المادة
المادة
الثالثون:
دعوة
الجمعية

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة
وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب
ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل
( )%5من رأس المال على األقل أو إذا طلب ذلك اثنان على األقل من
أعضاء المجلس المستقلين ،ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية
العامة لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العامة خالل ثالثين
يوما ً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة
وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ( )%5من
رأس المال على األقل أو إذا طلب ذلك اثنان على األقل من أعضاء المجلس
المستقلين ،ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا لم
يقم المجلس بدعوة الجمعية العامة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ طلب مراجع
الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية وتوزع في
مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بعشرة أيام على
األقل ،ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى
جميع المساهمين بخطابات مسجلة ،وترسل صورة من الدعوة وجدول
األعمال إلى وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية وذلك
خالل المدة المحددة للنشر.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول األعمال في صحيفة يومية
وتوزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـ(واحد
وعشرين) يوما ً على األقل ،ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في
الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة ،وترسل صورة
من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق
المالية وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

المادة

النص قبل التعديل

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير
الحادية
واألربعون :تقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها
إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية
اللجنة
نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى
تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا ً
كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد
الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل ،لتزويد كل من رغب من
المساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

النص بعد التعديل
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير
والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن
وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام
الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في
نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا ً كافية من هذا
التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة
بـ(واحد وعشرين) يوما ً على األقل ،لتزويد كل من رغب من المساهمين
بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

المادة
الخامسة
واألربعون:
الوثائق المالية

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

 -1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد
القوائم المالية للشركة وتقريرا ً عن نشاطها ومركزها المالي عن
السنة المالية المنقضية ،ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة
لتوزيع األرباح ،ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع
الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين
يوما ً على األقل.

 -1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد
القوائم المالية للشركة وتقريرا ً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة
المالية المنقضية ،ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع
األرباح ،ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات
قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما ً على
األقل.

 -2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي
ومديرها المالي على الوثائق المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه
المادة ،وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف
المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على
األقل.

 -2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها
المالي على الوثائق المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع
نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل
الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بـ(واحد وعشرين) يوما ً على
األقل.

 -3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية
للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة  ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم
تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس ،وعليه أيضا ً
أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة واالستثمار
وهيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة
عشر يوما ً على األقل.

 -3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية
للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة  ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم تنشر
في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس ،وعليه أيضا ً أن يرسل
صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق
المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما ً على
األقل.

المادة

النص قبل التعديل

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أي مصلحة
المادة
شخصية مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الخمسون:
تعارض المصالح الشركة إال بترخيص سابق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة
 ،وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة
شخصية في األعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا
التبليغ في محضر االجتماع ،وال يجوز للعضو ذو المصلحة
االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن ،على
أن يبلغ رئيس المجلس الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن
األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة
شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات
 ،وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة كذلك المشاركة في أي عمل أو
مشروع من شأنه أن ينافس أعمال الشركة بشكل مباشر  ،وال يجوز
للشركة أن تقدم قرضا نقديا ً من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة ،
أو تضمن أي قرض يعقده عضو مجلس اإلدارة مع الغير ،كما ال
يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يذيع إلى المساهمين في غير
الجمعيات العامة العادية وغير العادية أو للغير ما وقف عليه من
أسرار الشركة بسبب مباشرته إلدارته .

النص بعد التعديل
ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية
العامة العادية ووفقا ً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وعلى عضو
مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر
االجتماع ،وال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي
يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين ،ويبلغ رئيس
المجلس الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون
ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ويرفق
بهذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي ،وال يجوز
لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو
أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وإال كان للشركة أن
تطالبه أمام الجهات القضائية المختصة بالتعويض المناسب مالم يكن
حاصالً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك ،ووفقا ً
للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وال يجوز للشركة أن تقدم قرضا
نقديا ً من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة ،أو تضمن أي قرض يعقده عضو
مجلس اإلدارة مع الغير ،كما ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يذيع إلى
المساهمين في غير الجمعيات العامة العادية وغير العادية أو للغير ما وقف
عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرته إلدارته.

