رﻗم اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ

اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻋﺷر

اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
واﻟﻌﺷرون

اﻟﻣﺎدة ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل
اﻟﻣﺎدة ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل
ﻣدة اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺳون ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾدھﺎ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ) (6ﻣن اﻟﻧظﺎم
ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ،وﯾﺟوز داﺋﻣﺎ ً إطﺎﻟﺔ ھذه اﻟﻣدة ﺑﻘرار اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدة اﻟﺷرﻛﺔ ) ﻣرﻓق (
ﺗﺻدره اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻣن
ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء أﺟﻠﮭﺎ ﺑﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
ﯾﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻠس إدارة ﻣؤﻟف ﻣن ﺳﺑﻌﺔ
أﻋﺿﺎء ﺗﻧﺗﺧﺑﮭم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد
ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات.

ﯾﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻠس إدارة ﻣؤﻟف ﻣن ﺗﺳﻌﺔ
أﻋﺿﺎء ﺗﻧﺗﺧﺑﮭم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد
ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات.

 -١ﻻ ﯾﻛون اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺻﺣﯾﺣﺎ ً إﻻ اذا
ﺣﺿره أرﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﺻﺎﻟﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ،
ﺑﺷرط أﻻ ﯾﻘل ﻋدد اﻟﺣﺎﺿرﯾن أﺻﺎﻟﺔ ﻋن ﺛﻼﺛﺔ
أﻋﺿﺎء ،وﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﯾوﻛل ﻋﺿوا ً آﺧر
ﻟﻠﺣﺿور واﻟﺗﺻوﯾت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس،
وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗوﻛﯾﻼت ﻣﻛﺗوﺑﺔ.
 -٢ﺗﺻدر ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أراء اﻷﻋﺿﺎء
اﻟﺣﺎﺿرﯾن أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﯾﮫ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺎوي ﯾﻛون
ﺻوت اﻟرﺋﯾس ﻣرﺟﺣﺎ ً .وﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﯾﺻدر
ﻗرارات ﻋن طرﯾق ﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣرﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺿﺎء
ﻣﺗﻔرﻗﯾن ﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠب أﺣد اﻷﻋﺿﺎء – ﻛﺗﺎﺑﺔ – ﻋﻘد
اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻟﻠﻣداوﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ .وﺗﻌرض ھذه
اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ أول اﺟﺗﻣﺎع ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻدور اﻟﻘرارات ﺑﺎﻟﺗﻣرﯾر.

 -١ﻻ ﯾﻛون اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺻﺣﯾﺣﺎ ً إﻻ اذا
ﺣﺿره ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﺻﺎﻟﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ،
ﺑﺷرط أﻻ ﯾﻘل ﻋدد اﻟﺣﺎﺿرﯾن أﺻﺎﻟﺔ ﻋن أرﺑﻌﺔ
أﻋﺿﺎء ،وﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﯾوﻛل ﻋﺿوا ً آﺧر
ﻟﻠﺣﺿور واﻟﺗﺻوﯾت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس،
وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗوﻛﯾﻼت ﻣﻛﺗوﺑﺔ.
 -٢ﺗﺻدر ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أراء اﻷﻋﺿﺎء
اﻟﺣﺎﺿرﯾن أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﯾﮫ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺎوي ﯾﻛون
ﺻوت اﻟرﺋﯾس ﻣرﺟﺣﺎ ً .وﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﯾﺻدر
ﻗرارات ﻋن طرﯾق ﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣرﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺿﺎء
ﻣﺗﻔرﻗﯾن ﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠب أﺣد اﻷﻋﺿﺎء – ﻛﺗﺎﺑﺔ – ﻋﻘد
اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻟﻠﻣداوﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ .وﺗﻌرض ھذه اﻟﻘرارات
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ أول اﺟﺗﻣﺎع ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور
اﻟﻘرارات ﺑﺎﻟﺗﻣرﯾر.

