
 التعديالت المقترحة على النظام األساسي قبل وبعد التعديل 

 

 المادة قبل التعديل  المادة بعد التعديل 

 ( األسهم الممتازة: 9مادة ) حذف المادة 

 طبقا ً للشركة العادية غير العامة للجمعية يجوز (1

ً  تضعها التي لألسس أسهما تصدرً أنً الماليةً السوقً هيئةً

شراءهاًأوًتحويلًأسهمًعاديةًإلىًأسهمًممتازةًأوًأنًتقررًً

تعطىًً والً عادية،ً إلىً الممتازةً األسهمً تحويلً أوً ممتازةً

في التصويتً فيً الحقً الممتازةً  العامة الجمعيات األسهمً

للمساهمين،ًوترتبًهذهًاألسهمًألصحابهاًالحقًفيًالحصولًً

األرباحً منً العاديةً األسهمً أصحابً منً أكبرً نسبةً علىً

 عدًتجنيبًاالحتياطيًالنظاميً.الصافيةًللشركةًب

األسهمًً (2 أصحابً موافقةً علىً الحصولً يجبً

الممتازة،ًفيًجمعيةًخاصةًبهم،ًإذاًكانًقرارًالجمعيةًالعامةًً

ًتعديلًً ًأو ًإلىًعادية ًاألسهمًالممتازة ًيتعلقًبتحويل ًالعادية غير

 أيًمنًحقوقًأصحابًاألسهمًالممتازةً.

قوقًًإذاًكانًمنًشأنًقرارًالجمعيةًالعامةًتعديلًح (3

أوًً الشركةً تصفيةً ذلكً فيً بماً الممتازة،ً األسهمً أصحابً

ًإلىًً ًالعادية ًاألسهم ًتحويل ًأو ًإلىًعادية ًالممتازة ًاألسهم تحويل

لهًً إذاًصادقًعليهًمنً إالً نافذاً  القرارً ممتازةًفالًيكونًهذاً

حقًالتصويتًمنًأصحابًاألسهمًالممتازةًفيًجمعيةًخاصةًً

 بهمً.

النسبةًالمحددةًألصحابًإذاًفشلتًالشركةًفيًدفعًً (4

تجنيبًً بعدً للشركةً الصافيةً األرباحً منً الممتازةً األسهمً

يجوزً فأنهً متتالية،ً سنواتً ثالثةً مدةً النظاميً االحتياطيً

للمادةًً  ً وفقا المنعقدةً األسهم،ً هذهً بأصحابً الخاصةً للجمعيةً

التاسعةًوالثمانينًمنًنظامًالشركات،ًأنًتقررًإماًحضورهمًً

عامةًللشركةًوًالمشاركةًفيًالتصويت،ًاجتماعاتًالجمعيةًال

أوًتعيينًممثلينًعنهمًفيًمجلسًاإلدارةًبماًيتناسبًمعًقيمةًً

أسهمهمًفيًرأسًالمال،ًوذلكًإلىًأنًتتمكنًالشركةًمنًدفعًً

األرباحًالمخصصةًألصحابًهذهًاألسهمًعنًتلكًالسنوات،ًً

الجمعيةً اجتماعً فيً واحدً صوتً ممتازً سهمً لكلً ويكونً

ًالتصويتًالعامة،ًويحقًلص ًالسهمًالممتازًفيًهذهًالحالة احب

دونًً العاديةً العامةً الجمعيةً أعمالً جدوالً بنودً كافةً علىً

ًاستثناءً.

  : ( إعادة شراء الشركة ألسهمهما وبيعها وارتهانها14مادة )

 ( 1الفقرة رقم )

للشركة (1 ًيجوزً ًً ًشراءً العاديةً بموافقةًًأسهمهماً

للضوابطًالتيًتضعهاًهيئةًًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية،ًوفقا ًً

السوقًالماليةًبهذاًالخصوصًوالًيكونًلألسهمًالتيًتشتريهاًً

ًالشركةًأصوتًفيًجمعياتًالمساهمين.

  : ( إعادة شراء الشركة ألسهمهما وبيعها وارتهانها14مادة )

 ( 1الفقرة رقم )

للشركة (2 الممتازةًًًيجوزً وً العاديةً أسهمهماً شراءً

الع غيرً العامةً الجمعيةً التيًًبموافقةً للضوابطً  ً وفقا ادية،ً

تضعهاًهيئةًالسوقًالماليةًبهذاًالخصوصًوالًيكونًلألسهمًً

ًالتيًتشتريهاًالشركةًأصوتًفيًجمعياتًالمساهمينً.



ًًً( نصاب االجتماعات والقرارات:24مادة )

إالًإذاًً  ً ًًأعضاًءًًأربعةحضرهًًالًيكونًاجتماعًالمجلسًصحيحا

،ًوفيًحالةًًنيبهيبماًفيًذلكًرئيسًالمجلسًأوًمنًًًً،األقًلًًعلى

آخرًفيًحضورًاجتماعاتً إنابةًعضوًمجلسًاالدارةًعضواً 

للضوابطًالتاليةً:  ً  المجلسًيتعينًأنًتكونًاإلنابةًوفقا

منًً (أ) أكثرً عنً ينوبً أنً االدارةً مجلسً لعضوً يجوزً الً

 عضوًواحدًفيًحضورًذاتًاالجتماعً.

 بالكتابةً.انًتكونًاإلنابةًثابتةً ً(ب)

يحظرًًً ً(ج) التيً القراراتً علىً التصويتً للنائبً يجوزً الً

 النظامًعلىًالمنيبًالتصويتًبشأنها.ً"

المجلسًً قراراتً أصواتًًوتصدرً المجلسًًبأغلبيةً أعضاءً

الممثلينًفيًاالجتماعًًالحاضرينًً وعندًً)أصالةًأوًنيابة(ًًأوً

.ًًالجلسةتساويًاآلراءًيرجحًالجانبًالذيًصوتًمعهًرئيسً

قرارًكتابيً)بالتمرير(ً)سواءًفيًوثيقةًوحدةًًويجوزًإصدار

أوًوثائقًمنفصلةًمعادلة(ًوتكونًتلكًالقراراتًبمثابةًقرارً

ًً اإلدارة. مجلسً اجتماعً منً ينعقدًصادرً أنً أيضاً ويمكنً

اجتماعًالمجلسًعبرًالهاتفًأوًعنًطريقًوسائلًاالجتماعًً

عنًبعدً)المرئي(ًبشرطًاستطاعةًأعضاءًالمجلسًاالستماعًً

كماًلمجلسًاإلدارةًأنًيصدرًًًًإلىًبعضهمًالبعض.ًًوالتحدث

ًً على يعرضهاً العاجلةً األمورً فيً ًًقراراتً ًًاألعضاًءجميع

ًًًًمتفرقين اجتماعًًبالتمرير كتابةً األعضاءً احدً يطلبً لمً ماً

وتصدرًتلكًالقراراتًبموافقةًأغلبيةًالمجلسًللمداولةًفيها،ًً

فيًً المجلسً علىً القراراتً هذهً وتعرضً أعضائهً أصواتً

ًً.إلثباتهاًفيًمحضرًاالجتماعًاجتماعًتالًلهأولً

 

ًًً( نصاب االجتماعات والقرارات:24مادة )

إالًإذاًحضرهًأربعةًأعضاءًً  ً الًيكونًاجتماعًالمجلسًصحيحا

علىًاألقلًبماًفيًذلكًرئيسًالمجلسًأوًمنًينيبه،ًوفيًحالةًً

آخرًفيًحضورًاجتماعاتً إنابةًعضوًمجلسًاالدارةًعضواً 

للضوابطًالتاليةً:المجلسًيتعينًأنً  ً  تكونًاإلنابةًوفقا

منًً (د) أكثرً عنً ينوبً أنً االدارةً مجلسً لعضوً يجوزً الً

 عضوًواحدًفيًحضورًذاتًاالجتماعً.

 انًتكونًاإلنابةًثابتةًبالكتابةً. ً(ه)

يحظرًًً ً(و) التيً القراراتً علىً التصويتً للنائبً يجوزً الً

 النظامًعلىًالمنيبًالتصويتًبشأنها.ً"

 

وتصدرًقراراتًالمجلسًباألغلبيةًالمطلقةًألصواتًأعضاءًً

تساويً وعندً االجتماعً فيً الممثلينً أوً الحاضرينً المجلسً

اآلراءًيرجحًالجانبًالذيًصوتًمعهًرئيسًالجلسة.ًويجوزًً

لتمرير(ًموقعًمنًجميعًأعضاءًمجلسًًإصدارًقرارًكتابيً)با

معادلة(ًً منفصلةً وثائقً أوً وحدةً وثيقةً فيً )سواءً اإلدارةً

القراراتًبمثابةًقرارًصادرًمنًاجتماعًمجلسً وتكونًتلكً

اإلدارة.ًويمكنًأيضاًأنًينعقدًاجتماعًالمجلسًعبرًالهاتفًأوًً

ًاستطاعةً ًبشرط ً)المرئي( ًبعد ًاالجتماعًعن عنًطريقًوسائل

االستماعًوالتحدثًإلىًبعضهمًالبعض.ًكماًًًًأعضاءًالمجلس

ًيعرضهاً ًالعاجلة ًاألمور ًيصدرًقراراتًفي ًأن ًاإلدارة لمجلس

كتابةً األعضاءً احدً يطلبً لمً ماً متفرقينً األعضاءً علىً

 اجتماعًالمجلسًللمداولةًفيها.

ً( توزيع األرباح لألسهم الممتازة: 49مادة ) حذف المادة 

 توزيع يجوز ال فإنه مالية، سنة أي عن أرباح توزع لم إذا

 ا وفق النسبةًالمحددة دفع بعًد إال التالية السنوات عن أرباح

)الرابعة لحكم  الشركات نظام المائة(ًمن بعد عشرة المادةً

 .السنة عنًهذه الممتازة األسهم ألصحاب

المادةً لحكم وفقا ً المحددًة النسبة دفع في الشركًة فشلت إذا

ًالشركات(ًمن مًن المائة بعد عشرًة )الرابعة  مدة األرباح نظام

 ألصحاب الخاصة للجمعية يجوز فإنه متتالية، سنوات ثالث

المنعقدة هذه )التاسعة ألحكام طبقا ً األسهمً والثمانين(ً المادةً

اجتماعاتً حضورهم إما تقرر أًن الشركات، نظام من

 تعيين أو التصويت، في والمشاركة للشركة العامة الجمعية

 أسهمهم قيمة مع بماًيتناسب اإلدارة مجلس في عنهم ممثلين

 أرباح كل دفع من الشركة تتمكن أن إلى وذلك المال، رأس في

المخصصة  السنوات عن األسهم هذه ألصحاب األولويةً

ً.السابقة

 


