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 الشركة اخلليجية لالستثمارات العامة )ش.م.ع( 

 التعديالت املقرتحة على مواد النظام االساسي للشركة 

 يتم االشارة اىل سبب التعديل وفقا ملا يلي :

  2015لسنة  2القانون : قانون الشركات التجارية رقم  -1
 اعتماد دليل حوكمة الشركات املسامهة العامة .بشأن  2020/ر.م لسنة 3القرار : قرار رئيس جملس إدرة اهليئة رقم  -2
 يف شأن الشركات التجارية. 2015لسنة  2بتعديل بعض أحكام القانون االحتادي رقم  2020( لسنة 26املرسوم : مرسوم بقانون احتادي رقم ) -3
 النظام : النظام األساسي للشركة -4

 رقم المادة التعديلالنص  قبل  النص بعد التعديل مقتضى التعديل / المرجع

 

 

 القرار  

 

 

 

 

 

 

 القرار  

 "التعاريف"

القدرة على توجيه إدارة وسييسسيسا الكي وا والم في     السيطررة   

السييييسسيييسا الوسليا والمكيييييليا ل ومفوخ للا تح م ف الم في     

تكييييفييس تإللا ا دارة تو ا مايسي  يسلاييا تعلييييسفيه اوالم في     

تعيينسا الإلهسز ا داريل وتفوخ السيير ة إمتم     السيير ة على  

 %  أوث .  30 ساا  تسهي لاا حقوق تصومت    الك وا تالغ

 

 

 

 األطراف ذات العالقة 

رفيا وتعلييسم تإللا إدارة الكيي وا الكيي وا وتعلييسم ا دارة   

المنفيذما العليس للكي وا والعستليح إهسل والكي وسا الم  مسيسبي إهس تي  

% تح رتسييييوسلهس ل ووذا الكيييي وسا 30تح بؤالم إويس ال مقس عح 

 المسإعا تو الكقيقا تو ال ليفا.

 

 "التعاريف"

إكفس تاسش  تو  ي    -:  القدرة على المأثي  تو الم في   السطريييييييييييييييرة

   تعييح ت لايا تعليييسم تإللا إدارة شييي وا تو الق اراا    -تاسشييي 

الصييسدرة تنه تو تح الإلوعيا العووتيا للكيي وال وللا تح م ف تلفيا 

 سياا تح اسسيهي تو ال صيو تو إمتفسق تو ت تيخ  م  مؤدي إلى لاا  

 المأثي .

 

 

 

  األطراف ذات العالقة   

العليس  • المنفيذما  ا دارة  وتعلسم  ا دارة  تإللا  وتعلسم  رفيا 

إسلك وال والك وسا الم  مولا  يهس تي تح بؤالم حصا تسير ةل 

 والك وسا اسم تو المسإعا تو الكقيقا تو ال ليفا للك وا. 

المنفيذما العليس حمى  تقسري رفيا تو علو تإللا ا دارة تو ا دارة   •

 الدرجا اسولى. 
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ت حظا تي اليسم تع مف   -

االط اف لاا الع قا تح   

قس وخ الك وسا إووجخ  

  2020لسنا  26الو سوم رقي 

إكأخ تعدمس إعض تحفسم  

لسنا   2القس وخ االت سدي رقي 

   شأخ الك وسا   2015

 المإلسرما

الكاو الرايع  تو االعماسري الذى وسخ م ف السنا السسإقا على  •

%  أوث  إسلك وا تو علواً    تإللا  10المعستس تسسبوسً إنساا  

 إدارتهس تو ش ومهس اسم تو ش وستهس المسإعا.

 .الكاو الذي له سير ة على الك وا •

  

للكييي وا إعد توا قا الهيأا تخ تصيييدر سييينداا تو مإلوز  .ت المرسوم 

صييييفو  قيسإليا للميداوف سييييوام ويس يت قيسإليا تو  ي  قيسإليا  

 للم وف إلى تسهي    الك وا إقيي تمسسوما .

 ماقى السند تو الصا اسويسً إلى حيح الو سم إقيومه وستلا. .ي

ال مإلوز ت ومس السيينداا تو الصييفو  إلى تسييهي إال إلا   .ج

صييدار تو شيي وط ا صييدارل   و على للا     كيي ة ا 

 ملا تق ر الم ومس إسلنسييياا للسييينداا تو الصيييفو   ي  

إلزاتيا الم ومس إلى تسيييهي وسخ لوسلا السيييند تو الصيييا  

وحيد  ال      قاوف الم وميس تو قاض القيويا االسييييوييا 

 للسند تو الصا.

اسييييمثنسم تح تحفسم قس وخ الكيييي وسا ل مإلوز للكيييي وا   .د

لووا قا على إصيييدار  إووجخ الق ار الاسص الصيييسدر إس

سيييينداا تو صييييفو  قسإلا للم وف إلى تسييييهي ل تخ تزمد 

رتسوسلهس عح ط م  ت ومس تلا السنداا تو الصفو  إلى  

 تسهي    رتسوسلهس.

 

مإلوز للكي وا تخ تصيدر سينداا تو صيفو  قسإلا للمداوف سيوام وس ت  .ت

قسإلا تو  ي  قسإلا للم وف إلى تسييهي    الكيي وا إقيي تمسييسوما لفس  

 اصدار.

مفوخ السيند تو الصيا إسيويسً وال مإلوز إصيدار السينداا تو الصيفو   .ي

 ل ستلهس.

السنداا تو الصفو  الم  تصدر إونسساا ق ض واحد تعر  

 سص سإهس حقوقسً تمسسوما ومقع إسط ً وس ش ط ماسلف للا .

17 

 نص المادة حسب المرسوم   

مفوخ إصيدار السينداا  ) .1

تو الصييييفو  وتي تدواا دمح 

مييسص  قي ار  إيويوجييخ  تمي ى 

صييييسدر تح الإلوعييا العووتييا  

للكيييي ويال ومإلوز لهيس تفومض  

مفوخ للكييي وا إووجخ ق ار مسص صيييسدر تح جوعيمهس العووتيا  

إعد توا قا الهيأا تخ تق ر إصيدار سينداا ق ض تح تي  وك وس ت  

تو صيييفو  ل ومايح الق ار قيوا السييينداا تو الصيييفو  وشييي وط 

اصييداربس وتدى قسإليمهس للم ومس إلى تسييهي ولهس تخ تصييدر ق اراً  

تع   صيييييدار السيييينيدااإمفومض تإللا ا دارة    ت يدميد توعيد إ

 .ت اعسة الك وط واللواإط الصسدرة عح الهيأا    بذا الكأخ 

ال مإلوز ت ومس السنداا تو الصفو  إلى تسهي إال إلا  ُو على للا 

   إتفسقيسا تو وثسف  تو  ك ة ا صدارل  ملا تق ر الم ومس وسخ لوسلا 

سويا حد  ال      قاوف الم ومس تو قاض القيوا اسالسند تو الصا و

للسند تو الصا تس لي تملوح إتفسقيسا تو وثسف  تو  ك ة ا صدار 

إلزاتيا الم ومس سسهي  ف  بذ  ال سلا ممعيح ت ومس السنداا تو  

 الصفو  سسهي إنسم على الووا قا الوساقا تح الر  يح عند ا صدار.  
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تإللا ا دارة    ت يدميد توعيد 

 إصدار السنداا تو الصفو .

تصدر الهيأا ق اراً   .2

ت دد  يه ش وط وضواإط 

وإج اماا إصدار السنداا تو  

الصفو  وتي تدواا دمح  

 تم ى(

 

 

 

 4 6الق ار الوسدة 

 

 

 

 3 144&  151الو سوم الوسدة 

ال اإعالاسي   

    تإللا إدارة الك وا 

(19الوسدة  )  

)موسيا ( تعليسم  5ممولى إدارة الكي وا تإللا إدارة تفوخ تح  .ت

تنمااهي الإلوعييا العووتييا للوسييييسبويح إيسلمصييييوميت السيييي ي 

ومإليخ    جويع اسحواف تخ مفوخ ت لاييا تعلييييسم  الم اوو  ل  

 الوإللا إوس  يهي ال فيا تح تواطن  الدولا. 

وم اعى    تكيييفيس تإللا ا دارة تي اشيييم اطسا مق ربس تإللا 

( تح قس وخ 10رام تو السييييلرا الوامصييييا و قسً لنو الوسدة )الوز

الكي وسا ل وإلا ا افليت  سياا تواطن  الدولا    تإللا االدارة  

عوس ملزم توا    إسلمراي  لملا الوسدة وجخ اسييمفوسف النسيياا م ف 

ث ثا تشييه  على اسوث  ل وإال وس ت ق اراا الوإللا إعد ا قلييسم 

 الودة إسطلا.

سم قس وخ الكي وسا والق اراا لاا الصيلا  م ه تع ت اعسة تحف .ي

مإلوز تخ مفوخ تعلييييسم تإللا ا دارة تح لوي الاا ة تح 

  ي  الوسسبويح 

 

 الاسي ال اإع

    تإللا إدارة الك وا 

(19الوسدة )  

)سياعا( تعلسم ومكم ط   5ممولى إدارة الكي وا تإللا إدارة تفوخ تح 

ح وت لايمهي تح تخ مفوخ ثلثهي على اسقيس تح اسعليييييسم الوسييييمقلي

الإلوعييا العووتييا للوسيييييسبويح  اسعليييييسم  ي  المنفييذميح تنمااهي 

إسلمصيومت السي ي الم اوو  ومإلخ    جويع اسحواف تخ مفوخ ت لايا  

 تعلسم الوإللا إوس  يهي ال فيا تح تواطن  الدولا. 

 

19 

 

 

 25لق ار   ما

 قرارات مجلس االدارة بالتمرير  

 

مإلوز لوإللا ا دارة إصيدار إعض ق اراته إسلمو م  و قسً للكي وط  

 والمسليا :

توا قيا تعلييييسم تإللا ا دارة إيسس لاييا على تخ ال يسليا   .1

 الم  تسمدع  إصدار ق ار إسلمو م  حسلا طسرفا

 قرارات التمرير 

إيس ضيييييس يا الى إلمزام  تإللا االدارة إيسل يد االد   لعيدد إجمويسعيستيه  

( تح بذا النظسم ل  م ه مإلوز لوإللا ا دارة إصدار  28دة إسلوسدة )الوار

تليا الق اراا   إعض ق اراتيه إيسلمو م     ال يسالا الريسرفيا وتُعما  

صيييي ي يا و س ذة وويس لو ت هيس إتاذا    إجموسك توت الدعوة اليه وعقد  

 تصوالً تع ت اعسة تس مل :
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تسييييليي تعليييييسم تإللا ا دارة الق ار تفموي مريييسً   .2

  تصي وإسً إفس ا الوسيمنداا والوثسف  ال زتاللووا قا عليه  

 .لو اجعمه

الووا قييا الاريييا إييسس لايييا على تي تح ق اراا   .3 مإلييخ 

تإللا ا دارة الصييسدرة إسلمو م  تع ضيي ورة ع ضييهس  

   اجمويسك تإللا االدارة ال ح   تايسل الق ار إيسلمو م  

لمليييوينهس إو لييي  اجموسعهل وتع للا تعما  الق اراا  

 إسلمو م   س ذة عند توقيع ت لايا تعلسم الوإللا عليهس.

عييدم اعماييسر الق ار إييسلمو م  اجموييسعييسً وتح ثي ا لمزام   .4

إيسل يد اسد ى لعيدد اجمويسعيسا تإللا ا دارة الواردة     

 النظسم اسسسس . 

 

تال تمإليسوز حيسالا إصيييييدار الق اراا إيسلمو م  ترإع  . أ

 ت اا سنومسً.

توا قا تعلييييسم تإللا ا دارة إسس لايا على تخ ال سلا   . ب

 الم  تسمدع  إصدار الق ار إسلمو م  حسلا طسرفا.

تسيليي جويع تعليسم تإللا ا دارة الق ار تفموي مريسً  . ج

للووا قيا علييه تصيييي وإيسً إفيس يا الوسييييمنيداا والوثيسف   

 ال زتا لو اجعمه.

الووا قيا الارييا   . د إيسس لاييا على تي تح ق اراا  مإليخ 

تإللا ا دارة الصيسدرة إسلمو م  تع ضي ورة ع ضيهس  

   ا جموسك المسل  لوإللا ا دارة لملييوينهس إو ليي   

 إجموسعه.

 

م ظ  على اسط اف لاا الع قا تخ مسييميس تي تنهي تس اتصييس إه  1 152الو سوم الوسدة 

ت قي     تح تعلوتيسا إ في علييييومميه تو وبيفميه إيسلكيييي ويال   

تصييييل يا ليه تو ليي   تميس ويس يت  ميإليا المعيستيس    اسورااق الويسلييا  

للكيييي وا و ي بس تح الوعيست ال وويس ال مإلوز تخ مفوخ سي تنهي  

تصيل ا تاسشي ة تو  ي  تاسشي ة تع تي جها تقوم إعوليسا م اد إهس  

تع إحداث تأثي     تسييعسر اسوراق الوسليا الم  تصييدرتهس الكيي وا  

 .علوه إذلا

م ظ  على اسط اف لاا الع قا تخ مسميس تي تنهي تس اتصس إه تح 

تعلوتسا إ في علوممه    تإللا ا دارة تو وبيفمه    الك وا    

ت قي  تصل ا له تو ليي   تمس وس ت  ميإلا المعستس    اسورااق الوسليا 

للك وا و ي بس تح الوعست ال ووس ال مإلوز تخ مفوخ سي تنهي  

تو  ي  تاسش ة تع تي جها تقوم إعوليسا م اد إهس  تصل ا تاسش ة 

 إحداث تأثي     تسعسر اسوراق الوسليا الم  تصدرتهس الك وا .  

33 

( تح %5ال مإلوز للكيي وا عقد تي صييفقا ال تمإلسوز قيومهس  سيياا ) 2 152الو سوم الوسدة 

رتسييييويسلهيس تع ط ف لي ع قيا إال إووا قيا تإللا ا دارةل وويس  

توا قا الإلوعيا العووتيا للكييي وا  يوس زاد على تلا النسييياا ممعيح  

إعد تقييي بذ  الصيفقا و قسً للليواإط والكي وط الم  مصيدر إهس ق ار  

 تح الهيأا.

  

ال مإلوز للكيييي وا عقد صييييفقسا تع اسط اف لاا الع قا إال إووا قا 

% تح رتسييييويسف الكيييي ويال وإووا قيا 5تإللا ا دارة  يويس ال مإليسوز  

الإلوعيا العووتيا للكييي وا  يوس زاد على للا وممي تقييي الصيييفقسا     

جويع اسحواف  إواسييييريا تقيي تعمويد ليدى الهيأيال وممعيح على تيدق  

إيسخ إصييييفقسا تعسرض مكييييموس تق م   على    حسييييسإسا الكيييي وا تخ

الوصييسلو والمعست ا الوسليا الم  توت إيح الكيي وا وتي تح اسط اف  

 . لاا  الع قا وا ج اماا الم  تُتاذا إكأ هس

 

34 

تعلييسم تإللا ا دارة وا دارة المنفيذما تسييؤولوخ تإلس   .ت 162الو سوم  م 

الكيييي ويا والوسيييييسبويح واليي  عح جويع تعويسف الي  

وإسيسمة اسيمعوسف السيلرال وعح وس تاسلفا للقس وخ ولنظسم 

الكيييي وا ل وموثس ا دارة المنفيذما وس تح الودم  العسم تو 

مفوخ رفيا تإللا ا دارة وتعليييييسؤ  تسييييؤوليح تإليس  الكيييي ويا  

والوسيسبويح واليي  عح الي  وإسيسمة إسيمعوسف السيلرسا الوونوحا لهي  

 وعح تي تاسلفا للقس وخ تو لهذا النظسم.
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الودم  المنفيذي تو ال فيا المنفيذي للكيي وا و واإهي ووس 

تح    تسييييموى الوبيسفف المنفييذميا العلييسل وتسييييؤول  

ا دارة المنفيذما والذمح تي تعيينهي شيياصيييسً    تنسصيياهي 

 تح قاس تإللا ا دارة.

( تح بذ  1تقع الوسيييؤوليا الونصيييوص عليهس    الاند ) .ي

الوسدة على جويع اعليييسم تإللا االدارة إلا  كيييأ الارس  

الق ار ت س  عح ق ار صيييدر إمجوسك اءرامل تتس إلا وسخ

الوسييسملا صييسدراً إسس لايا    مسييأف عنه الوعسرضييوخ  

تمى وس وا قد تثاموا اعم اضيييهي إو لييي  الإللسيييال  ملا  

تييخ تحد اسعلييسم عح الإللسييا الم  صييدر  يهس الق ار  

   تنمف  تسييييؤوليميه إال إلا تثايت عيدم علويه إيسلق ار تو 

علويه إيه تع عيدم اسييييمريسعميه االعم اض علييهل وتقع 

( تح بذ  الوسدة 1سييؤوليا الونصييوص عليهس    الاند )الو

 على االدارة المنفيذما إلا  كأ الارأ إق ار صسدر عنهس.

تع عيدم ا م ف إيأميا عقوإيا تنصييييوص عليهيس    قيس وخ  .ج

الكييي وسا تو تي قس وخ  م ل معما  تعزوالً تح تنصييياه 

إقوة القيس وخ ويس تح رفيا تو تي تح تعليييييسم تإللا 

تي تح إدارتهيس المنفييذميا صييييدر حفي إدارة الكيييي ويا تو  

قليييييسف  إيسا مثايت ارتفيسي اي تنهي سعويسف الي  تو 

إسييييسمة اسييييمعوسف السييييلرا تو القيسم إمإ ام صييييفقسا تو 

تعست ا تنروي على تعسرض تصيييسلو إسلواسلفا سحفسم 

قس وخ الكي وسا تو الق اراا الونفذة له ل وال مقاس ت ش ه 

تيه إيأي تهيسم     لعلييييوميا تإللا إدارة الكيييي ويا تو قييس

ا دارة المنفيذما    الكييي وا إال إعد تلييي  ث ثا تعوام  

 145على اسقيس تح تيسرمع عزليهل وترا  تحفيسم الويسدة  

تح بذا القس وخ إكيييأخ شييييس الونصيييخ الإلدمد لعليييوما 

تإللا إدارة الكيي وال  ملا تي عزف جويع تعلييسم تإللا 

اسي  ا دارة مإليخ على الهيأا دعوة الإلوعيا العووتيا   م

 تإللا جدمد.

 

 29القس وخ  & الق ار م

 

  29إووجخ دليس ال وووا الوسدة 

 الفق ة الثس يا والم  تنو على :

( تح قس وخ الكييي وسا المإلسرما  169تع ت اعسة تحفسم الوسدة ) .1

إللا تمفوخ تفس أة رفيا وتعلييييسم ت 2015( لسيييينا 2رقي )

ا دارة تح  سياا تأوما تح ال إو الصيس   ومإلخ تال تزمد بذ  

( 2( تح قس وخ الكيي وسا المإلسرما رقي )169تع ت اعسة إحفسم الوسدة )

خ تفس آا تعليسم تإللا ا دارة تح  سياا تأوما تح . تمفو2015لسينا 

ال إو الصيس   ل ووس مإلوز تخ تد ع الكي وا تصيسرمف تو تتعسإسً إضيس يا  

تو ت تايسً شييييه ميسً إيسلقيدر اليذي مق ر  تإللا ا دارة سي علييييو تح 
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مإلوز للك وا تخ تد ع  "

 فقسا تو رسوم تو ع واا  

إضس يا تو راتاسً شه مسً إلى 

إوس  تعلسم تإللا إدارتهس 

ممف  تع السيسسسا الم   

تقم حهس لإلنا الم شي سا  

والوفس آا وم اجعهس تإللا  

ا دارة وتعمودبس الإلوعيا 

وللا إلا   العووتيا للك وال

وسخ العلو معوس    تي 

مسصا  لإلنا تو ماذف جهوداً 

تو مقوم إأعوسف إضس يا 

لادتا الك وا  وق واجاسته 

العسدما وعلو    تإللا 

إدارة الك وال وال مإلوز  

ص ف إدف حلور ل فيا 

ا دارة    تو علو تإللا

 .”عح اجموسعسا الوإللا

( تح ال إو الصيس   للسينا الوسليا الونمهيا %10الوفس أة على )

 إعد مصي وس تح االسمه وسا واالحميسطيسا.

مإلوز تخ تد ع الكي وا  فقسا تو رسيوم تو ع واا إضيس يا تو  .2

سي علييو تح  راتاسً شييه مسً إسلقدر الذي مق ر  تإللا ا دارة

  الم شيي سا   لإلنا  تقم حهس  الم   السييسسيسا  تع  ممف   إوس  تعليسفه

 الإلوعيييا  وتعموييدبييس  ا دارة  تإللا  وم اجعهييس  والوفييس ييآا

إلا وسخ للا العلو معوس    تي لإلنا    وللا  للك وال العووتيا

تو ماذف جهوداً مسصيا تو مقوم إأعوسف إضيس يا لادتا الكي وا  

 وق واجاسته العسدما وعلييييو    تإللا إدارة الكيييي وا وإوس 

 مموا   تع ق اراا وتعليوسا الهيأا. 

  

تعليسفه إلا وسخ للا العليو معوس    تي لإلنا تو ماذف جهوداً مسصيا  

الكي وا  وق واجاسته العسدما وعليو       تو مقوم إأعوسف إضيس يا لادتا

تإللا إدارة الكيييي ويا و   جويع ال يسالا مإليخ تخ التزميد تفيس يآا 

% تح ال إو الصييييس   إعيد مصييييي  10تعلييييسم تإللا ا دارة على  

 ا سمه وسا وا حميسط .  
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 40الق ار م 

  إليسم الوسدة وإعسدة ت قيي الوواد ال حقا على ضوم للا

الإلوعييا العووتييا للكيييي ويا إجمويسعهيس    إتيسرة دإ ل تعقيد   .1

ومفوخ لفس تسييسبي ح  حلييور إجموسعسا الإلوعيا العووتيا  

ومفوخ له عدد تح اسصييواا تس معسدف عدد تسييهوه ل ومإلوز  

لوح له ح  حليور الإلوعيا العووتيا تخ منيخ عنه تح مامسر   

تح  ي  تعلييييسم تإللا ا دارة تو العستليح    الكيييي وا تو 

ا وسيييسطا    اسوراق الوسليا تو العستليح إهس إوقمليييى شييي و

تووييس ميسص ثيسإيت إيسلفميسإيا و قيسً لللييييواإط والكيييي وط الم   

ت ددبس الهيأا  ل على تخ ممليييوح الموويس صييي احا على ح  

الوويس    حليييور إجموسعسا الإلوعيا العووتيا والمصيييومت 

ح لعدد تح الوسيسبوي –على ق اراتهس ل ومإلخ تال مفوخ الوويس 

( موسيييا إسلوسفا تح %5حسفزاً إهذ  الصيييفه على توث  تح ) -

تسيييهي رتا تسف الكييي وا الوصيييدر ل وموثس  سقصييي  اسبليا 

 و سقدمهس النسفاوخ عنهي قس و سً.

للكيييياو ا عمايسري تخ مفوض تحيد توثلييه تو القيسفويح على   .2

إدارتيه إووجيخ ق ار صيييييسدر تح تإللا إدارتيه او تح مقوم 

وسعسا الإلوعيا العووتيا للكي وال ومفوخ  تقستهل ليوثله    إجم

ق ار   إووجييخ  الوق رة  الصيييي حيييسا  الوفوض  للكيييياو 

 المفومض .  

توثييس جويع  .ت الوفو ييا تفومنييسً صيييي ي ييسً  الإلوعيييا العووتيييا 

 الوسسبويح وال مإلوز إ عقسدبس إال    تدمنا  دإ . 

لفس تسيييسبي ال      حليييور إجموسعسا الإلوعيا العووتيا  -

عدد تح اسصييواا معسدف عدد تسييهوه  للوسييسبويح ومفوخ له

ومإلوز للوسييسبي تخ منيخ عنه  ي   تح  ي  تعلييسم تإللا 

ا دارة    حليور اجموسك الإلوعيا العووتيا إوقمليى توويس  

ميسص ثيسإيت إيسلفميسإيا ومإليخ تخ ال مفوخ الووييس حيسفزاً إهيذ  

( موسييا إسلوسفا تح تسييهي رتا  %5الصييفه على توث  تح )

موثس  سقصيييي  اسبليا و سقدمهس تسف الكيييي وا الوصييييدر ل و

 النسفاوخ عنهي قس و سً. 

للكيييياو االعمايسري تخ مفوض تحيد توثلييه تو القيسفويح على   -

إدارتيه  إووجيخ ق ار صييييسدر تح تإللا إدارتيه تو تح مقوم 

تقيستيهل ليوثليه    إجمويسعيسا الإلوعييا العووتييا للكيييي ويال  

ومفوخ للكياو الوفوض الصي حيسا الوق رة إووجخ ق ار  

 ومضالمف
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 173القس وخ م 

إمسييييمثنيسم اجمويسك الإلوعييا العووتييا الوؤجس لعيدم اومويسف   .1

النصييييسي  ل مفوخ توجيه الدعوة   عقسد اجموسك الإلوعيا 

العووتييا إعيد توا قيا الهيأيا إلى جويع الوسيييييسبويح و قيسً 

والكيي وط الصييسدرة عح الهيأا إهذا الكييأخ تع لللييواإط  

 ت اعسة تس مل  :

قياييس   .ت اليعيويوتييييا  اليإليويعييييا  دعيوة  عيح  ا عي خ 

( 21الووعيد الو يدد لتجمويسك إويدة ال تقيس عح )

 واحد وعك مح موتسً.

ليتجيميوييسك  ي    .ي الييدعيوة  عيح  ا عي خ   كييييي  

صيييي يفميح ت ليميح موتيميح تصييييدر إحدابوس  

 إسلليا الع إيا .

يح إفمخ تسيييإللا تو تح م ف إمرسر الوسيييسبو .ج

الا مد ا لفم و    وارسيسف رسيسفس  صييا بستفيا 

 "إخ وجد" .

إمرسر الهيأا والسيييلرا الوامصيييا إنسييياا تح  .د

 توراق الدعوة قاس النك .

مإليخ تخ مكييييمويس إع خ اليدعوة لتجمويسك على جيدوف   .2

اسوفل  ا جيميوييسك  وتيوعييد  وتييسرميع  وتيفييسخ  اسعيوييسف 

اوموسف النصييييسي القس و   وا جموسك الثس      حسف عدم  

لصي ا ا جموسك اسوفل وإيسخ صيسحخ ال      حليور 

اجمويسك الإلوعييا العووتييا وحقيه    ا يسإيا تح ماميسر  تح 

 ي  تعلييسم تإللا االدارة إوقملييى توويس مسص ثسإت  

إهييذا  الهيأييا  ت ييددبييس  الم   لللييييواإط  و قييسً  إييسلفمييسإييا 

الاصييوصل وتحقيا الوسييسبي    تنسقكييا الووضييوعسا 

ويدرجيا    جيدوف تعويسف الإلوعييا العووتييال وتوجييه ال

االسييألا إلى تإللا االدارة وتدق  ال سييسإسال والنصييسي 

الإلوعيييا   الورلوي لصيييي ييا وييس تح اجموييسك  القييس و   

العووتيا والق اراا الصييسدرة  يهل وإيسخ صييسحخ ال    

    الموزمعسا اخ وجدا.

العووتييا واشييييم ا   .3 مإلوز عقيد اجمويسعيسا الإلوعييسا 

بي    تداوالتهس والمصيومت على ق اراتهس إواسيرا الوسيس

وسيسفس المقنيا ال دمثا لل ليور عح إعدل و قسً  للليواإط 

 الم  تلعهس الهيأا إهذا الكأخ.

توجه الدعوة إلى الوسييييسبويح ل لييييور إجموسعسا الإلوعيا  -

العووتيا إمع خ    صييي يفميح موتيميح ت ليميح تصيييدراخ  

ا قايس الووعيد الو يدد  إيسللييا الع إييا وإفميخ تسييييإلليا وللي 

لتجموسك  إاوسيا عكي   موتسً على اسقس وللا إعد ال صيوف  

على توا قيا الهيأيا ومإليخ تخ تملييييوح اليدعوة جيدوف تعويسف  

للا ا جموسك وت سيس صيورة تح توراق الدعوة إلى السيلرا  

 الوامصا ولهيأا المأتيح . 

إلا تي ا ع خ عح اليدعوة  جمويسك الإلوعييا العووتييا قايس   -

عد ا جموسك إودة تقس عح موسيييا عكييي  موتس ل اعما ا تو

اليدعوة إلى عقيد الإلوعييا العووتييا صيييي ي يسً إلا وا   عليهيس  

 % تح رتا تسف الك وا95تسسبووخ موثلوخ 
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   176&174المرسوم م/ 

على تإللا ا دارة دعوة الإلوعييا العووتييا ت ة على اسقيس   .1

المسليا  لنهسما السييينا الوسليا     السييينا م ف اسشيييه  اسرإعا 

 ووذلا ولوس رتي وجهس لذلا .

على تإللا إدارة الكيييي ويا دعوة الإلوعييا العووتييا لت عقيسد   .2

تمى طلخ للا تدق  ال سيييسإسال تو تسيييسبي تو توث  مولفوخ  

( تح تسييهي الكيي وال على تخ توجه %10 سيياا ال تقس عح )

تميسم تح ( موسييييا  5اليدعوة   عقيسد الإلوعييا العووتييا م ف )

ال   تييدة  م ف  الإلوعيييا  ا عقييسد  وممي  الرلييخل  تقييدمي  تييسرمع 

( ث ثيح موتيسً تح تيسرمع اليدعوة لتجمويسك.ل ومإليخ  30تمإليسوز)

تخ مودك الرلخ الوكسر إليه    بذا الاند لدى الو وز ال فيس  

للكييي وا وتخ مايح  يه الي ض تح ا جموسك والوسيييسفس الم  

موسك شيييهسدة تح السيييوق مإلخ تنسقكيييمهس واخ مقدم طسلخ االج

الوسل  الودرجا  يه تسيييهي الكييي وا تفيد حظ  المصييي ف    

الوولوويا ليه إنيسم على طلايه ل يح ا عقيسد اجمويسك   االسييييهي 

 الإلوعيا العووتيا.

للهيأا تخ ترلخ تح رفيا تإللا إدارة الكيي وال تو توح مقوم  .3

تقيستيهل توجييه اليدعوة لعقيد اجمويسك الإلوعييا العووتييا    إحيدى  

 ا :اءتي

( 171إلا تلى ث ثوخ موتسً على الووعد الو دد إسلوسدة ) .ت

 تح قس وخ الك وسا دوخ اخ تدعى إلى ا  عقسد .

إلا  قو عيدد تعليييييسم تإللا ا دارة عح ال يد اسد ى  .ي

 لص ا ا عقسد .

إلا تايح لهيس    تي وقيت وقوك تايسلفيسا للقيس وخ تو لنظيسم  .ج

 الك وا تو وقوك ملس    إدارتهس.

اسيمإلسإا تإللا ا دارة لرلخ الوسيسبي تو الوسيسبويح عدم   .د

 ( تح بذ  الوسدة.2و قس للاند )

إلا لي مقي تإللا إدارة الكيييي ويا تو تح مقوم تقيستيه إيدعوة الإلوعييا 

( تميسم تح تيسرمع 5العووتييا لت عقيسد    ال يسالا السييييسإقيا م ف )

طليخ الهيأيال وجيخ على الهيأيا توجييه اليدعوة لتجمويسك على  فقيا 

  لك وا.ا

 -تنعقد الإلوعيا العووتيا إدعوة تح :

تإللا ا دارة ت ة على اسقس    السيييينا م ف اسشييييه  اسرإعا  – 1

 المسليا     لنهسما السنا الوسليا ووذلا ولوس رتي وجهس لذلا .

مإلوزللهيأا او  لودق  ال سييييسإسا تو لوسييييسبي تو توث  مولفوخ )   – 2

% ( تح رتا تسف الكييي وا على اسقس و د تد ى وسسييياسي جدما  20

تقيدمي طليخ لوإللا ادارة الكيييي ويا لعقيد الإلوعييا العووتييا وممعيح على  

تإللا ا دارة    بذ  ال سلا  دعوة الإلوعيا العووتيا م ف موسيا تمسم  

 قدمي الرلخ .تح تسرمع ت

تدق  ال سييسإسا تاسشيي ةً إلا لي مقي تإللا ا دارة إموجيه الدعوة   – 3 

 تح تسرمع تقدمي تدق  ال سسإسا طلخ توجيا الدعوة.   -م ف موسا تمسم  

بيأا اسوراق الوسليا والسيلع إعد المكيسور تع السيلرا الوامصيا      – 4

 -اسحواف المسليا :

ووعد الو دد   عقسدبس )وبو تليي   *  إلا تلييى ث ثوخ موتسً على ال

ترإعا تشييييه  على إ مهسم السيييينا الوسليا ( دوخ تخ مقوم تإللا ا دارة  

 إدعوتهس لت عقسد.

*  إلا  قو عيدد تعليييييسم تإللا ا دارة عح ال يد اسد ى لصيييي يا  

 ا  عقسد.

*  إلا تايح لهس    تي وقت وقوك تاسلفسا للقس وخ تو لنظسم الكي وا تو 

 ارتهس.وقوك ملس    إد

*  إلا تقيسعا تإللا ا دارة عح دعوتهيس لت عقيسد ر ي طليخ عيدد تح 

 ( تح رتسوسف الك وا.%20الوسسبويح مولفوخ على اسقس )

% و د تد ى تح رتسييوسف  20*  إلا طلخ عدد تح الوسييسبويح مولفوخ  

 الك وا و   حسف عدم اسمإلسإا تإللا إدارة الك وا .  
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العووتيا   مسييإلس الوسييسبووخ تسييوسمبي ل لييور إجموسك الإلوعيا  181المرسوم المادة  

للكي وا و قسً للليواإط والكي وط وا ج اماا الم  مصيدر إهس ق ار  

 تح الهيأا إهذا الكأخ.

مسإلس الوسسبووخ الذمح م  اوخ    حلور إجموسك الإلوعيا  .ت

العووتيا تسيييوسمبي    السيييإلس ا لفم و   الذي تعد  إدارة  

   تفيسخ ا جمويسك قايس الوقيت الو يدد    الكيييي ويا لهيذا الي ض

   عقسد للا ا جموسك إوقت وسف.

مإلخ تخ ممليوح سيإلس الوسيسبويح إسيي الوسيسبي تو تح منوي   .ي

عنيه وعيدد اسسييييهي الم  مولفهيس وعيدد اسسييييهي الم  موثلهيس 

وتسيييوسم تسلفيهس تع تقدمي سيييند الووسلال ومعرى الوسيييسبي تو 

يهس عدد اسصييييواا  النسفخ إرسقا ل لييييور ا جموسك مذو   

 الم  موثلهس تصسلا تو ووسلا.

مسيما ج تح سيإلس الوسيسبويح م صيا تراوعا إعدد اسسيهي  .ج

الم  تثلت    ا جموسك و سياا ال لور وممي توقيعهس تح قاس 

ويس خ تق ر الإللسييييا ورفيا ا جمويسك وتيدق  ال سييييسإيسا 

وتسييلي  سيياا تنهس للو اقخ الووثس للهيأا وممي إل سق  سيياا 

 ل  إجموسك الإلوعيا العووتيا . هس إو 

ميل  إسي المسإليس ل لور إجموسعسا الإلوعيا العووتيا عندتس معلح 

رفيا ا جموسك إوموسف النصسي الو دد لذلا ا جموسك تو عدم إوموسلهل  

وال مإلوز إعد للا قاوف تسإليس تي تسسبي تو  سفخ عنه ل لور للا 

ا جموسك ووس ال مإلوز ا عمداد إصوته تو إ تمه    الوسسفس الم   

ا جموسك.   تر ح    للا  

44 

182المرسوم م/ م تا الإلوعييا العووتييا رفيا تإللا إدارة الكيييي ويا و   حيسف   

 يسإه م تسيهس  سفاه و   حسف  يسإهوس م تسيهس تي عليو تح تعليسم  

تإللا ا دارة ماميسر  تإللا ا دارة ليذليال و   حيسف عيدم اممييسر  

العووتيال تإللا ا دارة للعلو م تسهس تي شاو تامسر  الإلوعيا  

وويس تعيح الإلوعييا تق راً لتجمويسكل وإلا ويس يت الإلوعييا تا ي      

إيح  الإلوعيييا تح  تامييسر  تخ  وجييخ  االجموييسك  إ فيا  ممعل   تت  

 الوسسبويح تح ممولى رفسسا االجموسك م ف تنسقكا بذا است .

حسلا   .ت و    الك وا  إدارة  تإللا  رفيا  العووتيا  الإلوعيا  م تا 

م تسهس  سفاه و  تي تسسبي مامسر    يسإِه  م تسهس    حسف  يسإهوس 

الوسسبووخ لذلال ومفوخ  المصومت إأما وسيلا ت ددبس الإلوعيا 

وس يت   وإلا  لتجموسكل  تق راً  الإلوعيا  تعيح  ووس  العووتيال 

الإلوعيييا تا      تت  ممعل  إ فيا ا جموسك تمس وسخ وجخ تخ 

جموسك م ف تامسر الإلوعيا تح إيح الوسسبويح تح ممولى رفسسا ا 

تخ تق   لألصواا على  ال فيا جستعسً  تنسقكا بذا است ل ومعيح 

 الإلوعيا العووتيا تعيينه. 

 

47 

مفوخ المصيييومت    الإلوعيا العووتيا إسلر مقا الم  معينهس رفيا   186المرسوم م/ 

الإلوعييا إال إلا ق را الإلوعيا العووتيا ط مقا تعينا للمصييييومتل 

وإلا تعل  االت  إيم مايسي تعليييييسم تإللا ا دارة تو إعزلهي تو 

إوسييييسملمهي تو إمعيينهي    ال يسالا الم  مإلوز  يهيس لليا ل  يإليخ  

السيييي  المصييييومييت  الم اوو ل ومإلوز تخ مفوخ اتاييسك ط مقييا   ي 

لم  معينهس  مفوخ المصيييومت    الإلوعيا العووتيا إسلر مقا ا  .د

رفيا الإلوعييا إال إلا ق را الإلوعييا العووتييا ط مقيا تعينيا 

للمصييومتل و إلا تعل  است  إم ماسي تعلييسم تإللا ا دارة  

تو إعزلهي تو إوسييييسملمهي تو إمعينهي    ال يسالا المى مإلوز 

48 
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المصيومت    إجموسعسا الإلوعيا العووتيا إسسيمادام  ليا المصيومت 

ا لفم و   إوس    للا الق اراا الاسصيييا والمصيييومت السييي ي  

الم اوو  شي مرا ا لمزام إسلليواإط والكي وط الصيسدرة عح الهيأا 

 إهذا الكأخ.

 

 

( تح بيذا النظيسمل   يإليخ إتايسك 21 يهيس لليا و قيسً ل في الويسدة )

  اوو . ط مقا المصومت الس ي الم

  180المرسوم م/ 

 

مالحظيية   بموجييب نص المييادة  

تقييد  م   45 الكوةميية  دلطييل  من 

ادراج حالتطن لغضييياتة بند جديد  

 وهي على النكو التال    

األولى قبيل موعيد االجتمياب وبعيد 

نشيييير اليدعوة بموجيب طليب من  

المسييياهمطن يمل وا ما نسيييبت  

5. % 

ء نيياا  جتميياب الجمعطيية  الثييانطيية 

مين   طيلييب  بيميوجييب  اليعيميوميطيية 

المسييياهمطن يمل وا ما نسيييبت  

 % من راس المال 10

 

الى جانب شروط ءخرى تي ةال  

 الكالتطن  

 

وتقا للمرسوم تإن  تي ةال  

الكالتطن ي وا  ضاتة البند من  

  من عدد ءو مساهمقبل 

  قل ال نسبة يمل وا المساهمطن

 رءسمال ءسهم من( %5) عن

 الشرةة

 

ال مإلوز للإلوعييا العووتييا الويداوليا     ي  الوسيييييسفيس  .ت

 الودرجا إإلدوف اسعوسف.

اسييمثنسم تح تحفسم الاند )ت( تح بذ  الوسدة مفوخ للإلوعيا 

العووتيا ح  الوداولا    الوقسفع الاري ة الم  تفمكييف  

تو تسيييسبي تو عدد تح تثنسم االجموسكل وإلا طلات الهيأا 

( تح تسيييهي %5ال تقس عح )الوسيييسبويح مولفوخ  سييياا 

ل وللا قاس الادم    تنسقكيييا جدوف رتسيييوسف الكييي وا

وعييا العووتييال إدراج إنيد تو إنود إضيييييس ييا  تعويسف الإل

االجموييسك   الإلوعيييا وجييخ على رفيا  تعوييسف  إإلييدوف 

ل و قس للكيي وط إدراج الاند تو الانود على جدوف اسعوسف

  واللواإط الصسدرة عح الهيأا    بذا الكأخ.

ال مإلوز للإلوعييا العووتييا الويداوليا     ي  الوسييييسفيس الويدرجيا   .ت

 إإلدوف اسعوسف.

تح الاند )ت( تح بذ  الوسدة  وو قسً للليواإط الصيسدرة عح  إسيمثنسم   .ي

 الهيأا إهذا الكأخ مفوخ للإلوعيا العووتيا الص حيا  يوس مل :

 ح  الوداولا    الوقسفع الاري ة الم  تفمكف تثنسم ا جموسك. .1

إدراج إنيد إضيييييس      جيدوف تعويسف الإلوعييا العووتييا و    .2

الكيييأخ وللا إنسم على طلخ الليييواإط الصيييسدرة عح الهيأا إهذا 

%( تح رتا تسف 10مقدم تح الهيأا تو عدد تح الوسيسبويح موثس )

الكييي وا على اسقسل ومإلخ على رفيا إجموسك الإلوعيا العووتيا  

إدراج الانيد ا ضييييس   قايس الايدم    تنيسقكييييا جيدوف اسعويسف تو 

ع ض الووضييوك على الإلوعيا العووتيا لمق ر إضييس ا الاند الى  

 عوسف تح عدته.جدوف اس
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243المرسوم المادة   الاسي السسدا  

    تدق  ال سسإسا

(52الوسدة )  

الاسي السسدا    

    تدق  ال سسإسا

(52الوسدة )  
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مفوخ للكيي وا تدق  حسييسإسا تو توث  تعينه الإلوعيا العووتيا   .ت

إنسًم على ت شيو تح تإللا ا دارة وت دد تتعسإه وعليه ت اقاا  

 حسسإسا السنا الوسليا الم  عيح لهس . 

ومكييييم ط    تيدق  ال سيييييسإيسا تخ مفوخ تقييداً ليدي الهيأيا   .ي

ل إ يي  ممولى تيدق  ال سييييسإيسا .وت مو ليه إوزاوليا الوهنيا

ه تح  هسما إجموسك تلا الإلوعيا إلى  هسما إجموسك الإلوعيا تهست

 العووتيا السنوما المسليا  .

ممي تعييح تدق  ال سيييسإسا لودة سييينا قسإلا للمإلدمد وال مإلوز  .ج

تفومض تإللا إدارة الكيي وا    بذا الكييسخ ل على تال تمولى 

( 6شيييي ويا الميدقي  عولييا الميدقي  إيسلكيييي ويا لويدة تزميد على )

تممسليا تح تسرمع توليهس تهسم المدقي  إسلكيي وا ل  سيينواا تسليا

وممعيح    بيذ  ال يسليا تييي  الكيييي ميا الوسييييؤوف عح تعويسف  

( سيينواا تسليا ل وللكيي وا إعسدة تعيينه  3المدقي  إعد ا مهسم )

لويدة تويسثليا إعيد ت ور سيييينميح تيسليميح تح تيسرمع تعيسقيدبيس تع 

 ينه .تدق  حسسإسا  م  و تو تح تسرمع ا مهسم تدة تعي

 

مفوخ للكيي وا تدق  حسييسإسا تو توث  تعينه الإلوعيا العووتيا إنسًم   . أ

على ت شيييييو تح تإللا ا دارة  وت يدد تتعيسإيه وعلييه ت اقايا  

 حسسإسا السنا الوسليا الم  عيح لهس . 

تخ مفوخ تقيداً لدي الهيأا  وت مو ومكيم ط    تدق  ال سيسإسا   . ب

ته تح  هسما ل إ ي  ممولى تدق  ال سيييسإسا تهسله إوزاولا الوهنا.

إجموسك تلا الإلوعيا إلى  هسما إجموسك الإلوعيا العووتيا السيييينوما  

 المسليا  .

ممي تعييح تدق  ال سيسإسا لودة سينا قسإلا للمإلدمد إ د تقصيى ث ث  . ج

ل وللكييي وا إعسدة تعيينه لودة   سييينواا تممسليا وليسيييت تمقرعا  

توسثلا إعد ت ور سنميح تسليميح تح تعسقدبس تع تدق  حسسإسا  م   

.  

 


