شركة اخلور والذخرية للمشاريع و اخلدمات العامة
املواد املطلوب تعديلها يف النظام االساسي لشركة اخلور والذخرية
للتوافق مع قانون الشركات اجلديد 2021/8
املـادة احلاليـة
مادة ()8
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد

املـادة اجلديـدة
معدلة بموجب القانون 2021/8

به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم

"تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" ،تقيد به
أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر
المدفوع من قيمة السهم ،ولإلدارة والهيئة االطالع على هذه البيانات
والحصول على نسخة منها.

للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف

ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تُودع نسخة
من هذا السجل لدى جهة اإليداع وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا
السجل ،ويجوز لكل مساهم االطالع على هذا السجل مجانا ً فيما يخص
مساهمته ،وفقا ً للضوابط التي تحددها الهيئة وجهة اإليداع في هذا الشأن.

والقدر المدفوع من قيمة السهم  ،وإلدارة مراقبة الشركات حق

االطالع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها  ،ويجوز
متابعة شؤون المساهمين  ،وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا

السجل إذا رغبت في ذلك .

ويجوز لكل مساهم اإلطالع على السجل مجاناً  ،ولكل ذي شأن

الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد

شخص فيه أو حذف منه دون مبرر .

وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل  ،وكل تغيير يط أر

ولكل ذي شأن الحق في طلـب تصحيح البيانات الواردة بالسجل ،وبخاصة
مبرر.
إذا قُـ ِّيّد شخص فيه أو ُحذف منه دون ّ
تُرسل نسخة من البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى
اإلدارة في موعد أقصاه أسبوعان من التاريخ المحدد النعقاد االجتماع
السنوي للجمعية العامة ،أو من تـاريخ إجراء التعديل"..

عليها الى إدارة مراقبة الشركات قبل أسبوعين على األكثر من
التاريخ المحدد لصرف األرباح للمساهمين .

مادة ()25
يشترط في عضو مجلس اإلدارة :

 .1أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعاً باألهلية
الكاملة.

معدلة بموجب القانون 2021/8
" يُشترط في عضو مجلس اإلدارة ما يلي:
 - 1أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ،وأن يكون متمتعا ً باألهلية
الكاملة.

 .2اال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية  ،او في جريمة مخلة  -2أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ،أو في جريمة ُمخلّة
بالشرف او األمانة  ،أو في جريمة من الجرائم المشار اليها في بالشرف أو األمانة ،أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
المادتين ( )335( ،)334من هذا القـانون ،أو أن يكون قد قضي بإفالسه،
المادتين (  ) 335 ( ، ) 334من قانون الشركات التجارية  ،أو
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أن يكون قد قضى بإفالسه ،ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

 - 3أن يكون مساهما ً ومالكا ً لعدد من أسهم الشركة يُحدّده النظام األساسي
.3أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد ( )3000ثالثة آآلف سهم من أسهم ويتم إيداعها لدى جهة اإليداع أو في أحد البنوك المعتمدة ،خالل ستين
الشركة ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة  ،خالل ستين يوماً من يوما ً من

تاريخ بدء العضوية  ،ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو
الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية  ،ويصدق على ميزانية تاريخ بدء العضوية ،ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو
الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدَّق على ميزانية آخر سنة مالية
آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله .
قام فيها العضو بأعماله.

وتخصص األسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق

صص األسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة
وتُخ ّ
الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس
أعضاء مجلس اإلدارة  ،وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه اإلدارة ،وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة من المستقلين ،وأن
المذكور بطلت عضويته .
تكون أغلبية أعضائه غير متفرغين إلدارة الشركة أو يتقاضون أجراً
وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة فيها،

العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.

مادة ()27
تنتخب الجمعية العامة اعضاء مجلس االدارة باااالقتراع السااري

اعضاااء مجلااس االدارة يكااون للسااهم

وعنااد التصااويت علااى انتخااا

الواحا ااد صا ااوت واحا ااد يمنحا ااه المسا اااهم لما اان يختا اااره ما اان المرشا ااحين
ويجوز للمساهم توزيع تصويت اسهمه بين اكثر من مرشح وال يجااوز
ان يصوت السهم الواحد اكثر من مرشح.
وفااي حالااة انتهاااء ماادة مجلااس االدارة قباال تصااديق الجمعيااة

العام ااة عل ااى التق ااارير المالي ااة للش ااركة تمت ااد م اادة المجل ااس ال ااى ت اااريخ

وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أيا ً من هذه الشروط زالت عنه صفة
العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.".

معدلة بموجب القانون 2021/8

السري ،واستثنا ًء
"تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع
ّ
من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين،
وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،يكون للسهم الواحد
صوت واحد يمنحه المساهم لمن بختاره من ال ُمر ّ
شحين ،ويجوز للمساهم
توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من ُمرشح ،وال يجوز أن يصوت السهم
الواحد ألكثر من ُمرشح ،ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة في الشركات ال ُمدرجة في السوق المالي وفق نظام الحوكمة الذي
تضعه الهيئة.".

انعقاد الجمعية العامة العادية .

مادة ()29

معدلة بموجب القانون 2021/8

رئيس مجلس اإلدارة هااو رئاايس الشااركة ويمثلهااا لاادى الغياار وأمااام "رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة ويُمثلها لدى الغير وأمام القضاء،
وعليه أن يُنفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ،ويجوز له أن يُفوض
القضاء  ،وعليه أن ينفذ ق اررات المجلس وأن يتقيد بتوصياته .
غيره من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في
ولا ارئيس مجلا ااس اإلدارة أن يفا ااوض بعا ا
ص ا االحياته لغيا اره ما اان بعض صالحيـاته ،ويجب أن يـكون التفويض ُمحدد المدة والموضوع.

أعضاء المجلس  ،ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.".

مادة ()39

معدلة بموجب القانون 2021/8

يضع مجلس اإلدارة سنوياً تحت تصرف المساااهمين  ،إلطالعهاام " يضع مجلس اإلدارة ســنويا ً تحــت تصــرف المســاهمين ،الطالعهــم قبــل
الخ اااص قب اال إنعق اااد الجمعي ااة العام ااة الت ااي ت اادعى للنظ اار ف ااي ميزاني ااة انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس
اإلدارة بأسبوع على األقل ،كشفا ً تفصيليا ً

الشااركة وتقرياار مجلااس اإلدارة بثالثااة أيااام علااى األقاال  ،كشاافاً تفصاايلياً

يتضمن البيانات التالية :

 -1جمي ااع المب ااال الت ااي حص اال عليه ااا رئ اايس مجل ااس إدارة الش ااركة ،
وك اال عض ااو م اان أعض اااء ه ااذا المجل ااس ف ااي الس اانة المالي ااة م اان أج ااور
وأتع ااا

ومرتب ااات ومقاب اال حض ااور جلس ااات مجل ااس اإلدارة وب اادل ع اان

المصاريف  ،وكذلك مااا قااب كاال ماانهم بوصاافه مو فااً فنيااً أو إداريااا
في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة .
 -2الم ازيااا العينيااة التااي يتمتااع بهااا رئاايس مجلااس اإلدارة وكاال عضااو
من أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية .

 -3المكافآت التااي يقتاارح مجلااس اإلدارة توزيعهااا علااى أعضاااء مجلااس
اإلدارة .

 -4المبا ا ااال المخصصا ا ااة لكا ا اال عضا ا ااو ما ا اان أعضا ا اااء مجلا ا ااس اإلدارة
الح ا اااليين والس ا ااابقين كمع ا ااا

أو احتي ا اااطي أو تع ا ااوي

ع ا اان انته ا اااء

الخدمة .

 -5العمليا ا ااات التا ا ااي يكا ا ااون فيها ا ااا ألحا ا ااد أعضا ا اااء مجلا ا ااس اإلدارة أو
المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة .

 -6المبال التااي أنفقاات فعاالً فااي ساابيل الدعايااة بااأي صااورة كاناات مااع
التفصيالت الخاصة بكل مبل .

 -7التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التباارع وتفصاايالته
.ويجااب أن يوقااع الكشااص التفصاايلي المشااار إليااه رئاايس مجلااس اإلدارة
وأحد األعضاااء  ،ويكااون رئاايس وأعضاااء مجلااس اإلدارة مسااؤولين عاان
تنفيا ااذ أحكا ااام ها ااذه الما ااادة  ،وعا اان صا ااحة البيانا ااات الا اواردة فا ااي جميا ااع
األوراق التي نصت على إعدادها .

يتضمن البيانات التالية:
 - 1جميع المبــالغ التــي حصــل عليهــا رئــيس مجلــس إدارة الشــركة وكــل
عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية ،ومقابل حضــور جلســات
مجلس اإلدارة وبدل عن المصاريف ،وأية مبـالغ أخرى بـأي صفـة كانت.
 - 2المزايــا العينيــة والنقديــة التــي يتمتــع بهــا رئــيس مجلــس اإلدارة وكــل
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية.
 - 3المكافآت التــي يقتــرل مجلــس اإلدارة توزيعهــا علــى أعضــاء مجلــس
اإلدارة.
 - 4المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين.
 - 5التعامالت والصفقات التي يكون فيها ألي من رئيس وأعضاء مجلــس
اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا مصــلحة تتعــارض مــع مصــلحة
الشركة وتتطلب إفصاحا ً أو موافقة ُمسبقة وفقا ً ألحكــام المــادة ( )109مــن
هذا القـانون ،باإلضافة إلى تفاصيل تلك التعامالت والصفقات.
 - 6المبالغ التــي أنفقــت فعـالً فــي ســبيل الدعايــة بــأي صــورة كانـــت مــع
التفصيالت الخاصة بكل مبلغ.
 - 7التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيالته.
 -8البــدالت التــي تصــرف ألي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي
الشركة.
وبالنســبة للبنــوك وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة ،يجــب أن يرفــق بهــذا
الكشــف تقريــر مــن مراقــب الحســابات يقــرر فيــه أن القــروض النقديــة أو
االعتمادات أو الضمانات التي تـكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء
مجلس إدارتهــا خــالل الســنة الماليــة ،قــد تتــت دون إخــالل بأحكــام المــادة
( )110من هذا القانون.
ويجب أن يُوقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئــيس مجلــس اإلدارة وأحــد
األعضــاء ،ويكــون رئــيس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولين عــن تنفيــذ
أحكام هذه المادة ،وعن صــحة البيانــات الــواردة فــي جميــع األوراق التــي
نصت على إعدادها.".

مادة ()40

مضافة الفقرة الثانية بموجب القانون  ( 2021/8إختيارية)

يبين النظام األساسي للشركة طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
على أال تزيد نسبة تلك المكافأة على ( )%5من الربح الصافي بعد خصم
يبين النظام االساسي للشركة طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس االحتياطيات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح ال يقل عن ( )%5من
رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

االدارة على اال تزيد نسبة تلك المكافأة على ( )%5من الربح

"ويجوز النص في النظام األساسي للشركة على حصول أعضاء مجلس
الصافي بعد خصم االحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح
اإلدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ،ويشترط
ال يقل عن (  ) %5من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين  .في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ،وللوزارة أن تضع حدا ً أعلى لهذا
المبلغ.".

مادة ()42

مضافة الفقرة الثالثة بموجب القانون 2021/8

مع مراعاة احكام المواد (  ) 125 ، 124من قانون الشركات تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة،
وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة اإلدارة ،ويجب
التجارية رقم ( )11لسنة 2005م تنعقد الجمعية العامة بدعوة من أن يكون االنعقاد خالل الشهور األربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة
مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة  ،وفي المكان والزمان اللذين ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

يحددهما المجلس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات ،ويجب أن يكون "ويجوز عقد الجمعية العامة ،من خالل وسائل التقنية الحديثة ،وفقا ً
االنعقاد خالل الشهور األربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة .للضوابط التي تحددها الوزارة".

ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.
مادة ()45
 .1لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة ،ويكون
له عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه ،وتصدر الق اررات
باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.

 .2يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.

 .3يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط

أن يكون الوكيل مساهماً ،وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً
بالكتابة ،وال يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس
اإلدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.

 .4وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي
يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ( )%5من أسهم رأس مال

الشركة.

 .5فيما عدا األشخاص المعنوية ،ال يجوز أن يكون ألحد

المساهمين عدد من األصوات يجاوز ( )%25من عدد
األصوات المقررة لألسهم الممثلة في االجتماع.
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" - 1لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة ،ويكون له عدد
من األصوات يعادل عدد أسهمه ،وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة
لألسهم الممثلة في االجتماع.
 - 2يُمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
 - 3يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون
الوكيل مساهماً ،وأن يكون التوكيل خاصا ً وثابتا ً بالكتابة ،وال يجوز
للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة في حضور اجتماعات الجمعية
العامة نيابة عنه.
-4وفي جميع األحوال ،ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل
بهـذه الصفة على ( )%5من رأس مال الشركة.".

مادة ()46
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مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )137من قانون الشركات
التجارية ،تختص الجمعية العامة بوجه خاص باألمور اآلتية:

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )137من هذا القانون ،تختص الجمعية
العامة بوجه خاص باألمور اآلتية

 .1مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها  -1مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي
المالي خالل السنة ،والخطة المستقبلية للشركة ،ويجب أن خالل السنة ،والخطة المستقبلية للشركة ،ويجب أن يتضمن التقرير شرحا ً
وافيا ً لبنود اإليرادات والمصروفات وبيانا ً تفصيليا ً بالطريقة التي يقترحها
يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود اإليرادات والمصروفات مجلس اإلدارة لتوزيع صافي أربال السنة وتعيين تاريخ صرفها

وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها مجلس اإلدارة لتوزيع
صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرفها.

 -2مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات
الختامية التي قدمها مجلس اإلدارة

 .2مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن  -3مناقشة الميزانية السنوية وحساب األربال والخسائر والمصادقة
عليهما ،واعتماد األربال التي يجب توزيعها
الحسابات الختامية التي قدمها مجلس اإلدارة.

 .3مناقشة الميزانية السنوية وحسا

األرباح

والخسائر  -4مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده

والمصادقة عليهما ،واعتماد األرباح التي يجب توزيعها.

 -5النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة

 .4مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده (عند صدور قرار من  -6انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد
األجر الذي يؤدى إليهم خالل السنة المالية التالية ،ما لم يكن معينا ً في
الوزير المختص).
النظام األساسي للشركة

 .5النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

 -7بحث أي اقترال آخر يدرجه مجلس اإلدارة في جدول األعمال التخاذ
 .6انتخا أعضاء مجلس اإلدارة ،وتعيين مراقبي الحسابات
قرار فيه ،وال يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة
وتحديد األجر الذي يؤدى إليهم خالل السنة المالية التالية ،بجدول األعمال ،ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة
التي تتكشف أثناء االجتماع
ما لم يكن معينا في النظام األساسي للشركة.

ً

 .7بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس اإلدارة في جدول "وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون ( )%5من رأس مال الشركة
على األقل إدراج مسائل ُمعينة في جدول األعمال ،وجب على مجلس
األعمال التخاذ قرار فيه ،وال يجوز للجمعية العامة المداولة اإلدارة إدراجها ،وإال كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل
في غير المسائل المدرجة بجدول األعمال ،ومع ذلك يكون في االجتماع.".

للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشص أثناء .

االجتماع.

وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون ( )%10من رأس مال الشركة
على األقل إدراج مسائل معينة في جدول األعمال ،وجب على
مجلس اإلدارة إدراجها ،وإال كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة

هذه المسائل في االجتماع.

مادة ()50
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يكون التصويت في الجمعية العامة (برفع أأليدي) ويجب أن "يـكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يُعينها النظام األساسي
ويجوز أن تكون مشاركة المساهم في مداولة الجمعية العامة ،والتصويت
يكون التصويت بطريق االقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخا
فيها إلكترونياً ،وذلك وفقا ً للضوابط التي تحددها الوزارة ،وبالتنسيق مع
الهيئة.

أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو

ويجب أن يكون التصويت بطريق االقتراع السري إذا كان القرار متعلقا ً
إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو عدد من المساهمين يمثلون بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية
عشر األصوات الحاضرة في االجتماع على األقل ،وال يجوز عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو عدد من المساهمين
بمثلون عُشر األصوات الحاضرة في االجتماع على األقل ،وال يجوز
ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على ق اررات الجمعية ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية
العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.

العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية .

وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا ً ألحكام هذا القانون
وتكون الق اررات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً ألحكام قانون والنظام األساسي للشركة ُملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين
في االجتماع الـذي صدرت فيه أو غائبين ،وسواء كانوا موافقين أو
الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين
مخالفين لها ،وعلى مجلس اإلدارة تنفيذها فور صدورها.".

سواء كانوا حاضرين في االجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين،
وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها ،وعلى مجلس اإلدارة تنفيذها

فور صدورها وإبالغ صورة منها إلى إدارة مراقبة الشركات خالل
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الجمعية العامة غير العادية
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مادة ()54
ال يجوز اتخاذ قرار في المسائل اآلتية إال من الجمعية العامة منعقدة
بصفة غير عادية:

 -1تعديل عقد الشركة أو نظامها األساسي
 -2زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

 .1تعديل عقد الشركة أو نظامها األساسي.
 .2زيادة أو تخفي

ال يجوز اتخاذ قرار في المسائل اآلتية إال من الجمعية العامة منعقدة بصفة
غير عادية

رأس مال الشركة.

 .3تمديد مدة الشركة.
 .4حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة
أخرى أو االستحواذ عليها.

 -3تمديد مدة الشركة
 -4حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو
االستحواذ عليها

 .5بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف  -5بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي
وجه آخر

فيه بأي وجه آخر.

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على
أي مسألة من هذه المسائل

على أي مسألة من هذه المسائل.

"ومع ذلك ال يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديالت في النظام األساسي
ومع ذلك ال يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديالت في النظام األساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تغيير جنسية
الشركة ،أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة
للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض أخرى ،ويقع باطالً كل قرار يقضي بغير ذلك.".

األساسي للشركة أو تغيير جنسيتها ،أو نقل المركز الرئيسي للشركة
المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى ،ويقع باطالً كل قرار يقضي
بغير ذلك.
الفصل السادس

الفصل السادس

مراقبوا الحسابات

مراقبوا الحسابات

مادة ()58
مع مراعاة

احكام المواد ( )151 ، 150 ، 143من قانون

الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه

الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه ،ويجوز لها إعادة

تعيينه ،على أال تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة ،وال يجوز

تفوي

مجلس اإلدارة في هذا الشأن .و يشترط في مراقب الحسابات

أن يكون اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين
واألنظمة المعمول بها.

مادة ()58
مع مراعاة

الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه

الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه ،ويجوز لها إعادة
تعيينه ،على أال تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة ،وال يجوز

تفوي

مجلس اإلدارة في هذا الشأن .و يشترط في مراقب الحسابات

أن يكون اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين
واألنظمة المعمول بها.

مادة ()60
يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة
السابقة ما يلي:

احكام المواد ( )151 ، 150 ، 143من قانون

مادة ()60
يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة
السابقة ما يلي:

.1أنه قد حصل على المعلومات والبيانات واإليضاحات التي

 .1أنه قد حصل على المعلومات والبيانات واإليضاحات التي

رآها ضرورية ألداء عمله.
.2أن الشركة تمسك حسابات وسجالت منتظمة وفقاً لقواعد

رآها ضرورية ألداء عمله.
 .2أن الشركة تمسك حسابات وسجالت منتظمة وفقاً لقواعد
المحاسبة المتعارف عليها عالمياً.

المحاسبة المتعارف عليها عالمياً.
.3أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر

 .3أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر

كافية في رأيه لتشكل أساساً معقوالً إلبداء رأيه حول المركز

كافية في رأيه لتشكل أساساً معقوالً إلبداء رأيه حول المركز

المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد

المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد

التدقيق المتعارف عليها عالمياً.

التدقيق المتعارف عليها عالمياً.

مادة ()61

مادة ()61

يكون مراقب الحسابات مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة في تقريره
يكون مراقب الحسابات مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة في تقريره
بوصفه وكيالً عن مجموع المساهمين ،ولكل مساهم أثناء عقد
بوصفه وكيالً عن مجموع المساهمين ،ولكل مساهم أثناء عقد
الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في هذا

الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في هذا
التقرير.

التقرير.
المادة ()64
على الشركة نشر تقارير مالية نصص سنوية في الصحص
المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع اإللكتروني

للشركة إن وجد ،الطالع المساهمين ،على أن تتم مراجعة هذه

التقارير من قبل مراقب الحسابات ،وال يجوز نشرها إال بعد موافقة
إدارة مراقبة الشركات.

المادة ()64
على الشركة نشر تقارير مالية نصص سنوية في الصحص

المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع اإللكتروني
للشركة إن وجد ،الطالع المساهمين ،على أن تتم مراجعة هذه

التقارير من قبل مراقب الحسابات ،وال يجوز نشرها إال بعد موافقة
إدارة مراقبة الشركات.

