 
يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول 
على فائدة لنفس����ه أو لغيره كما &يجوز له بيع أو ش����راء أس����ھم 

 .طيلة مدة عضويته في مجلس إدارتھاالشركة 

 ي،اعتبار أو طبيعي لشخص مث-ً م كان ولو للشخص، يجوز &
 ش�������ركات خمس من أكثر إدارة مجلس في عض�������وا يكون أن

ساً  يكون أن و& الكويت في مركزھا عامة مساھمة  لمجلس رئي
 الكويت، في مركزھا واحدة مساھمة شركة من أكثر في ا6دارة
 كاتالشر في عضويته بط-ن الشرط ھذا مخالفة على ويترتب

 م��او فيھ��ا، التعيين لح��داث��ة وفق��اً  المقرر الع��دد على تزي��د التي
 رالغي بحقوق ا6خ-ل عدم مع وذلك آثار، من ذلك على يترتب
 كةالشر إلى يرد بأن الشرط ھذا يخالف من ويلتزم النية، حسن
 آتمكاف من عليه حص��ل قد يكون ما فيھا عض��ويته أبطلت التي
  .مزايا أو

  -النحو التالي:  ) النظام ا�ساسي على20تعديل نص المادة رقم (

من ھذا النظام بشأن تعيين أعضاء  16مع مراعاة أحكام المادة 
مجلس ا6دارة إذا ش����غر مركز عض����و في مجلس ا6دارة خلفه 
فيه من كان حائزا �كثر ا�ص������وات من المس������اھمين الذين لم 
يفوزوا بعض�������وية مجلس ا6دارة وإذا قام مانع لديه خلفه من 

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز ا�صلية أو لم  يليه،
يوجد من تتوافر به الش�������روط فإنه يتعين على مجلس ا6دارة 
دعوة الجمعية العامة ليجتمع في ميعاد ش��ھرين من تاريخ ش��غر 

لتنتخ��ب من يمW المراكز الش���������اغرة وفي جميع  آخر مركز
 ا�حوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط

قائمة با�عض���اء ا&حتياطيين الذين لم يفوزوا في انتخابات تعد 
مجلس ا&دارة وبالترتيب وفقا لعدد ا&صوات التي حصل عليھا 
كل منھم، وفي حالة ش��غر مركز عض��و في مجلس ا&دارة ولم 
تكن المراكز الشاغرة قد بلغت ربع المراكز ا&صلية، خلفه من 

ة وإذا قام لديه مانع كان حائزا �كثر ا�ص������وات في تلك القائم
خلفه من يليه في الترتيب، على أن يكمل العض�������و الجديد مدة 

  سلفه.
أما إذا كانت المراكز الش���اغرة قد بلغت ربع المراكز ا&ص���لية 
فيتعين على مجلس ا&دارة دعوة الجمعي���ة الع���ام���ة الع���ادي���ة 
تاريخ ش�������غر أخر مركز،  عاد ش�������ھرين من  ماع في مي ل-جت

  اكز الشاغرة.وتنتخب من يم- المر
ف��اذا لم يقم مجلس ا&دارة ب��ال��دعوة لھ��ذه الجمعي��ة في الميع��اد 
المذكور دعت إليھا الوزارة خ-ل أس������بوعين من تاريخ انتھاء 

  الميعاد سالف الذكر.
ھذا مع عدم ا&خ-ل بحق المس�������اھمين اللذين لھم ممثلين في 
مجلس ا&دارة وفي تعيين من يخلفھم إذا ش�������غر مركز أحدھم 

  ا6دارة.المدة المحددة لمجلس خ-ل 
  



  )17من  4صفحة (

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 22تعديل نص المادة رقم (

يجوز لمجلس ا6دارة أن يعين من بين أعض�����ائه عض�����وا منتدبا 
 لZدارة أو أكثر ويحدد المجلس ص-حياتھم ومكافآتھم

يكون للش���ركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس ا6دارة من 
أعض���اء المجلس أو من غيرھم يناط به إدارة الش���ركة ويحدد 

   في التوقيع عن الش����ركة  وص����-حياتهالمجلس مخص����ص����اته 
يجوز الجمع بين منص���بي رئيس مجلس ا6دارة والرئيس  و&

  .التنفيذي
ظفي الش���ركة كما يكون لمجلس ا6دارة أمين س���ر من بين مو

 ومن جميعمن��ه  ي��دون مح��اض�������ر ا&جتم��اع ويتم توقيعھ��ا
 .ا�عضاء الحاضرين

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 23تعديل نص المادة رقم (

يمل��ك التوقيع عن الش�������رك��ة على انفراد ك��ل من رئيس مجلس 
ا6دارة أو نائبه أو أعض�اء مجلس ا6دارة المنتدبين أو أي عض�و 

به تد لذي  آخر ين طاق ا حدود الن ھذا الغرض في  مجلس ا6دارة ل
يحدده مجلس ا6دارة ويجوز لمجلس ا6دارة أن يعين مديرا عاما 

 .للشركة يحدد ص-حياته ومكافآته

يملك التوقيع عن الش�������ركة على انفراد كل من رئيس مجلس 
 مجلس دأو من يح���د ا6دارة أو ن���ائب���ه أو الرئيس التنفي���ذي

 الشركة.التوقيع عن ا&دارة ص-حياته في 

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 24تعديل نص المادة رقم (

يجتمع مجلس ا6دارة أربع مرات على ا�قل خ-ل الس����نة المالية 
الواحدة بناء على دعوة من رئيس����ه ويجتمع أيض����ا إذا طلب إليه 

 ذلك اثنان من أعضائه على ا�قل.
 

 بحض����ور أغلبية أعض����ائه و&ويكون اجتماع المجلس ص����حيحا 
 يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس

نصف & يكون اجتماع مجلس ا6دارة صحيحاً إ& إذا حضره 
ھذا  ث-ثة،عدد ا�عضاء على أن & يقل عدد الحاضرين عن 

أكبر،  م���ا لم ينص عق���د الش�������رك���ة على نس�������ب���ة أو ع���دد 
ويجوز ا&جتماع باس��تخدام وس��ائل ا&تص��ال الحديثة، ويجوز 

  اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.
  

ويجب أن يجتمع مجلس ا6دارة س��ت مرات على ا�قل خ-ل 
 السنة الواحدة، ما لم ينص عقد الشركة على مرات أكثر.

  -على النحو التالي:  ) النظام ا�ساسي25تعديل نص المادة رقم (

تص��در قرارات مجلس ا6دارة بأغلبية ا�عض��اء الحاض��رين فإذا 
تس����اوت ا�ص����وات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد س����جل 
سات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز  خاص تثبت به محاضر جل
للعض����و المعارض أن يطلب تس����جيل رأيه وعلى مجلس ا6دارة 

م أن يس�������تعين بھيئة ش�������رعية تتألف من مجموعة من ذوي العل
ويعرض على ھذه الھيئة جميع ا�عمال التي يرى المجلس أخذ 

مدى توافقھا مع أحكام الش���ريعة الغراء ويكون رأي  بش���أنرأيھا 
 الھيئة ملزما.

  
تص��در قرارات مجلس ا6دارة بأغلبية ا�عض��اء الحاض��رين 

ون وتدفإذا تس��اوت ا�ص��وات رجح الجانب الذي فيه الرئيس 
اجتماعات مجلس ا6دارة وتوقع من قبل ا�عض���اء  محاض���ر

الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على 
 .ا&جتماعقرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر 

  

   



  )17من  5صفحة (

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 27تعديل نص المادة رقم (

مع عدم ا6خ-ل بأحكام قانون الش����ركات التجارية تحدد الجمعية 
ويحدد مجلس  ا6دارة،العامة العادية مكافآت أعض�������اء مجلس 

ا6دارة مكافآت أعض�������اء مجلس ا6دارة المنتدبين وراتب المدير 
 العام

لس�������نة  25بقانون رقم مرس�������وم بأحكام المع عدم ا6خ-ل 
عدي-م 2012 قانون الش�������ركات وت ته وال-ئحة بإص��������دار 

الجمعية العامة العادية مكافآت أعض��اء مجلس  تحدد التنفيذية،
ا6دارة ويحدد مجلس ا6دارة راتب الرئيس التنفيذي والمدير 

 العام.

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 28تعديل نص المادة رقم (

لمجلس ا6دارة أوسع سلطة 6دارة الشركة والقيام بجميع ا�عمال 
ھذه يحد من  لش���ركة وفقا �غراض���ھا، و&التي تقتض���يھا إدارة ا

الس�������لط��ة إ& م��ا ينص علي��ه الق��انون أو ھ��ذا النظ��ام أو قرارات 
الجمعي��ة الع��ام��ة ويجوز لمجلس ا6دارة بيع منقو&ت وعق��ارات 

&ت أو عقد القروض بناء على الش����ركة أو رھنھا أو إعطاء الكفا
 تقتضيه مصلحة الشركة ما

لمجلس ا6دارة أوس����ع س����لطة 6دارة الش����ركة والقيام بجميع 
ا&عمال التي تقتضيھا إدارة الشركة وفقا �غراضھا و& يحد 
من ھذه الس�������لطة إ& ما نص عليه القانون أو ھذا النظام أو 

عامة ويجوز لمجلس ا6دارة بي ع منقو&ت قرارات الجمعية ال
وعقارات الش����ركة أو رھنھا أو إعطاء الكفا&ت أو ا6قراض 

 وعقد الصلح والتحكيم والتبرعات وا&قتراض
  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 29تعديل نص المادة رقم (

يض����ع مجلس ا6دارة نظام يس����مى بنظام "خيار ش����راء ا�س����ھم 
للموظفين ا�كف���اء" يكون الغرض من���ه توفير ح���افز  ا�س�������ھم

للموظفين ا�كفاء للعمل في الش�����ركة وتعزيز و&ئھم لھا على أن 
 يراعى في شروط ھذا النظام البنود التالية:

يجب تطبيق ھذا النظام وزيادة رأس المال لمقابلة ذلك مرة  -1
 كل سنتين ماليتيين على ا�كثر

نظام "خيار ش��راء ا�س��ھم  لمقابلة التزامات الش��ركة بموجب -2
للموظفين ا�طفاء" يتم زيادة رأس مال الش������ركة على أن & 
تتج��اوز إجم��الي الزي��ادات التي تتم لرأس الم��ال خ-ل م��دة 

) من مقدار رأس %10عش����ر س����نوات عن عش����ر بالمائة (
المال في نھاية ھذه الفترة مع تفويض مجلس ا6دارة بتحديد 

ا&كتتاب فيھا كل س��نة على  النس��ب المقترح زيادتھا وطريقة
 حدة

يحق للعضو المنتدب والمدراء التنفيذيين المشاركة في نظام  -3
 "خيار ا�سھم للموظفين ا�كفاء"

يض���ع مجلس ا6دارة الض���وابط والقواعد لZطار التفص���يلي  -4
لنظام "خيار شراء ا�يھم للموظفين ا�كفاء" وتطبيقه بما في 

سب الزيادة المقترحة كل  سنة وطريقة ا&كتتاب ذلك تحديد ن
فيھا وش����رائح الموظفين المس����تفيدين وحص����ص����ھم من ھذه 
الزيادات كما يحدد شروط وكيفية تصرف الموظفين لWسھم 

 المخصصة لھم
يقر المس��اھمون بالتنازل عن حقھم في ا�ولوية في ا&كتتاب  -5

 .في زيادة رأس المال لمقابلة أحكام ھذه المادة

مى بنظام "ش����راء ا�س����ھم "يض����ع مجلس ا6دارة نظاما يس����
للموظفين ا�كفاء" يكون الغرض منه توفير حافز للموظفين 
ا�كفاء للعمل في الش���ركة وتعزيز و&ئھم لھا على أن يراعى 

 في شروط ھذا النظام البنود التالي:
ماليجب تطبيق ھذا النظام وزيادة رأس  -1 لة ذلك  ال لمقاب

 مرة كل سنتين ماليتين على ا�كثر.
لتزامات الش����ركة بموجب "نظام ش����راء ا�س����ھم لمقابلة ا -2

   للموظفين ا�كفاء" يتم زيادة رأس مال الش�����ركة على أن
مال خ-ل  جاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس ال & تت

) من مقدار %10مدة عش��ر س��نوات عن عش��رة بالمائة (
رأس الم���ال في نھ���اي���ة ھ���ذه الفترة مع تفويض مجلس 

قترح زيادتھا وطريقة ا&كتتاب ا6دارة بتحديد النس���ب الم
 فيھا كل سنة على حدة

يحق للرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين المش������اركة في  -3
 نظام "خيار شراء ا�سھم للموظفين ا�كفاء"

 ليالتفصييضع مجلس ا6دارة الضوابط والقواعد لZطار  -4
لنظام" خيار ش����راء ا�س����ھم للموظفين ا�كفاء" وتطبيقه 

نة بما في ذلك تحد يد نس�������ب الزيادة المقترحة كل س�������
وطريقة ا&كتتاب فيھا وش������رائح الموظفين المس������تفيدين 
وحص���ص���ھم من ھذه الزيادات كما يحدد ش���روط وكيفية 

 تصرف الموظفين لWسھم المخصصة لھم.
يقر المس��������اھمون ب��التن��ازل عن حقھم في ا&ولوي��ة في  -5

 ا&كتتاب في زيادة رأس المال لمقابلة أحكام ھذه المادة"
من النظام ا&س��اس��ي للش��ركة  29(طبقا لنص المادة رقم 
ال��م��ؤرخ ف��ي  59830ر رق��م ب��م��وج����ب ال��ت����أش���������ي��

21/7/2004(. 
   



  )17من  6صفحة (

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 31تعديل نص المادة رقم (

رئيس مجلس ا6دارة وأعض�������اؤه مس�������ؤولين عن أعمالھم تجاه 
والغير وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة الشركة 

ھذا النظام وعن الخطأ في  قانون أو ل فة �حكام ال وعن كل مخال
يحول دون إق��ام��ة دعوى المس�������ؤولي��ة اقتراع من  ا6دارة و&

الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس ا6دارة لمن لم يص�������وت على 
 ا&قتراع

 الش������ركةرئيس مجلس ا&دارة واعض������اؤه مس������ئولون تجاه 
والمس��اھمين والغير عن جميع اعمال الغش واس��اءة اس��تعمال 
الس��لطة، وعن كل مخالفة لقانون الش��ركات او لعقد الش��ركة، 

  وعن الخطأ في ا6دارة.
من الجمعية  اقتراعو& يحول دون إقامة دعوى المس�������ئولية 

و& يجوز �عض���اء مجلس  العامة بإبراء ذمة مجلس ا6دارة،
في التص��ويت على قرارات الجمعية العامة  ا&ش��تراكا6دارة 

الخاص������ة بإبراء ذمتھم من المس������ؤولية عن إدارتھم أو التي 
تتعلق بمنفعة خاص���ة لھم أو �زواجھم أو أقاربھم من الدرجة 

  .ا�ولى أو بخ-ف قائم بينھم وبين الشركة

  -ا�ساسي على النحو التالي: ) النظام 32تعديل نص المادة رقم (

توجه الدعوة إلى المس��اھمين لحض��ور اجتماعات الجمعية العامة 
أيا كانت صفتھا بكتب مسجلة أو بالتوقيع الشخصي من المساھم 
على ورق��ة ال��دعوة على أن تكون ال��دعوة قب��ل الموع��د المح��دد 
بانعقاد الجمعية بأس������بوع على ا�قل ويجب أن تتض������من الدعوة 

عمال ويض��ع المؤس��س��ون جدول أعمال الجمعية العامة جدول ا�
منعقدة بص�����فة تأس�����يس�����ية ويض�����ع مجلس ا6دارة جدول أعمال 

 .الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو غير عادية

ناء على دعوة من  عادية الس�������نوية ب مة ال عا تنعقد الجمعية ال
مجلس ا6دارة خ-ل ا�ش�������ھر الث-ثة التالية &نتھاء الس�������نة 
الم��الي��ة، وذل��ك في الزم��ان والمك��ان الل��ذين يعينھم��ا مجلس 
ا6دارة، وللمجلس أن ي��دعو الجمعي��ة الع��ام��ة ل-جتم��اع كلم��ا 
لك، وعلى مجلس ا6دارة أن يوجه  دعت الض�������رورة إلى ذ
دعوة الجمعية ل-جتماع بناء على طلب مس������بب من عدد من 
المس���اھمين يملكون عش���رة بالمائة من رأس���مال الش���ركة، أو 

اء على طلب مراقب الحس��ابات، وذلك خ-ل خمس��ة عش��ر بن
يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول ا�عمال الجھة التي تدعو 

  إلى ا&جتماع.
  

ويس�������ري على إجراءات دعوة الجمعي��ة الع��ام��ة ونص��������اب 
الحض��ور والتص��ويت ا�حكام الخاص��ة بالجمعية التأس��يس���ية 

 2012لس����نة  25المنص����وص عليھا بقانون الش����ركات رقم 
 ، على أن يتم ا6ع-ن في المرة. و&ئحته التنفيذيةوتعدي-ته

الثانية بعد مض���ي مدة & تقل عن س���بعة أيام من تاريخ نش���ر 
  ا6ع-ن ا�ول وقبل انعقاد ا&جتماع بسبعة أيام على ا�قل.

كتابياً بجدول ا�عمال وبميعاد ومكان ويجب إخطار الوزارة 
لى ا�قل وذلك لحض�����ور ا&جتماع قبل انعقاده بس�����بعة أيام ع

ممثلھ��ا و& يترت��ب على ع��دم حض�������ور ممث��ل الوزارة بع��د 
  إخطارھا بط-ن ا&جتماع.

  
يترأس اجتماع الجمعية التأس�����يس�����ية من تنتخبه الجمعية لھذا 

  الغرض.
  



  )17من  7صفحة (

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 33تعديل نص المادة رقم (

في ا&حوال التي يجوز فيھا عقد الجمعية العامة بناء على طلب 
 ،س���ابات أو وزارة التجارة والص���ناعةالمس���اھمين أو مراقبي الح

يجوز  يوض���ع جدول ا�عمال في طلب انعقاد الجمعية العامة و&
 .بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول ا�عمال

عامة رئيس مجلس ا6دارة  به يرأس اجتماع الجمعية ال نائ أو 
أو من ينت��دب��ه مجلس ا6دارة ل��ذل��ك الغرض أو من تنتخب��ه 

 أو من غيرھم. الجمعية العامة من المساھمين

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 34تعديل نص المادة رقم (

لكل مساھم عدد من ا�صوات يعادل عدد أسھمه ويجوز التوكيل 
في حض��ور ا&جتماع ويمثل القص��ر والمحجوزين النائبون عنھم 

يجوز �ي عضو من أن يشتر في التصويت عن نفسه  قانونا و&
أو عن من يمثله قانونا في المس���ائل التي تتعلق بمنفعة خاص���ة له 

 بخ-ف بينه وبين الشركة

يا كان عدد أس��ھمه حق حض��ور الجمعية العامة، لكل مس��اھم أ
ساوي عدد ا�صوات المقررة  ويكون له عدد من ا�صوات ي
لذات الفئة من ا�س�����ھم، و& يجوز للمس�����اھم التص�����ويت عن 
نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، 
أو بخ-ف قائم بينه وبين الش����ركة، ويقع باط-ً كل ش����رط أو 

يخ��الف ذل��ك، ويجوز للمس���������اھم أن يوك��ل غيره في قرار 
الحض���ور عنه وذلك بمقتض���ى توكيل خاص أو تفويض تعده 

 الشركة لھذا الغرض.
ويجوز لمن يدعي حقاً على ا�س��ھم يتعارض مع ما ھو ثابت 
في سجل مساھمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي ا�مور الوقتية 

 زع عليھا&ستصدار أمر على عريضة بحرمان ا�سھم المتنا
من التصويت لمدة يحددھا القاضي اIمر أو لحين الفصل في 
قاً  موض�������وع النزاع من قبل المحكمة المختص��������ة وذلك وف

 لZجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 36تعديل نص المادة رقم (

لصحة انعقاد الجمعية العامة  تسري على النصاب الواجب توافره
بص���فاتھا المختلفة وعلى ا&غلبية ال-زمة &تخاذ القرارات أحكام 

 قانون الشركات التجارية

مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في 
اجتماعھا الس��نوي بإتخاذ قرارات في المس��ائل التي تدخل في 

 إختصاصاتھا وعلى وجه الخصوص ما يلي:
تقرير مجلس ا6دارة عن نش��اط الش��ركة ومركزھا المالي  .1

 للسنة المالية المنتھية.
 تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة. .2
تقرير بأية مخالفات رص�������دتھا الجھات الرقابية وأوقعت   .3

 بشأنھا جزاءات على الشركة.
 البيانات المالية للشركة. .4
 رة بشأن توزيع ا�رباح.اقتراحات مجلس ا6دا .5
 إبراء ذمة أعضاء مجلس ا6دارة. .6
أعض���������اء مجلس ا6دارة أو عزلھم، وتح���دي���د  نتخ���ابا  .7

 مكافآتھم.
تعيين مراقب حس�ابات الش�ركة، وتحديد أتعابه أو تفويض   .8

 مجلس ا6دارة في ذلك.
 تعيين ھيئة الرقابة الشرعية وسماع تقرير تلك الھيئة. .9

-ت التي تمت أو س�����تتم مع ا�طراف ذات تقرير التعام  .10
سبة  وُتَعرفالصلة،  ا�طراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحا
 .الدولية

  



  )17من  8صفحة (

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 39تعديل نص المادة رقم (

تنعقد الجمعية العامة بص��فة عادية مرة على ا�قل في الس��نة بناء 
على دعوة مجلس ا6دارة خ-ل ث-ثة أش������ھر من انتھاء الس������نة 
المالية للشركة ولمجلس ا6دارة دعوة ھذه الجمعية كلما رأى ذلك 
ويتعين عليه دعوتھا كلما طلب ذلك عدد من المس����اھمين يملكون 

العامة أيض��ا إذا  الجمعيةما تنعقد عش��ر رأس المال على ا�قل. ك
 .التجارية والصناعة وزارةلبت ذلك ط

دعوة من  تنعقد الجمعية العامة الس��نوية للمس��اھمين بناء على
مجلس ا6دارة خ-ل ا�ش�������ھر الث-ثة التالية &نتھاء الس�������نة 

الزمان والمكان اللذين يعينھما عقد الشركة،  المالية، وذلك في
ل-جتم��اع كلم��ا دع��ت  الجمعي��ة الع��ام��ةوللمجلس أن ي��دعو 

الض�������رورة إلى ذل��ك، وعلى مجلس ا6دارة أن يوج��ه دعوة 
ل-جتم��اع بن��اء على طل��ب مس�������ب��ب من ع��دد من  الجمعي��ة

الش��ركة، أو  المس��اھمين يملكون عش��رة في المئة من رأس��مال
بناء على طلب مراقب الحس��ابات، وذلك خ-ل خمس��ة عش��ر 

ا�عمال الجھة التي تدعو  وتعد جدول يوما من تاريخ الطلب،
  .عإلى ا&جتما

 
الجمعي�ة الع�ام�ة ونص��������اب  ويس�������ري على إجراءات دعوة

الحض�����ور والتص�����ويت ا�حكام المنص�����وص عليھا &جتماع 
ية الجمعية تأس�������يس������� ا6دارة تنفيذ قرارات  وعلى مجلس .ال

قانون أو  فة لل لك القرارات مخال ما لم تكن ت مة  عا ية ال الجمع
  لنظام.عقد التأسيس أو ھذا ا

 
وعلى مجلس ا6دارة إع��ادة عرض القرارات المخ��الف��ة على 
ناقش��������ة اوجه  له لم لدعوة  ماع يتم ا مة في اجت عا ية ال الجمع

 المخالفة.
  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 42تعديل نص المادة رقم (

تناقش الجمعية العامة المنعقدة بص��فة عادية تقرير مجلس ا6دارة 
في شأنه وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات وفي تراه  وتقرر ما

تقرير وزارة التجارة والصناعة إن وجد وتنتخب أعضاء مجلس 
ا6دارة وتعين مراقبي الحس�������ابات للس�������نة المالية المقبلة وتحدد 

 .مكافآتھم وأجورھم

قة  عادية ا�حكام المتعل مة غير ال عا تس�������ري على الجمعية ال
عاة ا�حكام المنص��وص عليھا بالجمعية العامة العادية مع مرا

رق����ام أ(ل���ل���ت���وض���������ي���ح ال���م���واد  ف���ي ال���م���واد ال���ت����ال���ي����ة:
لس�نة  25من قانون الش�ركات رقم  )247،248،249,250

 م.2012
  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 43تعديل نص المادة رقم (

ناء على دعوة من  فة غير عادية ب مة بص������� عا تجتمع الجمعية ال
على طلب كتابي من مس�������اھمين يملكون مجلس ا6دارة أو بناء 

ربع أس���ھم الش���ركة على ا�قل وفي ھذه الحالة يجب على مجلس 
ا6دارة أن يدعو الجميعة العامة ل-نعقاد خ-ل ش��ھر من وص��ول 

 الطلب إليه

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس 
 ا6دارة، أو بناء على طلب مس�������بب من مس�������اھمين يمثلون
خمس���ة عش���ر بالمائة من رأس���مال الش���ركة المص���در أو من 
ناعة، ويجب على مجلس ا6دارة أن  وزارة التجارة والص�������
يدعو الجمعية العامة غير العادية ل-جتماع خ-ل ث-ثين يوماً 

  من تاريخ تقديم الطلب.
مدة  عامة خ-ل ال وإذا لم يقم مجلس ا6دارة بدعوة الجمعية ال

الس��������ابق��ة تقوم وزارة التج��ارة  المنص�������وص عليھ��ا ب��الفقرة
والصناعة بالدعوة ل-جتماع خ-ل مدة خمسة عشر يوماً من 

 تاريخ انتھاء المدة المشار إليھا في الفقرة السابقة.



  )17من  9صفحة (

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 45تعديل نص المادة رقم (

 يين،القانونيكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين 
تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حس���ابات الس���نة 

 المالية التي عين لھا

 مراقب الحسابات
الواردة بقانون  264حتى  258تطبق أحكام المواد من رقم 

 ة.يوتعدي-ته و&ئحته التنفيذ 2012لسنة  25الشركات رقم 

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 49تعديل نص المادة رقم (

يقتطع من ا�رباح غير الص�������افية نس�������بة مئوية يحددھا مجلس 
ا6دارة &س������تھ-ك موجودات الش������ركة أو التعويض عن نزول 
قيمتھا وتس���تعمل ھذه ا�موال لش���راء المواد واI&ت والمنش���آت 

توزيع ھ���ذه ا�موال على يجوز  اللزم���ة أو 6ص�������-حھ���ا و&
 المساھمين

قتطع س���نويا من ا�رباح غير الص���افية نس���بة مئوية يحددھا ي
 &س����تھ-كاخذ رأي مراقب الحس����ابات،  ا6دارة، بعدمجلس 

موجودات الش���ركة أو التعويض عن نزول قيمتھا، وتس���تعمل 
ھذه ا�موال لش������راء المواد واI&ت والمنش������آت ال-زمة أو 

  ز توزيع ھذه ا�موال على المساھمين.6ص-حھا، و& يجو

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 50تعديل نص المادة رقم (

 توزع ا�رباح الصافية على الوجه اIتي:
(عشرة بالمائة) تخصص لحساب ا&حتياطي  %10يقتطع  أو& :

ا6جب��اري ويجوز للجمعي��ة الع��ام��ة وقف ھ��ذا ا&قتط��اع إذا زاد 
 ا&حتياطي ا6جباري عن نصف رأس مال الشركة

سبة  (واحد بالمائة) تخصص لحساب مؤسسة %1ثانيا: يقتطع ن
الكوي��ت للتق��دم العلمي الص���������ادر بھ��ا المرس�������وم المؤرخ في 

8/12/1976 
الثا : يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب ا&حتياطي ا&ختياري ث

ويوقف ھذا ا&قتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على 
 اقتراح مجلس الغدارة

رابع��ا : يقتطع جزء من ا�رب��اح لمواجھ��ة ا&لتزام��ات المترتب��ة 
على الش���ركة بموجب قوانين العمل و&يجوز توزيع ھذه ا�موال 

 اھمينعلى المس
خامس�������ا: يقتطع المبلغ ال-زم لتوزيع حص�������ة أولى من ا�رباح 

) خمس����ة بالمائة للمس����اھمين يحددھا مجلس ا6دارة %5قدرھا (
 وتقرھا الجميعة العامة

س���ادس���ا: يقتطع بعد كل ماتقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية 
) عش�����رة بالمائة من الباقي يخص�����ص %10عن ( بحيث &يزيد

 لمكافآت أعضاء مجلس ا6دارة
س�������ابعا : يوزع الباقي من ا�رباح بعد ذلك على المس�������اھمين 
كحص�����ة إض�����افية من ا�رباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس 
لة أو يدور 6نش��������اء مال احتياطي أو  نة المقب ا6دارة إى &س�������

 مخصص &ستھ-ك غير عاديين

س����نويا، بقرار يص����در من الجمعية العامة العادية بناء يقتطع 
على إقتراح مجلس ا6دارة، نس����بة & تقل عن عش����رة بالمائة 

 من ا�رباح الصافية لتكوين إحتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعي���ة وقف ھ���ذا ا6قتط���اع إذا زاد ا6حتي���اطي 

 ا6جباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.
ا6حتياطي ا6جباري إ& في تغطية خسائر  و& يجوز إستخدام

الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساھمين بنسبة & تزيد 
سنوات التي  على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في ال

ب ھذه النسبة، وذلك بسب  & تسمح فيھا أرباح الشركة بتوزيع
عدم وجود إحتياطي إختياري يس����مح بتوزيع ھذه النس����بة من 

 ا�رباح.
ويجب أن يعاد إلى ا6حتياطي ا6جباري ما اقتطع منه عندما 

ي طتس���مح بذلك ارباح الس���نوات التالية، مالم يكن ھذا ا6حتيا
  دريزيد على نصف رأس المال المص

  

   



  )17من  10صفحة (

 

  النص بعد التعديل:  النص قبل التعديل:

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 54تعديل نص المادة رقم (

ا�مور المنص�������وص عليھا في قانون  الش�������ركة �حدتنقض�������ي 
 الشركات التجارية

  الشركة وتصفيتھا انقضاء
تنقض����ي الش����ركة بأحد ا&مور المنص����وص عليھا في قانون 

وتعدي-ته المنص�وص عليھا  2012لس�نة  25الش�ركات رقم 
  .308حتى المادة  297بالمواد من 

  -على النحو التالي:  ) النظام ا�ساسي55تعديل نص المادة رقم (

تجري تص��فية أموال الش��ركة عند انقض��ائھا وفقا لWحكام الواردة 
 في قانون الشركات التجارية

ي وفقا لWحكام الواردة ف انقضائھاتجري تصفية الشركة عند 
 25من قانون الشركات رقم  326حتى  309المواد من رقم 

وذلك ما لم ينص عقد الش����ركة على  وتعدي-ته 2012لس����نة 
 غير ذلك.

  -) النظام ا�ساسي على النحو التالي: 56تعديل نص المادة رقم (

 1960لس������نة  15تطبق أحكام قانون الش������ركات التجارية رقم 
وتعدي-ته في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو 

 في النظام ا�ساسي

وتعدي-ته  2012لسنة  25 تطبق أحكام قانون الشركات رقم
و&ئحته التنفيذية في كل مالم يرد بش����أنه نص خاص في عقد 

 التأسيس أو في ھذا النظام.

  
  

  : الموافقة على إضافة مواد جديدة إلى النظام ا�ساسي للشركة على النحو التالي:ثانياً 
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 58إضافة مادة جديدة رقم (

يقسم رأس مال الشركة إلى أسھم اسمية متساوية القيمة بحيث & تقل القيمة ا&سمية للسھم عن مائة فلس و& يجوز تجزئة السھم، 
ن الش�ركاء في الس�ھم مس�ئولي يعتبرو  -أن يمثلھم تجاه الش�ركة ش�خص واحد  على-أكثروإنما يجوز أن يش�ترك فيه ش�خص�ان أو 

 بالتضامن عن ا&لتزامات المترتبة على ھذه الملكية.
  .وتصدر ا�سھم بالقيمة ا&سمية، و& يجوز إصدارھا بقيمة أدنى إ& إذا وافقت عليھا الجھات الرقابية

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 59إضافة مادة جديدة رقم (

 ا�وراق المالية
تخض�ع ا�وراق المالية المص�درة من الش�ركة لنظام ا6يداع المركزي لWوراق المالية لدى وكالة المقاص�ة، ويعتبر إيص�ال إيداع 

  .ا�وراق المالية لدى وكالة المقاصة سندا لملكية الورقة ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية
  -ا�ساسي على النحو التالي: ) إلى النظام 60إضافة مادة جديدة رقم (

يكون للش��ركة س��جل خاص يحفظ لدى وكالة مقاص��ة، وتقيد في الس��جل أس��ماء المس��اھمين وجنس��ياتھم وموطنھم وعدد ا�س��ھم 
 المملوكة لكل منھم ونوعھا والقيمة المدفوعة عن كل سھم.

من  وفقاً لما تتلقاه الش���ركة أو وكالة المقاص���ة ويتم التأش���ير في س���جل المس���اھمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المس���جلة فيه
  .بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من ھذا السجل

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 61إضافة مادة جديدة رقم (
زيادة رأس���مال الش���ركة المص���رح به وذلك بناء على اقتراح مس���بب من  -يص���در من الجمعية العامة غير العادية  بقرار -يجوز

مجلس ا6دارة وتقرير من مراقب الحس���ابات في ھذا الش���أن، على أن يتض���من القرار الص���ادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق 
 الزيادة.

كانت قيمة ا�سھم ا&صلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن & يجوز زيادة رأس المال المصرح به إ& إذا 
  .تفوض مجلس ا6دارة في تحديد تاريخ تنفيذه



  )17من  11صفحة (

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 63إضافة مادة جديدة رقم (
  

 تتم تغطية زيادة رأس المال بأسھم تسدد قيمتھا بإحدى الطرق التالية:
 أسھم الزيادة ل-كتتاب العام. طرح .1
قانوني إلى   .2 تحويل أموال من ا&حتياطي ا&ختياري أو من ا�رباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد ا�دنى ل-حتياطي ال

 أسھم.
 تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسھم. .3
 تقديم حصة عينية. .4
ش�ريك أو ش�ركاء جدد يعرض�ھم مجلس ا6دارة وتوافق عليھم الجمعية العامة غير إص�دار أس�ھم جديدة تخص�ص 6دخال   .5

 العادية.
 . أية طرق أخرى تنظمھا ال-ئحة التنفيذية.6

  وفي جميع ا�حوال تكون القيمة ا&سمية �سھم الزيادة مساوية للقيمة ا&سمية لWسھم ا�صلية.
  -على النحو التالي: ) إلى النظام ا�ساسي 64إضافة مادة جديدة رقم (

  
إذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أس��ھم ل-كتتاب العام يكون للمس��اھمين حق ا�ولوية في ا&كتتاب في ا�س��ھم الجديدة 

 بنسبة ما يملكه كل منھم من أسھم، وذلك خ-ل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارھم بذلك.
اھم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقاً لما يتم ا&تفاق عليه بين المساھم ويجوز للمساھم التنازل عن حق ا�ولوية لمس

  والمتنازل إليه.
  

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 65إضافة مادة جديدة رقم (
  

بناء على نش���رة اكتتاب  في حالة طرح أس���ھم زيادة رأس المال ل-كتتاب العام تكون دعوة الجمھور ل-كتتاب في أس���ھم الش���ركة
  المشار إليه. 2010لسنة  7متضمنة البيانات ومستوفية لZجراءات المنصوص عليھا في القانون رقم 

 
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 66إضافة مادة جديدة رقم (

  
مال جاز للجھة التي قررت الزيادة أن تقرر  مال أو إذا لم تتم تغطية أس�������ھم زيادة رأس ال ما الرجوع عن الزيادة في رأس ال إ

  .ا&كتفاء بالقدر الذي تم ا&كتتاب فيه
 

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 67إضافة مادة جديدة رقم (
  

روفات بمصيجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة ع-وة إصدار إلى القيمة ا&سمية لWسھم الجديدة، تخصص للوفاء 
  ة.النحو المبين بال-ئحة التنفيذي ا6صدار ثم تضاف إلى ا&حتياطي. وذلك على

  
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 68إضافة مادة جديدة رقم (

  
الشركات، وتقوم من قانون  11إذا كانت أسھم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية وجب أن يتم تقويمھا وفقا �حكام المادة 

  ن.م الجمعية التأسيسية في ھذا الشأالجمعية العامة العادية مقا
 

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 69إضافة مادة جديدة رقم (
  

مال عن طريق التحويل من ا&حتياطي ا&ختياري أو من ا�رباح المحتجزة أو ما زاد عن  لة تغطية الزيادة في رأس ال في حا
حد ا�دنى ل-حتياطي القانوني، تقوم الش��ركة بإص��دار أس��ھم مجانية بالقيمة ا&س��مية ودون ع-وة إص��دار وتوزع ھذه ا�س��ھم ال

 على المساھمين بنسبة ما يملكه كل منھم في رأس المال.



  )17من  12صفحة (

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 70إضافة مادة جديدة رقم (
  

للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مس�����بب من مجلس ا6دارة، أن تقرر بعد موافقة ھيئة أس�����واق المال تخفيض رأس 
 التالية:مال الشركة وذلك في الحا&ت 

 إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. .1
 إذا أصيبت الشركة بخسائر & يحتمل تغطيتھا من أرباح الشركة. .2
  ا�خرى المحددة بال-ئحة التنفيذية لقانون الشركات. الحا&ت .3
  

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 71إضافة مادة جديدة رقم (
  

إذا كان قرار التخفيض بس�بب زيادة رأس المال عن حاجة الش�ركة، يتعين على الش�ركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم بالوفاء 
الض��مانات الكافية للوفاء بالديون اIجلة، ويجوز لدائني الش��ركة في حالة عدم الوفاء بديونھم الحالة أو عدم بالديون الحالة وتقديم 

كفاية ض�������مانات الديون اIجلة، ا&عتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختص�������ة وفقا للمقرر بال-ئحة التنفيذية لقانون 
  الشركات.

  -لنظام ا�ساسي على النحو التالي: ) إلى ا72إضافة مادة جديدة رقم (
  

 يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق التالية :
 تخفيض القيمة ا&سمية للسھم بما & يقل عن الحد ا�دنى المقرر.    .1
 إلغاء عدد من ا�سھم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.    .2
 غ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.شراء الشركة لعدد من أسھمھا بقيمة المبل    .3

  .وتتبع ا6جراءات الخاصة بذلك على النحو المبين بال-ئحة التنفيذية لقانون الشركات
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 73إضافة مادة جديدة رقم (

 التصرف في ا�سھم وتداولھا
المشار إليه و&ئحته التنفيذية وما تصدره ھيئة أسواق المال من قواعد  2010لسنة  7يخضع تداول ا�سھم �حكام القانون رقم 

  .بھذا الشأن
  

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 74إضافة مادة جديدة رقم (
  

ه ھذ& يجوز الحجز على أموال الش��ركة اس��تيفاًء لديون مترتبة في ذمة أحد المس��اھمين، وإنما يجوز حجز أس��ھم المدين وأرباح 
ا�سھم ويؤشر بالحجز على السھم في سجل المساھمين، ويتم بيع ا�سھم حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل ا6يصال الخاص 

 بإيداعھا، ويتم إجراء التعدي-ت ال-زمة على سجل المساھمين لدى وكيل المقاصة وفقا لما تسفر عنه إجراءات البيع.
دفعت قيمتھا بالكامل، ويقيد الرھن في سجل المساھمين بحضور الراھن والمرتھن أو من  ويجوز رھن ا�سھم حتى لو لم تكن قد

 ينوب عنھما.
 ويجوز للمدين أن يتنازل للدائن المرتھن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيھا.

حو الذي تس��ري به على المس��اھم المحجوزة وتس��ري على الحاجز والمرتھن جميع القرارات التي تتخذھا الجمعية العامة على الن
  أسھمه أو الراھن.

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 75إضافة مادة جديدة رقم (
 يجوز للشركة أن تشتري أسھمھا لحسابھا في الحا&ت اIتية :

أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السھم، وبما & يجاوز النسبة التي تحددھا ھيئة أسواق المال من مجموع   .1
 اسھم الشركة.

 تخفيض رأس المال. .2
 ند إستيفاء الشركة لدين مقابل ھذه ا�سھم.ع .3
 أي حا&ت أخرى تحددھا الھيئة. .4

 الشركة في ا�حوال التي تتطلب تملك المساھمين نسبة معينة من رأس المال. و& تدخل ا�سھم المشتراة في مجموع أسھم



  )17من  13صفحة (

 ،وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب ال-زم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة
  والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.

  
  شراء الشركة �سھمھا وكيفية استخدامھا والتصرف فيھا.وتصدر الھيئة قراراً بتنظيم عملية 

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 76إضافة مادة جديدة رقم (
  

 الصكوك
وتعدي-ته و&ئحته التنفيذية  2012لس����نة  25بقانون الش����ركات رقم  الواردة 207وحتى رقم  178تطبق أحكام المواد من رقم 

  فيما يتعلق بالصكوك.
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 77إضافة مادة جديدة رقم (

  
 المساھمين والتزاماتحقوق 

 يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:
 قبض ا�رباح والحصول على أسھم المنحة التي يتقرر توزيعھا.  .1
مداو&تھا،  وا&ش��تراك فيالمش��اركة في إدارة الش��ركة عن طريق العض��وية في مجلس ا6دارة وحض��ور الجمعيات العامة    .2

 على خ-ف ذلك. اتفاقوذلك طبقا �حكام قانون الشركات وھذا النظام، ويقع باط- أي 
ية للش����ركة عن الفترة المحاس����بية المنقض����ية الجمعية العامة بس����بعة أيام على ا�قل على البيانات المال اجتماعالحص����ول قبل  .3

 وتقرير مجلس ا6دارة وتقرير مراقب الحسابات.
با�س��ھم الجديدة والس��ندات والص��كوك وفقا �حكام قانون الش��ركات  ا&كتتابالتص��رف في ا�س��ھم المملوكة له وا�ولوية في  .4

 وھذا العقد.
  بعد الوفاء بما عليھا من ديون.الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية  .5
  

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 78إضافة مادة جديدة رقم (
 يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلي:

 تسديد ا�قساط المستحقة على ما يملكه من أسھم عند حلول مواعيد ا&ستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد. .1
التي تكون الش��ركة قد تحملتھا في س��بيل اس��تيفاء ا�قس��اط غير المدفوعة من قيمة أس��ھمه، وللش��ركة التنفيذ دفع النفقات  .2

 على ا�سھم استيفاء لحقوقھا.
 تنفيذ القرارات التي تصدرھا الجمعية العامة للشركة. .3
تعويض ا�ض��رار التي تنش��أ ا&متناع عن أي عمل يؤدي إلى ا6ض��رار بالمص��الح المالية أو ا�دبية للش��ركة وا&لتزام ب .4

 عن مخالفة ذلك.
 تباع القواعد وا6جراءات المقررة بشأن تداول ا�سھم.إ .5

  
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 79إضافة مادة جديدة رقم (

  
ه وص���لت إلي & يجوز لرئيس أو عض���و مجلس ا6دارة، ولو كان ممث-ً لش���خص طبيعي أو اعتباري، أن يس���تغل المعلومات التي

بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما & يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسھم الشركة 
  ول على موافقة ھيئة أسواق المال.التي ھو عضو في مجلس إدارتھا طيلة مدة عضويته إ& بعد الحص

  
  -على النحو التالي:  ) إلى النظام ا�ساسي80إضافة مادة جديدة رقم (

  
& يجوز �عضاء مجلس ا6دارة أن يفصحوا إلى المساھمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من 

  .أسرار الشركة بسبب مباشرتھم 6دارتھا وإ& وجب عزلھم ومساءلتھم عن تعويض ا�ضرار الناتجة عن المخالفة
  



  )17من  14صفحة (

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 81قم (إضافة مادة جديدة ر

  
& يجوز لرئيس مجلس ا6دارة أو �ي من أعض����اء المجلس، أن يجمع بين عض����وية مجلس إدارة ش����ركتين متنافس����تين، أو أن 

ركة، لشفروع النشاط الذي تزاوله ا أحدجر لحسابه أو لحساب غيره في ايشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يت
وإ& كان لھا أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولھا لحسابه كأنھا أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة 

  .الجمعية العامة العادية
 

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 82إضافة مادة جديدة رقم (

  
لمجلس ا6دارة ان يوزع العمل بين أعض��ائه وفقا لطبيعة أعمال الش��ركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد اعض��ائه أو لجنة من 
بين أعض���ائه او احدا من الغير في القيام بعمل معين او أكثر أو ا6ش���راف على وجه من وجوه نش���اط الش���ركة أو في ممارس���ة 

  جلس.المنوطة بالم ا&ختصاصاتبعض السلطات او 
  

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 83إضافة مادة جديدة رقم (

  
& يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس ا6دارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال ا&ستھ-ك 

 مين.وا&حتياطيات وتوزيع ربح & يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساھ
ويجوز توزيع مكافأة سنوية & تزيد على ستة آ&ف دينار لرئيس مجلس ا6دارة ولكل عضو من أعضاء ھذا المجلس من تاريخ 

يص��در  ز بقرارويجوتأس��يس الش��ركة لحين تحقيق ا�رباح التي تس��مح لھا بتوزيع المكافآت وفقاً لما نص��ت عليه الفقرة الس��ابقة. 
ثناء عض���و مجلس ا6دارة المس���تقل من الحد ا�على للمكافآت المذكورة. ويلتزم مجلس ا6دارة عن الجمعية العامة للش���ركة اس���ت

بتقديم تقرير س��نوي يعرض على الجمعية العامة العادية للش��ركة للموافقة عليه على أن يتض��من على وجه دقيق بيانا مفص��- عن 
  .انت طبيعتھا ومسماھاالمبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليھا مجلس ا6دارة أياً ك

  
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 84إضافة مادة جديدة رقم (

  
& يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس ا6دارة أو لرئيس أو أحد أعض�����اء مجلس ا6دارة أو أحد أعض�����اء ا6دارة التنفيذية أو 

غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابھا أزواجھم أو أقاربھم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو 
  إ& إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

  
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 85إضافة مادة جديدة رقم (

  
زواجھم أو أقاربھم حتى الدرجة الثانية أو & يجوز للش�������ركة ان تقرض أحد أعض�������اء مجلس إدارتھا أو الرئيس التنفيذي أو أ

الش����ركات التابعة لھم، مالم يكن ھناك تفويض من الجمعية العامة العادية للش����ركة، وكل تص����رف يتم بالمخالفة لذلك & ينفذ في 
  .مواجھة الشركة، وذلك دون إخ-ل بحقوق الغير حسن النية

 
  -على النحو التالي: ) إلى النظام ا�ساسي 87إضافة مادة جديدة رقم (

  
تكون المسؤولية المنصوص عليھا في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء 
مجلس ا6دارة جميعا. وفي الحالة ا�خيرة يكون ا�عض��اء مس��ئولين جميعا على وجه التض��امن بأداء التعويض، إ& من اعترض 

  .الذي رتب المسئولية وأثبت اعتراضه في المحضرعلى القرار 
 



  )17من  15صفحة (

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 88إضافة مادة جديدة رقم (

  
للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس ا6دارة بسبب ا�خطاء التي تنشأ عنھا أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة 

 .الدعوىفي دور التصفية تولى المصفي رفع 
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 89إضافة مادة جديدة رقم (

  
شركة   لكل مساھم شركة برفعھا، وفي ھذه الحالة يجب إختصام ال شركة في حالة عدم قيام ال أن يرفع الدعوى منفرداً نيابة عن ال

ة بالتعويض إذا كان الخطأ قد ألحق به ضررا. ويقع ليحكم لھا بالتعويض إن كان له مقتض. ويجوز للمساھم رفع دعواه الشخصي
  .باط- كل إتفاق يقضي بغير ذلك

 
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 90إضافة مادة جديدة رقم (

  
& يجوز للجمعية العامة مناقش������ة موض������وعات غير مدرجة في جدول ا�عمال إ& إذا كانت من ا�مور العاجلة التي طرأت بعد 
إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء ا&جتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجھات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساھمين 
يملكون خمس��ة بالمائة من رأس��مال الش��ركة، وإذا تبين أثناء المناقش��ة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المس��ائل المعروض��ة، 

 تزيد عن عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساھمين يمثلون ربع أسھم رأس المال المصدر، تعين تأجيل ا&جتماع مدة &
  .وينعقد ا&جتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة

 
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 91إضافة مادة جديدة رقم (

  
ة للش��ركة إقالة رئيس أو عض��و أو أكثر من أعض��اء مجلس ا6دارة أو حل مجلس يجوز بقرار يص��در عن الجمعية العامة العادي

إدارة الش��ركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المس��اھمين يملكون ما& يقل عن ربع رأس��مال 
 الشركة المصدر.

ت ا&جتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يس��تمر ھذا وعند ص��دور قرار بحل مجلس ا6دارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذا
المجلس في تس����يير أمور الش����ركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية موقتة تكون مھمتھا ا�س����اس����ية دعوة 

  .الجمعية 6نتخاب المجلس الجديد، وذلك خ-ل شھر من تعيينھا
  

  -ا�ساسي على النحو التالي: ) إلى النظام 92إضافة مادة جديدة رقم (

  
& يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساھمون يمثلون ث-ثة أرباع رأسمال الشركة المصدر. فإذا 

 لم يتوافر ھذا النصاب وجھت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.
  در القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسھم رأسمال الشركة المصدر.وتص

  
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 93إضافة مادة جديدة رقم (

  
 كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية & يكون نافذاً إ& بعد إتخاذ إجراءات الشھر.

  التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضھا أو رأسمالھا.ويجب الحصول على موافقة وزارة 
  

  



  )17من  16صفحة (

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 94إضافة مادة جديدة رقم (

يجوز لكل مس�������اھم إقامة الدعوى ببط-ن أي قرار يص�������در عن مجلس ا6دارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفا 
 .تضاءا&قللقانون أو عقد تأسيس الشركة أو ھذا النظام أو كان يقصد به ا6ضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند 

الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيھا إجحاف بحقوق ا�قلية ويتم الطعن من قبل كما يجوز الطعن على قرارات 
عدد من مس����اھمي الش����ركة يملكون خمس����ة عش����ر بالمائة من رأس مال الش����ركة المص����در، و& يكونون ممن وافقوا على تلك 

  .القرارات
  

  -التالي:  ) إلى النظام ا�ساسي على النحو95إضافة مادة جديدة رقم (

 ھيئة الرقابة الشرعية
 هلالش���ركة ھيئة مس���تق لھذه ا&حكام المواد المذكورة في ھذا النظام وتكون لدى وكذلك تتقيد الش���ركة بأحكام الش���ريعة ا6س���-مية

تس��مى (ھيئة الرقابة الش��رعية) تتكون من عدد من المتخص��ص��ين في أص��ول الفقه ا6س��-مي الحاص��لين على مؤھل جامعي على 
 العامة للشركة. الجمعيةيقل عددھم عن ث-ثة تعينھم  ا�قل في ھذا المجال و&

 تختص ھيئة الرقابة الشرعية باIتي:
 وتصرفاتھا.بداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة إ -1
 التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة ا6س-مية. -2
تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيھا في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطھا وتصرفاتھا مع  -3

وما يكون لديھا من  آراء،أحكام الش����ريعة ا6س����-مية، ومدى التزام إدارة الش����ركة بما تبديه ھيئة الرقابة الش����رعية من 
 م-حظات على أعمال الشركة، ويدرج ھذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

وفي حالة تعذر تحقيق ا�غلبية ووجود خ-ف بين أعض���اء الھيئة الش���رعية  الھيئة،ويكون الرأي بأغلبية أص���وات ھذه  -4
 ا6س-مية.ة ا�وقاف والشؤون حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخ-ف إلى إدارة ا6فتاء بوزار

  
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 96إضافة مادة جديدة رقم (

يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر إقتطاع نس����بة من ا�رباح لمواجھة ا&لتزامات المترتبة على الش����ركة بموجب قوانين 
 العمل والتأمينات ا6جتماعية.

  صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميھا.ويجوز إنشاء 
  

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 97إضافة مادة جديدة رقم (

يجوز أن يقتطع سنويا، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس ا6دارة، نسبة & تزيد على عشرة بالمائة 
  إحتياطي إختياري يخصص لWغراض التي تحددھا الجمعية.من ا�رباح الصافية لتكوين 

 
  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 98إضافة مادة جديدة رقم (

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس ا6دارة أن توزع في نھاية الس��نة المالية أرباحا على المس��اھمين، ويش��ترط 
 لتوزيع رأس المالكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاس������بية المتعارف عليھا، وأ& يمس ھذا الص������حة ھذا التوزيع أن ي

  .المدفوع للشركة
 

  -) إلى النظام ا�ساسي على النحو التالي: 99إضافة مادة جديدة رقم (

 تحفظ نسخة أصلية من ھذا العقد بملفتحفظ نسخة أصلية من ھذا العقد بمركز الشركة الرئيسي وعلى موقعھا ا6لكتروني. كما 
 الشركة لدى ا6دارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

  ولكل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة لWصل أن يطلبھا من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة.
  

 



  )17من  17صفحة (

 
 ً  النحو التالي:النظام ا�ساسي للشركة على ) من 48) و(47إلغاء المادتين (: الموافقة ثالثا

  -النظام ا�ساسي على النحو التالي: من ) 47المادة رقم (إلغاء 

شركات التجارية وله بوجه خاص ا&ط-ع في أي ليكون للمراقب الص-حيات وعليه ا& تزامات المنصوص عليھا في قانون ال
 ضرورة الحصول عليھا وله كذلك أن يحققوقت على جميع دفاتر الشركة وسج-تھا ومستنداتھا وفي طلب البيانات التي يرى 

موجودات الش���ركة والتزاماتھا وإذا لم يتمكن من اس���تعمال ھذه الص���-حيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس ا6دارة 
 ويعرض على الجمعية العامة وله حق دعوة الجمعية العامة لھذا الغرض

  -النحو التالي: النظام ا�ساسي على من ) 48المادة رقم (إلغاء 

يقدم المراقب إلى الجمعية العامة تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحساب ا�رباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعبر بأمانة 
ووض��وح عن المركز المالي الحقيقي للش��ركة وما إذا كانت الش��ركة تمس��ك حس��ابات منتظمة وما إذا كان الجرد قد أجري وفقا 

ورد في دفاتر الش�������ركة وما إذا كانت  متفقة مع ما ةا6دارمرعي وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس لWص�������ول ال
ھناك مخالفات �حكام نظام الش���ركة أو �حكام القانون قد وقعت خ-ل الس���نة المالية على وجه يؤثر في نش���اط الش���ركة أو في 

المخالفات &تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه ويكون المراقب مركزھا المالي مع بيان ما إذا كانت ھذه 
انات الواردة في تقريره بوصفه وكي- عن مجموع المساھمين وكل مساھم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يمسؤو& عن صحة الب

 .يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره

  
  

  
 

  اإلدارةلس جم
  

  
  
 

 


