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 وزارة التجارة والصناعة 

 السجل التجاري  إدارة

 قسم السجل التجاري 

 تأشیر في السجل التجاري 

 

 اسم الشر�ة ونوعها: شر�ة المنار للتمو�ل واإلجارة ( ش.م.ك) مقفلة

 97054رقم القید في السجل التجاري : 

 

بناء على قرار الجمع�ة  9/12/2014بتار�خ  620�موجب مذ�رة صادرة من إدارة الشر�ات المساهمة رقم 

 تمت الموافقة على ما یلي: 14/9/2014العموم�ة الغیر عاد�ة المنعقدة 

 جرى التأشیر في السجل التجاري �اآلتي :

 ) من عقد تأس�س الشر�ة لتص�ح �التالي: 3تعدیل نص المادة رقم () 1

 نص المادة �عد التعدیل :
 – 2مبنى  –شارع أبو �كر الصدیق  - 14قطعة  –القبلة  الرئ�س في دولة الكو�ت وموطنها�قع مر�ز الشر�ة 

و�جوز للشر�اء نقل المر�ز الرئ�سي إلى أي جهة آخرى داخل دولة الكو�ت، وفتح فروع وو�االت الدور التاسع 
الذي �عتد �ه في توج�ه المراسالت للشر�ة داخل وخارج دولة الكو�ت.و�عتبر مقر الشر�ة هو الموطن القانوني لها 

واإلعالنات القضائ�ة إلیها وتثبت ب�اناته في السجل التجاري. وال �عتد بتغییر هذا المقر إال �عد قیده في السجل 
 التجاري.

) من النظام 6وتعدیل نص المادة رقم () من عقد تأس�س الشر�ة 6الموافقة على تعدیل نص المادة رقم () 2
 �التالي: لتص�ح األساسي 

إذا �انت الشر�ة تزاول اغراضها وفقا ألحكام الشر�عة اإلسالم�ة ف�جب علیها ان تتقید ف�ما تجر�ه من تصرفات 
�أحكام الشر�عة اإلسالم�ة.و�جب على الشر�ة أن تشكل هیئة مستقلة تسمى "هیئة الرقا�ة الشرع�ة".وتتكون من عدد 

ین على مؤهل جامعي على األقل في هذا المجال ال �قل من المتخصصین في أصول الفقه اإلسالمي الحاصل
 عددهم عن ثالثة تعینهم الجمع�ة العامة للشر�ة.
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 تختص �اآلتي: 

 أ) إبداء الرأي الشرعي اإلسالمي حول أنشطة الشر�ة وتصرفاتها.
 ب) التحقق من إلتزام الشر�ة �أحكام الشر�عة اإلسالم�ة.

الجمع�ة العامة للشر�ة �شتمل على رأیها في مدى توافق أعمال الشر�ة ونشاطها ج) تقد�م تقر�ر سنوي إلى 
وتصرفاتها مع أحكام الشر�عة اإلسالم�ة، ومدى إلتزام إدارة الشر�ة �التقید �ما تبد�ه هیئة الرقا�ة الشرع�ة من آراء في 

 هذا الشأن، وما �كون لدیها من مالحظات على أعمال الشر�ة.
 ر ضمن التقر�ر السنوى للشر�ة.و�درج هذا التقر�

 

وتؤخذ اآلراء �األغلب�ة وفي حالة تعذر تحقیق االغلب�ة ووجود خالف بین أعضاء الهیئة الشرع�ة حول الحكم 
 الشرعي یتم إحالة موضوع الخالف إلى هیئة الفتوى بوزارة األوقاف والشئون اإلسالم�ة.

 
 األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي:م ) من النظا2تعدیل نص المادة رقم ( -3

 –شارع أبو �كر الصدیق  - 14قطعة  –في القبلة مر�ز الشر�ة الرئ�سي ومحلها القانوني في دولة الكو�ت الكائن 
وهو الموطن الذي �عتد �ه في توج�ه المراسالت واإلعالنات القضائ�ة وال �عتد بتغییر هذا  الدور التاسع – 2مبنى 

 ید التغییر �السجل التجاري .الموطن إال إذا تم ق

 و�جوز لمجلس اإلدارة أن ینشئ لها فروعًا أو تو�یالت أو مكاتب بدولة الكو�ت أو �الخارج .

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 13تعدیل نص المادة رقم ( -4

وموطنهم وعدد األسهم  جنس�اتهمالمساهمین و �كون للشر�ة سجل خاص �حفظ لدى و�الة مقاصة وتقید ف�ه أسماء 
 المملو�ة لكل منهم ونوعها والق�مة المدفوعة عن �ل سهم.

و�تم التأشیر في سجل المساهمین �أي تغییرات تطرأ على الب�انات المسجلة ف�ه وفقا لما تتلقاه الشر�ة أو و�الة 
 لمقاصة تزو�ده بب�انات من هذا السجل.المقاصة من ب�انات، ولكل ذي شأن أن �طلب من الشر�ة أو و�الة ا
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 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 14تعدیل نص المادة رقم ( -5

ال �جوز ز�ادة راس المال المصرح �ه إال إذا �انت ق�مة األسهم األصل�ة قد دفعت �املة، و�جوز للجمع�ة العامة 
تار�خ تنفیذه، على انه �جوز �قرار من مجلس إدارة الشر�ة ز�ادة غیر العاد�ة أن تفوض مجلس اإلدارة في تحدید 

در قد تم سداده �الكامل. وال ـــــرأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح �ه على ان �كون رأس المال المص
 هم الجدیدة �أقل من ق�متها األسم�ة .ــدار األســ�جوز إص

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 15تعدیل نص المادة رقم ( -6

 ) خمسة أعضاء، وتكون مدة العضو�ة ثالث سنوات قابلة للتجدید.5یتولى إدارة الشر�ة مجلس إدارة مكون من (
و�ذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جدید في الم�عاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشر�ة لحین 

 وانتخاب مجلس إدارة جدید. زوال األس�اب
 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 16تعدیل نص المادة رقم ( -7

�جوز لكل مساهم سواء �ان شخصا طب�ع�ا أو إعت�ار�ا تعیین ممثلین له في مجلس إدارة الشر�ة بنس�ة ما �ملكه من 
ه الطر�قة من مجموع اعضاء مجلس اإلدارة الذین یتم ذالمختار�ن بهأسهم فیها، و�ستنزل عدد اعضاء مجلس اإلدارة 

إنتخابهم، وال �جوز للمساهمین الذین لهم ممثلون في مجلس اإلدارة اإلشتراك مع المساهمین اآلخر�ن في إنتخاب 
رة، و�جوز �ق�ة أعضاء مجلس اإلدارة، إال في حدود ما زاد عن النس�ة المستخدمة في تعیین ممثل�ه في مجلس اإلدا

لمجموعة من المساهمین أن یتحالفوا ف�ما بینهم لتعیین ممثل أو أكثر عنهم في مجلس اإلدارة وذلك بنس�ة ملكیتهم 
و�كون المساهم مسؤوال عن أعمال ء المنتخبین من الحقوق والواج�ات . و�كون لهؤالء الممثلین ما لألعضا مجتمعة.

ومدة عضو�ة مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجدید . ، ممثل�ه تجاه الشر�ة ودائنیها ومساهمیها  

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 17تعدیل نص المادة رقم ( -8
 

 �جب أن تتوافر في من یرشح لعضو�ة مجلس اإلدارة الشروط التال�ة:
 أن �كون متمتعًا �أهل�ة التصرف. .1
جنا�ة �عقو�ة مقیدة للحر�ة أو في جر�مة إفالس �التقصیر أو التدل�س أو أال �كون قد سبق الحكم عل�ه في  .2

جر�مة مخلة �الشرف أو األمانة أو �عقو�ة مقیدة للحر�ة �سبب مخالفته ألحكام هذا القانون ما لم �كن قد رد إل�ه 
 اعت�اره.

 أن �كون مالكًا �صفة شخص�ة أو الشخص الذي �مثله لعدد من أسهم الشر�ة. .3
 فقد عضو مجلس اإلدارة أ�ا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضو�ة.و�ذا 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 18تعدیل نص المادة رقم ( -9
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ال �جوز لرئ�س مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس، أن �جمع بین عضو�ة مجلس إدارة شر�تین متنافستین، 
من شأنه منافسة الشر�ة أو أن یتجر لحسا�ه أو لحساب غیره في احد فروع النشاط الذي  عملأو أن �شترك في أي 

ت التي زاولها لحسا�ه �أنها أجر�ت لحساب تزاوله الشر�ة، و�ال �ان لها أن تطال�ه �التعو�ض أو �اعت�ار العمل�ا
 الشر�ة. ما لم �كن ذلك �موافقة الجمع�ة العامة العاد�ة.

 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 19تعدیل نص المادة رقم ( -10

لم إذا شغر مر�ز عضو في مجلس االدارة، خلفه ف�ه من �ان حائزا على اكثر االصوات من المساهمین الذین 
 �فوزوا �عضو�ة مجلس االدارة، و�ذا قام مانع لد�ه خلفه من یل�ه، و�كمل العضو الجدید مدة سلفه فقط.

اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ر�ع المراكز االصل�ة، فإنه یتعین على مجلس االدارة دعوة الجمع�ة العامة للمساهمین 
 وتنتخب من �مأل المراكز الشاغرة.لتجتمع في م�عاد شهر�ن من تار�خ شغر آخر مر�ز، 

 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 20تعدیل نص المادة رقم ( -11

ینتخب مجلس اإلدارة �االقتراع السري رئ�سًا للمجلس ونائ�ًا للرئ�س و�مثل رئ�س مجلس اإلدارة الشر�ة في عالقاتها 
االختصاصات األخرى المبینة �العقد، و�عتبر توق�عه �توق�ع مجلس اإلدارة في مع الغیر وأمام القضاء إلى جانب 

عالقة الشر�ة �الغیر، وعل�ه تنفیذ قرارات المجلس وأن یتقید بتوص�اته، و�حل نائب الرئ�س محل الرئ�س عند غ�ا�ه، 
 أو ق�ام مانع لد�ه من ممارسة اختصاصاته.

 ألساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: ) من النظام ا21تعدیل نص المادة رقم ( -12
 

�جوز أن �كون للشر�ة رئ�سا تنفیذ�ا �عینه مجلس اإلدارة من أعضاء المجلس أو من غیرهم یناط �ه إدارة الشر�ة 

. و�حدد المجلس مخصصاته وصالح�اته في التوق�ع عن الشر�ة  

 

 

 

 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 23تعدیل نص المادة رقم ( -13

http://www.alraimedia.com/ArticlePrint.aspx?id=397245
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ال �كون إجتماع مجلس اإلدارة صح�حا إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على أال �قل عدد الحاضر�ن عن ثالثة، 
�التمر�ر و�جوز اإلتفاق على نس�ة أو عدد أكبر، واإلجتماع �إستخدام وسائل اإلتصال الحدیثة. و�تخاذ قرارات 

 �موافقة جم�ع أعضاء المجلس.

 .�جوز اإلتفاق على عدد مرات أكثرو�جب أن �جتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة الواحدة، و 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 24تعدیل نص المادة رقم ( -14

تدون محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء الحاضر�ن وأمین سر المجلس. وللعضو الذي لم 
 یوافق على قرار إتخذه المجلس أن یثبت إعتراضه. في محضر اإلجتماع .

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 26تعدیل نص المادة رقم (  -15

ال �جوز تقدیر مجموع مكافآت رئ�س وأعضاء مجلس اإلدارة �أكثر من عشرة �المائة من الر�ح الصافي �عد إستنزال 
وز اإلتفاق على اإلستهالك واإلحت�اط�ات وتوز�ع ر�ح ال �قل عن خمسة �المائة من رأس المال على المساهمین (و�ج

 نس�ة اعلى) .
و�جوز توز�ع مكافآة سنو�ة ال تز�د على ستة آالف دینار لرئ�س مجلس اإلدارة ولكل عضو من اعضاء هذا المجلس 

 من تار�خ تأس�س الشر�ة لحین تحقیق األر�اح التي تسمح لها بتوز�ع المكافآت وفقا لما نصت عل�ه الفقرة السا�قة .
قد�م تقر�ر سنوي �عرض على الجمع�ة العامة العاد�ة للشر�ة للموافقة عل�ه على أن یتضمن و�لتزم مجلس اإلدارة بت

على وجه دقیق ب�انا مفصال عن الم�الغ والمنافع والمزا�ا التي حصل علیها مجلس اإلدارة أ�ا �انت طب�عتها 
 ومسماها .

 لي: ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التا27تعدیل نص المادة رقم ( -16

لمجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشر�ة والق�ام �جم�ع األعمال التي تقتضیها إدارة الشر�ة وفقًا ألغراضها ، وال 

�حد من هذه السلطة إال ما نص عل�ه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمع�ة العامة ، و�جوز لمجلس اإلدارة ب�ع 

 الكفاالت واإلقتراض والتحك�م والصلح والتبرعات بناء على ما تقتض�ه مصلحة الشر�ة.عقارات الشر�ة ورهنها وعقد 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 29تعدیل نص المادة رقم ( -17

رئ�س مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشر�ة والمساهمین والغیر عن جم�ع أعمال الغش و�ساءة استعمال 
 .ن �ل مخالفة للقانون أو لعقد الشر�ة، وعن الخطأ في اإلدارةالسلطة، وع
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وال �حول دون إقامة دعوى المسئول�ة اقتراع من الجمع�ة العامة �إبراء ذمة مجلس اإلدارة، وال �جوز ألعضاء مجلس 
المسؤول�ة عن إدارتهم أو التي اإلدارة اإلشتراك في التصو�ت على قرارات الجمع�ة العامة الخاصة �إبراء ذمتهم من 

 تتعلق �منفعة خاصة لهم او ألزواجهم أو أقار�هم من الدرجة األولى أو �خالف قائم بینهم و�ین الشر�ة.
 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 30تعدیل نص المادة رقم ( -18

�غرض إستقطاب الموظفین األكفاء للعمل في  والئحته التنفیذ�ة ، 2010لسنة  7دون اإلخالل �أحكام القانون رقم 
الشر�ة فإن لمجلس اإلدارة الحق في إستحداث نظام �سمى بنظام (خ�ار شراء األسهم للموظفین األكفاء ) �كون 
الغرض منه توفیر حافز إلستقطاب الموظفین األكفاء للعمل في الشر�ة وتعز�ز والئهم لها على أن یراعى في شروط 

  -ود التال�ة :هذا النظام البن
لمقابلة إلتزامات الشر�ة �موجب نظام (خ�ار شراء األسهم للموظفین األكفاء ) �جوز ز�ادة رأس مال الشر�ة . 1

بناء على طلب الموظفین المستفیدین من هذا النظام على أن ال تتجاوز إجمالي الز�ادات التي تتم لرأس المال 
مقدار رأس المال في نها�ة هذه الفترة ،  % أثنى عشر �المائة ) من 12خالل �ل فترة مدتها عشرة سنوات ( 

مع تفو�ض مجلس اإلدارة ، بتحدید ق�مة األسهم الب�ع�ة على أن �عاد تقی�مه �ل ثالث سنوات من قبل مجلس 
اإلدارة و�تنازل المساهمون عن حقهم في مقدار الز�ادة المقررة وذلك إذا �ان نظام الشر�ة یتضمن نصًا �سمح 

 بذلك . 
شراء األسهم للموظفین  راء اإلدارات المشار�ة في نظام (خ�اروالمدراء التنفیذیین ومد س التنفیذيللرئ��جوز . 2

 . ( 
 �خول مجلس اإلدارة بوضع الضوا�ط والقواعد لإلطار التفصیلي لنظام خ�ار شراء السهم للموظفین وتطب�قه . . 3

 

 

 

 

 

 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 31تعدیل نص المادة رقم ( -19

توجه الدعوة إلى حضور إجتماع الجمع�ة العامة متضمنة جدول االعمال وزمان ومكان إنعقاد اإلجتماع �أحد الطرق 
 التال�ة:

 اإلجتماع �أسبوعین على األقل.خطا�ات مسجلة ترسل إلى جم�ع المساهمین قبل الموعد المحدد إلنعقاد     .1
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 المرة الثانیــة �عـد مضــي اإلعالن، و�جب أن �حصل اإلعالن مرتین على ان یتم اإلعالن في    .2
 ـدة ال تقل عن س�عة أ�ام من تار�خ نشر اإلعالن االول وقبل إنعقاد اإلجتماع �س�عة أ�ام على األقل.مـ 
او من ینوب عنهم قانونا قبل موعد اإلجتماع بیوم على األقل، و�ؤشر تسل�م الدعوة �الید إلى المساهمین     .3

 على صورة الدعوة �ما �فید اإلستالم.
 أي وسیلة اخرى من وسائل اإلتصال الحدیثة المبینة �الالئحة التنفیذ�ة لقانون الشر�ات.    .4
إلجتماع قبل إنعقاده �س�عة ا�ام على �جب إخطار وزارة التجارة والصناعة �تاب�ا �جدول االعمال و�م�عاد ومكان ا 

 األقل وذلك لحضور ممثلها. 
 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 32تعدیل نص المادة رقم ( -20

ال �جوز للجمع�ة العامة العاد�ة مناقشة موضوعات غیر مدرجة في جدول األعمال إال إذا �انت من األمور العاجلة 

، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقاب�ة أو مراقب  إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء االجتماعالتي طرأت �عد 

مال الشر�ة، و�ذا تبین أثناء المناقشة عدم �فا�ة  الحسا�ات أو عدد من المساهمین �ملكون خمسة �المائة من رأس

ال تز�د عن عشرة أ�ام عمل إذا طلب  المعلومات المتعلقة ب�عض المسائل المعروضة، تعین تأجیل االجتماع مدة

ذلك عدد من المساهمین �مثلون ر�ع أسهم رأس المال المصدر، و�نعقد االجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات 

 جدیدة للدعوة.

 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي:33تعدیل نص المادة رقم ( -21

حضور الجمع�ة العامة، و�كون له عدد من األصوات �ساوي عدد األصوات لكل مساهم أ�ا �ان عدد أسهمه حق 
المقررة لذات الفئة من األسهم، وال �جوز للمساهم التصو�ت عن نفسه أو عمن �مثله في المسائل التي تتعلق �منفعة 

ساهم أن یو�ل خاصة له، أو �خالف قائم بینه و�ین الشر�ة، و�قع �اطًال �ل شرط أو قرار �خالف ذلك، و�جوز للم
 غیره في الحضور عنه وذلك �مقتضى تو�یل خاص أو تفو�ض تعده الشر�ة لهذا الغرض.

و�جوز لمن یدعي حقًا على األسهم یتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشر�ة أن یتقدم إلى قاضي األمور 
لمدة �حددها القاضي اآلمر أو الوقت�ة الستصدار أمر على عر�ضة �حرمان األسهم المتنازع علیها من التصو�ت 

لحین الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقًا لإلجراءات المقررة في قانون المرافعات 
 المدن�ة والتجار�ة.
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 لتص�ح �التالي: من النظام األساسي  )34(مادة رقم تعدیل نص ال -22

المساهمة لنظام اإلیـداع المر�زي لألوراق المال�ة لدى و�الة مقاصة ، تخضع االوراق المال�ة المصدرة من شر�ة 

و�عتبر إ�صال إیداع االوراق المال�ة لدى و�الة مقاصة سندا لملك�ة الورقة ، و�سلم �ل مالك إ�صال �عدد ما �ملكه 

 من أوراق مال�ة.

  :) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي35تعدیل نص المادة رقم ( -23

یرأس اجتماع الجمع�ة العامة رئ�س مجلس اإلدارة أو نائ�ه أو من ینتد�ه مجلس اإلدارة لذلك الغرض أو من تنتخ�ه 
 الجمع�ة العامة من المساهمین أو من غیرهم.

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 36تعدیل نص المادة رقم ( -24

الجمع�ة العامة ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد التأس�س أو هذا على مجلس اإلدارة تنفیذ قرارات 
 النظام.

وعلى مجلس اإلدارة إعادة عرض القرارات المخالفة على الجمع�ة العامة في اجتماع یتم الدعوة له لمناقشة اوجه 
 المخالفة.

 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 38تعدیل نص المادة رقم ( -25

تنعقد الجمع�ة العامة العاد�ة السنو�ة بناء على دعوة من مجلس اإلدارة خالل األشهر الثالثة التال�ة النتهاء السنة 
ع�ة العامة لالجتماع �لما المال�ة، وذلك في الزمان والمكان اللذین �عینهما مجلس اإلدارة، وللمجلس أن یدعو الجم

دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس اإلدارة أن یوجه دعوة الجمع�ة لالجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من 
المساهمین �ملكون عشرة �المائة من رأسمال الشر�ة، أو بناء على طلب مراقب الحسا�ات، وذلك خالل خمسة عشر 

 مال الجهة التي تدعو إلى االجتماع.یوما من تار�خ الطلب، وتعد جدول األع

و�سري على إجراءات دعوة الجمع�ة العامة ونصاب الحضور والتصو�ت األحكام الخاصة �الجمع�ة التأس�س�ة 
 وتعدیالته. 2012لسنة  25المنصوص علیها �قانون الشر�ات رقم 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 39تعدیل نص المادة رقم ( -26

مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمع�ة العامة العاد�ة في اجتماعها السنوي �إتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل 
 في إختصاصاتها وعلى وجه الخصوص ما یلي:
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 ها المالي للسنة المال�ة المنته�ة. تقر�ر مجلس اإلدارة عن نشاط الشر�ة ومر�ز     .1
 تقر�ر مراقب الحسا�ات عن الب�انات المال�ة للشر�ة.    .2
 تقر�ر �أ�ة مخالفات رصدتها الجهات الرقاب�ة وأوقعت �شأنها جزاءات على الشر�ة.    .3
 الب�انات المال�ة للشر�ة.    .4
 اقتراحات مجلس اإلدارة �شأن توز�ع األر�اح.    .5
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.    .6
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم، وتحدید مكافآتهم.    .7
 تعیین مراقب حسا�ات الشر�ة، وتحدید أتعا�ه أو تفو�ض مجلس اإلدارة في ذلك.    .8
 تعیین هیئة الرقا�ة الشرع�ة وسماع تقر�ر تلك الهیئة.      .9

تقر�ر التعامالت التي تمت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة، وتًعرف األطراف ذات الصلة ط�قًا لم�ادئ  .10
 .المحاس�ة الدول�ة

 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 42تعدیل نص المادة رقم ( -27

تجتمع الجمع�ة العامة غیر العاد�ة بناء على دعوة من مجلس اإلدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمین 

دارة �مثلون خمسة عشر �المائة من رأسمال الشر�ة المصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، و�جب على مجلس اإل

 أن یدعو الجمع�ة العامة غیر العاد�ة لالجتماع خالل ثالثین یومًا من تار�خ تقد�م الطلب.

و�ذا لم �قم مجلس اإلدارة بدعوة الجمع�ة العامة خالل المدة المنصوص علیها �الفقرة السا�قة تقوم الوزارة �الدعوة 

 شار إلیها في الفقرة السا�قة .لالجتماع خالل مدة خمسة عشر یومًا من تار�خ انتهاء المدة الم

 

 

 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 43تعدیل نص المادة رقم ( -28

 مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ینص علیها القانون تختص الجمع�ة العامة غیر العاد�ة �المسائل التال�ة: 
 تعدیل عقد الشر�ة.   .1
 ب�ع �ل المشروع الذي قامت من أجله الشر�ة أو التصرف ف�ه �أي وجه آخر.    .2
 حل الشر�ة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.    .3
 ز�ادة رأسمال الشر�ة أو تخف�ضه.    .4
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 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 46تعدیل نص المادة رقم ( -29

 .264حتى  258وتعدیالته وهي المواد من رقم  25/2012تطبق احكام المواد الواردة �قانون الشر�ات رقم 
 
 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 48تعدیل نص المادة رقم ( -30

�قتطع سنو�ا من األر�اح غیر الصاف�ة نس�ة مئو�ة �حددها مجلس اإلدارة �عد أخذ رأي مراقب الحسا�ات الستهالك 
موجودات الشر�ة أو التعو�ض عن نزول ق�متها، وتستعمل هذه األموال لشراء المواد واآلالت والمنشآت الالزمة أو 

 ، وال �جوز توز�ع هذه األموال على المساهمین.إلصالحها
 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 49تعدیل نص المادة رقم ( -31
�قتطع سنو�ا، �قرار �صدر من الجمع�ة العامة العاد�ة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، نس�ة ال تقل عن عشرة 

 احت�اطي إج�اري للشر�ة.�المائة من األر�اح الصاف�ة لتكو�ن 
 مال الشر�ة المصدر. و�جوز للجمع�ة وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحت�اطي اإلج�اري على نصف رأس

وال �جوز استخدام االحت�اطي اإلج�اري إال في تغط�ة خسائر الشر�ة أو لتأمین توز�ع أر�اح على المساهمین بنس�ة 
المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فیها أر�اح الشر�ة بتوز�ع هذه النس�ة، ال تز�د على خمسة �المائة من رأس 

 وذلك �سبب عدم وجود احت�اطي اخت�اري �سمح بتوز�ع هذه النس�ة من األر�اح.
و�جب أن �عاد إلى االحت�اطي اإلج�اري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أر�اح السنوات التال�ة، مالم �كن هذا 

 یز�د على نصف رأس المال المصدر.االحت�اطي 
 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 50تعدیل نص المادة رقم ( -32
�جوز للجمع�ة العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع في نها�ة السنة المال�ة أر�احًا على المساهمین و�شترط 

حق�ق�ة، ووفقًا للم�ادئ المحاسب�ة المتعارف علیها، وأال �مس هذا التوز�ع لصحة هذا التوز�ع أن �كون من أر�اح 
 رأس المال المدفوع للشر�ة.

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 51تعدیل نص المادة رقم ( -33
س�ة ال تز�د على �جوز أن �قتطع سنو�ًا، �قرار �صدر من الجمع�ة العامة العاد�ة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، ن

 عشرة �المائة من األر�اح الصاف�ة لتكو�ن احت�اطي اخت�اري �خصص لألغراض التي تحددها الجمع�ة.
 

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتص�ح �التالي: 55تعدیل نص المادة رقم ( -34
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یرد �شأنه نص خاص في عقد وتعدیالته والئحته التنفیذ�ة في �ل مالم  25/2012تطبق أحكام قانون الشر�ات رقم 
 التأس�س او في هذا النظام.

 
 :) 57برقم (إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي  -35

إذا �انت ق�مة األسهم األصل�ة قد دفعت �الكامل. �جوز �قرار �صدر من الجمع�ة العامة غیر العاد�ة �عد موافقة 
المصرح �ه وذلك بناء على إقتراح مسبب من مجلس اإلدارة وتقر�ر من الجهات الرقاب�ة ز�ادة رأس مال الشر�ة 

 مراقب الحسا�ات في هذا الشأن على أن یتضمن القرار الصادر بز�ادة رأس المال مقدار وطرق الز�ادة.

 : )58برقم ( إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي-36

مساهمین حق أولو�ة اإلكتتاب في أسهم ز�ادة رأس المال یتم إذا تقرر ز�ادة رأس مال الشر�ة، ولم �مارس �عض ال
تخص�ص األسهم غیر المكتتب فیها لمن یرغب في ذلك من مساهمي الشر�ة، فإن تجاوزت طل�ات اإلكتتاب عدد 

 األسهم المطروحة تم تخص�صها على المكتتبین بنس�ة ما أكتتبوا �ه.

�امل األسهم الجدیدة جاز لمجلس اإلدارة أن �قوم بتخص�ص  وفي جم�ع األحوال التي ال یتم اإلكتتاب فیها في
 األسهم غیر المكتتب فیها لمساهمین جدد، وتعتبر األسهم الجدیدة غیر المكتتب فیها ملغاة �قوة القانون.

 

 

 

 

 

 :) 59برقم (إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي  -37

 �الحقوق التال�ة:یتمتع العضو في الشر�ة بوجه خاص 
 ق�ض األر�اح والحصول على أسهم المنحة التي یتقرر توز�عها.    .1
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المشار�ة في إدارة الشر�ة عن طر�ق العضو�ة في مجلس اإلدارة وحضور الجمع�ات العامة واالشتراك في     .2
 ى خالف ذلك.مداوالتها، وذلك ط�قًا ألحكام قانون الشر�ات وهذا النظام، و�قع �اطًال أي إتفاق عل

الحصول قبل اجتماع الجمع�ة العامة �س�عة أ�ام على األقل على الب�انات المال�ة للشر�ة عن الفترة     .3
 المحاسب�ة المنقض�ة وتقر�ر مجلس اإلدارة وتقر�ر مراقب الحسا�ات.

 التصرف في األسهم المملو�ة له واألولو�ة في االكتتاب �األسهم الجدیدة.    .4
 .�ة �عد الوفاء �ما علیها من دیون الحصول على نصیب من موجودات الشر�ة عند التصف    .5
 

 :) 60برقم (إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي  -38

تدون محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء الحاضر�ن وأمین سر المجلس. وللعضو الذي 
 المجلس أن یثبت إعتراضه. في محضر اإلجتماع.لم یوافق على قرار إتخذه 

 :) 61برقم (إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي  -39

�جوز لرئ�س أو عضو مجلس اإلدارة، ولو �ان ممثًال لشخص طب�عي أو اعت�اري، أن �ستغل المعلومات التي ال 
 لغیره.وصلت إل�ه �حكم منص�ه في الحصول على فائدة لنفسه أو 

و�جوز لعضو مجلس اإلدارة التصرف في أسهمه �الشر�ة أثناء عضو�ته �المجلس وذلك دون إخالل �قیود 
 7أو القانون رقم  هذا النظام التصرف في األسهم المنصوص علیها في قانون الشر�ات أو عقد الشر�ة أو

 .ن والئحته التنفیذ�ة والقرارات والتعل�مات الصادرة بهذا الشا 2010لسنة 

 :) 62برقم (إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي  -40

ال �جوز أن �كون لمن له ممثل في مجلس اإلدارة أو لرئ�س أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة 
التي تبرم مع  التنفیذ�ة أو أزواجهم أو أقار�هم من الدرجة الثان�ة مصلحة م�اشرة أو غیر م�اشرة في العقود والتصرفات

 الشر�ة أو لحسابها إال إذا �ان ذلك بترخ�ص �صدر عن الجمع�ة العامة العاد�ة.

 

 :) 63( برقم إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي -41

 ال �جوز للجمع�ة العامة للمساهمین الق�ام �ما یلي:
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 االسم�ة.ز�ادة أع�اء المساهم المال�ة أو ز�ادة ق�مة السهم   .1
 إنقاص النس�ة المئو�ة الواجب توز�عها من األر�اح الصاف�ة على المساهمین والمحددة   .2

 في عقد الشر�ة.
 فرض شروط جدیدة غیر الشروط المذ�ورة في عقد التأس�س أو هذا النظام تتعلق   .3
 �أحق�ة المساهم في حضور الجمع�ات العامة والتصو�ت فیها.  
ذه األحكام �قبول جم�ع المساهمین �تاب�ًا أو بتصو�ت إجماعي �شترك ف�ه جم�ع �جوز الخروج على هو 

 المساهمین، واست�فاء اإلجراءات الالزمة لتعدیل عقد الشر�ة.
 

 :) 64برقم (إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي  -42

أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو �جوز �قرار �صدر عن الجمع�ة العامة العاد�ة للشر�ة إقالة رئ�س أو عضو 
حل مجلس إدارة الشر�ة وانتخاب مجلس جدید وذلك بناء على اقتراح �قدم بذلك من عدد من المساهمین �ملكون 

 ماال �قل عن ر�ع رأسمال الشر�ة المصدر.

تقرر إما أن وعند صدور قرار �حل مجلس اإلدارة، وتعذر انتخاب مجلس جدید في ذات االجتماع �كون للجمع�ة أن 
�ستمر هذا المجلس في تسییر أمور الشر�ة إلى حین انتخاب المجلس الجدید أو تعیین لجنة إدار�ة موقتة تكون 

 مهمتها األساس�ة دعوة الجمع�ة العامة إلنتخاب المجلس الجدید، وذلك خالل شهر من تعیینها.

 :) 65برقم ( إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي -43

 قرار �صدر عن الجمع�ة العامة غیر العاد�ة ال �كون نافذًا إال �عد اتخاذ إجراءات الشهر.كل 
 و�جب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا �ان القرار متعلقًا �اسم الشر�ة أو أغراضها أو رأسمالها .

 
 
 

 :)66برقم ( إضافة المادة التال�ة إلى النظام األساسي -44
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مساهم إقامة الدعوى ب�طالن أي قرار �صدر عن مجلس اإلدارة أو الجمع�ة العامة العاد�ة أو غیر  �جوز لكل
العاد�ة مخالفًا للقانون أو عقد تأس�س الشر�ة أو هذا النظام أو �ان �قصد �ه اإلضرار �مصالح الشر�ة، والمطال�ة 

 �التعو�ض عند االقتضاء.

الجمع�ة العامة العاد�ة وغیر العاد�ة التي �كون فیها إجحاف �حقوق األقل�ة و�تم كما �جوز الطعن على قرارات 
الطعن من قبل عدد من مساهمي الشر�ة �ملكون خمسة عشر �المائة من رأس مال الشر�ة المصدر، وال �كونوا 

 . ممن وافقوا على تلك القرارات
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�جب على الجمع�ة العامة العاد�ة أن تقرر اقتطاع نس�ة من األر�اح لمواجهة االلتزامات المترت�ة على الشر�ة 
 �موجب قوانین العمل والتأمینات االجتماع�ة.

 و�جوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشر�ة ومستخدمیها.
 


