المواد الممترح تعدٌلها فً النظام األساسً لمجموعة إستثمار المابضة ش.م.ع.ق والموثك برلم  2016 /61866تارٌخ 2016/12/7
باإلشارة إلى نظام الحوكمة الذي صدر عن هٌئة لطر لؤلسواق المالٌة رلم  ،2016 /5والذي نشر فً الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  ،2017/5/15وعطفا على وجوب توفٌك
االوضاع فً الشركات المساهمة بناء على المرار فً خبلل ستة أشهر ،والتً ممدت إلى فترة مماثلة تنتهً بتارٌخ .2018/5/13
لذلن ،وجب توضٌح المواد التً صدرت فً نظام الحوكمة والتً ٌجب النص علٌها فً النظام األساسً للشركة ،وتمترحها اإلدارة المانونٌة كالتالً:
المادة الحالية مع اإلضافات
المادة الحالية
مادة ()27
مادة ()27
ٌجب أن ٌكون عضو المجلس مؤهبل ،وٌتمتع بمدر
ٌشترط فً عضو مجلس اإلدارة ما ٌلً:
أال ٌمل عمره عن واحد وعشرٌن عاما ً  ،كافٍ من المعرفة باألمور اإلدارٌة والخبرة المناسبة
1ً
لتأدٌة مهامه بصورة فعّالة ،وٌتعٌّن علٌه تخصٌص
وأن ٌكون متمتعا باألهلٌة الكاملة.
أال ٌكون لد سبك الحكم علٌه بعموبة الولت الكافً للمٌام بعمله بكل نزاهة وشفافٌة بما
2جناٌة  ،أو فً جرٌمة مخلة بالشرف أو األمانة ٌ ،حمك مصلحة الشركة وأهدافها وغاٌاتها
أو فً جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً
المادتٌن ( )335( ، )334من لانون الشركات وٌشترط فً عضو مجلس اإلدارة ما ٌلً:
أال ٌمل عمره عن واحد وعشرٌن عاما ً ،
التجارٌة  ،أو أن ٌكون لد لضً بإفبلسه  ،ما لم 1-
وأن ٌكون متمتعا ً باألهلٌة الكاملة.
ٌكن لد رد إلٌه اعتباره.
ً
ً
أن ٌكون مساهما  ،ومالكا لعدد  2--2أال ٌكون لد سبك الحكم علٌه بعموبة جناٌة
3( )100000سهم من أسهم الشركة  ،وٌتم إٌداعه جنائٌة ،أو فً جرٌمة مخلة بالشرف أو األمانة  ،أو
فً أحد البنون المعتمدة  ،خبلل ستٌن ٌوما ً من فً جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً المادة
تارٌخ بدء العضوٌة  ،وٌستمر إٌداعها مع عدم ( )40من المانون رلم ( )8لسنة  2012بشأن هٌئة
لابلٌتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهً لطر لؤلسواق المالٌة ،والمادتٌن ()335( ، )334
مدة العضوٌة  ،وٌصدق على مٌزانٌة آخر سنة من المانون رق ( )11لسنة  2015بإصدار لانون
الشركات التجارٌة أو أن ٌكون ممنوعا من مزاولة
مالٌة لام فٌها العضو بأعماله.
وتخصص األسهم المشار إلٌها فً الفمرة السابمة أي عمل فً الجهات الخاضعة لرلابة الهٌئة بموجب
لضمان حموق الشركة والمساهمٌن والدائنٌن المادة ( 35فمرة  )12من المانون رلم ( )8لسنة
والغٌر عن المسؤولٌة التً تمع على أعضاء  2012المشار إلٌه  ،أو أن ٌكون لد لضً بإفبلسه ،
مجلس اإلدارة  ،وإذا لم ٌمدم العضو الضمان على ما لم ٌكن لد رد إلٌه اعتباره.
ً
 -33أن ٌكون مساهما ً  ،ومالكا عند إنتخابه أوالوجه المذكور بطلت عضوٌته.
وٌجوز أن ٌكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ إنتخابه لعدد
األعضاء المستملٌن ذوي الخبرة من غٌر ( )100000سهم من أسهم الشركة  ،وٌجب إٌداعها
المساهمٌن ،وٌعفى هؤالء من شرط تملن األسهم خبلل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ بدء العضوٌة لدى جهة
اإلٌداع مع عدم لابلٌتها للتداول أو الرهن أو الحجز
المنصوص علٌه فً البند ( )3من هذه المادة.

المادة بعد التعديل
مادة ()27
ٌجب أن ٌكون عضو المجلس مؤهبل ،وٌتمتع بمدر
كافٍ من المعرفة باألمور اإلدارٌة والخبرة المناسبة
لتأدٌة مهامه بصورة فعّالة ،وٌتعٌّن علٌه تخصٌص
الولت الكافً للمٌام بعمله بكل نزاهة وشفافٌة بما
ٌحمك مصلحة الشركة وأهدافها وغاٌاتها.
وٌشترط فً عضو مجلس اإلدارة ما ٌلً:
 -1أال ٌمل عمره عن واحد وعشرٌن عاما ً  ،وأن
ٌكون متمتعا ً باألهلٌة الكاملة.
 -2أال ٌكون لد سبك الحكم علٌه بعموبة جنائٌة ،أو
فً جرٌمة مخلة بالشرف أو األمانة  ،أو فً جرٌمة
من الجرائم المنصوص علٌها فً المادة ( )40من
المانون رلم ( )8لسنة  2012بشأن هٌئة لطر
لؤلسواق المالٌة ،والمادتٌن ( )335( ، )334من
المانون رق ( )11لسنة  2015بإصدار لانون
الشركات التجارٌة أو أن ٌكون ممنوعا من مزاولة
أي عمل فً الجهات الخاضعة لرلابة الهٌئة بموجب
المادة ( 35فمرة  )12من المانون رلم ( )8لسنة
 2012المشار إلٌه  ،أو أن ٌكون لد لضً بإفبلسه ،
ما لم ٌكن لد رد إلٌه اعتباره.
ً
 -3أن ٌكون مساهما ً  ،ومالكا عند إنتخابه أو خبلل
ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ إنتخابه لعدد ( )100000سهم
من أسهم الشركة  ،وٌجب إٌداعها خبلل ستٌن ٌوما ً
من تارٌخ بدء العضوٌة لدى جهة اإلٌداع مع عدم
لابلٌتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهً مدة

العضوٌة وٌصدق على مٌزانٌة آخر سنة مالٌة لام
وإذا فمد عضو مجلس اإلدارة أي من هذه الشروط إلى أن تنتهً مدة العضوٌة وٌصدق على مٌزانٌة
فٌها العضو بأعماله ،وٌستمر إٌداعها مع عدم لابلٌتها
زالت عنه صفة العضوٌة من تارٌخ فمدانه ذلن آخر سنة مالٌة لام فٌها العضو بأعماله وٌتم إٌداعه
فً أحد البنون المعتمدة  ،خبلل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهً مدة
الشرط .
العضوٌة  ،وٌصدق على مٌزانٌة آخر سنة مالٌة لام
بدء العضوٌة  ،وٌستمر إٌداعها مع عدم لابلٌتها
فٌها العضو بأعماله.
للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهً مدة
العضوٌة  ،وٌصدق على مٌزانٌة آخر سنة مالٌة لام
وتخصص األسهم المشار إلٌها فً الفمرة السابمة
فٌها العضو بأعماله.
لضمان حموق الشركة والمساهمٌن والدائنٌن والغٌر
وتخصص األسهم المشار إلٌها فً الفمرة السابمة
لضمان حموق الشركة والمساهمٌن والدائنٌن والغٌر عن المسؤولٌة التً تمع على أعضاء مجلس اإلدارة
عن المسؤولٌة التً تمع على أعضاء مجلس اإلدارة  ،وإذا لم ٌمدم العضو الضمان على الوجه المذكور
بطلت عضوٌته .وٌعفى العضو المستمل من ذلن
 ،وإذا لم ٌمدم العضو الضمان على الوجه المذكور
الشرط.
بطلت عضوٌته .وٌعفى العضو المستمل من ذلن
الشرط.
وعلى المرشح لعضوٌة المجلس تمدٌم إلرارا مكتوبا
وعلى المرشح لعضوٌة المجلس تمدٌم إلرارا مكتوبا ٌمر فٌه بعدم تولٌه أي منصب ٌحظر علٌه لانونا
الجمع بٌنه وبٌن عضوٌة المجلس.
ٌمر فٌه بعدم تولٌه أي منصب ٌحظر علٌه لانونا
الجمع بٌنه وبٌن عضوٌة المجلس.
و ٌلتزم أعضاء المجلس بما ٌلً:
وٌجوز أن ٌكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من
األعضاء المستملٌن ذوي الخبرة من غٌر المساهمٌن .1 ،االنتظام فً حضور اجتماعات المجلس ولجانه،
وعدم االنسحاب من المجلس إال لضرورة وفً
وٌعفى هؤالء من شرط تملن األسهم المنصوص
الولت المناسب
علٌه فً البند ( )3من هذه المادة.
 .2إعبلء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمٌن
وإذا فمد عضو مجلس اإلدارة أي من هذه الشروط
وسائر أصحاب المصالح وتمدٌمها على المصلحة
زالت عنه صفة العضوٌة من تارٌخ فمدانه ذلن
الخاصة
الشرط .
 .3إبداء الرأي بشأن المسائل االستراتٌجٌة للشركة،
وسٌاستها فً تنفٌذ مشارٌعها ،ونظم مساءلة العاملٌن
بها ،ومواردها ،والتعٌٌنات األساسٌّة ،ومعاٌٌر العمل
و ٌلتزم أعضاء المجلس بما ٌلً:
 .1االنتظام فً حضور اجتماعات المجلس ولجانه ،بها
 .4مرالبة أداء الشركة فً تحمٌك أغراضها
وعدم االنسحاب من المجلس إال لضرورة وفً
وأهدافها ،ومراجعة التمارٌر الخاصة بأدائها بما فٌها
الولت المناسب
التمارٌر السنوٌّة ونصف السنوٌّة والربعٌّة
 .2إعبلء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمٌن
 .5اإلشراف على تطوٌر المواعد اإلجرائٌة الخاصة
وسائر أصحاب المصالح وتمدٌمها على المصلحة

بالحوكمة ،والعمل على تطبٌمها بالشكل األمثل وفما
لهذا النظام
 .6استغبلل مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع
اختصاصاتهم ومؤ ّهبلتهم فً إدارة الشركة بطرٌمة
فعالة ومنتجة ،والعمل على تحمٌك مصلحة الشركة
والشركاء والمساهمٌن وسائر أصحاب المصالح
 .7المشاركة الفعالة فً الجمعٌات العامة للشركة،
وتحمٌك مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل
 .8عدم اإلدالء بأٌة تصرٌحات أو بٌانات أو
معلومات دون إذن كتابً مسبك من الرئٌس أو من
ٌفوضه فً ذلن ،وعلى المجلس تسمٌة المتحدث
الرسمً باسم الشركة
 .9اإلفصاح عن العبللات المالٌة والتجارٌة،
والدعاوى المضائٌة التً لد تؤثر سلبا على المٌام
بالمهام والوظائف الموكلة إلٌهم

الخاصة
 .3إبداء الرأي بشأن المسائل االستراتٌجٌة للشركة،
وسٌاستها فً تنفٌذ مشارٌعها ،ونظم مساءلة العاملٌن
بها ،ومواردها ،والتعٌٌنات األساسٌّة ،ومعاٌٌر العمل
بها
 .4مرالبة أداء الشركة فً تحمٌك أغراضها
وأهدافها ،ومراجعة التمارٌر الخاصة بأدائها بما فٌها
التمارٌر السنوٌّة ونصف السنوٌّة والربعٌّة
 .5اإلشراف على تطوٌر المواعد اإلجرائٌة الخاصة
بالحوكمة ،والعمل على تطبٌمها بالشكل األمثل وفما
لهذا النظام
 .6استغبلل مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع
اختصاصاتهم ومؤ ّهبلتهم فً إدارة الشركة بطرٌمة
فعالة ومنتجة ،والعمل على تحمٌك مصلحة الشركة
والشركاء والمساهمٌن وسائر أصحاب المصالح
 .7المشاركة الفعالة فً الجمعٌات العامة للشركة،
وٌجوز ألعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجً
وتحمٌك مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل
تخص
مستمل على نفمة الشركة فٌما ٌتع ّلك بأٌّة مسألة
 .8عدم اإلدالء بأٌة تصرٌحات أو بٌانات أو
ّ
الشركة.
معلومات دون إذن كتابً مسبك من الرئٌس أو من
ٌفوضه فً ذلن ،وعلى المجلس تسمٌة المتحدث
الرسمً باسم الشركة
 .9اإلفصاح عن العبللات المالٌة والتجارٌة،
والدعاوى المضائٌة التً لد تؤثر سلبا على المٌام
بالمهام والوظائف الموكلة إلٌهم
وٌجوز ألعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجً
تخص
مستمل على نفمة الشركة فٌما ٌتعلّك بأٌّة مسألة
ّ
الشركة.
مادة ()29
مادة ()29
تنتخب الجمعٌة العامة أعضاء مجلس اإلدارة تنتخب الجمعٌة العامة أعضاء مجلس اإلدارة
باإللتراع السري ،وعند التصوٌت على انتخاب باإللتراع السري ،وعند التصوٌت على انتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة ٌ ،كون للسهم الواحد أعضاء مجلس اإلدارة ٌ ،كون للسهم الواحد صوت

مادة ()29
تنتخب الجمعٌة العامة أعضاء مجلس اإلدارة
باإللتراع السري ،وفك نظام الحوكمة الذي تضعه
الهٌئة ال سٌما الحك فً التصوٌت التراكمً بحٌث

صوت واحد ٌمنحه المساهم لمن ٌختاره من
المرشحٌن  ،وٌجوز للمساهم توزٌع تصوٌت
أسهمه بٌن أكثر من مرشح  ،وال ٌجوز أن ٌصوت
السهم الواحد ألكثر من مرشح  .وٌكون التصوٌت
على إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة فً شركات
المساهمة العامة المدرجة فً السوق المالً ،وفك
نظام الحوكمة الذي تضعه الهٌئة خاصة فٌما ٌتعلك
بنظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة فً
السوق الرئٌسٌة ال سٌما الحك فً التصوٌت
التراكمً.
وفً حالة انتهاء مدة مجلس اإلدارة لبل تصدٌك
الجمعٌة العامة على التمارٌر المالٌة للشركة  ،تمتد
مدة المجلس إلى تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة
العادٌة.

واحد ٌمنحه المساهم لمن ٌختاره من المرشحٌن ،
وٌجوز للمساهم توزٌع تصوٌت أسهمه بٌن أكثر من
مرشح  ،وال ٌجوز أن ٌصوت السهم الواحد ألكثر
من مرشح  .وٌكون التصوٌت على إنتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة فً شركات المساهمة العامة المدرجة
فً السوق المالً ،وفك نظام الحوكمة الذي تضعه
الهٌئة خاصة فٌما ٌتعلك بنظام حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة فً السوق الرئٌسٌة ال سٌما
الحك فً التصوٌت التراكمً بحٌث ٌمنح كل مساهم
لدرة تصوٌتٌة بعدد االسهم التً ٌملكها مضروبا فً
عدد المماعد الشاغرة فً المجلس ،وٌحك له
التصوٌت بها لمرشح واحد او تمسٌمها بٌن من
ٌختارهم من المرشحٌن دون وجود تكرار لهذه
.األصوات.
على أن ٌكون ثلث أعضاء المجلس على األلل من
المستملٌن ،وأن تكون أغلبٌة األعضاء بالمجلس من
غٌر التنفٌذٌٌن ،وٌجوز تخصٌص ممعد أو أكثر من
مماعد المجلس لتمثٌل األللٌة ،وآخر لتمثٌل العاملٌن
بالشركة.
وفً جمٌع األحوالٌ ،جب أن ٌضمن تشكٌل المجلس
عدم تحكم عضو أو أكثر فً إصدار المرارات.
وفً حالة انتهاء مدة مجلس اإلدارة لبل تصدٌك
الجمعٌة العامة على التمارٌر المالٌة للشركة  ،تمتد
مدة المجلس إلى تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة
.

مادة ()36
مع مراعاة احكام المواد ( 109 ، 108 ، 107
 ) 111 ، 110 ،من لانون الشركات التجارٌة
وباستثناء األمور التً ٌتطلب النظام األساسً أن
ٌتم البت فٌها من لبل المساهمٌنٌ ،تمتع مجلس
اإلدارة بأوسع الصبلحٌات الضرورٌة لتحمٌك
أغراض الشركة المبٌنة فً المادة  2بشكل تام.

مادة ()36
مع مراعاة احكام المواد ( ، 109 ، 108 ، 107
 ) 111 ، 110من لانون الشركات التجارٌة
وباستثناء األمور التً ٌتطلب النظام األساسً أن ٌتم
البت فٌها من لبل المساهمٌنٌ ،تمتع مجلس اإلدارة
بأوسع الصبلحٌات الضرورٌة لتحمٌك أغراض
الشركة المبٌنة فً المادة  2بشكل تامٌ .جوز لمجلس

ٌمنح كل مساهم لدرة تصوٌتٌة بعدد االسهم التً
ٌملكها مضروبا فً عدد المماعد الشاغرة فً
المجلس ،وٌحك له التصوٌت بها لمرشح واحد او
تمسٌمها بٌن من ٌختارهم من المرشحٌن دون وجود
تكرار لهذه األصوات.
على أن ٌكون ثلث أعضاء المجلس على األلل من
المستملٌن ،وأن تكون أغلبٌة األعضاء بالمجلس من
غٌر التنفٌذٌٌن ،وٌجوز تخصٌص ممعد أو أكثر من
مماعد المجلس لتمثٌل األللٌة ،وآخر لتمثٌل العاملٌن
بالشركة .
وفً جمٌع األحوالٌ ،جب أن ٌضمن تشكٌل المجلس
عدم تحكم عضو أو أكثر فً إصدار المرارات.
وفً حالة انتهاء مدة مجلس اإلدارة لبل تصدٌك
الجمعٌة العامة على التمارٌر المالٌة للشركة  ،تمتد
مدة المجلس إلى تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة.

مادة ()36
مع مراعاة احكام المواد ( ، 109 ، 108 ، 107
 ) 111 ، 110من لانون الشركات التجارٌة
وباستثناء األمور التً ٌتطلب النظام األساسً أن ٌتم
البت فٌها من لبل المساهمٌنٌ ،تمتع مجلس اإلدارة
بأوسع الصبلحٌات الضرورٌة لتحمٌك أغراض
الشركة المبٌنة فً المادة  2بشكل تامٌ .جوز لمجلس

اإلدارة أن ٌفوض أي من صبلحٌاته إلى أي فرد او
أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو من أعضاء
المجلس التنفٌذي أو اللجان الفرعٌة أو من إدارة
الشركة .وٌملن حك التولٌع عن الشركة كل من
رئٌس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو أو األعضاء
المنتدبٌن ،مجتمعٌن أو منفردٌن ،وفما ً للمرار الذي
ٌصدره مجلس اإلدارة فً هذا الشأن.

اإلدارة أن ٌفوض أي من صبلحٌاته إلى أي فرد او
أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو من أعضاء
المجلس التنفٌذي أو اللجان الفرعٌة أو من إدارة
الشركة .وٌملن حك التولٌع عن الشركة كل من
رئٌس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو أو األعضاء
المنتدبٌن ،مجتمعٌن أو منفردٌن ،وفما ً للمرار الذي
ٌصدره مجلس اإلدارة فً هذا الشأن.

ٌجوز لمجلس اإلدارة أن ٌفوض أي من صبلحٌاته
إلى أي فرد او أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو
من أعضاء المجلس التنفٌذي أو اللجان الفرعٌة أو
من إدارة الشركة .وٌملن حك التولٌع عن الشركة
كل من رئٌس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو أو
األعضاء المنتدبٌن ،مجتمعٌن أو منفردٌن ،وفما ً
للمرار الذي ٌصدره مجلس اإلدارة فً هذا الشأن.
وٌجوز لمجلس اإلدارة أن ٌعٌن مدٌرا للشركة أو
أكثر وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة وٌجوز لمجلس اإلدارة أن ٌعٌن مدٌرا للشركة أو
أكثر وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة
منفردٌن أو مجتمعٌن.
منفردٌن أو مجتمعٌن.
ٌمثل المجلس كافة المساهمٌن ،وعلٌه بذل العناٌة
البلزمة فً إدارة الشركة بطرٌمة فعالة ومنتجة بما
ٌحمك مصلحة الشركة والشركاء والمساهمٌن،
وأصحاب المصالح ،وٌحمك النفع العام وتنمٌة
االستثمار فً الدولة ،وتنمٌة المجتمع ،وعلٌه أن
ٌتحمل مسؤولٌة حماٌة المساهمٌن من األعمال
والممارسات غٌر المانونٌة أو التعسفٌة أو أي أعمال
أو لرارات لد تلحك ضررا بهم أو تعمل على التمٌٌز
بٌنهم أو تمكن فئة من أخرى.

وٌجوز لمجلس اإلدارة أن ٌعٌن مدٌرا للشركة أو
أكثر وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة
منفردٌن أو مجتمعٌن.
ٌمثل المجلس كافة المساهمٌن ،وعلٌه بذل العناٌة
البلزمة فً إدارة الشركة بطرٌمة فعالة ومنتجة بما
ٌحمك مصلحة الشركة والشركاء والمساهمٌن،
وأصحاب المصالح ،وٌحمك النفع العام وتنمٌة
االستثمار فً الدولة ،وتنمٌة المجتمع ،وعلٌه أن
ٌتحمل مسؤولٌة حماٌة المساهمٌن من األعمال
والممارسات غٌر المانونٌة أو التعسفٌة أو أي أعمال
أو لرارات لد تلحك ضررا بهم أو تعمل على التمٌٌز
بٌنهم أو تمكن فئة من أخرى.

وعلى المجلس-بما ال ٌخالف أحكام المانون -أن
ٌؤدي وظائفه ومهامه ،وأن ٌتحمل مسؤولٌته وفما
لآلتً
ٌ1.جب أن ٌؤدي المجلس مهامه بمسؤولٌة وحسن
نٌة وجدٌة واهتمام ،وأن تكون لراراته مبنٌة على
معلومات وافٌة من اإلدارة التنفٌذٌة ،أو من أي
مصدر آخر موثوق به
ٌ2.مثل عضو المجلس جمٌع المساهمٌن ،وعلٌه أن
ٌلتزم بما ٌحمك مصلحة الشركة ال مصلحة من ٌمثله
أو من صوت له لتعٌٌنه بالمجلس.
ٌ3.جب أن ٌحدد المجلس الصبلحٌات التً ٌفوضها
لئلدارة التنفٌذٌة ،وإجراءات اتخاذ المرار ومدة

وعلى المجلس-بما ال ٌخالف أحكام المانون -أن
ٌؤدي وظائفه ومهامه ،وأن ٌتحمل مسؤولٌته وفما
لآلتً:
ٌ -1جب أن ٌؤدي المجلس مهامه بمسؤولٌة وحسن
نٌة وجدٌة واهتمام ،وأن تكون لراراته مبنٌة على
معلومات وافٌة من اإلدارة التنفٌذٌة ،أو من أي
مصدر آخر موثوق به
ٌ -2مثل عضو المجلس جمٌع المساهمٌن ،وعلٌه أن
ٌلتزم بما ٌحمك مصلحة الشركة ال مصلحة من ٌمثله
أو من صوت له لتعٌٌنه بالمجلس.
ٌ. -3جب أن ٌحدد المجلس الصبلحٌات التً
ٌفوضها لئلدارة التنفٌذٌة ،وإجراءات اتخاذ المرار

التفوٌض ،كما ٌحدد الموضوعات التً ٌحتفظ
بصبلحٌة البت فٌها ،وترفع اإلدارة التنفٌذٌة تمارٌر
دورٌة عن ممارستها للصبلحٌات المفوضة.
ٌ4.جب على المجلس التأكد من وضع إجراءات
لتعرٌف أعضاء المجلس الجدد بعمل
الشركة وبخاصة الجوانب المالٌة والمانونٌة فضبل
عن تدرٌبهم إن لزم األمر.
ٌ5.جب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة
المعلومات الكافٌة عن شؤونها لجمٌع أعضاء
المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس غٌر التنفٌذٌٌن
بوجه خاص وذلن من أجل تمكٌنهم من المٌام
بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
 .6ال ٌجوز للمجلس إبرام عمود المروض التً
تجاوز آجالها ثبلث سنوات ،أو بٌع عمارات الشركة
أو رهنها ،أو إبراء مدٌنً الشركة من التزاماتهم إال
بإذن من الجمعٌة العامة ،ما لم تكن تلن التصرفات
داخلة فً أغراض الشركة.

ومدة التفوٌض ،كما ٌحدد الموضوعات التً ٌحتفظ
بصبلحٌة البت فٌها ،وترفع اإلدارة التنفٌذٌة تمارٌر
دورٌة عن ممارستها للصبلحٌات المفوضة.
ٌ -4جب على المجلس التأكد من وضع إجراءات
لتعرٌف أعضاء المجلس الجدد بعمل
الشركة وبخاصة الجوانب المالٌة والمانونٌة فضبل
عن تدرٌبهم إن لزم األمر.
ٌ -5جب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة
المعلومات الكافٌة عن شؤونها لجمٌع أعضاء
المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس غٌر التنفٌذٌٌن
بوجه خاص وذلن من أجل تمكٌنهم من المٌام
بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
 -6ال ٌجوز للمجلس إبرام عمود المروض التً
تجاوز آجالها ثبلث سنوات ،أو بٌع عمارات الشركة
أو رهنها ،أو إبراء مدٌنً الشركة من التزاماتهم إال
بإذن من الجمعٌة العامة ،ما لم تكن تلن التصرفات
داخلة فً أغراض الشركة.

ٌتولى المجلس جمٌع الصبلحٌات والسلطات البلزمة ٌتولى المجلس جمٌع الصبلحٌات والسلطات البلزمة
إلدارتها؛ وٌجوز له تفوٌض لجانه فً ممارسة بعض إلدارتها؛ وٌجوز له تفوٌض لجانه فً ممارسة بعض
صبلحٌاته ،وله تشكٌل لجنة خاصة أو أكثر للمٌام
صبلحٌاته ،وله تشكٌل لجنة خاصة أو أكثر للمٌام
بمهام محددة على أن ٌنص فً لرار تشكٌلها على
بمهام محددة على أن ٌنص فً لرار تشكٌلها على
طبٌعة تلن المهام.
طبٌعة تلن المهام
وتظل المسؤولٌة النهائٌة عن الشركة على المجلس
وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصا ً آخرٌن وتظل المسؤولٌة النهائٌة عن الشركة على المجلس
وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصا ً آخرٌن
للمٌام ببعض أعماله ،وعلى المجلس تجنب إصدار
للمٌام ببعض أعماله ،وعلى المجلس تجنب إصدار
تفوٌضات عامة أو غٌر محددة المدة.
تفوٌضات عامة أو غٌر محددة المدة.
مادة ()33
مادة ()33
مادة ()33
ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئٌسه ،وعلى
ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئٌسه ،وعلى ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئٌسه ،وعلى
الرئٌس أن ٌدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب
الرئٌس أن ٌدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب الرئٌس أن ٌدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب
ذلن اثنان من األعضاء على األلل.
ذلن اثنان من األعضاء على األلل.
ذلن اثنان من األعضاء على األلل.
وال ٌكون االجتماع صحٌحا ً إال بحضور نصف وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول األعمال وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول األعمال

األعضاء على األلل ،بشرط أن ال ٌمل عدد
الحاضرٌن عن ( ستة أعضاء) .
وٌجب أن ٌعمد مجلس اإلدارة (ستة) اجتماعات
على األلل خبلل السنة المالٌة للشركة ،وٌجوز
لعضو مجلس اإلدارة أو عضو مجلس إدارة بدٌل
المشاركة فً اجتماع مجلس اإلدارة أو لجنة من
لجان مجلس اإلدارة بواسطة وسائل المؤتمرات
الهاتفٌة أو المؤتمرات المرئٌة أو معدات االتصال
المشابهة إذا كان جمٌع المشاركٌن فً االجتماع
لادرٌن على االستماع والتحدث مع بعضهم طوال
االجتماعٌ .عتبر الشخص المشارن بتلن الطرٌمة
حاضرا ً فً االجتماع وٌجب اعتباره ضمن
النصاب وٌحك له التصوٌت .
وال ٌجوز أن تنمضً ثبلثة أشهر دون عمد اجتماع
للمجلس .وٌجوز للعضو الغائب أن ٌنٌب عنه
كتابة غٌره من أعضاء المجلس لتمثٌله فً
الحضور والتصوٌت ،على أنه ال ٌجوز أن ٌمثل
العضو الواحد أكثر من عضو.
وتصدر لرارات المجلس بأغلبٌة أصوات
الحاضرٌن والممثلٌن ،وعند تساوي األصوات،
ٌرجح الجانب الذي منه الرئٌس .وللعضو الذي لم
ٌوافك على أي لرار اتخذه المجلس أن ٌثبت
اعتراضه فً محضر االجتماع .وٌجوز لمجلس
اإلدارة ،فً حالة الضرورة ولدواعً االستعجال،
إصدار بعض لراراته بالتمرٌر بشرط موافمة
جمٌع أعضاء مجلس اإلدارة كتابة على تلن
المرارات ،على أن تعرض فً االجتماع التالً
للمجلس ،لتضمٌنها بمحضر اجتماعه.
تعتبر المرارات الخطٌة صالحة ونافذة لكافة
األغراض كأنه لرار تم اعتماده فً اجتماع
لمجلس اإلدارة اذا تم تسلٌمه الى كافة أعضاء
مجلس االدارة واعتمد وولع من لبل عدد من

لبل التارٌخ المحدد النعماده بأسبوع على األلل،
وٌجوز ألي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى
جدول األعمال.
ً
وال ٌكون االجتماع صحٌحا إال بحضور نصف
األعضاء على األلل ،بشرط أن ال ٌمل عدد
الحاضرٌن عن ( ستة أعضاء)) .
وٌجب أن ٌعمد مجلس اإلدارة (ستة) اجتماعات على
األلل خبلل السنة المالٌة للشركة ،وٌجوز لعضو
مجلس اإلدارة أو عضو مجلس إدارة بدٌل المشاركة
فً اجتماع مجلس اإلدارة أو لجنة من لجان مجلس
اإلدارة بواسطة وسائل المؤتمرات الهاتفٌة أو
المؤتمرات المرئٌة أو معدات االتصال المشابهة إذا
كان جمٌع المشاركٌن فً االجتماع لادرٌن على
االستماع والتحدث مع بعضهم طوال االجتماع.
ٌعتبر الشخص المشارن بتلن الطرٌمة حاضرا ً فً
االجتماع وٌجب اعتباره ضمن النصاب وٌحك له
التصوٌت .
وال ٌجوز أن تنمضً ثبلثة أشهر دون عمد اجتماع
للمجلس .وٌجوز للعضو الغائب أن ٌنٌب عنه كتابة
غٌره من أعضاء المجلس لتمثٌله فً الحضور
والتصوٌت ،على أنه ال ٌجوز أن ٌمثل العضو
الواحد أكثر من عضو.
وتصدر لرارات المجلس بأغلبٌة أصوات الحاضرٌن
والممثلٌن ،وعند تساوي األصواتٌ ،رجح الجانب
الذي منه الرئٌس .وللعضو الذي لم ٌوافك على أي
لرار اتخذه المجلس أن ٌثبت اعتراضه فً محضر
االجتماع .وٌجوز لمجلس اإلدارة ،فً حالة
الضرورة ولدواعً االستعجال ،إصدار بعض
لراراته بالتمرٌر بشرط موافمة جمٌع أعضاء مجلس
اإلدارة كتابة على تلن المرارات ،على أن تعرض
فً االجتماع التالً للمجلس ،لتضمٌنها بمحضر
اجتماعه.
تعتبر المرارات الخطٌة صالحة ونافذة لكافة

لبل التارٌخ المحدد النعماده بأسبوع على األلل،
وٌجوز ألي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى
جدول األعمال.
ً
وال ٌكون االجتماع صحٌحا إال بحضور نصف
األعضاء على األلل ،بشرط أن ال ٌمل عدد
الحاضرٌن عن ( ستة أعضاء)
وٌجب أن ٌعمد مجلس اإلدارة (ستة) اجتماعات على
األلل خبلل السنة المالٌة للشركة ،وٌجوز لعضو
مجلس اإلدارة أو عضو مجلس إدارة بدٌل المشاركة
فً اجتماع مجلس اإلدارة أو لجنة من لجان مجلس
اإلدارة بواسطة وسائل المؤتمرات الهاتفٌة أو
المؤتمرات المرئٌة أو معدات االتصال المشابهة إذا
كان جمٌع المشاركٌن فً االجتماع لادرٌن على
االستماع والتحدث مع بعضهم طوال االجتماع.
ٌعتبر الشخص المشارن بتلن الطرٌمة حاضراً فً
االجتماع وٌجب اعتباره ضمن النصاب وٌحك له
التصوٌت .
وال ٌجوز أن تنمضً ثبلثة أشهر دون عمد اجتماع
للمجلس .وٌجوز للعضو الغائب أن ٌنٌب عنه كتابة
غٌره من أعضاء المجلس لتمثٌله فً الحضور
والتصوٌت ،على أنه ال ٌجوز أن ٌمثل العضو
الواحد أكثر من عضو.
وتصدر لرارات المجلس بأغلبٌة أصوات الحاضرٌن
والممثلٌن ،وعند تساوي األصواتٌ ،رجح الجانب
الذي منه الرئٌس .وللعضو الذي لم ٌوافك على أي
لرار اتخذه المجلس أن ٌثبت اعتراضه فً محضر
االجتماع .وٌجوز لمجلس اإلدارة ،فً حالة
الضرورة ولدواعً االستعجال ،إصدار بعض
لراراته بالتمرٌر بشرط موافمة جمٌع أعضاء مجلس
اإلدارة كتابة على تلن المرارات ،على أن تعرض
فً االجتماع التالً للمجلس ،لتضمٌنها بمحضر
اجتماعه.
تعتبر المرارات الخطٌة صالحة ونافذة لكافة

أعضاء مجلس اإلدارة ٌشكلون نصابا ً لانونٌا ً
لبلجتماع (وٌكونوا على األلل نصف األعضاء فً
مجلس اإلدارة ،باستثناء األعضاء المستملٌن)
والذٌن ٌحك لهم فً حٌنه استبلم اشعار باجتماع
مجلس اإلدارة .وٌجوز أن ٌتكون المرار الخطً
من عدة مستندات بنفس الشكل ،وٌولع على كل
منها احد أعضاء مجلس اإلدارة أو أكثر .ال ٌوجد
ضرورة ألن ٌولع عضو مجلس إدارة البدٌل على
المرار الخطً اذا ولعه من عٌّنه وال ٌتطلب تولٌع
لرار من عضو مجلس إدارة اذا كان بدٌله لد
ولعه.
مادة ()48
لكل مساهم حك حضور اجتماعات
1.
الجمعٌة العامة ،وٌكون له عدد من األصوات
ٌعادل عدد أسهمه ،وتصدر المرارات باألغلبٌة
المطلمة لؤلسهم الممثلة فً االجتماع.
ٌمثل المصر والمحجور علٌهم النائبون
2.
عنهم لانونا ً.
ٌجوز التوكٌل فً حضور اجتماعات
3.
الجمعٌة العامة بشرط أن ٌكون الوكٌل مساهماً،
وأن ٌكون التوكٌل خاصا ً وثابتا ً بالكتابة ،وال ٌجوز
للمساهم توكٌل أحد أعضاء مجلس اإلدارة فً
حضور اجتماعات الجمعٌة العامة نٌابة عنه.
وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز أن ٌزٌد
4.
عدد األسهم التً ٌحوزها الوكٌل بهذه الصفة على
( )%5من أسهم رأس مال الشركة.
فٌما عدا األشخاص المعنوٌة ،ال ٌجوز
.5
أن ٌكون ألحد المساهمٌن عدد من األصوات
ٌجاوز ( )%25من عدد األصوات الممررة
لؤلسهم الممثلة فً االجتماع.

األغراض كأنه لرار تم اعتماده فً اجتماع لمجلس
األغراض كأنه لرار تم اعتماده فً اجتماع لمجلس
اإلدارة اذا تم تسلٌمه الى كافة أعضاء مجلس
اإلدارة اذا تم تسلٌمه الى كافة أعضاء مجلس
االدارة واعتمد وولع من لبل عدد من أعضاء مجلس االدارة واعتمد وولع من لبل عدد من أعضاء مجلس
اإلدارة ٌشكلون نصابا ً لانونٌا ً لبلجتماع (وٌكونوا
اإلدارة ٌشكلون نصابا ً لانونٌا ً لبلجتماع (وٌكونوا
على األلل نصف األعضاء فً مجلس اإلدارة،
على األلل نصف األعضاء فً مجلس اإلدارة،
باستثناء األعضاء المستملٌن) والذٌن ٌحك لهم فً
باستثناء األعضاء المستملٌن) والذٌن ٌحك لهم فً
حٌنه استبلم اشعار باجتماع مجلس اإلدارة .وٌجوز
حٌنه استبلم اشعار باجتماع مجلس اإلدارة .وٌجوز
أن ٌتكون المرار الخطً من عدة مستندات بنفس
أن ٌتكون المرار الخطً من عدة مستندات بنفس
الشكل ،وٌولع على كل منها احد أعضاء مجلس
الشكل ،وٌولع على كل منها احد أعضاء مجلس
اإلدارة أو أكثر .ال ٌوجد ضرورة ألن ٌولع عضو
اإلدارة أو أكثر .ال ٌوجد ضرورة ألن ٌولع عضو
مجلس إدارة البدٌل على المرار الخطً اذا ولعه من مجلس إدارة البدٌل على المرار الخطً اذا ولعه من
عٌّنه وال ٌتطلب تولٌع لرار من عضو مجلس إدارة عٌّنه وال ٌتطلب تولٌع لرار من عضو مجلس إدارة
اذا كان بدٌله لد ولعه.
اذا كان بدٌله لد ولعه.
مادة ()48
مادة ())48
لكل مساهم حك حضور اجتماعات الجمعٌة  -1لكل مساهم حك حضور اجتماعات الجمعٌة
1.
العامة ،وٌكون له عدد من األصوات ٌعادل عدد
العامة ،وٌكون له عدد من األصوات ٌعادل عدد
أسهمه ،وتصدر المرارات باألغلبٌة المطلمة لؤلسهم
أسهمه ،وتصدر المرارات باألغلبٌة المطلمة لؤلسهم
الممثلة فً االجتماع.
الممثلة فً االجتماع.
ٌمثل المصر والمحجور علٌهم النائبون
2.
ٌ -2مثل المصر والمحجور علٌهم النائبون عنهم
عنهم لانونا ً.
لانونا ً.
ٌجوز التوكٌل فً حضور اجتماعات
3.
الجمعٌة العامة بشرط أن ٌكون الوكٌل مساهماً ،وأن
 -3جوز التوكٌل فً حضور اجتماعات الجمعٌة
ٌكون التوكٌل خاصا ً وثابتا ً بالكتابة ،وال ٌجوز
ً
العامة بشرط أن ٌكون الوكٌل مساهما ،وأن ٌكون
للمساهم توكٌل أحد أعضاء مجلس اإلدارة فً
التوكٌل خاصا ً وثابتا ً بالكتابة ،وال ٌجوز للمساهم
حضور اجتماعات الجمعٌة العامة نٌابة عنه.
وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز أن ٌزٌد عدد توكٌل أحد أعضاء مجلس اإلدارة فً حضور
4.
األسهم التً ٌحوزها الوكٌل بهذه الصفة على ( )%5اجتماعات الجمعٌة العامة نٌابة عنه.
من أسهم رأس مال الشركة.
فٌما عدا األشخاص المعنوٌة ،ال ٌجوز أن  -4وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز أن ٌزٌد عدد األسهم
.5
التً ٌحوزها الوكٌل بهذه الصفة على ( )%5من
ٌكون ألحد المساهمٌن عدد من األصوات ٌجاوز
( )%25من عدد األصوات الممررة لؤلسهم الممثلة أسهم رأس مال الشركة.
فً االجتماع.
وللمساهم حك التصرف فً األسهم ،وحك الحصول  -5فٌما عدا األشخاص المعنوٌة ،ال ٌجوز أن ٌكون

على النصٌب الممرر من أرباح األسهم ،كما
وللمساهم الحك فً الحصول على المعلومات التً
تمكنه من ممارسة حموله كاملة بما ال ٌخل بحموق
سائر المساهمٌن أو ٌضر بمصالح الشركة وتلتزم
الشركة بتدلٌك وتحدٌث المعلومات بطرٌمة منتظمة،
وبتوفٌر كافة المعلومات التً تهم المساهمٌن وتمكنهم
من ممارسة حمولهم على الوجه األكمل.
وٌحك للمساهمٌن فً الجمعٌة العامة التالً:
 -1حك المساهم أو المساهمٌن المالكٌن ما ال ٌمل
عن ( )%10من رأس مال الشركة ،وألسباب جدٌة
طلب دعوة الجمعٌة العامة لبلنعماد ،وحك المساهمٌن
الذٌن ٌمثلون ( )%25من رأس مال الشركة على
األلل طلب دعوة الجمعٌة العامة غٌر العادٌة لبلنعماد
وفما لئلجراءات التً ٌحددها المانون واللوائح فً هذا
الشأن.
 -2الحك فً طلب إدراج مسائل معٌنة فً جدول
أعمال الجمعٌة العامة ومنالشتها باالجتماع إن لم
ٌدرجها المجلس ولررت الجمعٌة ذلن
 -3حك حضور اجتماعات الجمعٌة العامة ،وإتاحة
فرصة المشاركة الفعالة فٌها واالشتران فً
مداوالتها ومنالشة الموضوعات المدرجة فً جدول
األعمال ،وتٌسٌر كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان
انعماد الجمعٌة وبالمسائل المدرجة بجدول األعمال
وبالمواعد التً تحكم المنالشات وتوجٌه األسئلة
7.الحك فً التصوٌت على لرارات الجمعٌة العامة،
وتٌسٌر كل ما من شأنه العلم بالمواعد واإلجراءات
التً تحكم عملٌة التصوٌت
 .8حك المساهم فً االعتراض على أي لرار ٌرى
أنه ٌصدر لمصلحة فئة معٌنة من المساهمٌن أو
ٌضر بها أو ٌجلب نفعا ً خاصا ً ألعضاء المجلس أو
غٌرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته فً
محضر االجتماع ،وحمه فً إبطال ما اعترض علٌه
من لرارات وفما ألحكام المانون فً هذا الشأن

ألحد المساهمٌن عدد من األصوات ٌجاوز ()%25
من عدد األصوات الممررة لؤلسهم الممثلة فً
االجتماع.
وللمساهم حك التصرف فً األسهم ،وحك الحصول
على النصٌب الممرر من أرباح األسهم ،كما
وللمساهم الحك فً الحصول على المعلومات التً
تمكنه من ممارسة حموله كاملة بما ال ٌخل بحموق
سائر المساهمٌن أو ٌضر بمصالح الشركة وتلتزم
الشركة بتدلٌك وتحدٌث المعلومات بطرٌمة منتظمة،
وبتوفٌر كافة المعلومات التً تهم المساهمٌن وتمكنهم
من ممارسة حمولهم على الوجه األكمل.
وٌحك للمساهمٌن فً الجمعٌة العامة التالً:
1حك المساهم أو المساهمٌن المالكٌن ما ال ٌملعن ( )%10من رأس مال الشركة ،وألسباب جدٌة
طلب دعوة الجمعٌة العامة لبلنعماد ،وحك المساهمٌن
الذٌن ٌمثلون ( )%25من رأس مال الشركة على
األلل طلب دعوة الجمعٌة العامة غٌر العادٌة لبلنعماد
وفما لئلجراءات التً ٌحددها المانون واللوائح فً هذا
الشأن.
2الحك فً طلب إدراج مسائل معٌنة فً جدولأعمال الجمعٌة العامة ومنالشتها باالجتماع إن لم
ٌدرجها المجلس ولررت الجمعٌة ذلن
3حك حضور اجتماعات الجمعٌة العامة ،وإتاحةفرصة المشاركة الفعالة فٌها واالشتران فً
مداوالتها ومنالشة الموضوعات المدرجة فً جدول
األعمال ،وتٌسٌر كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان
انعماد الجمعٌة وبالمسائل المدرجة بجدول األعمال
وبالمواعد التً تحكم المنالشات وتوجٌه األسئلة
7.الحك فً التصوٌت على لرارات الجمعٌة العامة،
وتٌسٌر كل ما من شأنه العلم بالمواعد واإلجراءات
التً تحكم عملٌة التصوٌت
8.حك المساهم فً االعتراض على أي لرار ٌرى

ٌجب اختٌار أنسب األماكن والمواعٌد النعماد
الجمعٌة العامة ،وللشركة استخدام وسائل التمنٌة
الحدٌثة فً التواصل مع المساهمٌن تٌسٌرا لمشاركة
أكبر عدد منهم فً اجتماع الجمعٌة العامة مشاركة
فعالة
وعلى الشركة تمكٌن المساهمٌن من العلم
بالموضوعات المدرجة بجدول األعمال وما ٌستجد
منها مصحوبة بمعلومات كافٌة تمكنهم من اتخاذ
لراراتهم ،وكذلن تمكٌنهم من االطبلع على محضر
اجتماع الجمعٌة العامة ،وعلٌها اإلفصاح عن نتائج
الجمعٌة العامة فور انتهائها ،وإٌداع نسخة من
محضر االجتماع لدى الهٌئة فور اعتماده.
وتكون األحمٌة فً الحصول على األرباح التً ألرت
الجمعٌة العامة توزٌعها سواء كانت نمدٌة أو أسهما
مجانٌة لمالكً األسهم المسجلٌن بسجل المساهمٌن
لدى جهة اإلٌداع فً نهاٌة تداول ٌوم انعماد الجمعٌة
العامة
ٌحظر التمٌٌز بٌن المساهمٌن ألي سبب كما وتعامل
الشركة صغار المساهمٌن واألللٌة معاملة كبار
المساهمٌن فً كل األحوال ال سٌما فً حال إبرام
الشركة صفمات كبٌرة لد تضر بمصالحهم او تخل
بملكٌة رأس مال الشركة ،بحٌث ال ٌجوز إبرام
الصفمات الكبرى التً من شأنها امتبلن أو بٌع أو
التصرف (باستثناء إنشاء
تأجٌر أو مبادلة أو
ّ
الضمانات) بأصول الشركة أو األصول التً
ستكتسبها الشركة أو تلن الصفمات التً من شأنها
تغٌٌر الطبٌعة األساسٌّة لعمل الشركة أو التً تتجاوز
لٌمتها اإلجمالٌة ( )%10من المٌمة األلل بٌن المٌمة
السولٌة للشركة أو لٌمة صافً أصول الشركة وفما
آلخر بٌانات مالٌة معلنة ،إال من خبلل اإلجراءات

أنه ٌصدر لمصلحة فئة معٌنة من المساهمٌن أو
ٌضر بها أو ٌجلب نفعا ً خاصا ً ألعضاء المجلس أو
غٌرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته فً
محضر االجتماع ،وحمه فً إبطال ما اعترض علٌه
من لرارات وفما ألحكام المانون فً هذا الشأن
ٌجب اختٌار أنسب األماكن والمواعٌد النعماد
الجمعٌة العامة ،وللشركة استخدام وسائل التمنٌة
الحدٌثة فً التواصل مع المساهمٌن تٌسٌرا لمشاركة
أكبر عدد منهم فً اجتماع الجمعٌة العامة مشاركة
فعالة
وعلى الشركة تمكٌن المساهمٌن من العلم
بالموضوعات المدرجة بجدول األعمال وما ٌستجد
منها مصحوبة بمعلومات كافٌة تمكنهم من اتخاذ
لراراتهم ،وكذلن تمكٌنهم من االطبلع على محضر
اجتماع الجمعٌة العامة ،وعلٌها اإلفصاح عن نتائج
الجمعٌة العامة فور انتهائها ،وإٌداع نسخة من
محضر االجتماع لدى الهٌئة فور اعتماده.
وتكون األحمٌة فً الحصول على األرباح التً ألرت
الجمعٌة العامة توزٌعها سواء كانت نمدٌة أو أسهما
مجانٌة لمالكً األسهم المسجلٌن بسجل المساهمٌن
لدى جهة اإلٌداع فً نهاٌة تداول ٌوم انعماد الجمعٌة
العامة
ٌحظر التمٌٌز بٌن المساهمٌن ألي سبب كما وتعامل
الشركة صغار المساهمٌن واألللٌة معاملة كبار
المساهمٌن فً كل األحوال ال سٌما فً حال إبرام
الشركة صفمات كبٌرة لد تضر بمصالحهم او تخل
بملكٌة رأس مال الشركة ،بحٌث ال ٌجوز إبرام
الصفمات الكبرى التً من شأنها امتبلن أو بٌع أو
التصرف (باستثناء إنشاء
تأجٌر أو مبادلة أو
ّ
الضمانات) بأصول الشركة أو األصول التً

التالٌة:
 -1أن ٌتم إتخاذ المرار بذلن من خبلل جمعٌة عامة
 -2أن ٌسبك هذه الصفمات إفصاح عن اإلتفاق
المزمع الدخول فٌه
 -3إستٌفاء موافمة الجهات الرلابٌة على الصفمة
الكبرى وإتباع تعلٌمات الجهات الرسمٌة بما ٌحمً
حموق األللٌة.

ستكتسبها الشركة أو تلن الصفمات التً من شأنها
تغٌٌر الطبٌعة األساسٌّة لعمل الشركة أو التً تتجاوز
لٌمتها اإلجمالٌة ( )%10من المٌمة األلل بٌن المٌمة
السولٌة للشركة أو لٌمة صافً أصول الشركة وفما
آلخر بٌانات مالٌة معلنة ،إال من خبلل اإلجراءات
التالٌة:
 -1أن ٌتم إتخاذ المرار بذلن من خبلل جمعٌة عامة
 -2أن ٌسبك هذه الصفمات إفصاح عن اإلتفاق
المزمع الدخول فٌه
 -3إستٌفاء موافمة الجهات الرلابٌة على الصفمة
الكبرى وإتباع تعلٌمات الجهات الرسمٌة بما ٌحمً
حموق األللٌة.

