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مرقمة الشيييير ،

يوم األر عاء الموا ق  15سيييييجتمجر

تمام الساعة العاشرة صجاح ًا ،لمراقشة الجرود المقرجة على جقول األعمال التال :

جقول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
 :1تعقيل المادة رقم ( )2من عمق التأسيس والمادة رقم ( )1من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل
شركة الوسيط لألعمال المالية (ش.م.ك) ممفلة.

نص المادة عق التعقيل
اسييم هذا الشييركة هو شييركة الوسيييط لألعمال المالية
(ش.م.ك) ممفلة.

 :2تعقيل المادة رقم ( )3من عمق التأسيس والمادة رقم ( )2من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

مييقيريية
ميقيرية مركز الشيييييييركيية الر يسيييييي ومحلمييا المييانون
مركز الشيييييييركية الر يسيييييي ومحلميا الميانون
الكويت قولة الكويت ويجوز لمجلس اإلدارة ان يرشئ الكوييت ويجوز لمجلس اإلدارة أن يرشيييييييئ لميا روعي ًا أو
الكويييت أو
توكي ا أو مكيياتي أو مراكز عملييياا
الةيار
لميا روعيا او توكي ا او مم لين او مكياتي
شيييرل الح يييول مسيييجما على ت يييرين ذل من لجرة الةار .
سيييييو الكويت لألورا المالية مل مراعاة ما ت يييييقرا
اللجرة من أنظمة وقراراا من وقت الى آخر .
 :3تعقيل المادة رقم ( )5من عمق التأسيس والمادة رقم ( )4من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

األغراض الت اسيييسيييت من أجلما الشيييركة ه الميام
ما يل :
األورا المييالييية
 -1الميييام ييأعمييال الوسيييييييياليية
اليميميجيول تييييقاوليمييييا ي سيييييييو اليكيويييييت ليألورا
المالية.
 -2وال يجوز للشيييييييركية المييام يأي عميل أخر غير ميا كر
الفمرة السا مة ،على األخص أعمال المضار ة
األورا المياليية أو أي أعميال تجيار يية أو عميار يية
أخرى.
الفمرة السيييا مة ما
 -3يسيييت ر من الحظر الوارد
قق تموم ه الشيركة من اسيت مار أموالما (والت ال
تزيق عن ن ف مجموع رأسمالما واحتيالاتما
أسيييييمم اسيييييت مار لويل األمق)  ،وأيضييي ي ًا ما تموم

األغراض الت أسست من أجلما الشركة ه الميام ما
يل :
ورصييييية األورا
 .1وسييييييط أورا مالية مسيييييجل
المالية.
ورصية األورا
 .2وسييط أورا مالية غير مسيجل
المالية
 .3اسييتل ل الفوا ا المالية المتو رة لقى الشييركة
محيا ا مياليية تيقار من
عن لريق اسيييييييت ميارهيا
ة.
قجل جماا متة
كييا يية
 .4االسيييييييت مييار المجيياشييييييير وغير المجيياشييييييير
المقاعاا لحساب الشركة مط.
 .5يل وشراء األسمم والسرقاا وال كوك لحساب
الشركة مط.
 .6ايجار واستئجار األراض والعماراا.
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شيرا ه من عماراا ألعراض اسيتعمالما كمكات
لما أو سكن لموظفيما.
 -4اسيتل ل الفوا ا المالية المتو رة لقى الشيركة
محيا ا مياليية تيقار من
عن لريق اسيييييييت ميارهيا
ة.
قجل جماا متة

 .7يل وشيييراء األراضيي والعماراا لحسييياب الشيييركة
مط.
 .8تمل العماراا والمرموالا لم لحة الشركة.
 .9االسييييييييت ي ييمييييار ي الييمييقيييياعيييياا االسييييييييت ي ييميييياريييية
واالقت يييييييييادييية المةتلفيية من خ ل تييأسييييييييس أو
تأسيييس الشييركاا والمؤسييسيياا
المسيياهمة
المةتلفييية الت تزاول أعميي ً
ياال شيييييييجيمييية أو مكملييية
الةار ،
ألغراض الشيييييركة داخل دولة الكويت أو
و ل لحساب الشركة مط.

 :4تعقيل المادة رقم ( )6من عمق التأسيس والمادة رقم ( ) 5من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

حقد رأس مال الشييييييركة الم يييييير ه مجل  12,715,000حقد رأس مال الشييركة الم يير ه والم ييقر والمق وع
د.ك (أثرى عشير مليون وسيجعما ة وخمسية عشير ألف مجل  12,715,000د.ك (أثرى عشييييييير مليون وسيييييييجعميا ية
ديريييار كويت ) موزع على  ،127,150,000سيييييييمميييا نميييقييييا وخمسييية عشييير ألف ديرار كويت ) موزع على ،127,150,000
سيييييييمميا نميقييا (ميا ية وسيييييييجعية وعشيييييييرون مليون وميا ة
قيمة كل سمم  100لس كويت .
وخمسيون ألف سيمم) قيمة كل سيمم  100لس كويت
وجميل األسمم نمقية.
 :5تعقيل المادة رقم ( )6من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

أسيييييييمم الشيييييييركية اسيييييييميية ،وال يجوز للير الكويتيين أسيييمم الشيييركة اسيييمية ،ويجوز للير الكويتيين تملكما
و مييي ًا ألحكيييام قيييانون الشيييييييركييياا والمراراا الوزاريييية
تملكما.
المرظمة لذل .
 :6تعقيل المادة رقم ( )10من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

تترتيي حتميييا على ملكيييية السيييييييمم قجول أحكيييام عمييق تترتي ي حتميييا على ملكيييية السيييييييمم قجول أحكيييام عميييق
التأسيييييييس والرظام األسيييييياسيييي ي للشييييييركة وقراراا التيأسييييييييس والرظيام األسييييييياسيييييي للشيييييييركية وقراراا
جمعيتما العمومية.
جمعيتما العمومية.
 )1تةضيل االورا المالية الم يقرة من الشيركة لرظام
االيقاع المركزي لألورا المالية لقى وكالة المماصيييية،
يعتجر اي يييييييييال اييييقاع االورا المييياليييية ليييقى وكيييالييية
المماصيية سييرق ملكية ويسييلم كل مال ورقة اي ييال
عقد ما يملكه من اورا صالحة.
يحفا لييقى وكيياليية
 )2يكون للشيييييييركيية سيييييييجييل خييا
ممياصييييييية ييه أسييييييمياء المسييييييياهمين وجرسيييييييياتمم
وميوليريميم وعييييقد االسييييي يميم اليميميليوكيييية ليكييييل ميريميم
ونوعميييا والميمييية الميييق وعييية عن كيييل سيييييييمم ويتم
سيييييجل المسييييياهمين أي تلييراا تقرأ
التأشيييييير
على الجياناا المسييييجلة يه و ما لما تتلماا الشييييركة
أو وكالة المماصة من ياناا ولكل ي شأن ان يقل
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من الشيركة او وكالة المماصية تزويقا جياناا من هذا
السجل.
 :7تعقيل المادة رقم ( )11من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ح يية معادلة لح يية
كل سييمم يحول مالكه الحق
غيييرا ي تيميييييز ي ميليكيييييية ميوجيوداا الشيييييييركيييية و ي
األر ا الممسمة على الوجه المجين يما يعق.
يييالحمو
الشيييييييركييية وجيييه خيييا
يتمتل العضيييييييو
التالية:
 .1قجا األر ا والح يييول على أسيييمم المرحة الت
يتمرر توزيعما.
إدارة الشيييركة عن لريق العضيييوية
 .2المشييياركة
مجلس اإلدارة وحضيييييييور الجمعيييياا العيييامييية
مييقاوالتمييا ،و ل ي لجم ي ًا ألحكييام
واالشيييييييتراك
الميانون وعميق الشيييييييركية ،ويمل يال كيل نص
عمق الشركة على خ ف ل .
 .3الح يييييييول قجل إجتماع الجمعية العامة سيييييييجعة
أيام على األقل على الجياناا المالية للشييييييركة عن
الفترة المحيياسيييييييجييية المرمضيييييييييية وتمرير مجلس
اإلدارة وتمرير مراق الحسا اا.
األسيييييمم المملوكة له واألولوية
 .4الت يييييرف
االكتتاب األسيمم الجقيقة والسيرقاا وال يكوك
و م ًا ألحكام المانون وعمق الشركة.
 .5الح يييول على ن يييي من موجوداا الشيييركة عرق
الت فية عق الو اء ما عليما من ديون.
ما يل :
الشركة وجه خا
يلتزم العضو
 )1تسييييييقيق األقسييييييال المسييييييتحمة على ما يملكه من
أسيمم عرق حلول مواعيق االسيتحما ود ل التعويا
السقاد.
عن التأخير
 )2د ل الرفمياا الت تكون الشيييييييركية قيق تحملتميا
سيييييجيل اسيييييتيفاء األقسيييييال غير المق وعة من قيمة
أسيييييممه ،وللشيييييركة الترفيذ على األسيييييمم اسيييييتيفاء
لحموقما.
 )3ترفيييذ المراراا الت ت يييييييييقرهييا الجمعييية العيياميية
للشركة.
 )4االمتراع عن أي عمل يؤدي إلى اإلضييييرار الم ييييالن
المالية أو األد ية للشييركة وااللتزام تعويا األضييرار
الت ترشأ عن مةالفة ل .
 )5إتجيياع المواعييق واالجراءاا الممررة شييييييييأن تييقاول
األسمم.

تموم الشيييييييركية معياملية جميل المسييييييياهمين الميالكين
لذاا الروع من األسييييمم التسيييياوي ودون أي تمييز ،وال
أي حييال من األحوال حج ي أي من
تموم الشيييييييركيية
حمو المسييييياهمين عن أي ئة مرمم أو وضيييييل معايير
من شييأنما التمييز ين ئاا المسيياهمين إلرسيياء هذا
ما ال يضير م يالن الشيركة أو يتعارض
الحمو  ،و ل
مل قيانون الشيييييييركياا وال حية الترفييذيية والميانون رقم
( )7لسييييييرية  2010شيييييييأن إنشييييييياء هيئية أسيييييييوا الميال
وترظيم نشيييييييييال األورا المييياليييية وال حتيييه الترفييييذيييية
وتعيقي تمميا وميا ي يييييييقر عرميا من تعليمياا وضيييييييوا ط
رقا ية مرظمة.
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 :8تعقيل المادة رقم ( )12من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

لما كانت أسييييييمم الشييييييركة اسييييييمية ن أخر مال لما
لما كانت جميل أسييمم الشييركة اسييمية ان اخر مال
سجل الشركة يكون له وحقا الحق :
سييييييجل الشييييييركة يكون له وحقا مميق اسمه
لما مميق اسييييييمه
قجا المجييال المسيييييييتحميية سيييييييواء كييانييت  .1قجا األر ا والح ييييييول على أسييييييمم المرحة الت
الحق
يتمرر توزيعما.
موجوداا الشركة.
األر ا او ن ي
ا
ح
إدارة الشيركة عن لريق العضيوية
 .2المشياركة
مييجييلييس اإلدارة وحضييييييييور الييجييمييعييييييياا الييعييييامييية
ميييقاوالتميييا ،و لي ي لجميييا ألحكيييام
واالشيييييييتراك
قانون الشيركاا وهذا الرظام ،ويمل ال ً أي اتفا
خ ف ل .
 .3الح ييول قجل اجتماع الجمعية العامة سييجعة أيام
على األقل على الجياناا المالية للشييييركة عن الفترة
المحييياسيييييييجيييية المرمضييييييييييية وتمرير مجلس اإلدارة
وتمرير مراق الحسا اا.
األسيييييييمم المملوكية ليه واألولويية
 .4الت يييييييرف
االكتتاب األسيييمم الجقيقة والسيييرقاا وال يييكوك
و م ًا ألحكام قانون الشركاا وهذا الرظام.
 .5الح يييييول على ن يييييي من موجوداا الشيييييركة عرق
الت فية عق الو اء ما عليما من ديون.
ما يل :
الشركة وجه خا
ويلتزم المساهم
 .1تسييييييقيق األقسييييييال المسييييييتحمة على ما يملكه من
أسييييي يميم عيرييييق حيليول ميواعييييييق االسييييي يتيحيمييييا ود يل
السقاد.
التعويا عن التأخير
 .2د ل الرفمياا الت تكون الشيييييييركية قيق تحملتميا
سييجيل اسييتيفاء األقسييال غير المق وعة من قيمة
أسيييممه ،وللشيييركة الترفيذ على األسيييمم اسيييتيفاء
لحموقما.
 .3ترفييييذ المراراا الت ت يييييييييقرهيييا الجمعيييية العيييامييية
للشركة.
 .4االمتراع عن أي عمل يؤدي إلى اإلضيييييرار الم يييييالن
المييييالييييية أو األد ييييية للشيييييييركيييية وااللتزام تعويا
األضرار الت ترشأ عن مةالفة ل .
 .5اتجيياع المواعييق واإلجراءاا الممررة شيييييييييأن تييقاول
األسمم.
وال يجوز للجمعية العامة للمساهمين الميام ما يل :
 .1زيادة أعجاء المساهم المالية أو زيادة قيمة السمم
االسمية.
الرسيجة المئوية الواج توزيعما من األر ا
 .2إنما
هييذا
ال ييييييييا ييية على المسيييييييياهمين والمحييقدة
الرظام.
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هذا
 .3رض شيرول جقيقة غير الشيرول المذكورة
اليريظييييام تيتيعيليق ييييأحيميييييية اليمسيييييييييياهيم ي حضيييييييور
الجمعياا العامة والت ويت يما.
على أنيييه يجوز الةرو على هيييذا األحكيييام مجول جميل
المسييييياهمين كتا يا أو ت يييييويت إجماع يشيييييترك يه
جميل المسيييييياهمين و عق موا مة هيئة أسييييييوا المال
واسيييييييتيفاء اإلجراءاا ال زمة لتعقيل عمق التأسييييييييس
وهذا الرظام.
 :9تعقيل المادة رقم ( )13من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ال يجوز اصيييييييييقار أسيييييييمم جيييقييييقة يييأقيييل من قيمتميييا
االسيمية ،وإ ا صيقرا أك ر من ل أضييف الفر إلى
االحتييال الميانون عيق و ياء م يييييييرو ياا اإلصيييييييقار،
االكتتيياب ح ييييييييية من
ولكييل مسييييييييياهم األولوييية
األسيييييمم الجقيقة متراسيييييجة مل عقد أسيييييممه وتمرن
لممارسيييييية حق األولوية مقة خمسيييييية عشيييييير يوما من
تاريخ نشر دعوة المساهمين لذل .

يجوز مرار من مجلس إدارة الشييييييركة زيادة رأس المال
حقود رأس المال الم ير ه شيرل سيقاد
الم يقر
رأس المال الم قر الكامل.
ويجوز مرار ي ييقر من الجمعية العامة غير العادية عق
موا ميية الجميياا الرقييا ييية زيييادة رأس مييال الشيييييييركيية
راء على اقترا مسيييج من مجلس
الم ييير ه ،و ل
هذا الشييييييأن،
اإلدارة وتمرير من مراق الحسييييييا اا
على أن يتضييمن المرار ال ييادر زيادة رأس المال ممقار
ولر الزيادة.
ال يجوز زيادة رأس المال الم يييير ه إال إ ا كانت قيمة
األسيييييييمم األصيييييييليية قيق د عيت كياملية ،ويجوز للجمعيية
تحيقييق
العيامية غير العياديية أن تفوض مجلس اإلدارة
تاريخ ترفيذا.
إ ا تمرر زيييادة رأس مييال الشيييييييركيية ،ولم يمييارس عا
أسيمم زيادة رأس
المسياهمين حق أولوية االكتتاب
يما لمن
المال ،يتم تة ييييييص األسيييييمم غير المكتت
لي من مسيييييييياهم الشيييييييركية ،ي ن تجياوزا
يرغي
للجاا االكتتاب عقد األسمم المقروحة تم تة ي ما
على المكتتجين رسجة ما اكتتجوا ه.
كياميل
جميل األحوال الت ال يتم االكتتياب يميا
و
األسييييييييمييم الييجييييقيييييقة جيييياز لييمييجييلييس اإلدارة أن يييمييوم
يما لمسيييييياهمين
تة يييييييص األسييييييمم غير المكتت
يما مللاة
جقد ،وتعتجر األسييمم الجقيقة غير المكتت
موة المانون.

 :10تعقيل المادة رقم ( )14من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يتولى إدارة الشيييييييركيية مجلس إدارة مكون من سيييييييتيية يتولى إدارة الشيييييييركية مجلس إدارة مؤلف من خمسييييييية
أعضيييييياء ،وتكون مقة العضييييييوية ث ة سييييييرواا قا لة أعضيييياء ترتةجمم الجمعية العامة الت ييييويت السييييري،
على أن تكون أغلجية أعضييييياء مجلس إدارة الشيييييركة من
للتجيييقييييق وإ ا تعيييذر انتةييياب مجلس إدارة جيييقييييق
األعضيياء غير الترفيذيين ،وأن يضييم عضييو مسييتمل على
الميعيياد المحييقد لييذل ي اسيييييييتمر المجلس المييا م
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إدارة الشيييييركة لحين زوال األسيييييجاب وانتةاب مجلس األقل على أال يزيق عقد األعضياء المسيتملين على ن يف
أعضاء المجلس.
إدارة جقيق.
و يجوز لكل مسيييييياهم سييييييواء كان شيييييية ييييييا لجيعيا أو
مجلس إدارة الشيييييييركيية
اعتجيياريييا تعيين مم لين لييه
رسجة ما يملكه من أسمم يما ،ويسترزل عقد أعضاء
مجلس اإلدارة المةتيييارين ميييذا القريمييية من مجموع
أعضيييييييياء مجلس اإلدارة الييذين يتم انتةييا مم ،وال يجوز
مجلس اإلدارة
للمسييييييييياهمين اليييذين لمم مم لين
انتةياب ياق
االشيييييييتراك مل المسييييييياهمين ا خرين
حقود ما زاد عن الرسييييجة
أعضيييياء مجلس اإلدارة ،إال
مجلس اإلدارة،
تعيين مم لييييه
المسيييييييتةيييقمييية
ويجوز لمجموعيية من المسيييييييياهمين أن يتحييالفوا يمييا
مجلس اإلدارة
يرمم لتعيين مم يييل أو أك ر عرمم
رسجة ملكيتمم مجتمعة.
و ل
ويكون لمؤالء المم لين ميييا لألعضييييييييياء المرتةجين من
ً
يئوال عن
الحمو والواججييياا ،ويكون المسييييييييياهم مسيييييي
أعمال مم ليه تجاا الشركة ودا ريما ومساهميما.
 :11تعقيل المادة رقم ( )15من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يعين أعضياء مجلس اإلدارة لمقة ث ة سيرواا قا لة تكون مقة عضيييييوية مجلس اإلدارة ث ة سيييييرواا قا لة
للتجيييقييييق ،وإ ا تعيييذر انتةييياب مجلس إدارة جيييقييييق
للتجقيق.
إدارة
الميعاد المحقد لذل اسيييتمر المجلس الما م
أعمال الشيركة إلى حين زوال األسيجاب وانتةاب مجلس
إدارة جقيق.
 :12تعقيل المادة رقم ( )16من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يما عقا أعضياء مجلس اإلدارة المسيتملين ،يشيترل
يييييييفتيييه
عضيييييييو مجلس اإلدارة أن يكون ميييالكي ي ًا
الشييييية يييييية أو أن يكون الشيييييةص الذي يم له مالكا
لعقد من أسيييمم الشيييركة ،ويكون الشيييةص المعروي
ً
يئوال عن أعميال مم لييه تجياا الشيييييييركية ودا ريميا
مسيييييي
ومساهميما.

يرتةيي مجلس اإلدارة – يياالقتراع السيييييييري – ر يسييييييييا
للمجلس ونييا جي ًا للر يس ،ويم ييل ر يس مجلس اإلدارة
ع قاتما مل اللير وأمام المضاء ،إلى جان
الشركة
االخت ييييييييياصييييييييياا األخرى والت يمررهييا المييانون وهييذا
اليريظييييام ،وييعيتيجير تيوقيييعييييه كيتيوقيييل ميجيليس اإلدارة ي
ع قية الشيييييييركية ياللير ،وعلييه ترفييذ قراراا المجلس
وأن يتميق توصييييياته ،ويحل نا الر يس محل الر يس
عرق غيا ه ،أو قيام مانل لقيه من ممارسة اخت اصاته.
ولمجلس اإلدارة أن يوزع العمييل ين أعضييييييييا ييه و م ياً
لقجيعة أعمال الشيييييييركة ولجيعة اللجان المرج مة عره،
كميا يجوز للمجلس أن يفوض أحيق أعضيييييييا يه أو لجرية من
الميام عمل معين أو
ين أعضيا ه أو أحق ًا من اللير
أك ر أو اإلشيييراف على وجه من وجوا نشيييال الشيييركة أو
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مميارسيييييييية عا السيييييييلقياا أو االخت
المرولة المجلس.

يييييييياصيييييييياا

 :13تعقيل المادة رقم ( )17من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ال ييجيوز لير يييس ميجيليس االدارة او الي مين اعضيييييييييياء
المجلس ،ان يجمل ين عضوية مجلس ادارة شركتين
أي عمل من شييييييأنه
مترا سييييييتين ،او ان يشييييييترك
مرا سية الشيركة أو أن يتجر لحسيا ه أو لحسياب غيرا
احق روع الرشيييييال الذي تزاوله الشيييييركة ،واال كان
لمييا ان تقييالجييه ييالتعويا او يياعتجييار العملييياا الت
زاولما لحسييا ه كأنما أحريت لحسيياب الشييركة .ما لم
موا مة الجمعية العامة العادية.
يكن ل

لمجلس اإلدارة أوسيييييييل السيييييييلقيياا إلدارة الشيييييييركيية
والميام جميل األعمال الت تمتضييييييييما إدارة الشيييييييركة
و م ًا ألغراضيييييما ،وال يحق من هذا السيييييلقة إال ما نص
علييه الميانون أو هيذا الرظيام أو قراراا الجمعيية العيامية
أو تعليميياا الجميياا الرقييا ييية ،ويجوز لمجلس اإلدارة
يل ورهن عمياراا الشيييييييركية وعميق الكفياالا والمروض
والييتييحييكيييييم وال ييييييييليين والييتييجييرعيييياا وسييييييييييا يير األعييمييييال
والت ييييييير ييياا الت تمتضييييييييميييا إدارة الشيييييييركييية و مي ي ًا
ألغراضما.

 :14تعقيل المادة رقم ( )18من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

مجلس االدارة ،خلفه يه من
إ ا شييلر مركز عضييو
كان حا ز ًا ألك ر األصييييييواا من المسيييييياهمين الذين لم
يفوزوا عضييييييوية مجلس االدارة  ،وا ا قام مانل خلفه
من يليه  ،ويكمل العضييو الجقيق مقة سييلفة مط أما
ا ا للت المراكز الشييياغرة ر ل المراكز االصيييلية  ،ره
ييتيعييين عيليى ميجيليس االدارة دعيوة اليجيميعيييييية اليعييييامييية
ميعاد شييمرين من تاريخ شييلر آخر
العادية لتجمل
مركز ،وترتح من يمأل المراكز الشاغرة.

يجتمل مجلس اإلدارة سييييييييييت مراا على األقييييل خ ل
السييرة الواحقة مل مراعاة قواعق الحوكمة ال ييادرة
هذا الشييأن ،راءً على دعوة من ر يس مجلس اإلدارة أو
نيا جية عريق غييا يه و لي يأي وسييييييييلية ميا يميا وسيييييييا يل
ل اثران من
االت يال الحقي ة ،ويجتمل ايضي ًا إ ا لل
أعضييييييييا ييه على األقييل وال يكون اجتميياع مجلس اإلدارة
صيييحيح ًا إال إ ا حضيييرا ن يييف عقد األعضييياء على أال يمل
عيقد الحياضيييييييرين عن ث ثية ،ويجوز االجتمياع ياسيييييييتةيقام
وسيييا ل االت يييال الحقي ة ،ويجوز اتةا قراراا التمرير
موا مة جميل أعضاء المجلس.

 :15تعقيل المادة رقم ( )19من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يرتة مجلس اإلدارة االقتراع السيييري ر يسيييا ونا جا
للر يس لميقة ث ة سيييييييرواا على أن ال تز ييق على ميقة
عضيييييييويتممييييا مجلس اإلدارة ،ور يس المجلس هو
الذي يم ل الشييييييركة لقى المضيييييياء وامام اللير وعليه
ترفييذ المراراا الت ي ييييييييقرهيا المجلس ويموم نيا ي
الر يس ممام الر يس عرق غيا ه أو قيام مانل ه.

ت ييييييييييقر قيراراا ميجيليس اإلدارة ييييأغيليجيييييية األعضيييييييييياء
ا تسييييياوا األصيييييواا رجن الجان الذي
الحاضيييييرين،
ييييه الر يس أو من يروب عريييه ،ويكون لمجلس اإلدارة
أمين سييييييير من ين موظف الشيييييييركيية يييقون محيياضييييييير
االجتميياعيياا ويتم توقيعمييا مرييه ومن جميل األعضيييييييياء
الحاضييييرين ،وله التوقيل على الشييييماداا ال ييييادرة عن
اجتماعاا
الشييييركة شييييأن ما تم اتةا ا من قراراا
مجلس اإلدارة ،وللعضو الذي لم يوا ق على قرار اتةذا
محضر االجتماع.
المجلس أن ي جت اعتراضه
الشيركة
ويكون الجتماعاا مجلس اإلدارة سيجل خا
تقون يه محاضييير االجتماع أرقام متتا عة للسيييرة الت
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عمييق يمييا االجتميياع مجير ي ًا ييه مكييان االجتميياع وتيياريةييه
وساعة قايته ونمايته
 :16تعقيل المادة رقم ( )20من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل
من يرشييييين لعضيييييوية مجلس اإلدارة

يج أن تتوا ر
الشرول التالية
ً
 .1أن يكون متمتعا أهلية الت رف.
جريياييية عمو يية
 .2أال يكون قييق سيييييييجق الحكم عليييه
جريمية إ س يالتم يييييييير ،أو
ممييقة للحريية أو
التيقليس ،أو جريمية مةلية يالشيييييييرف ،أو األميانية ،أو
عمو يية مميييقة للحرييية ،سيييييييج ي مةييالفتييه ألحكييام
يكون للشيييييييركيية ر يس ترفيييذي أو أك ر يعيرييه مجلس
قانون الشيييركاا وتعقي ته وال حته الترفيذية ما لم
اإلدارة من أعضيييييييياء المجلس أو من غيرهم ،يرييال ييه
يكن قق رد إليه اعتجارا.
اته وص حياته
إدارة الشركة ،ويحقد المجلس مة
 .3يما عقا أعضييياء مجلس اإلدارة المسيييتملين ،يج
التوقيل عن الشييييركة وال يجوز الجمل ين مر ييييج
يييفة شييية يييية أو يكون الشيييةص
أن يكون مالك ًا
ر يس مجلس اإلدارة والر يس الترفيذي.
الذي يم له مالكا لعقد من أسييييمم الشييييركة ،ويكون
ً
يئوال عن أعمال مم ليه تجاا
الشيةص المعروي مس
الشيييييييركة ودا ريما ومسييييييياهميما ،وإ ا مق عضيييييييو
مجلس اإلدارة أي من الشيييييرول المتمقمة أو غيرها
قانون الشيركاا وتعقي ته
من الشيرول الواردة
وال حتيييه الترفييييذيييية أو الموانين األخرى زاليييت عريييه
صفة العضوية من تاريخ مقان ل الشرل.
 :17تعقيل المادة رقم ( )21من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يمليي حق التوقيل عن الشيييييييركيية على انفراد كييل من إ ا تةلف أحق أعضياء المجلس عن حضيور ث ة جلسياا
ر يس مجلس االدارة او نيييا جيييه ،او الر يس الترفيييذي متتالية قون عذر مشييييييروع جاز اعتجارا مسييييييتمي ً مرار
من مجلس اإلدارة.
ويحقد المجلس ص حياتمم.
 :18تعقيل المادة رقم ( )22من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يج ان يجتمل مجلس اإلدارة سييييت مراا على األقل
خ ل السييرة الواحقة ،وال يكون اجتماع مجلس اإلدارة
صيييحيح ًا إال إ ا حضيييرا ن يييف عقد األعضييياء على ان ال
ييمييييل عييييقد اليحيييياضييييييير يين عين ثي ثيييية ،وييجيوز االجيتيميييياع
اسييييييتةقام وسييييييا ل االت ييييييال الحقي ة ،ويجوز اتةا
قراراا التمرير موا مة جميل أعضاء المجلس.

مجلس اإلدارة ،خلفه يه من
إ ا شيييييلر مركز عضيييييو
كيان حيا ز ًا ألك ر األصيييييييواا من المسييييييياهمين اليذين لم
أخر انتةيياب ،وإ ا
يفوزوا عضيييييييوييية مجلس اإلدارة
قيام ميانل خلفيه من يلييه ،ويكميل العضيييييييو الجيقييق ميقة
سيلفه مط ،أما إ ا للت المراكز الشياغرة ر ل المراكز
األصلية ،نه يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية
ميعياد شييييييمرين من تياريخ
العيامية العياديية لتجتمل
شلر أخر مركز ،وترتة من يمأل المراكز الشاغرة.

 :19تعقيل المادة رقم ( )23من الرظام األساس
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نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ت يييييييييقر قراراا مجلس اإلدارة يييأغلجيييية األعضييييييييياء
ا تسيييياوا األصييييواا رجن الجان الذي
الحاضييييرين
ت جييت ييه محيياضييييييير
يييه الر يس ويعييق سيييييييجييل خييا
جلسياا المجلس ويوقل من قجل األعضياء الحاضيرين
وامين سر المجلس وللعضو الذي لم يوا ق على قرار
اتيةييييذا اليميجيليس ان يي يجييييت اعيتيراضييييييييييه ي ميحضييييييير
االجتماع.

ال يييجييوز ليير يييييس مييجييلييس اإلدارة أو ألي ميين أعضيييييييييياء
المجلس ،أن يجمل ين عضيييوية مجلس إدارة شيييركتين
أي عميل من شيييييييأنيه
متريا سييييييتين ،أو أن يشيييييييترك
مرا سييية الشيييركة أو أن يتجر لحسيييا ه أو لحسييياب غيرا
أحق روع الرشال الذي تزاوله الشركة ،واال كان لما
ان تقيالجيه يالتعويا أو ياعتجيار العمليياا الت زاولميا
لحسييا ه كأنما أجريت لحسيياب الشييركة ،ما لم يكن ل
موا مة الجمعية العامة العادية.
وال يجوز لر يس أو عضييو مجلس اإلدارة ،ولو كان مم ً
لشييييييةص لجيع أو اعتجاري ،أن يسييييييتلل المعلوماا
الح ييول على ا قة
الت وصييلت إليه حكم مر ييجه
لرفسه أو لليرا.
أسيييييييمميه
ويجوز لعضيييييييو مجلس اإلدارة الت يييييييرف
المجلس ،و ل دون إخ ل
الشييركة أثراء عضييويته
عليمييا
األسيييييييمم المر يييييييو
ميود الت يييييييرف
قانون الشركاا وهذا الرظام.
وال ييجيوز ألعضيييييييييياء ميجيليس اإلدارة أن ييف ييييي يحيوا إليى
غير اجتماعاا الجمعية العامة أو إلى
المسييييياهمين
اللير عمييا وقفوا عليييه من أسيييييييرار الشيييييييركيية سيييييييج ي
مجاشييييرتمم إلدارتما وإال وج عزلمم ومسيييياءلتمم عن
تعويا األضرار الراتجة عن المةالفة.
مجلس اإلدارة أو
وال يجوز أن يكون لمن لييه مم ييل
لر يس أو أحيق أعضييييييياء مجلس اإلدارة أو أحيق أعضييييييياء
اإلدارة الترفييييذيييية أو أزواجمم أو أقيييار مم من اليييقرجييية
العمود
ال انية م يييييييلحة مجاشيييييييرة أو غير مجاشيييييييرة
والت يييير اا الت تجرم مل الشييييركة أو لحسييييا ما إال إ ا
ترخيص ي قر عن الجمعية العامة العادية.
كان ل

 :20تعقيل المادة رقم ( )24من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

إ ا تةلف أحيييق أعضيييييييييياء المجلس عن حضيييييييور ث ة ال يجوز تميقير مجموع مكيا يرا ر يس وأعضييييييياء مجلس
عق
جلسيييييييياا متتييالييية ييقون عييذر مشيييييييروع جيياز اعتجييارا اإلدارة أك ر من عشييييرة الما ة من الر ن ال ييييا
اسييترزال االسييتم ك واالحتيالياا وتوزيل ر ن ال يمل
مستمي مرار من مجلس اإلدارة.
عن خمسييييية الما ة من رأس المال على المسييييياهمين،
ومل ل يجوز توزيل مكا أة سيييييروية ال تزيق على سيييييتة
آالف دييرييييار لير يييس ميجيليس اإلدارة ،وليكييييل عضيييييييو مين
أعضيياء هذا المجلس من تاريخ تأسيييس الشييركة لحين
تحميق األر ا الت تسيييييمن لما توزيل المكا را ،و ما
لما ن ييت عليه الفمرة السييا مة ،ويجوز مرار ي ييقر من
الجمعية العامة العادية للشركة است راء عضو مجلس
اإلدارة المسيييييتمل من الحق األعلى للمكا را المذكورة،
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ويلتزم مجلس اإلدارة تمقيم تمرير سيييييروي يعرض على
الجمعيية العيامية العياديية للشيييييييركية للموا مية علييه ،على
أن يتضيييييييمن على وجيه دقيق يياني ًا مف يييييي ً عن المجيال ،
والمرا ل ،والمزايا الت ح ييييل عليما مجلس اإلدارة أي ًا
كانت لجيعتما ومسماها.
 :21تعقيل المادة رقم ( )25من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ال يجوز تمقير مجموع مكا را أعضييييياء مجلس االدارة
عييق
ييأك ر من عشيييييييرة ييالمييا يية من الر ن ال ييييييييا
اسيترزال االسيتم ك واالحتيالاا وتوزيل ر ن ال يمل
عن خمسييية الما ة من رأس المال على المسييياهمين
أو أي نسييجة أعلى يرص عليما عمق الشييركة .ومل ل
يجوز توزيل مكا أة سروية ال تزيق على ستة آالف ديرار
لر يس مجلس اإلدارة ولكيل عضيييييييو من أعضييييييياء هيذا
المجلس من تياريخ تيأسييييييييس الشيييييييركية لحين تحميق
االر يا الت تسيييييييمن لميا توزيل المكيا يرا و ميا لميا
ن ييييت عليه الفمرة السييييا مة .ويجوز مرار ي ييييقر من
الجمعيية العيامية العياديية للشيييييييركية اسيييييييت رياء عضيييييييو
مجلس االدارة المسيييييييتميل من الحيق االعلى للمكيا يرا
الميذكور .ويلتزم مجلس االدارة تميقيم تمرير سيييييييروي
يعرض على الجمعية العادية للشييييركة للموا مة عليه
على ان يتضيييييييمن على وجييه دقيق يييانييا مرف يييييي عن
المجيال والمريا ل والمزاييا الت ح يييييييل عليميا مجلس
االدارة أيا كانت لجيعتما ومسماها.

ر يييس ميجيليس اإلدارة وأعضييييييييييا ا مسيييييييؤوليون تيجيييياا
الشييييركة والمسيييياهمين واللير عن جميل أعمال الل
وإسيياءة اسييتعمال السييلقة ،وعن كل مةالفة للمانون
اإلدارة.
أو لمذا الرظام ،وعن الةقأ
وال يحول دون إقيييامييية دعوى المسيييييييؤوليييية اقتراع من
الجمعييية العيياميية ي راء ميية مجلس اإلدارة ،وال يجوز
الت يييييويت على
ألعضييييياء مجلس اإلدارة االشيييييتراك
قراراا الجمعييية العيياميية الةيياصيييييييية ي راء متمم من
المسيييييؤولية عن إدارتمم أو الت تتعلق مرفعة خاصييييية
لمم أو ألزواجمم أو أقار مم من القرجة األولى أو ة ف
قا م يرمم و ين الشركة.
الفمرتين
عليمييا
وتكون المسيييييييؤولييية المر يييييييو
السيا متين إما مسيؤولية شية يية تلحق عضيو الذاا،
وإما مشييييتركة يما ين أعضيييياء مجلس اإلدارة جميع ًا،
و الحيالية األخيرة يكون األعضييييييياء مسيييييييؤولين جميع ًا
على وجيييه التضيييييييييامن يييأداء التعويا ،إال من اعترض
مرمم على المرار الذي رت المسيييييؤولية و كر اعتراضييييه
المحضر.
وللشيييييييركيية أن تر ل دعوى المسيييييييؤولييية على أعضيييييييياء
مجلس اإلدارة سيييج األخقاء الت ترشيييأ عرما أضيييرار
دور الت يييييييفيية تولى
للشيييييييركية ،ي ا كيانيت الشيييييييركية
الم ف ر ل القعوى.
ولكل مسيييياهم أن ير ل دعوى المسييييؤولية مرفرد ًا نيا ًة
حالة عقم قيام الشييييييركة ر عما ،و
عن الشييييييركة
هذا الحالة يج اخت ام الشركة ليحكم لما التعويا
إن كييييان لييييه ميميتيا ،وييجيوز ليليمسيييييييييياهيم ر يل دعيواا
الشة ية التعويا إ ا كان الةقأ ألحق ه ضرر ًا.

 :22تعقيل المادة رقم ( )26من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

لمجلس اإلدارة أوسيييييييل السيييييييلقياا إلدارة الشيييييييركية ال يتحمل أعضياء مجلس اإلدارة سيج قياممم ممام
والميام جميل األعمال الت تمتضيييييما إدارة الشييييركة وظييا فمم ضيييييييمن حييقود صيييييي حيتمم المييانونييية ييأييية
و ما ألغراضييما ،وال يحق من هذا السييلقة إال ما نص مسئولية شة ية يما يتعلق التزاماا الشركة.
عليييييه المييييانون أو هييييذا الرظييييام أو قراراا الجمعييييية
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العامة ،ويجوز لمجلس اإلدارة يل عماراا الشيركة أو
رهرما أو عمق الكفاالا أو المروض والتحكيم وال يلن
والتجرعاا راء على ما تمتضيه م لحة الشركة.
 :23تعقيل المادة رقم ( )27من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يمل حق التوقيل عن الشركة على انفراد كل من ر يس
ال يلتزم أعضييييياء مجلس اإلدارة أي التزام شييييية ييي ي
يما يتعلق تعمقاا الشيركة سيج قياممم ممام مجلس اإلدارة أو نييا جييه ،أو الر يس الترفيييذي حسييييييي
حياا المحقدة له من مجلس اإلدارة.
ال
وظا فمم ضمن حقود وكالتمم.
 :24تعقيل المادة رقم ( )28من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ر يس مجلس االدارة وأعضيييييييييا ا مسيييييييئولون تجييياا يكون للشيييييييركييية ر يس ترفييييذي أو أك ر يعيريييه مجلس
اإلدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم ،يرال ه إدارة
الشركة والمساهمين واللير عن جميل أعمال الل
وإساءة استعمال السلقة ،وعن كل مةالفة للمانون الشيييركة ،ويحقد المجلس مة ييي ييياته وصييي حياته
اإلدارة .وال يحول التوقيل عن الشركة.
أو لعمييق الشيييييييركيية ،وعن الةقييأ
دون اقيياميية دعوى المسيييييييئولييية اقتراع من الجمعييية
العيامية ي راء مية مجلس االدارة ،وال يجوز ألعضييييييياء
الت يييييويت على قراراا
مجلس االدارة االشيييييتراك
اليجيميعيييييية اليعيييياميييية اليةيييياصيييييييييية ييي يراء ميتيميم مين
المسييؤولية عن إدارتمم أو الت تتعلق مرفعة خاصيية
لمم أو ألزواجمم وأقيارهم من اليقر جية األولى أو ة ف
قا م يرمم و ين الشركة.
 :25تعقيل المادة رقم ( )29من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ترعميق الجمعيية العيامية العياديية السيييييييرويية رياء على
دعوة من مجلس اإلدارة خ ل ال ثيية أشيييييييمر التيياليية
الزمييان والمكييان
النتميياء السيييييييريية المييالييية ،و ل ي
اللييذين يعيرممييا عمييق الشيييييييركيية ،وللمجلس أن يييقعو
الجمعية ل جتماع كلما دعت الضييرورة إلى ل  ،وعلى
مجلس اإلدارة أن يوجيه دعوة الجمعيية ل جتمياع رياء
على لل مسيييييج من عقد من المسييييياهمين يملكون
عشرة المئة من رأس مال الشركة ،أو راء على لل
مراق الحسييا اا ،و ل خ ل خمسيية عشيير يوما من
تياريخ القلي  ،وتعيق جيقول األعميال الجمية الت تيقعو
إلى االجتماع.

ترعمق الجمعية العامة العادية السيروية راءً على دعوة
من مجلس اإلدارة خ ل ال ثية أشيييييييمر التياليية النتمياء
الزميييان والمكيييان الليييذين
السيييييييرييية المييياليييية ،و لي ي
يعيرممييا مجلس اإلدارة ،وللمجلس أن يييقعو الجمعييية
العيامية ل جتمياع كلميا دعيت الضيييييييرورة إلى لي  ،وعلى
مجلس اإلدارة أن يوجيه دعوة الجمعيية العيامية ل جتماع
راء على لل مسج من عقد من المساهمين يملكون
ما ال يمل عن عشييييرة الما ة من رأس مال الشييييركة ،أو
ريياء على للي مراقي الحسييييييييا يياا ،و لي خ ل واحييق
وعشييرين يوم ًا من تاريخ القل  ،وتعق الجمة الت تقعو
إلى االجتماع جقول األعمال.
ويتولى ر يس الجمعيييية العيييامييية وأمين سييييييير مجلس
اإلدارة وأحق المسييياهمين الحاضيييرين من األقلية تقوين
قراراا الجمعييية العيياميية وتحفظيياا المسيييييييياهمين إن
وجييقا والم يييييييييادقيية عليمييا وتمييقيم تمرير ًا حول هييذا
المراراا والتحفظاا إلى الوزارة.
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ويسييييييري على إجراءاا دعوة الجمعية العامة ون يييييياب
الحضيييييييور والت يييييييويييت األحكييام الةيياصييييييييية ييالجمعييية
قانون الشيييييركاا
عليما
التأسييييييسيييييية المر يييييو
وتعقي ته.
 :26إضا ة مادة مستحقثة رقم (  )30للرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

مادة مستحقثة

نص المادة عق التعقيل
توجيييه اليييقعوة إلى المسييييييييياهمين لحضيييييييور اجتمييياعييياا
الجمعيييية العيييامييية من قجيييل مجلس اإلدارة أييييا كيييانيييت
صيييفتما ،متضيييمرة جقول األعمال وزمان ومكان انعماد
االجتماع أي وسيلة من وسا ل االت ال التالية:
صيييييييحيفتين يوميتين ت ييييييييقران يياللليية
 -1اإلع ن
العر ية ،ويج أن يح ل اإلع ن مرتين على أن يتم
المرة ال انية عق مضيييي مقة ال تمل عن
اإلع ن
سيييييييجعية أييام من تياريخ نشييييييير اإلع ن األول ،وقجيل
انعماد االجتماع سجعة أيام على األقل.
 -2تسيييييليم القعوة اليق إلى المسييييياهمين أو من يروب
عرمم قيانونيا قجيل موعيق االجتمياع يوم على األقيل،
ويؤشر على صورة القعوة ما يفيق االست م.
 -3أي وسييييييييلية أخرى من وسيييييييا يل االت يييييييال الحيقي ية
المجيرة ال حة الترفيذية لمانون الشيييركاا وما قق
يقرأ على ال حية وقيانون الشيييييييركياا من تعيقي ا
مستمج ً
هذا الشأن.
ويجوز أن تتضمن القعوة الموجمة لعمق االجتماع األول
تحيقييق موعيق االجتمياع ال يان حيال عيقم اكتميال ن ييييييياب
االجتمييياع األول ،ويجييي اخقيييار وزارة التجيييارة كتيييا ييييا
جيقول االعميال و ميعياد ومكيان االجتمياع قجيل انعميادا
سجعة ايام على االقل و ل لحضور مم لما ،وال يترت
على عييقم حضيييييييور مم ييل الوزارة عييق اخقييارهييا ق ن
االجتماع.

 :27تعقيل المادة رقم ( )31من الرظام األساس
نص المادة عق التعقيل
نص المادة قجل التعقيل
لكل مسياهم أيا كان عقد اسيممه حق حضيور الجمعية لكل مسييياهم أي ًا كان عقد أسيييممه حق حضيييور الجمعية
العيامية ،ويكون ليه عيقد من االصيييييييواا يسيييييييياوي عيقد العيياميية ،ويكون لييه عييقد من األصيييييييواا يسيييييييياوي عييقد
االصيييييواا الممررة لذاا الفئة من األسيييييمم ،وال يجوز األصيييييييواا الممررة لييذاا الفئيية من األسيييييييمم ،ويم ييل
الم ييييييير والمحجوز عليمم المم لون عرمم قييانون ي ًا ،وال
للمسيييييياهم الت ييييييويت عن نفسييييييه أو عمن يم له
المسيييييييا يل الت تتعلق مرفعية خياصيييييييه ليه ،أو ة ف يجوز للمسيياهم الت ييويت عن نفسييه أو عمن يم له
قا م يره و ين الشييركة ،ويمل ال كل شييرل او قرار المسييا ل الت تتعلق مرفعة خاصيية له ،أو ة ف قا م
يره و ين الشيركة ،ويمل ال ً كل شيرل أو قرار يةالف
يةيييياف لييي  ،ويجيوز لليمسيييييييييياهم ان يوكييييل غييرا
الحضيييييور عره
او تفويا ل  ،ويجوز للمسييييياهم أن يوكل غيرا
ممتضيييى توكيل خا
الحضيييور عره و ل
أو تفويا تعقا الشييييركة
ممتضييييى توكيل خا
تعقا الشيركة لمذا اللرض .ويجوز لمن يقع حما على و ل
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سيجل مسياهم
االسيمم يتعارض مل ما هو ثا ت
الشركة ان يتمقم الى قاض االمور الوقتية الست قار
أمر على عريضيييية حرمان االسييييمم المترازع عليما من
الت ييييويت لمقة يحقدها الماضيي ي ا مر لحين الف ييييل
موضييوع الرزاع من قجل المحكمة المةت يية و ل
و ييمييييا ليياجييراءاا الييمييمييررة ي قييييانييون الييمييرا ييعييياا
المقنية والتجارية.

ليمييييذا اليليرض ،وييجيوز ليمين يييييقعي حيمييييا عيليى االسييييي يميم
سيييجل مسييياهم الشيييركة
يتعارض مل ما هو ثا ت
ان يتمقم الى قاض ي االمور الوقتية السييت ييقار أمر على
عريضييية حرمان االسيييمم المترازع عليما من الت يييويت
موضيييوع
لمقة يحقدها الماضييي ا مر لحين الف يييل
اليريزاع مين قيجييييل اليميحيكيميييية اليميةيت يييييييييية و لييي و يمييييا
لياجيراءاا اليميميررة ي قييييانيون اليميرا يعيييياا اليمييييقنييييية
والتجارية.

 :28إضا ة مادة مستحقثة رقم (  )32للرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

مادة مستحقثة

نص المادة عق التعقيل
يحفا لقى وكالة مماصيييية،
يكون للشييييركة سييييجل خا
تميق يه أسيييماء المسييياهمين وجرسيييياتمم ومولرمم
وعيقد األسيييييييمم المملوكية لكيل مرمم ونوعميا والميمية
سييييييجيل
الميق وعية عن كيل سيييييييمم ،ويتم التيأشيييييييير
المسياهمين أي تلييراا تقرأ على الجياناا المسيجلة
ييه و ميا لميا تتلمياا الشيييييييركية أو وكيالية الممياصييييييية من
ياناا ولكل ي شييييييأن أن يقل من الشييييييركة أو وكالة
المماصة تزويقا جياناا من هذا السجل.

 :29تعقيل المادة رقم ( )33من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

تسييييييري على الر يييييياب الواج توا را ل ييييييحة انعماد تسيييييييري على الر ييييييياب الواجي توا را ل ييييييحية انعمياد
يييييييفتمييا المةتلفيية وعلى األغلجييية
يييييييفتمييا المةتلفيية وعلى األغلجيية الجمعييية العيياميية
الجمعييية العيياميية
ال زمة التةا المراراا أحكام قانو الشركاا التجارية .الي زميييية التيةييييا اليميراراا أحيكييييام قييييانيون الشيييييييركييياا
وتعقي ته وال حته الترفيذية.
 :30إضا ة مادة مستحقثة رقم (  )35للرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل
مادة مستحقثة

نص المادة عق التعقيل
يرأس اجتمياع الجمعيية العيامية ر يس مجلس اإلدارة أو
نيا جيه أو من يرتيق يه مجلس اإلدارة ليذلي اللرض أو من
ترتةجه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.

 :31تعقيل المادة رقم ( )36من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ييييييفية عياديية مرة على األقيل
ترعميق الجمعيية العيامية
السييييييرية رياء على دعوة مجلس اإلدارة خ ل ث ثية
أشييييمر من انتماء السييييرة المالية للشييييركة ولمجلس
اإلدارة دعوة هيذا الجمعيية كلميا للي الييه لي عيقد
من المسيييياهمين يملكون ما ال يمل عن  %10من راس
المال.

مل مراعياة أحكيام الميانون وتعليمياا الجمياا الرقيا يية،
اجتماعما السييييروي
تةتص الجمعية العامة العادية
اخت ياصيما،
المسيا ل الت تقخل
اتةا قراراا
ما يل :
وعلى وجه الة و
 .1تمرير مجلس اإلدارة عن نشييييييال الشييييييركة ومركزها
المال للسرة المالية المرتمية.
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كما ترعمق الجمعية العامة أيضا إ ا للجت ل
التجارة وال راعة.

وزارة

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

الحسيييييييييا ييياا عن الجييييانييياا المييياليييية

تمرير مراقي ي
للشركة.
تمرير ييأييية مةييالفيياا رصييييييييقتمييا الجميياا الرقييا ييية
وأوقعيت شيييييييأنميا جزاءاا (مياليية وغير مياليية) على
الشركة.
الجياناا المالية للشركة.
اقتراحاا مجلس اإلدارة شأن توزيل األر ا .
إ راء مة أعضاء مجلس اإلدارة.
انتةياب أعضيييييييياء مجلس اإلدارة أو عزلمم ،وتحيقييق
مكا رتمم.
تعيين مراق حسييييا اا الشييييركة ،وتحقيق أتعا ه أو
ل .
تفويا مجلس اإلدارة
تمرير التعيام ا الت تميت أو سيييييييتتم مل األلراف
اا ال يييييييليية ،وتعرف األلراف اا ال يييييييليية لجمي ًا
لمجادئ المحاسجة القولية.

 :32تعقيل المادة رقم ( )37من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

الموانين
عليييه
يييييييفة عادية كل مل عييقم اإلخ ل مييا هو مر يييييييو
تةتص الجمعية العامة المرعمقة
ميا يتعلق يأمور الشيييييييركية عيقا ميا احتفا يه الميانون أو اا ال يييييييليية المعمول مييا ،يتمييقم مجلس اإلدارة إلى
يفة عادية جميل التمارير
فة غير عادية الجمعية العامة المرعمقة
هذا الرظام للجمعية العامة مرعمقة
المقلو ة من الجماا الرقا ية.
فتما جمعية تأسيسية.
أو
 :33تعقيل المادة رقم ( )38من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يتمييقم مجلس اإلدارة إلى الجمعييية العيياميية مرعمييقة
فة عادية تمريرا يتضمن يانا وا يا عن سير أعمال
الشيييييييركيية وحييالتمييا المييالييية واالقت ييييييييادييية وميزانييية
الشيييركة ،و يانا لحسييياب األر ا والةسيييا ر ،و يانا عن
مكيييا يييرا مجلس اإلدارة وأجور المراقجين ،واقتراحي ي ًا
توزيل األر ا .

يجوز مرار ي يييقر عن الجمعية العامة العادية للشيييركة
إقالة ر يس أو عضيييو أو أك ر من أعضييياء مجلس اإلدارة
أو حييل مجلس إدارة الشيييييييركيية وانتةيياب مجلس جييقيييق
ييريييياء عييلييى اقييتييرا يييمييييقم ييييذلييي ميين عييييقد ميين
و لييي
المسييييييييياهمين يملكون مييياال يميييل عن ر ل رأس ميييال
الشركة الم قر.
وعرييق صييييييييقور قرار حييل مجلس اإلدارة ،وتعييذر انتةيياب
اا االجتمياع يكون للجمعيية العيامية
مجلس جيقييق
تسييييييييير أمور
أن تمرر إميا أن يسيييييييتمر هيذا المجلس
الشيييييييركيية إلى حين انتةيياب المجلس الجييقيييق أو تعيين
لجرية إداريية مؤقتية تكون مممتميا األسيييييييياسييييييييية دعوة
الجمعيية العيامية النتةياب المجلس الجيقييق ،و لي خ ل
شمر من تعييرما.
وعلى مجلس االدارة ترفييذ قراراا الجمعيية العيامية ميا
لم تكن تل المراراا مةالفة للمانون أو عمق التأسيس
أو هييييذا الييرييظييييام ،وعييلييى مييجييلييس االدارة اعييييادة عييرض

Page 14 of 25

المراراا المةيالفية على الجمعيية العيامة
القعوة له لمراقشة اوجه المةالفة.

اجتمياع يتم

 :34تعقيل المادة رقم ( )39من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل
مل مراعييياة أحكيييام الميييانون وعميييق الشيييييييركييية تةتص
اجتماعما السروي اتةا
الجمعية العامة العادية
اخت ياصيما وعلى
المسيا ل الت تقخل
قراراا
ما يل - :
وجه الة و
 .1تمرير مجلس االدارة عن نشييال الشييركة ومركزها
المال للسرة المالية المرتمية.
 .2تمرير مراق ي الحسييييييييا يياا عن الجيييانيياا المييالييية
للشركة.
 .3تمرير يأيية مةيالفياا رصييييييييقتميا الجمياا الرقيا يية
وأوقعت شأنما جزاءاا على الشركة.
 .4الجياناا المالية للشركة.
 .5اقتراحاا مجلس االدارة شأن توزيل االر ا .
 .6ا راء مة أعضاء مجلس االدارة.
 .7انتةياب اعضييييييياء مجلس االدارة أو عزلمم وتحيقييق
مكا رتمم.
 .8تعيين مراق حسيا اا الشيركة ،وتحقيق اتعا ه أو
ل .
تفويا مجلس االدارة
 .9تعيين هيئة الرقا ة الشيييرعية الرسيييجة للشيييركاا
الت تعمييل و ق احكييام الشيييييييريعيية االسيييييي مييية،
وسماع تمرير تل الميئة.
 .10تمرير التعام ا الت تمت أو سييييتتم مل االلراف
اا ال ييييييلة ،وتعرف االلراف اا ال ييييييلة لجما
لمجادئ المحاسجة القولية.

نص المادة عق التعقيل
األحوال الت يجوز يميا عميق الجمعيية العيامية رياءاً
على لل مسييج من عقد المسيياهمين يملكون عشييرة
المئة من رأس مال الشيييركة ،أو راء على لل مراق
الحسيييييييا ياا أو وزارة التجيارة يضيييييييل جيقول األعميال من
لل انعماد الجمعية العامة.
وال يجوز للجمعية العامة العادية مراقشييية موضيييوعاا
جييقول األعمييال إال ا ا كييانييت من األمور
غير مييقرجيية
العياجلية الت لرأا عيق إعيقاد الجيقول أو تكشييييييفيت
اثرياء االجتمياع ،أو إ ا للجيت لي إحيقى الجمياا الرقيا ية
أو مراق الحسييييا اا أو عقد من المسيييياهمين يملكون
خمسييييية الما ة من رأسيييييمال الشييي يركة ،وإ ا تجين أثراء
المريياقشيييييييية عييقم كفيياييية المعلوميياا المتعلميية جعا
المسيييييييا يل المعروضييييييية ،تعين تيأجييل االجتمياع لميقة ال
لي ي عيييقد من
تزييييق عن عشيييييييرة أييييام عميييل إ ا للي ي
المسييياهمين يم لون ر ل أسيييمم رأس المال الم يييقر،
ويرعميييق االجتمييياع المؤجيييل دون الحييياجييية إلى اجراءاا
جقيقة للقعوة.

 :35تعقيل المادة رقم ( )40من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ييييييفية غير عياديية رياء على دعوة من
تجتمل الجمعيية
مجلس اإلدارة ،أو راء على لل كتا من مساهمين
يملكون ما ال يمل عن  % 15من رأس مال الشركة.
وإ ا ليم ييميم ميجيليس اإلدارة ييييقعيوة اليجيميعيييييية خي ل
عليمييا ييالفمرة السييييييييا ميية تموم
المييقة المر يييييييو
ً
الوزارة ياليقعوة ل جتمياع خ ل ميقة  15يوميا من تياريخ
الفمرة السا مة.
انتماء المقة المشار إليما
يجي ي الح يييييييول على موا مييية الوزارة إ ا كيييان المرار
متعلم ًا اسيييييم الشيييييركة أو أغراضيييييما أو رأس مالما،
يما عقا زيادة رأس المال عن لريق إصيييييقار أسيييييمم

يييييييفية غير العياديية رياء على
تجتمل الجمعيية العيامية
دعوة من مجلس اإلدارة ،أو راءً على لل مسيييييج من
مسيياهمين يم لون خمسيية عشيير الما ة من رأس مال
الشييييركة الم ييييقر أو من وزارة التجارة وال ييييراعة ،و
هيذا الحيالية يجي على مجلس اإلدارة أن ييقعو الجمعيية
العامة غير العادية ل جتماع خ ل ث ثين يوم ًا من تاريخ
تمقيم القل .
وإ ا لم يمم مجلس اإلدارة يقعوة الجمعيية العيامية غير
عليما الفمرة السيا مة
العادية خ ل المقة المر يو
تموم وزارة التجيارة وال ييييييرياعية ياليقعوة ل جتمياع خ ل
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ممييا ييل أر ييا حممتمييا الشيييييييركيية أو نتيجيية إضيييييييييا يية
احتيالاتما الجا ز استعمالما إلى رأس المال.
مل مراعياة االخت ييييييياصييييييياا األخرى الت يرص عليميا
المانون.
تةتص الجمعييية العيياميية غير العييادييية ييالمسيييييييييا ييل
التالية:
 .1تعقيل عمق الشركة.
 .2يل كل المشييروع الذي قامت من أجله الشييركة أو
الت رف يه أي وجه آخر.
 .3حل الشركة أو انقماجما أو تحولما أو انمسامما.
 .4زيادة رأس مال الشركة أو تةفيضه.
كييل قرار ي ييييييييقر عن الجمعييية العيياميية غير العييادييية ال
يكون نا ذا إال عق اتةا إجراءاا الشمر.
ويج الح يييول على موا مة وزارة التجارة وال يييراعة
إ ا كان المرار متعلما اسييييم الشييييركة أو أغراضييييما أو
رأسمالما.

مقة خمسيية عشيير يوم ًا من تاريخ انتماء المقة المشييار
الفمرة السا مة.
إليما
وال يكون اجتمياع الجمعيية العيامية غير العياديية صيييييييحيحياً
ما لم يحضيييرا مسييياهمون يم لون ث ثة أر اع رأس مال
ا لم يتوا ر هذا الر ييييياب وجمت
الشيييييركة الم يييييقر،
ً
اليقعوة إلى اجتمياع ثيان يكون صيييييييحيحيا إ ا حضيييييييرا من
يم يل أك ر من ن يييييييف رأس الميال الم يييييييقر ،وت يييييييقر
المراراا أغلجية تزيق على ن ييييف مجموع أسييييمم رأس
مال الشركة الم قر.
وتسيييييييري على الجمعييية العيياميية غير العييادييية األحكييام
المتعلمية يالجمعيية العيامية العياديية مل مراعياة األحكيام
هذا الرظام.
عليما
المر و

 :36تعقيل المادة رقم ( )41من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

توزيل األر ا ال ا ية على الوجه ا ت - :
أوال :يمتقل ( %10عشييييرة الما ة) تة ييييص لحسيييياب
االحتيييال اإلججيياري (يجوز للجمعييية العمومييية وقف
هيذا االقتقياع إ ا زاد االحتييال اإلججياري عن ن يييييييف
رأس مال الشركة).
ثاني ًا :يمتقل ( % 5خمسييية الما ة) تة يييص لحسييياب
مؤسيييييييسييييييييية الكوييييت للتميييقم العلم ال يييييييييادر ميييا
المرسوم المؤرخ  1976/12/12م.
ثيال ي ًا :يمتقل ( % 10عشيييييييرة يالميا ية) أخري تة يييييييص
لحسييييييياب االحتييال االختيياري ويوقف هيذا االقتقياع
مرار من الجمعييية العيياميية العييادييية ريياء على اقترا
مجلس اإلدارة ،ويجوز أن يمتقل سيييرويا ،مرار ي يييقر
من الجمعيية العيامية العياديية رياء على اقترا مجلس
االدارة نسييييييجية ال تز ييق على  %10من األر يا ال يييييييا يية
ليتيكيويين احيتييييييالي اخيتيييييياري يية يييييييص ليألغيراض اليت
تحقدها الجمعية.
را عي ًا :يمتقل جزء من األر يا رياء على اقترا مجلس
اإلدارة وتمررا الجمعييية العيياميية لمواجميية االلتزاميياا
المترتجة على الشيركة موج قوانين العمل ،وال يجوز
توزيل هذا األموال على المساهمين.
خامسييي ي ًا :يمتقل المجل ال زم لتوزيل ح ييييية أولى من
األر ا ققرها  % 5للمسياهمين عن المق وع من قيمة
اسمممم.

مل مراعيياة االخت يييييييياصيييييييياا األخرى الت يرص عليمييا
قيانون الشيييييييركياا وتعليمياا الجمياا الرقيا يية ،تةتص
الجمعية العامة غير العادية المسا ل التالية:
 .1تعقيل عمق الشركة.
 .2يل كل المشيييييروع الذي قامت من أجله الشيييييركة أو
الت رف يه أي وجه آخر.
 .3حل الشركة أو انقماجما أو تحولما أو انمسامما.
 .4زيادة رأس مال الشركة أو تةفيضه.
وكييل قرار ي ييييييييقر عن الجمعييية العيياميية غير العييادييية ال
يكون نا ذا إال عق اتةا إجراءاا الشمر.
ويجي ي الح يييييييول على موا مييية الوزارة إ ا كيييان المرار
متعلما اسيم الشيركة أو أغراضيما أو رأس مالما ،يما
عقا زيادة رأس المال عن لريق إصيييييقار أسيييييمم مما ل
أر يا حممتميا الشيييييييركية أو نتيجية إضيييييييا ية احتييالياتميا
الجا ز استعمالما إلى رأس المال.
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سيييييييييادسيييييييي ًا :يوزع الجيياق من األر ييا عييق ليي على
األر ا أو يرحل راء
المسيياهمين كح يية إضييا ية
على اقترا مجلس اإلدارة إلى السيييييييريييية الممجليييية أو
ية يييص إلنشييياء مال ل حتيال أو مال ل سيييتم ك
غير عادي.
 :37تعقيل المادة رقم ( )42من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل
تق ل ح ص األر ا إلى المساهمين
المواعيق الت يحقدها مجلس اإلدارة.

نص المادة عق التعقيل
المكان و

تجقأ السييرة المالية للشييركة من أول يراير وترتم
ديسمجر من كل عام.

31

 :38تعقيل المادة رقم ( )43من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يسيييييييتعمييل المييال االحتيييال ريياء على قرار مجلس
اإلدارة يميا يكون او ى م يييييييالن الشيييييييركية وال يجوز
توزيل االحتيييال االججيياري على المسيييييييياهمين وانمييا
يجوز اسييتعماله لتأمين توزيل أر ا على المسيياهمين
السييييييرواا الت ال تسييييييمن يما أر ا
ت ييييييل % 5
الشيييييييركيية تييأمين هييذا الحييقو للجمعييية العيياميية وقف
االقتقييياع ل حتييييال إ ا زاد على ن يييييييف رأس مي يال
الشييييركة ،كما يجوز لما ان تمرر اسييييتعمال ما زاد على
الوجوا الت تراهيييا صيييييييييالن الشيييييييركييية
هيييذا الحيييق
ومساهميما.

يمتقل سييرويا مرار ي ييقر من الجمعية العامة العادية
راء على اقترا مجلس اإلدارة ،نسجة ال تمل عن عشرة
يالميا ية من األر يا ال يييييييا يية لتكوين احتييال إججياري
للشركة.
ويجوز للجمعيييية العيييامييية وقف هيييذا االقتقييياع إ ا زاد
االحتيييال اإلججيياري على ن يييييييف رأس مييال الشيييييييركيية
الم قر.
تلقيية
وال يجوز اسيييييييتةيقام االحتييال اإلججياري إال
خسيا ر الشيركة أو لتأمين توزيل أر ا على المسياهمين
رسيييييييجيية ال تزيييق على خمسيييييييية ييالمئيية من رأس المييال
السيييييييرواا الت ال تسيييييييمن يميييا أر يييا
الميييق وع
سييييج عقم وجود
الشييييركة توزيل هذا الرسييييجة ،و ل
احتييييال اختيييياري يسيييييييمن توزيل هيييذا الرسيييييييجييية من
األر ا .
ويجي أن يعيياد إلى االحتيييال اإلججيياري مييا اقتقل مرييه
عرقما تسيييييمن ذل أر ا السيييييرواا التالية ،مالم يكن
هذا االحتيال يزيق على ن ف رأس المال الم قر.

 :39تعقيل المادة رقم ( )44من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

تودع أموال الشيييييييركية الرميقيية ليقى ري او عيقة روك يجوز أن يمتقل سيرويا مرار ي يقر من الجمعية العامة
يعيرميييا مجلس اإلدارة ويحيييقد مجلس اإلدارة الحيييق العياديية رياءً على اقترا مجلس اإلدارة ،نسييييييجية ال تز ييق
على عشرة الما ة من األر ا ال ا ية لتكوين احتيال
األعلى من الميال الرميقي اليذي يجوز ألمين ال ييييييريقو
اختيييياري ية يييييييص لألغراض الت تحيييقدهيييا الجمعيييية
الشركة.
ان يحفا ه
العامة.
 :40تعقيل المادة رقم ( )45من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل
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يمتقل سيييييروي ًا من األر ا غير ال يييييا ية نسيييييجة مئوية
المسيييييييييا يييل األتيييية ال ترظرهيييا اال الجمعيييية العيييامييية
يحقدها مجلس إلدارة ،عق أخذ رأي مراق الحسيييا اا،
فة غير عادية:
مرعمقة
السيييييييتم ك موجوداا الشيييييييركية أو التعويا عن نزول
 .1تعيقييل عميق التيأسييييييييس أو الرظيام األسييييييياسيييييي
قيمتما ،وتسيتعمل هذا األموال لشيراء المواد وا الا
للشركة.
والمرشييييييرا ال زمة أو إلصيييي ي حما ،وال يجوز توزيل هذا
 .2يل كل المشييروع الذي قامت من أجله الشييركة أو
األموال على المساهمين.
الت رف يه أي وجه آخر.
كميييا يمتقل جزء من األر يييا رييياء على اقترا مجلس
شركة أو هيئة.
 .3حل الشركة أو انقماجما
اإلدارة وتمررا الجمعيييية العيييامييية لمواجمييية االلتزاميياا
 .4زيادة أو تةفيا رأس مال الشركة.
المترتجة على الشركة موج قوانين العمل والتأميراا
وكييل تعييقيييل لرظييام الشيييييييركيية ال يكون نييا ييذا إال عييق
االجيييتيييميييياعيييييييية وال ييييجيييوز تيييوزييييل هييييذا األميييوال عيييليييى
موا مة وزارة التجارة وال راعة.
المساهمين.
 :41تعقيل المادة رقم ( )46من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ييجيوز ليميجيليس االدارة ي اليحيييياالا االسيييييييتي يرييييا ييييية
والقييار يية الت ال يجيياشييييييير يمييا مراق ي الحسييييييييا يياا
المعين من قجيييل الجمعيييية مممتيييه الي سيييييييجي ي من
االسييييييجياب ان يعين من يحيل محليه على ان يعرض هذا
أول اجتماع تعمقا الجمعية للجت يه.
االمر

يجوز للجمعيية العيامية العياديية رياء على اقترا مجلس
نماية السرة
اإلدارة أن توزع أر اح ًا على المساهمين
المالية أو نماية كل ترة مالية ،ويشييييييترل ل ييييييحة هذا
التوزيل أن يكون من أر ييييا حميمييييية ،وو مييييا للمجييييادئ
المحياسيييييييجيية المتعيارف عليميا ،وأال يمس هيذا التوزيل
رأس المال المق وع للشركة.
المكان و
وتق ل ح يص األر ا إلى المسياهمين
المواعيق الت يحقدها مجلس اإلدارة.

 :42تعقيل المادة رقم ( )47من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

تودع أموال الشيييييييركيية الرمييقييية لييقى ر ي
تجقأ السييييرة المالية للشييييركة من أول يراير وترتم
 31ديسيييييييمجر من كل عام ويسيييييييت رى من ل السيييييييرة يعيرما مجلس اإلدارة.
المياليية األولى للشيييييييركية ،تجيقأ من تياريخ إع ن قييام
 31ديسيييييييمجر من السيييييييرة
الشيييييييركة نما يا وترتم
التالية.

أو عييقة روك

 :43تعقيل المادة رقم ( )48من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

على مراق الحسيييييا اا أو من يريجه من المحاسيييييجين
اعمال المراجعة ،أن يحضيييييير
الذين اشييييييتركوا معه
اجتمياعياا الجمعيية العيامية العياديية وأن يميقم تمريرا
عن الجيييانيياا المييالييية للشيييييييركيية وعمييا إ ا كييانييت هييذا
نميياييية
الجيييانيياا تظمر الوضيييييييل المييال للشيييييييركيية
السيييييرة المالية ونتا ا أعمال الشيييييركة لتل السيييييرة،
تمرير مجلس
و يييان مييا إ ا كييانييت الجيييانيياا الواردة
د يييياتر الشيييييييركييية
االدارة متفميييية مل مييييا هو وارد

مل مراعياة أحكييام المييانون رقم  7لسيييييييريية  2010شييييييييأن
إنشييييييياء هيئية أسيييييييوا الميال وترظيم نشيييييييال األورا
المييياليييية وال حتيييه الترفييييذيييية ،يكون للشيييييييركييية مراقي ي
حسيييييا اا أو أك ر تعيره الجمعية العامة العادية وتحقد
تحيييقييييقهيييا ،وعلى
اتعيييا يييه أو تفوض مجلس اإلدارة
مراق الحسييا اا مراقجة حسييا اا السييرة المالية الت
تم تعييره لما.
وييجيوز ليميجيليس اإلدارة ي اليحيييياالا االسييييييييتي يرييييا ييييية
والقار ة الت ال يجاشير يما مراق الحسيا اا المعين
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ومسيييييييتريييقاتميييا و ليي و ميييا للمجيييادئ المحييياسيييييييجيييية
المتعارف عيما وما نص عليه المانون.
وإ ا كيان للشيييييييركية أك ر من مراقي للحسيييييييا ياا تعين
حيييالييية وجود اخت ف
عليمم اعيييقاد تمرير موحيييق ،و
التمرير
يرمم حول عا االمور يجي اثجيياا لي
مل يان وجمة نظر كل مرمم.

من قجيييل الجمعيييية العيييامييية مممتيييه ألي سيييييييجييي من
األسيييييييجياب أن يعين من يحيل محليه على أن يعرض هيذا
أول اجتماع تعمقا الجمعية العامة للجت يه.
األمر
شأن مراقج الحسا اا األحكام المر و
وتقجق
قانون الشيركاا وال حته الترفيذية وتعليماا
عليما
الجماا الرقا ية.
االل ع
كيل وقيت ،الحق
ولمراقي الحسيييييييا ياا،
على جميل د اتر الشييركة وسييج تما ومسييترقاتما ،و
للي الجييانياا الت يرى ضيييييييرورة الح يييييييول عليميا ،وليه
كيذلي أن يحمق موجوداا الشيييييييركية والتزامياتميا ،وعلييه
حالة عقم تمكيره من اسييييتعمال هذا الحمو إثجاا
تمرير يمييقم إلى مجلس اإلدارة ويعرض
ل ي كتييا يية
على الجمعية العامة العادية وتةقر ه الوزارة والميئة.

 :44تعقيل المادة رقم ( )49من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

يمتقل من األر ا غير ال يييا ية نسيييجة مئوية يحقدها
مجلس االدارة عيييق أخيييذ راي مراقييي الحسييييييييييا ييياا
السييييتم ك موجوداا الشييييركة أو التعويا عن نزول
قيمتميييا وتسيييييييتعميييل هيييذا األموال لشيييييييراء المواد
وا الا والمرشيييييييرا ال زمية أو الصيييييي حميا ،وال يجوز
توزيل هذا األموال على المساهمين.

على مر اقي الحسيييييييا ياا أو من يريجيه من المحياسيييييييجين
أعميال المراجعية ،أن يحضييييييير
اليذين اشيييييييتركوا معيه
اجتماعاا الجمعية العامة العادية وأن يمقم تمريرا عن
الجييانياا المياليية للشيييييييركية ،وعميا إ ا كيانيت هيذا الجيياناا
نماية السيييرة المالية
تظمر الوضيييل المال للشيييركة
ونتا ا أعمال الشييييركة لتل السييييرة ،و يان ما إ ا كانت
تمرير مجلس اإلدارة متفمية مل ميا
الجييانياا الواردة
د ياتر الشيييييييركية ومسيييييييتريقاتميا و لي و ميا
هو وارد
للمجيادئ المحياسيييييييجيية المتعيارف عليميا وميا نص علييه
المانون.
وإ ا كيان للشيييييييركية أك ر من مراقي للحسييييييييا ياا تعين
عليمم إعقاد تمرير موحق ،و حالة وجود اخت ف يرمم
التمرير مل ييان
حول عا األمور يجي إثجياا لي
وجمة نظر كل مرمم.
ويجي أن يكون التمرير مشيييييييتم ً على وجيه الة يييييييو
على الجياناا التالية:
 .1ما إ ا كان المراق قق ح ييييل على المعلوماا الت
يرى ضرورتما ألداء مأموريته.
 .2ما إ ا كانت الميزانية وحسييييا اا األر ا والةسييييا ر
متفمييية مل الواقل ،وتتضيييييييمن كيييل ميييا نص علييييه
المييانون وهييذا الرظييام ،وتعجر ييأمييانيية ووضيييييييو عن
المركز المال الحميم للشركة.
 .3ما إ ا كانت الشركة تمس حسا اا مرتظمة.
 .4ما إ ا كان الجرد قق أجرى و م ًا لألصول المرعية.
تمرير مجلس
 .5مييييا إ ا كييييانييييت الجيييييانيييياا الواردة
د اتر الشركة.
اإلدارة متفمة مل ما هو وارد
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 .6ميا إ ا كيانيت هرياك مةيالفياا ألحكيام الميانون أو هيذا
الرظام قق وقعت خ ل السيييييرة المالية ،مل يان ما
إ ا كيانيت هيذا المةيالفياا ال تزال قيا مية ،و لي
حقود المعلوماا الت توا را لقيه.
 .7أيية ييانياا أخرى تحيقدهيا ال حية الترفييذيية لميانون
الشركاا.
ويكون مراق الحسيييا اا مسيييئوال عن الجياناا المالية
تمريرا ،ولكيل مسييييييياهم أثرياء عميق الجمعيية
الواردة
المراقي وأن يسيييييييتوضييييييحيه
العيامية العياديية أن يرياق
تمريرا.
عما ورد
 :45تعقيل المادة رقم ( )50من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل
ترمضييييي الشييييييركة أحق األمور المر
قانون الشركاا التجارية

ييييييو

نص المادة عق التعقيل
عليما

عليميا
ترمضيييييي الشيييييييركية يأحيق األمور المر يييييييو
قانون الشيييييييركاا رقم  1لسييييييرية  2016وال حتيه الترفيذية
وتعقي تمما.

 :46تعقيل المادة رقم ( )51من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

تقجق أحكييام قييانون الشيييييييركيياا رقم  25لسيييييييريية  2012تجرى ت يييييييفيية أموال الشيييييييركية عريق انمضييييييييا ميا و مي ًا
قانون الشييييركاا رقم  1لسييييرة 2016
هذا لألحكام الواردة
كل ما لم يرد شييييأنه نص خا
وتعقي ته
كيل ميا لم يرد شيييييييأنيه
وتعيقي تيه وال حتيه الترفييذيية
العمق.
هذا الرظام.
عمق التأسيس أو
نص خا
 :47تعقيل المادة رقم ( )52من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

تقجق أحكام قانون الشيييييركاا التجارية رقم  15لسيييييرة تقجق أحكيييام قيييانون الشيييييييركييياا رقم  1لسيييييييرييية 2016
كيل ميا لم يرد شيييييييأنيه
وتعيقي تيه وال حتيه الترفييذيية
كل ما لم يرد شأنه نص خا
 1960وتعقي ته
هذا الرظام.
عمق التأسيس أو
نص خا
هذا الرظام.
عمق التأسيس أو
 :48إللاء المادة رقم ( )53من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ال يجوز زيييادة رأس المييال الم ييييييير ييه إال إ ا كييانييت مادة مللاة
قيميية األسيييييييمم األصيييييييلييية قييق د عييت كييامليية ،ويجوز
ليليجيميعيييييية اليعيييياميييية غييير اليعييييادييييية أن تيفيوض ميجيليس
تحيقييق تياريخ ترفييذا ،على أنيه يجوز مرار من
اإلدارة
مجلس إدارة الشيييييركة زيادة رأس المال الم يييييقر
حيييقود رأس الميييال الم ييييييير يييه على أن يكون رأس
المال الم قر قق تم سقادا الكامل.
 :49إللاء المادة رقم ( )54من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل
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يجوز مرار ي ييييييييقر من الجمعييية العيياميية غير العييادييية مادة مللاة
راء على
زيادة رأس المال الشيييركة الم ييير ه و ل
اقترا مسييييييجي من مجلس اإلدارة وتمرير من مراق
هيذا الشيييييييأن على أن يتضيييييييمن المرار
الحسيييييييا ياا
ال ييييييييادر زييادة رأس المييال ممييقار ولر الزييادة إ ا
تمرر زييادة رأس الميال الشيييييييركية ،ولم يميارس عا
أسيييييييمم ز ييادة
المسييييييياهمين حق أولويية االكتتياب
يما
رأس المال يتم تة يييص األسييمم غير المكتت
ل ي من مسيييييييياهم الشيييييييركيية ،ي ن
لمن يرغ ي
تجاوزا للجاا االكتتاب عقد األسيييييييمم المقروحة تم
تة يييي يييما على المكتتجين رسيييجة ما اكتتجوا ه و
كييياميييل
جميل األحوال الت ال يتم االكتتييياب يميييا
األسيييييييميم اليجييييقيييييقة جيييياز ليميجيليس اإلدارة أن ييميوم
يما لمسيييياهمين
تة يييييص األسييييمم غير المكتت
يمييا
جييقد ،وتعتجر األسيييييييمم الجييقيييقة غير المكتتيي
مللاة موة المانون.
 :50إللاء المادة رقم ( )55من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ال يجوز للشيييةص ،ولو كان مم لشيييةص لجيع أو مادة مللاة
مجلس ادارة أك ر من
اعتجيياري  ،ان يكون عضيييييييوا
خمس شييركاا مسيياهمة عامة مركزها الكويت وال ان
اك ر من شيييييييركييية
يكون ر يسيييييييييا لمجلس االدارة
الكويييت  ،ويترت ي على
مسيييييييياهميية واحييقة مركزهييا
الشيييييركاا
مةالفة هذا الشيييييرل ق ن عضيييييويته
الت تزيق على العقد الممرر و ما لحقاثة التعيين يما
 ،وميا يترتي على لي من آثيار  ،و لي مل عيقم االخ ل
حمو اللير حسييييييين الريييية  ،ويلتزم من يةيييالف هيييذا
الشرل أن يرد إلى الشركة الت أ قلت عضويته يما
ما يكون قق ح ل عليه من مكا را أو مزايا.
 :51إللاء المادة رقم ( )56من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

لمجلس االدارة أن يوزع العمييل ين أعضييييييييا ييه و مييا مادة مللاة
لقجيعة أعمال الشييركة كما يجوز للمجلس أن يفوض
أحق أعضييا ه أو لجرة من ين أعضييا ه أو احق ًا من اللير
المييام عميل معين أو أك ر أو االشيييييييراف على وجه
ممييارسيييييييية عا
من وجوا نشييييييييال الشيييييييركية أو
السلقاا أو االخت اصاا المرولة المجلس.
 :52إللاء المادة رقم ( )57من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل
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يجوز لكل مسيييييياهم سييييييواء كان شيييييية ييييييا لجيعيا او مادة مللاة
مجلس ادارة الشيييييييركية
اعتجيار ييا تعيين مم لين ليه
رسييييييجة ما يملكه من أسييييييمم يما ،و يسييييييترزل عقد
أعضييييييياء مجلس االدارة المةتيارين ميذا القريمية من
مجموع اعضييييييياء مجلس االدارة اليذين يتم انتةيا مم،
مجلس
وال يجوز للمسييياهمين الذين لمم مم لون
االدارة االشييييي يتيراك ميل اليمسيييييييييياهيمييين ا خير يين ي
حقود ما
انتةةاب مية أعضيييياء مجلس االدارة ،إال
تعيين مم لييه
زاد عن الرسييييييجية المسيييييييتةيقمية
مجلس االدارة ،ويجوز لمجموعة من المسييييياهمين أن
يتحييالفوا يمييا يرمم لتعيين مم ييل أو أك ر عرمم
رسجة ملكيتمم مجتمعة.
مجلس االدارة و ل
 :53إللاء المادة رقم ( )58من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل
ال يجوز لر يس أو عضيييو مجلس االدارة ولو كان مم
لشيييييةص لجيع أو اعتجاري أن يسيييييتلل المعلوماا
الح ول على ا قة
الت وصلت اليه حكم مر جه
لرفسه أو لليرا.

نص المادة عق التعقيل
مادة مللاة

 :54إللاء المادة رقم ( )59من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ال ييجيوز العضيييييييييياء ميجيليس االدارة ان ييفيح يييييييوا اليى مادة مللاة
غير اجتمياعياا الجمعيية العيامية أو
المسييييييياهمين
الى اللير عما وقفوا عليه من اسيييرار الشيييركة سيييج
مجاشيرتمم إلدارتما واال وج عزلمم ومسياءلتمم عن
تعويا االضرار الراتجة عن المةالفة.
 :55إللاء المادة رقم ( )60من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

مجلس االدارة او مادة مللاة
ال يجوز ان يكون لمن لييه مم ييل
لر يس او أحق اعضيييييياء مجلس االدارة او أحق اعضيييييياء
االدارة الترفيييذييية او ازواجمم او اقييار مم من الييقرجيية
العمود
ال انية م يييييلحة مجاشيييييرة او غير مجاشيييييرة
والت يير اا الت تجرم مل الشييركة او لحسييا ما اال إ ا
ترخيص ي قر عن الجمعية العامة العادية.
كان ل
 :56إللاء المادة رقم ( )61من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

ال يجوز للشييركة ان تفرض أحق اعضيياء مجلس ادارتما مادة مللاة
او الير يييس اليتيريفييييييذي او ازواجيميم او اقييييار يميم حيتيى
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اليقر جية ال يانيية أو الشيييييييركياا التيا عية لمم  ،ميا لم يكن
هرياك تفويا من الجمعيية العيامية العياديية للشيييييييركية
مواجمة
وكل ت يييييييرف يتم المةالفة لذل ال يرفذ
الشركة  ،و ل دون إخ ل حمو اللير حسن الرية.
 :57إللاء المادة رقم ( )62من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

هذا الرظام مادة مللاة
عليما
تكون المسيييييؤولية المر يييييو
إما مسيييييؤولية شييييية يييييية تلحق عضيييييوا الذاا ،واما
مشيتركة يما ين اعضياء مجلس االدارة جميعا ،و
الحالة االخيرة يكون االعضييييياء مسيييييئولين جميعا على
وجه التضيييامن أداء التعويا ،من اعترض على المرار
المحضر.
الذي رت المسئولية واث جت اعتراضه
 :58إللاء المادة رقم ( )63من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

للشركة أن تر ل دعوى المسؤولة على أعضاء مجلس مادة مللاة
االدارة سج االخقاء الت ترشأ عرما اضرار للشركة
دور الت ييييفية تولى الم ييييف
 ،ا ا كانت الشييييركة
ر ل القعوى.
 :59إللاء المادة رقم ( )64من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

لكل مسييياهم ان ير ل دعوى المسيييؤولية مرفردا نيا ة مادة مللاة
حالة عقم قيام الشيييركة ر عما ،و
عن الشيييركة
هيييذا الحيييالييية يجي ي اخت يييييييييام الشيييييييركييية ليحكم لميييا
يالتعويا ان كيان ليه ممتا  .ويجوز للمسييييييياهم ر ل
دعواا الشييية يييية التعويا إ ا كان الةقأ قق الحق
ه ضررا  .ويمل ال كل اتفا يمض لير ل .
 :60إللاء المادة رقم ( )65من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

توجيييه اليييقعوة لحضيييييييور الجمعيييية متضيييييييمرييية جيييقول مادة مللاة
االعميييال وزميييان ومكيييان انعمييياد االجتمييياع عن لريق
االع ن مرتين او يياي وسييييييييليية من وسييييييييا ييل االع م
المرة ال يييانيييية عيييق
الحيييقي ييية ،على ان يتم االع ن
مضيييييي ميقة ال تميل عن سيييييييجعية اييام من تياريخ نشييييييير
االع ن االول وقجل انعماد االجتماع سييجعة ايام على
االقل.
 :61إللاء المادة رقم ( )66من الرظام األساس
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نص المادة عق التعقيل

نص المادة قجل التعقيل
ويجي اخقيار الوزارة كتيا ييا جيقول االعميال و ميعياد مادة مللاة
ومكان االجتماع قجل انعمادا سييييجعة ايام على االقل
و ل لحضور مم لما.
 :62إللاء المادة رقم ( )67من الرظام األساس

نص المادة عق التعقيل

نص المادة قجل التعقيل
ال يكون انعماد اجتماع الجمعية صييحيحا اال ا ا حضييرا مادة مللاة
مسيياهمون لمم حق الت ييويت يم لون اك ر من ن ييف
عقد االسيمم المكتت ما وا ا لم يتوا ر هذا الر ياب
وجي ي دعوة الجمعيييية الى اجتمييياع ثيييان ليييذاا جيييقول
االعميال يعميق خ ل ميقة ال تميل عن سيييييييجعية اييام و ال
تزييق عن ث ثين يوميا من تياريخ االجتمياع االول ويكون
االجتماع ال ان صيييحيحا ايا كان عقد الحاضيييرين ويجوز
اال توجيه دعوة جيقييقة ل جتمياع ال يان ا ا كيان قيق حيقد
القعوة الى االجتماع األول ،وت يقر المرارا
تاريةه
االجتماع.
االغلجية المقلمة ل سمم الحاضرة
 :63إللاء المادة رقم ( )68من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل
ال يجوز للجمعية العامة للمساهمين الميام ما يل :
 .1زيييادة أعجيياء المسيييييييياهم المييالييية او زيييادة قيميية
السمم االسمية.
الرسيييييييجييية المئويييية الواجيي توزيعميييا من
 .2إنميييا
االر ا ال ييييا يه على المسيييياهمين والمحقدة
عمق الشركة.
 .3رض شيييييرول جقيقة غير الشيييييرول المذكورة
عمييق التييأسييييييييس أو هييذا الرظييام تتعلق ييأحمييية
الييمسيييييييييياهييم ي حضييييييييور الييجييمييعييييييياا الييعييييامييية
والت ويت يما.
ويييجييوز الييةييرو عييلييى هييييذا االحييكييييام ييمييجييول جييميييييل
المسييياهمين كتا يا او ت يييويت اجماع يشيييترك يه
جميل المسيييييييياهمين ،واسيييييييتيفيياء االجراءاا ال زميية
لتعقيل عمق الشركة.

نص المادة عق التعقيل
مادة مللاة

 :64إللاء المادة رقم ( )69من الرظام األساس
نص المادة قجل التعقيل

نص المادة عق التعقيل

على مجلس االدارة ترفييذ قراراا الجمعيية العيامية ميا مادة مللاة
ليم تيكين تيلييي اليميراراا ميةيييياليفيييية ليليمييييانيون أو عيمييييق
التأسيس أو هذا الرظام.
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وعلى مجلس االدارة اعييادة عرض المراراا المةييالفيية
عيليى اليجيميعيييييية اليعيييياميييية ي اجيتيميييياع تيم الييييقعيوة ليييه
لمراقشة اوجه المةالفة.
يجوز مرار ي قر عن الجمعية العامة العادية للشركة
اقالة ر يس أو عضو أو أك ر من أعضاء مجلس االدارة
أو حيل مجلس ادارة الشيييييييركية وانتةياب مجلس جيقييق
يريييياء عيليى اقيتيرا ييمييييقم ييييذلييي مين عييييقد مين
و لييي
المسيييييييياهمين يملكون مييا ال يمييل عن ر ل رأسيييييييمييال
الشركة الم قر.
عريق صييييييييقور قرار حيل مجلس االدارة ،وتعيذر انتةياب
اا االجتمياع يكون للجمعيية العيامية
مجلس جيقييق
تسييييييير أمور
أن تمرر أما ان يسيييييتمر هذا المجلس
الشيييييييركية الى حين انتةياب المجلس الجيقييق أو تعيين
لجرية ادار يية مؤقتية تكون مممتميا األسييييييياسيييييييية دعوة
الجمعييية العيياميية النتةيياب المجلس الجييقيييق ،و ليي
خ ل شمر من تعييرما.
 :65إللاء المادة رقم ( )70من الرظام األساس
نص المادة عق التعقيل

نص المادة قجل التعقيل
ال يجوز للجمعية العامة العادية مراقشيية موضييوعاا مادة مللاة
جيقول األعميال اال ا ا كيانيت من األمور
غير ميقرجية
العاجلة الت لرأا عق اعقاد الجقول أو اكتشفت
اثرييياء االجتمييياع  ،أو ا ا للجيييت لي ي احيييقى الجمييياا
الرقا ية أو مراق الحسيا اا أو عقد من المسياهمين
يملكون خمسييييية الما ة من رأسيييييمال الشيييييركة ،وا ا
تجين أثراء المراقشة عقم كفاية المعلوماا المتعلمة
جعا المسيييييا ل المعروضييييية ،تعين تأجيل االجتماع
ل ي عييقد من
مييقة ال تزيييق عن عشيييييييرة أيييام ا ا لل ي
المسياهمين يم لون ر ل اسيمم راس المال الم يقر،
ويرعمييق االجتميياع المؤجييل دون الحيياجيية الى اجراءاا
جقيقة للقعوة.

يرجى من السادة المساهمين الكرام أو وك

مم الراغجين

الحضور ،مراجعة ممر الشركة الكا ن

مرقمة الشر  ،ققعة  ،7شارع المترج  ،مجمل الةليجية ،القور ال امن ،خ ل ساعاا العمل
الرسمية ،و ل
االت

الست م قاقاا الحضور واستماراا التوكيل وجقول األعمال ،ل ستفسار يرجى

ال على هاتف رقم.22959185 :
وهللا ول التو يق
مجلس اإلدارة
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