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النص بعد التعديل
النص قبل التعديل
االطراف ذات العالقة :رئيس وأعضاء مجلس إدارة للشركة
تعريف "األطراف ذات العالقة" (النص قبل التعديل)
 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها ،والشركاتالعليا بالشركة ،والشركات التي يملك فيها أي من هوالء التي يساهم فيها أي من هؤالء بما ال يقل عن  %30من رأسمالها،
حصة مسيطرة ،والشركات األم او التابعة او الشقيقة او وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.
الحليفة للشركة.
 أقارب رئيس أو عضو مجلس اإلدارة او اإلدارة االطراف املرتبطة: . 1األشخاص الذين يجمع بينهم إتفاق او ترتيب بغرض السيطرة
التنفيذية العليا حتى الدرجة األولى.
 الشخص الطبيعي او اإلعتباري الذي كان خالل السنة على الشركة.ً
السابقة على التعامل مساهما بنسبة  %10فإكثر  .2الشخص الطبيعي وأوالده القصر.
ً
بالشركة أو عضوا في مجلس إدارتها أو شركتها األم او  .3الشخص اإلعتباري باإلضافة الى أي من أعضاء مجلس إدارته أو
الشركات التي تساهم التي يساهم فيها بما ال يقل عن  %30من رأس
شركاتها التابعة.
مالها ،أو الشركات الشقيقة أو التابعة أو الحليفة ما لم يثبتوا عدم
 الشخص الذي له سيطرة على الشركة.وجود إتفاق أو ترتيب بينهم بغرض السيطرة.
 .4األقارب وهم األب واألم واألخ واألخت و األوالد والزوج و أبو الزوج
و أم الزوج و أوالد الزوج ما لم يثبتوا عدم وجود إتفاق او ترتيب
بينهم بغرض السيطرة.
تعريف " السيطرة "(النص قبل التعديل):
السيطرة :القدرة على التأثير او التحكم – بشكل مباشر
او غير مباشر – في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة
الشركة او القرارت الصادرة منه او من الجمعية
العمومية للشركة ،وذلك من خالل ملكية نسبة من
األسهم او الحصص او بإتفاق او ترتيب آخر يؤدي الى
ذات التأثير.
الفقرة (أ) من املادة ( )19إدارة الشركة( :النص قبل
التعديل):
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد ()5
أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين
بالتصويت السري التراكمي.
املادة ( )20مدة العضوية بمجلس اإلدارة( :النص قبل
التعديل):
أ -يتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبه ملدة
ثالث سنوات ميالدية ،وفي نهاية هذه املدة يعاد تشكيل
مجلس اإلدارة ،ويجوز إعادة إنتخاب األعضاء الذين
إنتهت مدة عضويتهم.

ليصبح النص كاآلتي ) :النص بعد التعديل) :
السيطرة :تكون شركة التأمين في وضع السيطرة في الحاالت التالية:
أ -إمتالك شخص بمفرده أو مع األطراف املرتبطة لنسبة  %10أو
أكثر من رأس املال أو األدوات املالية (مثل السندات القابلة للتحويل
الى أسهم) أو حقوق التصويت في الشركة.
ب -كل اتفاق أو وضع يؤدي إلى صالحية تعيين أغلبية أعضاء مجلس
اإلدارة أو املدراء و اللجان التنفيذية وعزلهم بالشركة.
ليصبح النص كاآلتي :الفقرة (أ) من املادة ( )19إدارة الشركة (النص
بعد التعديل):
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد سبعة ( )7أعضاء
تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

ليصبح النص كاآلتي :املادة ( )20مدة العضوية بمجلس اإلدارة
(النص بعد التعديل):
أ -يتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبه ملدة ثالث
سنوات ميالدية ،وفي نهاية هذه املدة يعاد تشكيل مجلس اإلدارة،
ويجوز إعادة إنتخاب األعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم.
ب -ملجلس اإلدارة أن يعيين أعضاء في املراكز التي تخلو في أثناء
السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول
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النص قبل التعديل
ب -ملجلس اإلدارة أن يعيين أعضاء في املراكز التي تخلو
في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية
العمومية في أول إجتماع لها إلقرار تعيينهم او تعيين
غيرهم.
ج -بإستثناء األعضاء املعينين من قبل الحكومة
اإلتحادية او املحلية في مجلس إدارة الشركة بموجب
مساهمتها في رأسمال الشركة بموجب املادة ( )148من
قانون الشركات التجاري .إذا بلغت املراكز الشاغرة ربع
عدد أعضاء املجلس او أكثر خالل مدة والية مجلس
اإلدارة وجب على املجلسة دعوة الجمعية العمومية
ً
لإلجتماع خالل ثالثين يوما من تاريخ شغر آخر مركز
إلنتخاب من يمأل املراكز الشاغرة .وفي جميع األحوال
يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

النص بعد التعديل
إجتماع لها إلقرار تعيينهم او تعيين غيرهم ،ويكمل العضو الجديد
مدة سلفه.
ج -بإستثناء األعضاء املعينين من قبل الحكومة اإلتحادية او املحلية
في مجلس إدارة الشركة بموجب مساهمتها في رأسمال الشركة
بموجب املادة ( )148من قانون الشركات التجاري .إذا بلغت املراكز
الشاغرة ربع عدد أعضاء املجلس او أكثر خالل مدة والية مجلس
اإلدارة وجب على أعضاء املجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية
ً
لإلجتماع خالل ثالثين يوما من تاريخ شغر آخر مركز إلنتخاب من
يمأل املراكز الشاغرة .وفي جميع األحوال يكمل العضو الجديد مدة
سلفه.

املادة

املادة  27الفقرة (أ) والفقرة (ج) من املادة ( )27النصاب القانوني
الفقرة (أ) إلجتماعات املجلس والتصويت على قراراته ( :النص قبل
والفقرة(ج) التعديل):

ليصبح النص كاآلتي  :الفقرة (أ) والفقرة (ج) من املادة ()27
النصاب القانوني إلجتماعات املجلس والتصويت على قراراته
(النص بعد التعديل):
ً
أ .ال يكون إجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بعد دعوة جميع
ً
أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصيا ،ويجوز ملجلس اإلدارة أن يقرر
عقد إجتماعاته عن طريق وسائل التقنية الحديثة ،ويجوز تمثيل
عضو مجلس إدارة في اجتماع املجلس بواسطة عضو آخر يحمل
وكالة خطية بذلك .ويجب إثبات وجود هذا التفويض بشكل واضح
لرئيس االجتماع ،وفي هذه الحالة ال يجوز أن ينوب عضو مجلس
اإلدارة عن أكثر من عضو واحد وأال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة
الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء املجلس ويكون لهذا
العضو صوتان.
ج .تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أألعضاء الحاضرين
واملمثلين وإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

ً
أ .ال يكون إجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور
ً
أغلبية أعضائه شخصيا ،ويجوز لعضو مجلس اإلدارة
أن ينيب عنه غيره من أعضاء املجلس في التصويت ،وفي
هذه الحالة ال يجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن
أكثر من عضو واحد وأال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة
الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء املجلس
ويكون لهذا العضو صوتان .
ج .تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء
الحاضرين واملمثلين وإذا تساوت األصوات رجح الجانب
الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
6
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املادة ( )29قرارات التمرير( :النص قبل التعديل):

ليصبح النص كاآلتي  :املادة ( )29قرارات التمرير (النص بعد
التعديل):

باإلضافة الى إلتزام مجلس اإلدارة بالحد األدنى لعدد
إجتماعاته الواردة باملادة  28من هذا النظام ،فإنه يجوز باإلضافة الى إلتزام مجلس اإلدارة بالحد األدنى لعدد إجتماعاته
ملجلس اإلدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الواردة باملادة  28من هذا النظام فإنه يجوز ملججلس اإلدارة إصدار
الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحيحة ونافذة كما لو أنها بعض قراراته بالتمرير في الحاالت الطارئة وتعتبر تلك القرارات
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املادة

31

النص قبل التعديل
ً
إتخذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصوال مع
مراعاة ما يلي :
أ -أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات
ً
سنويا .
ب -موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية على أن
الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.
ج .تسليم جميع أعضاء مجلس اإلدارة القرار مكتوب
ً
ً
مصحوبا بكافة املستندات والوثائق
خطيا للموافقة عليه
الالزمة ملراجعته.
د .يجب املوافقة الخطية باألغلبية على أي من قرارات
مجلس اإلدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في
اجتماع مجلس االدارة الالحق التخاذ القرار بالتمرير
لتضمينها بمحضر اجتماعه.

النص بعد التعديل
صحيحة ونافذة كما لو أنها إتخذت في اجتماع تمت الدعوة اليه
ً
وعقد أصوال مع مراعاة ما يلي :
 -1موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية على أن الحالة التي
تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.
ً
 -2تسليم أعضاء مجلس اإلدارة القرار مكتوب خطيا للموافقة عليه
ً
مصحوبا بكافة املستندات والوثائق الالزمة ملراجعته.
 -3يجب املوافقة الخطية باألغلبية على أي من قرارات مجلس
اإلدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في اجتماع مجلس
االدارة الالحق التخاذ القرار بالتمرير لتضمينها بمحضر اجتماعه،
ومع ذلك تعتبر القرارات بالتمرير نافذة عند توقيع أغلبية أعضاء
املجلس عليها.
ً
اجتماعا ومن ثم يتعين اإللتزام بالحد
 -4عدم اعتبار القرار بالتمرير
األدنى لعدد اجتماعات مجلس اإلدارة.

املادة ( )31تعارض املصالح ( :النص قبل التعديل ):

ليصبح النص كاآلتي  :املادة ( )31تعارض املصالح (النص بعد
التعديل) :
أ .على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون له أو للجهة التي يمثلها
بمجلس اإلدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل
ُ
تعرض على مجلس اإلدارة التخاذ قرار بشأنها أن يبلغ املجلس ذلك
وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة ،وال يجوز له االشتراك في
التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.
ّ
ً
ب .إذا تخلف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ املجلس وفقا لحكم
البند ( ) 1من هذه املادة جاز للشركة أو ألي من مساهميها التقدم
للمحكمة املختصة إلبطال العقد أو إلزام العضو املخالف بأداء أي
ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.
ً
ت.إذا لم يتضح تماما وجود حالة تعارض مصالح ،يجب على عضو
املجلس موضوع التعارض املحتمل أن ُيفصح عن هذه الظروف إلى
رئيس املجلس أو من يعينه ،الذي يقرر ما إذا كان هناك تعارض
مصالح من عدمه.
ث.تلتزم الشركة بمسك سجل خاص بتعارض املصالح ُيقيد فيه
حاالت التعارض بشكل تفصيلي واالجراءات املتخذة بهذا الشأن.
ُ
ح.يقيد أمين سر مجلس اإلدارة موضوع تعارض املصالح في محضر
اجتماع مجلس اإلدارة ذي الصلة .وفي هذه الحالة ،يجب على باقي
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين النظر فيما إذا كان من املالئم
لعضو املجلس الطرف في موضوع التعارض أن يشارك في مناقشة
ذلك البند من األعمال أمام املجلس بعد النظر التام فيما إذا كان
التعارض قد ُيعرض موضوعية العضو و/أو قدرته على أداء مهامه

أ .على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون له أو للجهة
التي يمثلها بمجلس اإلدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة
ُ
في صفقة أو تعامل تعرض على مجلس اإلدارة التخاذ قرار
بشأنها أن يبلغ املجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر
الجلسة ،وال يجوز له االشتراك في التصويت الخاص
بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.
ّ
ً
ب .إذا تخلف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ املجلس وفقا
لحكم البند (  )1من هذه املادة جاز للشركة أو ألي من
مساهميها التقدم للمحكمة املختصة إلبطال العقد أو
إلزام العضو املخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له
من التعاقد ورده للشركة.
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املادة

37

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل
ً
تجاه الشركة بالشكل املالئم .وإذا ما قرروا أن ذلك ليس مالئما،
فيجوز لهم أن يطلبوا من عضو املجلس مغادرة غرفة االجتماع أثناء
انعقاد املناقشات .وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة محاولة إقحام
نفوذه الشخص ي فيما يتعلق باملسألة سواء في االجتماع أم خارجه.
وال ُيسمح لعضو املجلس بالتصويت على القرار ذي الصلة.
د .ال تعد الصفقات التي تدخل في طبيعة عمل الشركة وال تعطي
ً
ً
عضو مجلس اإلدارة شروطا تفضيلية صفقات مع أطراف ذات
ً
تعارضا في املصالح ،ومع ذلك يجب على عضو
عالقة وال تشكل
املجلس _الطرف في الصفقة_ اإلفصاح عنها للمجلس ،ولباقي
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين النظر فيما إذا كان من املالئم
للعضو الطرف في الصفقة أن يشارك في مناقشة البند الخاص بها
في اجتماع املجلس.

املادة ( )37مسؤولية اعضاء املجلس تجاه الشركة ليصبح النص كاآلتي  :املادة ( )37مسؤولية اعضاء املجلس تجاه
الشركة واملساهمين والغير ( النص بعد التعديل ):
واملساهمين والغير ( :النص قبل التعديل):
أ -أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه الشركة
واملساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة أ .أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه الشركة واملساهمين والغير
استعمال السلطة ،وعن كل مخالفة لقانون الشركات عن جميع أعمال الغش وإساءة إستعمال السلطة ،وعن كل مخالفة
وهذا النظام ،وعن الخطأ في اإلدارة ،ويبطل كل شرط لقانون الشركات وهذا النظام األساس ي ،وعن الخطأ في اإلدارة،
ويبطل كل شرط يقض ي بغير ذلك .
يقض ي بغير ذلك.
ب -تقع املسؤولية املنصوص عليها في البند (أ) من هذه ب .تقع املسؤولية املنصوص عليها في البند (أ) من هذه املادة على
املادة على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع
ً
قرار صدر بإجماع اآلراء ،أما إذا كان القرار محل املساءلة اآلراء .أما اذا كان القرار محل املسائلة صادرا باألغلبية فال يسأل
ً
صادرا باألغلبية فال يسأل عنه املعارضون متى كانوا قد عنه املعارضون متى كانوا قد اثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة،
أثبتو إعتراضهم بمحضر الجلسة ،فإذا اغيب أحد فإذا تغيب أحد األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي
األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال اذا ثبت عدم علمه بالقرار او علمه به مع عدم
مسؤوليته إال اذا ثبت عدم علمه بالقرار او علمه به مع إستطاعته اإلعتراض عليه.
ً
ج .يكون مجلس اإلدارة مسؤوال تجاه املساهمين بالشركة .ويكون
عدم إستطاعته اإلعتراض عليه.
ُ ً
ملزما بضمان حماية حقوق املساهمين وضمان العدالة واملساواة
بينهم وضمان حقوق األطراف األخرى ذات املصالح.
د .يتمتع مجلس اإلدارة بالسلطة الكاملة في تنفيذ جميع األنشطة
الالزمة لتوفير الرقابة واإلرشاد اإلستراتيجي الفعال فيما يتعلق
بالشركة وإدارتها.
هـ .يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية عن تنفيذ مهامه بالهدف
املتمثل في خلق قيمة مستدامة للمساهمين مع الوضع في االعتبار
حقوق أصحاب املصالح.

التسلسل
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املادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل
ً
و .يكون مجلس اإلدارة مسؤوال عن أعمال الشركة حتى لو فوض
بعض صالحياته للجان أو اإلدارة التنفيذية.

املادة  38الفقرة (أ) من املادة ( )38إجتماع الجمعية العمومية ليصبح النص كاآلتي  :الفقرة (أ) من املادة ( )38إجتماع الجمعية
العمومية (النص بعد التعديل):
(النص قبل التعديل ):
الفقرة (أ)

39

تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة دبي ،ويكون لكل
مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية
ويكون له من األصوات ما يعادل عدد أسهمه ،ويجوز ملن
له حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية أن ينيب
عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتض ى
توكيل خاص ثابت بالكتابة ،ويجب أال يكون الوكيل لعدد
ً
من مساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من  %5من
رأس مال الشركة املصدر ،ويمثل ناقص ي األهلية
ً
وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة دبي وفي املكان الذي
يحدده مجلس اإلدارة ،ويجوز ملجلس اإلدارة أن يقرر عقدها عن
طريق وسائل التقنية الحديثة ،وفي جميع األحوال يكون لكل مساهم
حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من األصوات
ما يعادل عدد أسهمه ،ويجوز ملن له حق حضور إجتماعات
الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس
اإلدارة بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة ،ويجب أال يكون
ً
الوكيل لعدد من مساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من  %5من
رأس مال الشركة املصدر ،ويمثل ناقص ي األهلية وفاقديها النائبون
ً
عنهم قانونا.

املادة ( )39االعالن عن الدعوى إلجتماع الجمعية
العمومية ( النص قبل التعديل ) :
توجه الدعوة الى املساهمين لحضور إجتماعات الجمعية
العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران
باللغة العربية ،وبكتب مسجلة وذلك قبل املوعد املحدد
لالجتماع بخمسة عشر يوما على األقل وذلك بعد
الحصول على موافقة الهيئة ويجب أن تتضمن الدعوة
جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق
الدعوة الى الهيئة وهيئة التأمين والسلطة املختصة.

ليصبح النص كاآلتي  :املادة ( )39االعالن عن الدعوى إلجتماع
الجمعية العمومية ( النص بعد التعديل ) :
توجه الدعوة الى املساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية
بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة
العربية ،وإخطار املساهمين بكتب مسجلة او من خالل ارسال
رسائل نصية هاتفية و البريد االلكتروني " إن وجد" وذلك قبل
املوعد املحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما على األقل وذلك بعد
الحصول على موافقة الهيئة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول
أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة الى الهيئة
وهيئة التأمين والسلطة املختصة.
يجب أن يشتمل إعالن الدعوة لإلجتماع على مكان /وسيلة وتاريخ
وموعد اإلجتماع األول ،واإلجتماع الثاني في حال عدم إكتمال
النصاب القانوني لصحة اإلجتماع األول ،وبيان صاحب الحق في
حضور االجتماع ،وجواز أن ينيب عنه من يختاره بمقتض ى توكيل
خاص معتمد ً
وفقا للوارد في املادة ( )38من هذا النظام ،وأحقية
املساهم في مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية
العمومية ،وتوجيه األسئلة إلى مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات،
كل من اجتماع الجمعية
والنصاب القانوني املطلوب لصحة ٍ
العمومية والقرارات الصادرة فيه ،وبيان صاحب الحق في
التوزيعات إن وجدت.

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

املادة

التسلسل
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املادة ( )46طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية:
( النص قبل التعديل):
يكون التصويت في جمعية العمومية بالطريقة التي يعينها
رئيس الجمعية اال اذا قررت الجمعية العمومية طريقة
معينة للتصويت واذا تعلق االمر بإنتخاب أعضاء مجلس
االدارة أو عزلهم أو مساءلتهم او بتبعيتهم في الحاالت التي
ً
يجوز فيها ذلك وفقا لحكم املادة  21من ها النظام،
فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

ليصبح النص كاآلتي  :املادة ( )46طريقة التصويت بإجتماع
الجمعية العمومية ( النص بعد التعديل):
يكون التصويت في جمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس
الجمعية اال اذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت
واذا تعلق االمر بإنتخاب أعضاء مجلس االدارة فيجب إتباع طريقة
التصويت السري التراكمي.
ويجوز التصويت اإللكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في
ً
ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري التراكمي وذلك وفقا
لآلليات والشروط املعتمدة من الهيئة بهذا الشأن.
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املادة ( )48إصدار القرار الخاص ( :النص قبل التعديل) :ليصبح النص كاآلتي  :املادة ( )48إصدار القرار الخاص ( النص بعد
التعديل):
يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية
اصوات املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية اصوات
ارباع األسهم املمثلة في إجتماع الجمعية العمومية املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة ارباع األسهم املمثلة في
إجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحاالت التالية:
للشركة في الحاالت التالية:
 1تغيير اسم الشركة.
أ .زيادة رأس املال او تخفيضه.
 2إصدار سندات قرض أو صكوك.
ب.إصدار سندات قرض أو صكوك.
ج.تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة املجتمع 3 .تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة املجتمع.
 4حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
د .حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
هـ.بيع املشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه  5بيع املشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه
آخر.
بأي وجه آخر.
 6عند رغبة الشركة بيع نسبة (  )% 51أو أكثر من أصولها
و.إطالة مدة الشركة أو إنقاصها.
(موجوداتها) سواء أكانت عملية البيع ستتم بصفقة واحدة أو من
ز.تعديل عقد التأسيس أو النظام االساس ي.
ح .في الحاالت التي يتطلب فيها قانون الشركات إصدار خالل عدة صفقات وذلك خالل سنة من تاريخ عقد أول صفقة أو
تعامل.
قرار خاص.
ً
وفي جميع األحول وفقا لحكم املادة  139من قانون  7إطالة مدة الشركة أو إنقاصها.
الشركات يتعين موافقة الهيئة والسلطة املختصة على  8تعديل عقد التأسيس أو النظام االساس ي.
استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام  9دخول شريك استراتيجي.
 10تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.
األساس ي للشركة.
 11إصدار برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.
 12عقد القروض آلجال تزيد على ثالث سنوات أو بيع عقارات
الشركة أو املتجر أو رهن أموال الشركة املنقولة وغير املنقولة أو
إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح واالتفاق على
ً
التحكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحا بها في نظام الشركة أو
كانت مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

املادة

التسلسل
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(العنوان)
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58

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل
 13زيادة رأس مال الشركة املصرح به.
 14إضافة عالوة إصدار الى القيمة االسمية للسهم.
 15إدماج االحتياطي في رأس مال الشركة.
 16تخفيض رأس مال الشركة.
 17تجزئة القيمة االسمية ألسهم الشركة.
 18تحول الشركة.
 19إندماج الشركة.
 20إطالة مدة التصفية.
 21شراء الشركة ألسهمها.
 22في الحاالت التي يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.
ً
وفي جميع األحول وفقا لحكم املادة  139من قانون الشركات يتعين
موافقة هيئة األوراق املالية والسلع وهيئة التأمين والسلطة
املختصة على استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس
والنظام األساس ي للشركة ،وإعالم هيئة التأمين بالقرارت الخاصة
التي تقرها الجمعية العمومية للشركة.

املادة ( )49إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية ليصبح النص كاآلتي  :املادة ( )49إدراج بند بجدول أعمال
إجتماعات الجمعية العمومية ( النص بعد التعديل ) :
العمومية ( :النص قبل التعديل ) :
أ .ال يجوز للجمعية العمومية املداولة في غير املسائل أ .ال يجوز للجمعية العمومية املداولة في غير املسائل املدرجة
بجدول األعمال.
املدرجة بجدول األعمال.
ب .إستثناء من البند (أ) من هذه املادة ومع اإللتزام ب .إستثناء من البند (أ) من هذه املادة ،يجوز إضافة بند إلى جدول
ً
بالضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن يكون للجمعية أعمال الجمعية العمومية وفقا الحكام قانون الشركات التجارية
وتعديالته والضوابط واالجراءات الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن
العمومية الصالحية فيما يلي:
 - 1حق املداولة في الوقائع الخطيرة التي تكشف أثناء
اإلجتماع.
 -2إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعية العمومية
وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن ،وذلك
بناء على طلب يقدم من الهيئة او عدد من املساهمين
يمثل ( )%10من رأس مال الشركة على األقل ،ويجب على
رئيس إجتماع الجمعية العمومية إدارج البند اإلضافي
قبل البدء في مناقشة جدول األعمال او عرض املوضوع
على الجمعية العمومية لتقرر إضافة البند الى جدول
االعمال من عدمه.
ليصبح عنوان املادة ( )58كاآلتي( :النص قبل التعديل):
عنوان املادة (( :)58النص قبل التعديل):
توزيع األرباح السنوية

توزيع األرباح

املادة ( )58توزيع األرباح السنوية( :النص قبل التعديل) :ليصبح النص كاآلتي :املادة ( )58توزيع األرباح (النص بعد التعديل):

التسلسل

املادة

النص قبل التعديل
توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع
ً
املصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا ملا يلي:
أ .تقتطع ( )%10عشرة باملائة من صافي األرباح
تخصص لحساب اإلحتياطي القانوني ويوقف هذا
اإلقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي قدرا يوازي
( )%50خمسين باملائة على األقل من رأس مال
الشركة املدفوع وإذا نقص اإلحتياطي عن ذلك تعين
العودة إلى اإلقتطاع.
ب .تحدد الجمعية النسبة التي يجب توزيعها على
املساهمين من االرباح الصافية بعد خصم
اإلحتياطي القانوني ،على أنه إذا لم تسمح األرباح
الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فال يجوز
املطالبة بها من أرباح السنين الالحقة.
ج .تخصص نسبة ال تزيد على ( )%10من الربح الصافي
للسنة املالية املنتهية بعد خصم كل من اإلستهالكات
واإلحتياطات كمكافأة إلعضاء مجلس اإلدارة ويقترح
املجلس املكافأة وتعرض على الجمعية العمومية
للنظر فيها ،وتخصم من تلك املكافأة الغرامات التي
تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة
املختصة بسبب مخالفات مجلس اإلدارة لقانون
الشركات أو للنظام األساس ي للشركة خالل السنة
املالية املنتهية .وللجمعية العمومية عدم خصم تلك
الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات
ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس اإلدارة.
د .يوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على
املساهمين أو يرحل بناءا على إقتراح مجلس اإلدارة
إلى السنة املقبلة أو يخصص إلنشاء إحتياطي
إختياري يخصص لألغراض التالية:
 تحويل أي مبالغ إلى اإلحتياطي القانوني. توزيع أسهم منحة على املساهمين.ه .وال يجوز إستخدامه ألية أغراض أخرى إال بموجب
قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

النص بعد التعديل
ً
سواء كانت سنوية أو نصف
 -1توزع األرباح الصافية للشركة
ً
سنوية وفقا للبند ( )2من هذه املادة بعد خصم جميع
ً
املصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا ملا يلي:
أ -تقتطع ( )%10عشرة باملائة من صافي األرباح تخصص
لحساب اإلحتياطي القانوني ويوقف هذا اإلقتطاع متى
بلغ مجموع االحتياطي قدرا يوازي ( )%50خمسين باملائة
على األقل من رأس مال الشركة املدفوع وإذا نقص
اإلحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى اإلقتطاع.
ب -تحدد الجمعية النسبة التي يجب توزيعها على املساهمين
من االرباح الصافية بعد خصم اإلحتياطي القانوني ،على
أنه إذا لم تسمح األرباح الصافية في سنة من السنين
بتوزيع أرباح فال يجوز املطالبة بها من أرباح السنين
الالحقة.
ج -تخصص نسبة ال تزيد على ( )%10من الربح الصافي
للسنة املالية املنتهية بعد خصم كل من اإلستهالكات
واإلحتياطات كمكافأة إلعضاء مجلس اإلدارة ويقترح
املجلس املكافأة وتعرض على الجمعية العمومية للنظر
فيها ،وتخصم من تلك املكافأة الغرامات التي تكون قد
وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة املختصة بسبب
مخالفات مجلس اإلدارة لقانون الشركات أو للنظام
األساس ي للشركة خالل السنة املالية املنتهية .وللجمعية
العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين
لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من
مجلس اإلدارة.
د -يوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على املساهمين أو
يرحل بناءا على إقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة املقبلة أو
يخصص إلنشاء إحتياطي إختياري يخصص لألغراض
التالية:
 تحويل أي مبالغ إلى اإلحتياطي القانوني. توزيع أسهم منحة على املساهمين.ه -وال يجوز إستخدامه ألية أغراض أخرى إال بموجب قرار
صادر عن الجمعية العمومية للشركة.
 -2مع مراعاة البند ( )1من هذه املادة وكافة القوانين واألنظمة
املنطبقة ،يجوز توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية على
املساهمين بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية
للشركة.

