الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
جدول مقارنة بين الصياغة الحالية لبعض مواد النظام األساسي والصياغة بعد التعديل المقترح
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رقم المادة

الصياغة الحالية

الصياغة بعد التعديل المقترح

سبب التعديل

1

إسم الشركة باللغة اإلنجليزية في عنوان
المستند والمادة رقم ()3

”“International Holdings Company PJSC

“International Holding Company
”PJSC

لكي يتماشى اإلسم اإلنجليزي مع طبيعة
الشركة ،وليتم تعديله في الرخصة
التجارية.
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المادة ()2
التعاريف

"تعاارض المصاااااال " الحاالاة التي يتا فر فيحاا حيااد اتخاا

حدف حرف " "sمن كلمة Holding

القرار بساابم مصاالحة شااخصااية مادية ةو معنوية حي
تتاداخاأ ةو تبادو ةنحاا تتاداخاأ مصاااااالت ا طرا ا
العالقة مع مصاالت الشاركة ككأ ةو دند اساتالالأ الصا ة
المحنية ةو الرسمية بطريقة ما لتحقيق من عة شخصية.
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ح

"تعارض المصال " من بند التعاري .

تعديأ النص ليتماشااااى مع قرار ر ي
مجل إدارة الحي ة رقم (/3ر.م) لساااانة
2020م بشااااا ن ادتمااد دلياأ حوكماة
الشركا المساهمة العامة.
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المادة ()2
التعاريف
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المادة ()2
التعاريف

"السايررة" القدرة دلى الت فير ةو التحكم  -بشاكأ مباشار "الساايررة" القدرة على توجيه إدارة وسي ييي س ي ي
إدارة الشيكة والحكم ي الييي سي

الي لي والحشييللي

ةو غير مباشاار -في تعيين ةغلبية ةدضااا مجل
شاااااركاة ةو القرارا الصاااااادرة مناه ةو من الجمعياة ويمون ذلك من خالل الحكم ي تشي ي ي ييمل م ل
العمومياة للشاااااركاة ،و لا من خالأ ملكياة نسااااباة من اإلدارة او انحخ ب غ لبي أعض ي ي ي ي ته أو الحكم ي
ا ساحم ةو الحصاص ةو بات اق ةو ترتيم آخر يؤدي إلى تعللن

ال ه ز اإلداري وتكون الييطكة بإمحالك

 /اليي ي يييطكة على أسي ي ييه ذا

ا الت فير.

الشكة تبلغ  %30يأكثك.

"األرراف ذات العالقة"
 )1ر ي وةدضاااا مجل اإلدارة وةدضاااا اإلدارة
التن ي ية العليا بالشاركة ،والشاركا التي يمل فيحا
ةي من هؤال حصاة مسايطرة ،والشاركا ا م ةو
التابعة ةو الشقيقة ةو الحلي ة للشركة.
 )2ةقارم ر ي ةو دضااااو مجل اإلدارة ةو اإلدارة
التن ي ية العليا حتى الدرجة ا ولى.
 )3الشاااااخص الطبيعي ةو االدتبااري الا ال كاان خالأ
الساانة السااابقة دلى التعامأ مساااهما ة بنساابة %10
ف كفر بالشااااركة ةو دضااااوا ة في مجل إدارتحا ةو
شركتحا ا م ةو شركاتحا التابعة.
 )4الشخص ال ي له سيطرة دلى الشركة.
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تعديأ النص ليتماشااااى مع قرار ر ي
مجل إدارة الحي ة رقم (/3ر.م) لساااانة
2020م بشااااا ن ادتمااد دلياأ حوكماة
الشركا المساهمة العامة.

يقو ت ي ي ييوي

ي

تعديأ النص ليتماشااااى مع قرار ر ي
"األرراف ذات العالقة"
رئيس وأعضااااااس مجلس إدارة الشاااااركاة مجل إدارة الحي ة رقم (/3ر.م) لساااانة
وأعضاااااس اإلدارة التنةيذية العليا للشااااركة 2020م بشااااا ن ادتمااد دلياأ حوكماة
والعاملين بها ،والشااركات التي يسااايم فيها الشركا المساهمة العامة.
أي من يؤالس بمااا ال يقاال عن  %30من
ّ
رأسامالها ،وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة
أو الحليةااة ،وكاال من ينا القااانون (من
وقات خرر) عل اعتباارم من األرراف ذات
العالقة.
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المادة ()2
التعاريف

6

المادة ( )6أغراض الشركة

"الاناظام والاقارارات الارساااااماياااة" الانا ام
والاقارارا والالاوا ات الاتانا اياا ياااة والاتاعاااامايام
وخالفه التي تصاادر (من وق رخر) في ما
يتصاأ بقانون الشاركا وشاركا المسااهمة
العامة ،سااااوا من الوزارة و/ةو الحي ة و/ةو
السااااوق و/ةو غيرها من الجحا الرساااامية
الحي ة رقم (/3ر.م) لسنة 2020م بش ن
المختصة ا الصلة.
ادتماد دليأ حوكمة الشركا المساهمة
العامة).

وضع تعري شامأ يضمن تالطية
واستيعام كافة الن م والقرارا
الصادرة والتي تصدر من وق رخر
(دالوة دلى قرارا ر ي مجل إدارة

(ال توجد)

تكون ةغراض الشاااااركااة مت قااة مع ةحكااام القوانين  1-6تكون ةغراض الشاركة مت قة مع ةحكام توضاااايت ا نشااااطة لكي تشاااامأ كافة
القوانين والقرارا المعموأ بحاا داخأ ا نشاااطة الواقعية وتمكين الشاااركة من
والقرارا المعموأ بحا داخأ الدولة.
التوسع مستقبالة.
الدولة.
ةغراض الشركة هي-:
•
•
•

تمل ةسااحم ةو حصااص في الشااركا المساااهمة  2-6ةغراض الشركة هي:
والشركا ا المسؤولية المحدودة.
• تمل ةسااحم ةو حصااص في الشااركا
تقاديم القروض والك ااال والتموياأ للشاااااركاا
المساااهمة والشااركا ا المسااؤولية
التابعة لحا.
المحدودة.
تمل ا العقااارا والمنقوال الالزمااة لمباااشااااارة
•

•
•

نشاطحا.
إدارة الشركا التابعة لحا.
تملا حقوق الملكياة ال كرياة من برا ا اختراو ةو •
دالما تجارية ةو رسااااوم ونما صاااانادية ةو
حقوق امتيااز وتا جيرهاا للشاااااركاا التاابعاة لحاا ةو •
•
لشركا ةخرال.

والتمويااأ

تقااديم القروض والك اااال
للشركا التابعة لحا.
تملاا العقااارا والمنقوال الالزمااة
لمباشرة نشاطحا.
إدارة الشركا التابعة لحا.
تملا حقوق الملكياة ال كرياة من برا ا

•

االسااتفمار في المشاارودا التجارية وت ساايسااحا

اختراو ةو دالماا تجاارياة ةو رساااااوم

•

وإدارتحا؛
االسااتفمار في المشاارودا الصاانادية وت ساايسااحا

ونمااا صاااااناااديااة ةو حقوق امتياااز
وتا جيرهاا للشاااااركاا التاابعاة لحاا ةو
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•
•

لشركا ةخرال.
وإدارتحا؛
االسااتفمار في المشاارودا الزرادية وت ساايسااحا  4-6يجوز للشاااااركااة في سااااابياال تحقي
أغراضاااها الرئيساااة المذكورة أعالم القيام
وإدارتحا؛ و
االساااتفمار في المشااارودا العقارية وت سااايساااحا بالنشااااارات التالية سااااوا وس دارل أو رار

الدولة:
وإدارتحا.
( )1اكتساب ،أو االشتراك في ،أو امتالك
يجوز للشاااركة في سااابيأ تحقيق ةغراضاااحا الر يساااة أساااااهم ،أو حصاااااا أو حقو أرر في
الم كورة ةداله القيام بالنشاااطا التالية سااوا ة داخأ ةو شاااركات أو مشااااريع تعمل في مجال يرتبر
بأي توساااعة لها أو
خار دولة اإلمارا العربية المتحدة:
بأغراض الشاااركة ،أو ّ
باأعماالهاا األرر و أو تزاول أعمااالو مماا لاة
( )1اكتسااام ،ةو االشااترا في ،ةو امتال ةسااحم ،ةو
حصاص ةو حقوق ةخرال في شاركا ةو هي ا ةو
مشااريع تعمأ في مجاأ يرتبط ب غراض الشاركة،
ي توساااعة لحا ةو ب دمالحا ا خرال؛ ةو تزاوأ
ةو ب ّ
ةدمااالة مماافلاة لادماأ التي تقوم بحا الشاااااركة ،ةو
التي قد تساااادد الشاااركة ،وتمويأ تل الشاااركا

لألعمال التي تقوم بها الشاااركة ،أو التي قد
تساااااعد الشااااركة ،وتمويل تلك الشااااركات
والمشروعات؛
( )2تأسايس شاركات تابعة دارل ورار
الدولة وترويلها السااالرة والصاااالحيّة التي
تعتبريا الشااركة مناساابة أو ضااروريّة أليّة

أغراض تتعل باأغراض الشاااااركاة أو باأ ّياة
والحي ا والمشرودا ؛
توسعة لها أو ألعمال الشركة؛
( )2االشترا مع الالير في ت سي شركا ةو شراكا
( )3االشاااااترا مع الالير في تا ساااااي
ةو كيانا ةخرال؛
ي شي محما شركا ةو شراكا ةو كيانا ةخرال؛
ي دمأ ةو نشاط ،ةو القيام ب ّ
( )3مزاولة ة ّ
ي دمأ ةو نشااااط ،ةو القيام
ي من ( )4مزاولة ة ّ
كان طبيعته ،من شاا نه ةن يتصااأ ةو يتبع ة ّ
ي شااي محما كان طبيعته ،من شاا نه ةن
ةغراض الشركة ،ةو يعزز بصورة مباشرة ةو غير ب ّ
ي من ةغراض الشااركة ،ةو
ي من مشاااريع الشااركة ،ةو يتصااأ ةو يتبع ة ّ
مباشاارة قيمة كافة ةو ة ّ
ممتلكاتحا ،ةو ةصااولحا ،ةو يزيد دلى نحو آخر من يعزز بصاورة مباشارة ةو غير مباشارة قيمة
ي من مشااااااريع الشاااااركاة ،ةو
ربحيّة الشركة ،ةو يعزز مصالححا.
كاافاة ةو ة ّ
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( )4باإلضاافة إلى صاالحيا الشاركة الموضاحة ةداله،
يكون للشاااركة صاااالحية تامة وسااالطة مطلقة في
اتخااا كااافااة اإلجرا ا الضاااااروريااة والمال مااة
لتحقيق وتن ي ةغراضاحا وةن تشاتر ةو ةن تتعاون

ممتلكااتحاا ،ةو ةصاااااولحاا ،ةو يزياد دلى نحو
آخر من ربحيّة الشركة ،ةو يعزز مصالححا.
( )5إبرام اتةاقيّات مع بنوك ومؤساساات
ماالياة ووكااالت ائتماان فيماا يتعل بتمويال
ّ

ب ي وجه مع غيرها من الشاااركا والمؤساااساااا
والجحاا داخاأ الادولاة ةو خاارجحاا مااداما تزاوأ
ةدماال شبيحة ب دمالحا.
وال يجوز للشااااركة ةن تمار ةنشااااطتحا إال من خالأ
شاااااركااتحاا التاابعاة كماا ال يجوز لحاا القياام با ياة نشااااااط
يُشاااترط لمزاولته صااادور ترخيص من الجحة الرقابية

نشارات وأعمال الشركة ،بما في ذلك دونما
حصاار ،إصاادار الضاامانات ومن الضاامانات
عل أصاولها ،بما فيها أساهمها أو أصاولها،
أو حصااا أو أسااهم أو أصااول شااركاتها
التابعة ،وإبرام اتةاقيّات لصااااال الغير فيما
بأي توساعة لها،
يتعل بأغراض الشاركة أو ّ

المشااارفة دلى النشااااط بالدولة ةو خار الدولة إال بعد بما في ذلك ،دونما حصار ،إصادار ضامانات
الحصااوأ دلى الترخيص من تل الجحة وتقديم نسااخة أو من ضااامانات عوض ،أو العمل بصاااةة
كةياال أو برالف مااا جاااس أعالم ضااااامااان
من ه ا التراخيص للحي ة والسلطة المختصة.
أي من الشاركات التابعة للشاركة،
التزامات ّ
مع أو بادون مقاابال ،ورين أو برالف ذلاك
أي جزس من
إنشاااااااس رين عل كاامال أو ّ
الشاركة أو أصاولها أو حصاا أو أساهم أو
أصااول الشااركات التابعة لها بغرض ضاامان
التزامااتهاا أو التزاماات الشاااااركاات التاابعاة
بأي رريقة كانتو
للشركة ّ
ااقي اات مرلوبااة
أي عقود واتةا ّ
( )6إبرام ّ
لتنةيذ أغراض الشاااااركة ،بما في ذلك إبرام
عقود اإلنشااس والتشاغيل واإلدارة والصايانة
والشاااااراس والبيع (بماا في ذلاك عقود بيع
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وشااراس األسااهم والحصااا) ،أو االتةاق ّيات
المتعلقاة باادارة شاااااركاات تعمال في مجاال
أي من
إنشاس أو تروير أو تشغيل أو صيانة ّ
أي رادماات
مراف الشاااااركاة ،أو في مجاال ّ
االتةااقياات المتعلقاة
تبعياة ترتبر باذلاك ،أو
ّ
بانشاااس وتروير وتشااغيل وصاايانة المراف
التي تمتلكها تلك الشااااركات باإلضااااافة إل
اتةاقيّات اقتراض األموالو
()7

إصااادار وبيع أ حصاااا أو أساااهم

أي شركة تابعة لهاو
جديدة في ّ
أي
أي وكيل أو وكالس في ّ
( )8اساااتردام ّ
جزس من العاالم عل نةقاة الشاااااركاة ودفع
أتعابهم ،سااوا وس كانوا محامين أو مصاارفيين
أو محاسابين أو اساتشااريين أو مهندساين أو
اأي
ماااديرين ،أو غيريم ،وذلاااك للقياااام باا ّ
تصرف أو عمل مرلوب إجراؤم أو القيام به
تحقيق اا و ألغراض الشاااااركااة ،بمااا في ذلااك
أي مبلغ وتوقيع المستنداتو و
استالم ودفع ّ
()9

أي عمل أو نشااااار أو القيام
مزاولة ّ

أي ربيعة مما يرام المجلس
بأي شااايس من ّ
ّ
قابالو لإلنجاز ومن شاااأنه أن يكون متصاااال
اأي من أعمااال الشاااااركااة أو تااابعاا و لتلااك
با ّ
6

األعمال ،أو يعزز بصااورة مباشاارة أو غير
أي من مشااااااريع
مبااشااااارة قيماة كاافاة أو ّ
الشاركة أو ممتلكاتها أو أصاولها أو غيريا،
أو يزيد برريقة أرر من ربحيّة الشاااركة،
أو يعزز مصاااااال الشاااااركاة أو مصاااااال
المسايمين فيها.
 4-6باإلضااااافة إلى صااااالحيا الشااااركة
الموضاااحة ةداله ،يكون للشاااركة صاااالحية
تامة وسلطة مطلقة في اتخا كافة اإلجرا ا
الضااااارورياااة والاماال اماااة لاتاحاقاياق وتانا اياا
ةغراضااااحا وةن تشااااتر ةو ةن تتعاون ب ي
وجه مع غيرها من الشااركا والمؤسااسااا
والجحاا داخاأ الادولاة ةو خاارجحاا مااداما
تزاوأ ةدماال شبيحة ب دمالحا.
 5-6وال يجوز للشاركة ةن تمار ةنشاطتحا
إال من خالأ شااااركاتحا التابعة كما ال يجوز
لحا القيام ب ية نشااط يُشاترط لمزاولته صادور
ترخيص من الجحاة الرقاابياة المشااااارفاة دلى
النشااااااط باالادولاة ةو خاار الادولاة إال بعاد
الحصاااااوأ دلى الترخيص من تلا الجحاة
وتقاديم نساااااخاة من ها ا التراخيص للحي اة
والسلطة المختصة.
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المادة ( )20إدارة الشركة
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المادة ()30
قرارات مجلس اإلدارة بالتمرير

(ة) يتولى إدارة الشاااركة مجل إدارة من ( )7سااابعة (ة) يتولى إدارة الشااااركة مجل إدارة من تخ يض ددد ةدضا مجل
( )5رمساااة ةدضاااا تنتخبحم الجمعيّة
ةدضاااااا تنتخبحم الجمعياّة العمومياّة للمسااااااهمين
العموميّة للمسااهمين بالتصاوي الساري
بالتصوي السري التراكمي.
التراكمي.
(م) يجام في جميع ا حواأ ةن تكون ةغلبياة ةدضاااااا
المجل بماا فيحم ر ي مجل االدارة من مواطني (م) يجام في جميع ا حواأ ةن تكون ةغلبياة
ةدضااا المجل بما فيحم ر ي مجل
الدولة.
االدارة من مواطني الدولة.
بااإلضاااااافاة إلي التزام مجل اإلدارة باالحاد ا دنى لعادد
إجتماادااتاه الواردة باالماادة ( )29من ها ا الن اام ،فا ناه
يجوز لمجل اإلدارة إصااااادار بعض قراراته بالتمرير
في الحااال الطاار اة وتُعتبر تلا القرارا صاااااحيحاة
وناافا ة كماا لو ةنحاا إتخا في إجتمااو تما
ودقد ةصوالة مع مراداة ما يلي:

الاددوة الياه

( )1ةال تتجاوز حاال إصاادار القرارا بالتمرير ةربع
مرا سنوياة.

بااإلضاااااافاة إلى التزام مجل اإلدارة باالحاد تعديأ النص ليتماشااااى مع قرار ر ي
مجل إدارة الحي ة رقم (/3ر.م) لساااانة
ا دنى لعادد اجتماادااتاه الوارد باالماادة ()29
2020م بشااااا ن ادتمااد دلياأ حوكماة
من ها ا الن اام ،فا ناه يجوز لمجل اإلدارة الشركا المساهمة العامة.
إصاادار بعض قراراته بالتمرير في الحاال
الطاار اة وتُعتبر تلا القرارا صاااااحيحاة
وناافا ة كماا لو ةنحاا اتخا في اجتمااو تما
الاددوة الياه ودقاد ةصاااااوالة مع مرادااة ماا
يلي:

( )1موافقة أعضاس مجلس اإلدارة باألغلبية
( )2موافقاة ةدضاااااا مجل اإلدارة باا غلبياة دلى ةن
عل أن الحالة التي تساااتدعي إصااادار
الحالة التي تسااتددي إصاادار القرار بالتمرير حالة
طار ة.
القرار بالتمرير حالة رارئة.
( )2تساااااليم جميع ةدضاااااا مجل اإلدارة
( )3تسااليم جميع ةدضااا مجل اإلدارة القرار مكتوم
القرار مكتوم خطيااا ة للموافقااة دليااه
خطيا ة للموافقة دليه مصاااااحوبا ة بكافة المسااااتندا
ة
مصااااحوبا بكافة المسااااتندا والوفا ق
والوفا ق الالزمة لمراجعته.
الالزمة لمراجعته.
( )4يجاام الموافقااة الخطيااة بااا غلبيااة دلى ةي من
( )3يجام الموافقاة الخطياة با غلبياة دلى ةي
قرارا مجل اإلدارة الصااااااادرة بااالتمرير مع
من قرارا مجل اإلدارة الصاااااادرة
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اإلدارة

ضااااارورة درضااااحاا في االجتمااو التاالي لمجل
اإلدارة لتضمينحا بمحضر اجتماده.

باالتمرير مع ضااااارورة درضااااحاا في
اإلجاتامااااو الاتاااالاي لاماجالا اإلدارة
لتضااامينحا بمحضااار إجتماده .وتعتبر
القرارات بااالتمرير نااافااذة عنااد توقيع
أغلبية أعضاس المجلس عليها.
( )4ال ياعاتابار الاقارار باااالاتاماريار اجاتامااااعا اا و
وياتاعايان االلاتازام باااالاحاااد األدنا لاعااادد
اجتماااعااات مجلس اإلدارة الوراد في
المادة ( )29من يذا النظام.
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المادة ((35
الصةقات مع األرراف ذات العالقة

ال يجوز للشركة دقد ص قا مع ا طرا ا العالقة
إال بموافقااة مجل اإلدارة فيمااا ال يجاااوز  %5من
رةسااماأ الشااركة ،وبموافقة الجمعية العمومية للشااركة
فيمااا زاد دلى ل ا ويتم تقييم الصاااا قااا في جميع
ا حواأ بواسااااطة مقيم معتمد لدال الحي ة ،ويتعين دلى

تعديأ النص ليتماشااااى مع قرار ر ي
ال يجوز للشااركة دقد ص ا قا مع ا طرا
مجل إدارة الحي ة رقم (/3ر.م) لساااانة
ا العالقاة إال بموافقاة مجل اإلدارة فيماا
2020م بشااااا ن ادتمااد دلياأ حوكماة
ال يجااوز  %5من رةسااااامااأ الشاااااركاة ،الشركا المساهمة العامة.
وبموافقة الجمعية العمومية للشااركة فيما زاد
دلى لا  ،وال يجوز إبرام الصاااااةقاات مع

مدقق حساااابا الشاااركة ةن يشاااتمأ تقريره دلى بيان األرراف ذات العالقاة والتي تجااوز قيمتهاا
بصاااا قا تعارض المصااااالت والتعامال المالية التي ( )%5من رأس الماال المصاااااادر إال بعاد
تم ا بين الشاااااركااة وةي من ا طرا ا العالقااة تقييمهاا بواساااااطاة مقيم معتماد لادال الحي اة،
ويتعين دلى مادقق حسااااااباا الشاااااركاة ةن
واإلجرا ا التي ةُتخ بش نحا.
يشااتمأ تقريره دلى بيان بصاا قا تعارض
المصااااالت والتعامال المالية التي تم بين
الشاااااركااة وةي من ا طرا
واإلجرا ا التي ةُتخ بش نحا.
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ا

العالقااة
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المادة ()39
مكافآت رئيس واعضاس مجلس االدارة
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المادة ((42
االعاالن عان الااادعاوة إلجاتامااااع الاجاماعاياااة
العموميااة باا دالن في صاااااحي تين يوميتين
الجمعيااة
ّ
ّ
العمومية
محليتين تصدر احدهما دلى االقأ باللالة العربيّة وبكتم
مسااجلة مصااحوبة بتقرير مجل االدارة وتقرير مدققي
الحساااابا و ل قبأ المودد المحدد لالجتماو بخمساااة
دشاار يوما ة دلى ا قأ و ل بعد الحصااوأ دلى موافقة
الحي اة ،ويجام ةن تتضااااامن الاددوة جادوأ ةدمااأ لا

تتكون مكاف ة ةدضاا مجل اإلدارة من نسابة م وية من
الربت الصااااااافي دلى ان ال تتجاااوز  %10من تلا
االرباا للسااااناة الماالياة ،كماا يجوز ان تادفع الشاااااركاة
مصاااري ةو ةتعابا ة ةو مكاف ة إضااافية ةو مرتبا ة شااحريا ة
ي دضاااااو من
بااالقاادر ال ا ي يقرره مجل اإلدارة ّ
ةدضاا ه إ ا كان ل العضاو يعمأ في ةي لجنة ةو يب أ
جحودا ة خاصااة ةو يقوم ب دماأ إضااافية لخدمة الشااركة
فوق واجباته العادية كعضااو في مجل إدارة الشااركة.
وال يجوز صار بدأ حضاور لر ي ةو دضاو مجل
اإلدارة دن حضور اجتمادا المجل .

تتكون مكاافا ة ةدضاااااا مجل اإلدارة من تعديأ النص ليتماشااااى مع قرار ر ي
مجل إدارة الحي ة رقم (/3ر.م) لساااانة
نسااابة م وية من الربت الصاااافي دلى ان ال
2020م بشااااا ن ادتمااد دلياأ حوكماة
تتجاااوز  %10من تل ا االربااا للسااااانااة الشركا المساهمة العامة.
المالية ،كما يجوز ان تدفع الشركة مصاري
ةو ةتعابا ة ةو مكاف ة إضااافية ةو مرتبا ة شااحريا ة
إل أعضاااس مجلس اإلدارة وفقا و للسااياسااة
التي تقترحها لجنة الترشاااايحات والمكافآت
ويراجعهاا مجلس اإلدارة وتعتمادياا الجمعياة
العمومية إ ا كان العضااو يعمأ في ةي لجنة
ةو يبا أ جحودا ة خااصاااااة ةو يقوم با دمااأ
إضااافية لخدمة الشااركة فوق واجباته العادية
كعضااو في مجل إدارة الشااركة .وال يجوز
صار بدأ حضاور لر ي ةو دضاو مجل
اإلدارة دن حضور اجتمادا المجل .

توجاه الاددوة إلى المسااااااهمين لحضاااااور اجتمااداا

توجاه الاددوة إلى المسااااااهمين لحضاااااور تعديأ النص ليتماشااااى مع قرار ر ي
مجل إدارة الحي ة رقم (/3ر.م) لساااانة
العمومي اة ب ا دالن في
الجمعي اة
اجتمااادااا
ّ
ّ
2020م بشااااا ن ادتمااد دلياأ حوكماة
صاااحي تين يوميتين محليتين تصااادر احدهما الشركا المساهمة العامة.
دلى االقأ باللالة العربيّة وبكتم مسااااجلة أو
عن رري الرسااااائل النصااااية الهاتةية أو
البريااد االلكتروني (إن وجااد) و لاا قبااأ
المودد المحدد لالجتماو بخمسااة دشاار يوما ة

االجتماو وترسااأ صااورة من ةوراق الددوة إلى الحي ة دلى ا قأ و ل بعد الحصااااوأ دلى موافقة
الحي اة ،ويجام ةن تتضااااامن الاددوة جادوأ
ةدماأ ل االجتماو وترسااااأ صااااورة من

والسلطة المختصة.

10

ةوراق الددوة إلى الحي ة والسلطة المختصة.
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المادة ()51
إصدار القرار الراا

يتعين دلى الجمعياة العمومياة إصااااادار قرار خااص يتعين دلى الجمعية العمومية إصاااادار قرار تعديأ النص ليتماشااااى مع قرار ر ي
مجل إدارة الحي ة رقم (/3ر.م) لساااانة
ب غلبية ةصاوا المسااهمين ال ين يملكون ما ال يقأ دن خاص ب غلبية ةصااااوا المساااااهمين ال ين
2020م بشااااا ن ادتمااد دلياأ حوكماة
فالفة ةرباو ا سحم الممفلة في إجتماو الجمعية العمومية يملكون ماا ال يقاأ دن فالفاة ةربااو ا ساااااحم الشركا المساهمة العامة.
للشركة في الحاال التالية-:
الممفلة في اجتماو الجمعية العمومية للشاركة
()1

زيادة رة

()2

إصدار سندا قرض ةو صكو .

في الحاال التالية-:

الماأ ةو تخ يضه.

( )1زيادة رة

الماأ ةو تخ يضه.

طودياة في ةغراض خادماة ( )2تغيير اسم الشركة.
( )3إصدار سندا قرض ةو صكو .

()3

تقاديم مسااااااهماا
المجتمع.

()4

حأ الشركة ةو إدماجحا في شركة ةخرال.

()5

بيع ا صااوأ والموجودا التي قام من ةجلحا
الشاااااركاة ةو تلا التي تعاد جز ال يتجزة من
ةغراض الشاااركة ةو التصااار فيحم ب ي وجه
آخر.

()6

إطالة مدة الشركة.

()7

تعديأ دقد الت سي

()8

في الحااال التي يتطلام فيحاا قاانون الشاااااركاا
إصدار قرار خاص.

( )4تقاديم مسااااااهماا

طودياة في ةغراض

خدمة المجتمع.
( )5حاأ الشاااااركاة ةو إدمااجحاا في شاااااركاة
ةخرال.
( )6بيع ا صاااااوأ والموجودا

التي قااما

من ةجلحا الشااركة ةو تل التي تعد جز
ةو الن ام االساسي.

ال ياتاجازة مان ةغاراض الشاااااركاااة ةو
التصر

فيحا ب ي وجه آخر.

( )7إطالة مدة الشركة أو إنقاصها.
( )8تعديأ دقد الت سي

ةو الن ام االساسي.

( )9في الحاااالت الت يترلااب فيهااا قااانون
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الشركات التجارية إصدار قرار راا.

وفي جميع ا حواأ وفقاا ة لحكم الماادة ( )139من قاانون
الشااركا يتعين موافقة الحي ة والساالطة المختصااة دلى ( )10عناد رغباة الشاااااركاة بيع نسااا اباة
إساتصادار القرار الخاص بتعديأ دقد الت ساي والن ام
( )%51أو أك ا اار ماان أصااااااولااهاااا
ا ساسي للشركة.
(موجوداتها) سااواس أكانت عملية البيع
سااتتم بصااةقة واحدة أو من رالل عدة
صةقات وذلك رالل سنة من تاريخ عقد
أول صةقة أو تعامل.
()11

درول شريك استراتيجي.

()12

تحويال الاديون النقادياة إل أساااااهم

في رأسمال الشركة.
()13

إصاااااادار برنااامم تحةيز موظةي

الشركة بتملك أسهم فيها.
()14

إضاااافة عالوة إصااادار إل القيمة

االسمية للسهم.
()15

إدمااا االحتياااري في رأس مااال

الشركة.
()16

تجزئاة القيماة االسااااامياة ألساااااهم

الشركة.
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()17

تحول الشركة.

()18

اندما الشركة.

()19

إرالة مدة التصةية.

()20

شراس الشركة ألسهمها.

وفي جميع ا حواأ وفقاا ة لحكم الماادة ()139
من قاانون الشاااااركاا

يتعين موافقاة الحي اة

والساالطة المختصااة دلى اسااتصاادار القرار
الخاااص بتعااديااأ دقااد التا ساااااي

والن ااام

ا ساسي للشركة.
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المادة ()52
العموميااة المااداولااة في غير
للجمعيااة
( )1ال يجوز
ّ
ّ
اة
ا
الجمعي
ااع
ا
إجتم
اال
ا
أعم
ادول
ا
بج
إدرا بنااد
المسا أ المدرجة بجدوأ ا دماأ.
العمومية
( )2اسااااتفنا من البند ( )1من ه ه المادّة ومع االلتزام
بالضااوابط الصااادرة دن الحي ة بح ا الشاا ن يكون
للجمعيّة العموميّة الصالحية فيما يلي:
 )1حق المداولة في الوقا ع الخطيرة التي تكتش
االجتماو.

ةفنا

( )1ال يجوز للجمعياة العمومياة الماداولاة في تعديأ النص ليتماشااااى مع قرار ر ي
مجل إدارة الحي ة رقم (/3ر.م) لساااانة
غير المسااا أ المدرجة بجدوأ ا دماأ.
2020م بشااااا ن ادتمااد دلياأ حوكماة
ومع ذلاك يكون للجمعياة العمومياة ح
الشركا المساهمة العامة.
المااداولااة في الوقااائع الرريرة التي
تنكشف أ ناس االجتماع.
( )2اساااااتفنا ة من البند ( )1من ه ه المادة ،
يجوز إضاااااافاة بناد إل جادول أعماال
الجمعية العمومية وفقا و لما يلي:
أوالو /قبال موعاد اجتمااع الجمعياة العمومياة

الجمعياة
 )2إدرا بنااد إضااااااافي في جاادوأ ةدماااأ
ّ
العموميّة وفق الضااوابط الصااادرة دن الحي ة بح ا
الش ا ن و ل بنا دلى طلم يقدم من الحي ة ةو ددد وبعد نشر الدعوة:
من المسااااهمين يمفأ ( )%10دشااارة بالما ة من
رة ماأ الشاااركة دلى ا قأ ،ويجم دلى ر ي
يكون للمسااااااايمين الح في أن يتقاادموا
اجتماو الجمعيّة العموميّة إدرا البند اإلضاافي قبأ
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البااد في مناااقشااااااة جاادوأ ا دماااأ ةو درض برلاب إدرا بناد أو بنود جاديادة إل جادول
الموضاااوو دلى الجمعيّة العموميّة لتقرر إضاااافة
أعماال الجمعياة العمومياة قبال موعاد اجتمااع
البند الى جدوأ ا دماأ من ددمه.
الجمعية العمومية وبعد نشاار الدعوة ،وذلك
وفقا و للشرور التالية:
 .1أن يكون رلاب اإلدرا مقادم من عادد
من المسااايمين يم ل نساابة ( )%5من
رأس مال الشركة.
 .2أن يقادم رلاب االدرا إل الهيئاة رالل
رمساااااة أيام من تاريخ قيام الشاااااركة
بنشر دعوة الجمعية العمومية.
 .3أن يكون البناد الجادياد واضااا ا ومحادد
وأال يتعارض مع أحكام قانون الشركات
والقرارات واألنظمة الصادرة تنةيذاو له.
 .4أن يكون رلاب اإلدرا مكتوباا و وموقعاا و
من مقدمي الرلب.
 .5أن تقوم الشاااركة باررار المساااايمين
برلااب إدرا البنااد أو البنود الجاادياادة
بذات الرريقة التي تم من راللها توجيه
الاادعوة النعقاااد الجمعيااة العموميااة أو
بأي رريقة أرر ترايا الهيئة مناسبة،
وذلااك قباال الموعااد المحاادد النعقاااد
الجمعياة العمومياة برمساااااة ( )5أياام
عل األقل ،ويجب أن يشااااتمل االررار
عل البناد الجادياد والو اائ ذات العالقاة
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به.
انيا و /أ ناس اجتماع الجمعية العمومية:
 -1يكون للمسايمين أ ناس اجتماع الجمعية
العمومياة الح في أن يتقادموا برلاب
إدرا بنااد أو بنود جاادياادة إل جاادول
أعماال الجمعياة العمومياة ،وذلاك وفقاا و
للشرور التالية:
أ -أن يكون رلاب اإلدرا مقادم من عادد
من المساااايمين يم ل نسااابة ()%10
من رأس مال الشركة.
ب -أن يكون البناد الجادياد واضااا ا ومحادد
وأال يتعارض مع أحكام قانون الشركات
والقرارات واألنظمة الصادرة تنةيذاو له.
ج -أن يكون رلاب االدرا مكتوباا و وموقعاا و
من مقدمي الرلب.
د -أن يقدم رلب اإلدرا إل رئيس اجتماع
الجمعياة العمومياة قبال بادس منااقشاااااة
جدول األعمال.
 -2يلتزم رئيس االجتمااع باالموافقاة عل
إدرا البند – حال اساااتيةاس الشااارور
الاواردة فاي الاباناود مان أ -د أعاالم-
ويكون لمقدمي الرلب في حال رفضاااه
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الح في رلااب العرض عل الجمعيااة
العموميااة للنظر في إدرا البنااد من
عادماه وذلاك قبال البادس في منااقشاااااة
جادول أعماال الجمعياة العمومياة ويتم
التصاويت عل اإلدرا بأغلبية األساهم
المم لة في االجتماع.
 -3يحظر إدرا بناد جديد إل جدول أعماال
الجمعياة العمومياة وفقاا و لحكم البناد 1
من انيا و أعالم في الحاالت التالية:
أ -إذا ترلااب اتراااذ القرار بشااااااأن البنااد
الجديد إصاادار قرار راا من الجمعية
العمومية.
ب -إذا كاان البناد الجادياد يتعل بعزل كال أو
بعض أعضاس مجلس إدارة الشركة.
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