
 

 

 

 
   

GCS-mm/2021/1.3/351 :المرجع                             GCS-mm/2021/1.3/351  

 2021  نوفمب   16التاري    خ: 

 
 Date: 16th November 2021 

 المحترم،          سعادة/ الرئيس التنفيذي
 سوق أبوظبي لألوراق المالية

 المتحدةأبوظبي، دولة اإلمارات العربية 
 

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 

 

 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،، 

   

 Announcement of Etisalat Group’s General  إعالن اجتماع الجمعية العمومية لـ  "مجموعة اتصاالت"
Assembly Meeting 

  

التكرم   بأنيرجى  اإلمارات    بالعلم  مجموعة  تصاالت لل شركة 
العمومية ل  ااجتماع  ستعقد  ش.م.ع.  (  اتصاالت"مجموعة  ")  لجمعية 

الساعة    للشركة تمام  الموافق   عصرمن    4:30في  األربعاء  يوم 
االجتماع 8/12/2021 وسيقام  بعد  ،  المشاركة    عن  خالل  من 

اتاحةحيث    ،اإللكترونية والتصويت    سيتم  المرئي  التواصل  خاصية 
ما وعليه، نرفق طيه    .اإللكتروني بشكل متزامن مع انعقاد االجتماع

 يلي:
 

الدعوة   -1 العمومية  جتماعال إعالن  الذي سينشر  و   الجمعية 
ستص التي  المحلية  الصحف  يوم  دفي  في   األربعاء ر 

 .2021 نوفمبر 17الموافق 
 

 

توضيحي   -2 أعمال  عرض  جدول  يشمل لبنود  االجتماع 
 . النظام األساسيالمقترحة على تعديالت لا

 Please be advised that Emirates  

Telecommunications Group Company PJSC 

(“Etisalat Group”) will hold the General Assembly 

meeting at 4:30 pm on Wednesday, 8/12/2021. The 

meeting will be held remotely through electronic 

participation. Video conferencing and electronic 

voting will be made available simultaneously during 

the meeting. Therefore, kindly find enclosed the 

following: 
 

1- The invitation to the General Assembly 

meeting which will to be published in the 

newspapers of Wednesday, 17th November 

2021.  
 

2- Presentation on meeting’s agenda items 

including the proposed amendments to 

Articles of Association. 

 

 ،،، حترام والتقديروتفضلوا بقبول فائق اإل
 

 Kind regards, 

 

 حسن الحوسني
 مـجـموعـة اتصاالت -أميـــــــن عام الشركة  

                                                                            Hasan Al Hosani  

   Corporate Secretary – Etisalat Group 
 

 

 
Encl:  

- As above 

 المرفقات:  

 كما هو موضح  -

 

 

 



 

  

 

 

 

 اجتماع الجمعية العموميةلحضور  دعوة

في اجتماع الجمعية يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت )"مجموعة اتصاالت"( ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين للمشاركة  

الساعة   تمام  في  سيعقد  الذي  للشركة  يوم    04:30العمومية  مساء  الموافق  من  المشاركة  ،08/12/2021األربعاء  خالل  من  االجتماع  وسيقام 

خاصية التواصل المرئي والتصويت اإللكتروني بشكل متزامن مع انعقاد االجتماع،  اإللكترونية فقط دون الحضور الشخصي حيث سيتم اتاحة  

 .ل االجتماعجدول أعما  طرح اإلستفسارات على بنود وستمكن هذه الخاصية المساهمين من  

 

 جدول أعمال االجتماع:

 ألصوات.االجتماع وجامع االموافقة على تعيين مقرر  .1

 :اآلتي  النحو على اإلقتراض سقف تعديل على بالموافقة خاص قرار .2

والضريبة صافي الدين الموحد إلى األرباح قبل احتساب الفائدة  %( من  150" سقف اإلقتراض يعادل مرة ونصف )

اإلثني عشر   لفترة  اتصاالت  واإلستهالك واإلهالكات  لمجموعة  المالية  البيانات  الماضية حسب  والمتوافقة مع  شهراً 

والتسهيالت واإللتزامات المالية ويشمل سقف اإلقتراض سندات القرض واإلقتراض  المعايير الدولية للتقارير المحاسبية.  

 الشركة." غير قابلة للتحول إلى أسهم في  سواء كانت قابلة أو والسندات أو الصكوك 

  لسنة  2  رقم  اإلتحادي  القانون  على  األخيرة  التعديالت  لتضمين"  اتصاالت  مجموعة"  لـ  األساسي  النظام  تعديالت  على  بالموافقة  خاص   قرار .3

 . االقتراض سقف تعريف تعديل وكذلك ،2020  لسنة 26 رقم اتحادي بقانون المرسوم بموجب التجارية  الشركات بشأن 2015

لتوثيق أية تعديالت على النظام لمجموعة اتصاالت، بتمثيل الشركة أمام الكتاب العدل  تفويض السيد/ حسن محمد الحوسني، األمين العام   .4

 أخرى تتصل بعملية التوثيق.  مستنداتمن قبل الجمعية العمومية والتوقيع عليها وعلى أية األساسي موافق عليها 

 

  مالحظات: 

وسيتــم اغــالق  07/12/2021من مسـاء يوم الثالثاء المــوافق    4:30سيفتـح بـاب تسجيــل حضور اإلجتمــاع اعتبـــاراً من الساعة   .1

 artagm.aewww.sm من خالل الرابــط   08/12/2021مســاء يوم األربعاء المـــوافق   4:30التسجيــل في تمام الساعة 

عن بُعد، أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين  لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية .2

المرسلة بالشركة أو شركة وساطة في األوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة  

على عنوان البريد اإللكتروني  األول   ، على أن يتم أرسال نسخة من هذه التوكيالت لدى دائرة خدمات اإلصدار في بنك ابوظبيبالبريد 

is@bankfab.com  ويجب أال يكون  07/12/2021، في موعٍد أقصاه  مع اإلسم ورقم الهاتف المتحرك إلستالم رسائل نصية للتسجيل .

أما إذا كان وكيالً عن مساهم واحد   %( خمسة بالمائة من رأسمال الشركة،5همين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من )الوكيل عن المسا

% من رأس المال، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب  5وكالته نسبة  فيجوز أن يتخطى في  

تعتبر التوكيالت الصادرة لحضور االجتماع األول سارية المفعول ونافذة ألي اجتماعات الحقة ما لم يتم  القانوني في االجتماع األول،  

http://www.smartagm.ae/


بوظبي األول عناية دائرة خدمات اإلصدار وذلك قبل يومين على األقل  اإلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك  

 من دليل الحوكمة بشأن إعتماد الوكاالت  40من المادة  2و  1اة متطلبات البندين هذا ويتوجب مراع من موعد االجتماع الالحق.

ليمثله في الجمعية  ) أو من يقوم مقامه (رار من مجلس إدارتهـللشـــخص اإلعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب ق .3

 .موجب قرار التفويضويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة ب .العمومية للشركة

يمكن للمساهمين تفويض السيد/ أحمد خيري أو السيد/ أسامة شعبان أو السيد/ نور سرور لتمثيلهم في الجمعية العمومية، وذلك من خالل  .4

الهوية(  ( مع اإلفصاح الكامل عن هوية المساهم )حسب بطاقة  etisalatgam2021@tamimi.comالتواصل على البريد اإللكتروني )

للتواصل مع الممثلين   وبيان عدد األسهم المملوكة للمساهم وتعليماته بالتصويت على كل بند )موافقة/ عدم موافقة/ امتناع عن التصويت(. 

 . 0444 813 2 971+رقم هاتف  سابقي الذكر، يمكن االتصال على 

% من أسهم الشركة على األقل، فإذا لم  66أو يمثلون بالوكالة    ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون .5

بنفس الوقت   14/12/2021الموافق    الثالثاءيتوافر هذا النصاب في اإلجتماع األول، فإنه سيتم عقد اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم  

   .الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين وآلية اإلنعقاد ويعتبر اإلجتماع

هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي حال انعقاد   07/12/2021 الموافق  الثالثاءون مالك السهم المسجل في يوم  يك .6

لعدم توافر النصاب في اإلجتماع األول، يكون مالك السهم المسجل في    14/12/2021يوم الثالثاء    في    اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية

 هو صاحب الحق في التصويت في اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية.   12/2021/ 13فق الموا ثنينااليوم 

تبطين )وفقاً للتعريف الوارد أعاله، وألغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحتسب أصوات األشخاص المر  5رقم  مع مراعاة البند   .7

 جتماع.  اإل% من األسهم العادية الممثلة في 5من النظام األساسي للشركة( إلى الحد الذي ال تصل به النسبة إلى  1في المادة 

الشركة  .8 موقع  على  العموميـة  الجمعية  أعمال  بجدول  المتعلقــة  المستنــدات  كــافة  على  اإلطالع  للمساهمين    يمكن 

 https://etisalat.ae/AGM2021ar  وعلى موقع سوق أبوظبي لألوراق الماليةwww.adx.ae 

تتطلب المسألة قراراً خاصاً % من األسهم العادية الممثلة في اإلجتماع أصالة أو بالوكالة ما لم  66تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية   .9

 يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماع. 

يقفل سجل الحضور في اجتماع الجمعية العمومية بعد اإلعالن عن نصاب اإلجتماع، وال يجوز بعد ذلك قبول إضافة أي مساهم أو نائب   .10

في اجتماع    تناقشبصوته أو برأيه في المسائل التي    اإلدالء  الحضور  سجل  في  المدرج  غير  للمساهمال يجوز  و  ،رعنه في سجل الحضو

 .الجمعية العمومية

دارة اإلمجلس   

 

 

https://etisalat.ae/AGM2021ar
http://www.adx.ae/


 

 

 
 

 إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت 

 

 :يلي ما إلى املساهمين  السادة نلفت أن نود  ،مةالحوك دليل من 40 رقم املادة من 2 و 1 بناًء على متطلبات البندين

اليهههاملين يجوز ملن لهههق حض ح هههههههههههههور النمييهههة اليموميهههة أن ينرهههض عنهههق من يرتهههار  من  ي  أع هههههههههههههههاء مجل  ا دارة أو   .1

بالشهههههههشكة أو اهههههههشكة و هههههههاوة لي الوراب املالية أو الياملين  ثا بمبتلهههههههنص صوكيل عاى  ابت بال تابة ين   هههههههشاحة على  

ليههدد من  -حض الوكيههل لي ح هههههههههههههور ا تمههاعههات النمييههة اليموميههة والت هههههههههههههو ههت على قشارا ثهها  و جههض أ  ي ون الوكيههل  

رأس مال الشهههههههههههشكة امل هههههههههههدر  و ميل ناق هههههههههههن  الهلية و اقد ثا   %( من5حائًزا  ثذ  ال هههههههههههفة على أك   من    -املسهههههههههههاهمين

 النائبون عنثم قانوًنا 

( هو التوقيع امليتمهد منللهدأ أحهد الن هات 1يتيين أن ي ون صوقيع املسههههههههههههههاهم الوارد لي الوههالهة املشههههههههههههههار إل ثها لي البنهد   .2

 التالية، وعلى الششكة اصراذ ا  شاءات الالزمة للتحبض من ذلك 

 ل ال اصض اليد .أ

  ش ة صجارة أو دائشة اقت ادية بالدولة  .ب

 بنك أو اشكة مشع ة بالدولة اش طة أن ي ون للموهل حساب لدأ أي منثما  .ت

 أي   ة أعشأ مشع  ل ا للبيام بأعمال التو يض  .ث

  



الجمعية العمومية لمجموعة اتصاالت

8 ديسمبر 2021



Brand & Comm.

.األصواتوجامعاالجتماعمقررتعيينعلىالموافقة

.اإلقتراضسقفتعديلعلىبالموافقةخاصقرار

يالتالتعدلتضمين"اتصاالتمجموعة"لـاألساسيالنظامتعديالتعلىبالموافقةخاصقرار

بقانونالمرسومبموجبالتجاريةالشركاتبشأن2015لسنة2رقماإلتحاديالقانونعلىاألخيرة

.االقتراضسقفتعريفتعديلوكذلك،2020لسنة26رقماتحادي

الكتابأمامالشركةبتمثيلاتصاالتلمجموعةالعاماألمينالحوسني،محمدحسن/السيدتفويض

التوقيعوالعموميةالجمعيةقبلمنعليهاموافقاألساسيالنظامعلىتعديالتأيةلتوثيقالعدل

التوثيقبعمليةتتصلأخرىمستنداتأيةوعلىعليها

1.

2.

3.

4.

جدول أعمال اإلجتماع



Brand & Comm.

البند األول 

.األصواتوجامعاالجتماعمقررتعيينعلىالموافقة



:اآلتيالنحوعلىاإلقتراضسقفتعديلعلىبالموافقةخاصقرار

ةالفائداحتسابقبلاألرباحإلىالموحدالدينصافيمن(%150)ونصفمرةيعادلاإلقتراضسقف"

مجموعةلالماليةالبياناتحسبالماضيةشهرا  عشراإلثنيلفترةواإلهالكاتواإلستهالكوالضريبة

القرضاتسنداإلقتراضسقفويشمل.المحاسبيةللتقاريرالدوليةالمعاييرمعوالمتوافقةاتصاالت

للتحوللةقابغيرأوقابلةكانتسواءالصكوكأووالسنداتالماليةواإللتزاماتوالتسهيالتواإلقتراض

".الشركةفيأسهمإلى

البند الثاني



"التاتصامجموعة"لـاألساسيالنظامتعديالتعلىبالموافقةخاصقرار

البند الثالث 



شأنفيللشركةاألساسيالنظاممن1المادةفيالواردالتعريفتعديل
.فالتعريمنالبنكيةالضماناتحذفيتمبحيثاإلقتراضسقف

المرسومءضوفيللشركةاألساسيالنظامفيتأثرتالتيالموادتعديل
القانونأحكامبعضبتعديل2020لسنة(26)رقماتحاديبقانون

.التجاريةالشركاتشأنفي2015لسنة(2)رقماالتحادي

1.

2.

التعديالت المقترحة على 

النظام أساسي 



النص المقترح النص األصلي رقم المادة

كاتقانون ي2015لسنة(2)رقماالتحاديالقانون:التجاريةالشر  
 
شأنف

كات .وتعديالتهالتجاريةالشر
كاتقانون ي2015لسنة(2)رقماالتحاديالقانون:التجاريةالشر  

 
شأنف

كات .التجاريةالشر
1

اضسقف اضاألعىلالحديهوي:اإلقتر كةبهالمسموحلإلقتر محدديوالللشر
.الخاصالمساهموبموافقةالعموميةالجمعيةعنصادريخاصقراريبموجب
اضحديويشمل اضالقرضسنداتاإلقتر اماتواإللتر يوالتسهيالتواإلقتر
يالقابلةسواءالصكوكأويوالسنداتالمالية .أسهمإىلللتحولالقابلةوغت 

اضسقف اضاألعىلالحديهوي:اإلقتر كةبهالمسموحلإلقتر محدديوالللشر
.الخاصالمساهموبموافقةالعموميةالجمعيةعنصادريخاصقراريبموجب
اضحديويشمل اضالقرضسنداتاإلقتر اماتواإللتر يوالتسهيالتواإلقتر
يالقابلةسواءالصكوكأويوالسنداتالمالية أسهمإىلللتحولالقابلةوغت 

البنكيةوالضمانات

1

كةمالرأسبزيادةالخاصالقرارييتضمنأنيجوزي يالمصدريالشر  
 
عدمحالف

الزيادةقراريتنفيذيموعديبتحديديالمجلستفويضبهمرصحمالرأسوجودي
ثالث(3)خاللالمصدريالمالرأسبزيادةالخاصالقراريتنفيذيالمجلسوعىل

يوإاليصدورهتاري    خمنسنوات الزيادةمقداريإىلبالنسبةيكنلمكأنالقرارياعتت 
ي  
.المذكورةالمدةخاللتنفيذهاييتملمالتر

كةمالرأسبزيادةالخاصالقرارييتضمنأنيجوزي يالمصدريالشر  
 
عدمحالف

الزيادةقراريتنفيذيموعديبتحديديالمجلستفويضبهمرصحمالرأسوجودي
يوإاليصدورهتاري    خمنواحدةسنةالموعديهذاييجاوزيأاليعىل لمكأنالقرارياعتت 
.يكن

(و/1)18



النص المقترح النص األصلي رقم المادة

يتعي  يأنالعموميةللجمعيةيجوزي
 
ةذويمناألعضاءمنعددا يالخت   

 
لمجلساف

يمن يالمساهمي  يغت   
 
كةف .الشر

يتعي  يأنالعموميةللجمعيةيجوزي
 
ةذويمناألعضاءمنعددا يالخت   

 
لمجلساف

يمن يالمساهمي  يغت   
 
كة،ف .المجلسأعضاءثلثيتجاوزيأاليعىلالشر

(د/1)22

كةتجاهمسؤولي  يالتنفيذيةواإلدارةالمجلسأعضاءيكون.1 مساهمي  يوالالشر
ي لقانونلمخالفةكلوعنالسلطةاستعمالوإساءةالغشأعمالجميععنوالغت 

يللنظامأوي طكلويبطلاألساس  يشر  
ييقض  كللتنفيذيةااإلدارةويمثلذلك،بغت 

كةالتنفيذيالرئيسمن يمنوكلونوابهللشر  
 
العليايلتنفيذيةاالوظائفمستوىف

ي يتعيينهمتموالذينالتنفيذيةاإلدارةومسؤوىل 
 
يشخصيا  

 
قبلمنبهممناصف

.المجلس
يعليهايالمنصوصالمسؤوليةتقع.2  

 
جميععىلالمادةهذهمن(1)البندف

حلمالقراريكانإذايأماياآلراء،بإجماعصدريقراريعنالخطأينشأيإذايالمجلسأعضاء
يالمعارضونعنهيسألفاليباألغلبيةصادريالمساءلة اضهمتويأثبقديكانويمتر اعتر
ي يالجلسةعناألعضاءأحديتغيبفإذايالجلسة،بمحرص   

فاليلقراريافيهايصدريالتر
ي  
استطاعتهعدممعبهعلمهأويبالقراريعلمهعدمثبتإذايإاليمسؤوليتهتنتف 

اض يعليهايالمنصوصالمسؤوليةوتقععليه،االعتر  
 
المادةهذهمن(1)البندف

عنهاصادريبقراريالخطأينشأيإذايالتنفيذيةاإلدارةعىل
يعليهايمنصوصعقوبةبأيةاإلخاللعدممع.3  

 
كاتقانونف أيأوياريةالتجالشر

يآخر،قانون ييعتت 
ا
أعضاءمنأيأويرئيسمنكلالقانونبقوةمنصبهمنمعزوال

كةالتنفيذيةاإلدارةمنأيأويالمجلس يحكمصدريللشر  
ارتكاببتيثباتقضائ 

أويصفقاتبإبرامالقيامأويالسلطةاستعمالإساءةأويالغشألعمالمنهمأي
كاتقانونألحكامبالمخالفةمصالحتعارضعىلتنطويتعامالت أويالتجاريةالشر
كةأيإدارةمجلسلعضويةترشحهيقبلواليله،المنفذةالقرارات يشر  

 
الدولة،ف

يمهامبأيقيامهأوي  
 
يالتنفيذيةاإلدارةف  

 
كةف يبعديإاليالشر  

عىلأعوامثةثاليمض 
.عزلهتاري    خمناألقل

كةتجاهمسؤولي  يالمجلسأعضاءيكون يوالمساهمي  يالشر بأيةوايقامإذايوالغت 
أوينللقانويمخالفةأيوعنلهمالممنوحةالسلطاتاستعمالوإساءةغشأعمال
يللنظام يخطأيأيعنمسؤولي  ييكونونكماياألساس   

 
وذلكلهمقبمنيقعاإلدارةف

يصالمساءلةمحلالقراريكانإذايأماياآلراء،بإجماعصدريقراريعنالخطأينشأيإذاي
 
ادرا

يالمعارضونعنهيسألفاليباألغلبية اضهأثبتوايقديكانوايمتر يماعتر بمحرص 
يالجلسةعناألعضاءأحديتغيبفإذايالجلسة،  

يفاليالقراريفيهايصدريالتر  
تنتف 

اضهاستطاعتعدممعبهعلمهأويبالقراريعلمهعدمثبتإذايإاليمسؤوليته اإلعتر
.عليه

32



النص المقترح النص األصلي رقم المادة

كاتقانونمن172المادةأحكاممراعاةمع عوةالدتوجيهيكونالتجارية،الشر
بإعالنالمساهمي  يجميعإىلالهيئة،موافقةبعديالعمومية،الجمعيةالنعقادي
ي يينشر  
 
العربية،باللغةلاألقعىلإحداهمايتصدريمحليتي  ييوميتي  يصحيفتي  يف
يأويالحديثةالتقنيةوسائلخاللمنأويمسجلةبكتب

 
ياإلخطاريةلطريقوفقأ  

التر
يالهيئةتحددهاي  

 
يةالجمعالنعقاديالمحدديالموعديقبلوذلكالشأن،هذايف

ينواحدي(21)ب العمومية يوعشر
 
منعددييتفقلمماياألقلعىليوما

مدةعىلالمدفوعالمالرأسأسهممن%95عنيقلاليماييمثلونالمساهمي  ي
إرساليتموأناإلجتماع،ذلكأعمالجدولالدعوةتتضمنأنويجبأقل،
.المختصةوالسلطةالهيئةمنكلإىلالدعوةأوراقمنصورة

اكالعموميةالجمعيةاجتماعاتعقديويجوزي يالمساهمواشتر  
 
هايمداوالتف

وفقايبعد،عنوريللحضالحديثةالتقنيةوسائلبواسطةقراراتهايعىلوالتصويت
يللضوابط  

يالهيئةتضعهايالتر  
 
.الشأنهذايف

جميعىلإالهيئةموافقةبعديالعموميةالجمعيةالنعقاديالدعوةتوجيهيكون
يبإعالنالمساهمي  ي يينشر  

 
عىلإحداهمايدريتصمحليتي  ييوميتي  يصحيفتي  يف

يأويمسجلة،وبكتبالعربية،باللغةاألقل
 
ياإلخطاريلطريقةوفقأ  

تحددهايالتر
يالهيئة  
 
ب وميةالعمالجمعيةالنعقاديالمحدديالموعديقبلوذلكالشأن،هذايف

يخمسة(15) يعشر
 
اليمايلونيمثالمساهمي  يمنعددييتفقلمماياألقلعىليوما

تتضمنأنويجبأقل،مدةعىلالمدفوعالمالرأسأسهممن%95عنيقل
إىلالدعوةأوراقمنصورةإرساليتموأناإلجتماع،ذلكأعمالجدولالدعوة

.المختصةوالسلطةالهيئةمنكل
35

عديبالعموميةالجمعيةاجتماعمنممثليهمأويالمساهمي  يمنأيانسحبإذاي
لجمعيةاانعقاديصحةعىليؤثريالياإلنسحابذلكفإنانعقادهاينصاباكتمال

ييتبعأنعىلالعمومية،  
 
يالمقررةاألغلبيةالقراراتإصداريف  

 
النظامايهذف

يوالممثلةالمتبقيةلألسهم  
 
.االجتماعف

عديبالعموميةالجمعيةاجتماعمنممثليهمأويالمساهمي  يمنأيانسحبإذاي
ياألسهمعدديكانمهماياإلنسحابذلكفإنانعقادهاينصاباكتمال  

التر
ييتبعأنعىلالعمومية،الجمعيةانعقاديصحةعىليؤثرياليانسحبت  

 
إصداريف

يالمقررةاألغلبيةالقرارات  
 
.النظامهذايف 40
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يلإلنعقاديالعموميةالجمعيةدعوةالمجلسعىل يأيأويمساهمذلكطلبمتر كت 
وّجهأنعىلاألقل،عىلالمدفوعالمالرأسمن(%10)تمثلأسهماييملكون

ُ
ت

الطلبتقديمتاري    خمنأيامخمسة(5)خاللالعموميةالجمعيةالنعقاديالدعوة
.لإلجتماعالدعوةتاري    خمنيومايثالثي  يتجاوزياليمدةخاللالجمعيةانعقاديويتم

شيأمي  يلدىالذكريالسالفالعموميةالجمعيةعقديطلبيودعأنيجبكماي
كة يالشر يمقرهايف  يائلوالمساإلجتماعمنالغرضفيهيبي  يوأنالرئيس   

يجبالتر
يالسوقمنشهادةاإلجتماعطالبيقدموأنمناقشتهاي أسهمهفيالمدرجةالماىل 
كة يالترصفحظريتفيديالشر انعقاديلحي  يهطلبعىلبناءايلهالمملوكةاألسهمف 
.العموميةالجمعيةاجتماع

يلإلنعقاديالعموميةالجمعيةدعوةالمجلسعىل يأيأويمساهمذلكطلبمتر كت 
وّجهأنعىلاألقل،عىلالمدفوعالمالرأسمن(20%)تمثلأسهماييملكون

ُ
ت

الطلبتقديمتاري    خمنأيامخمسة(5)خاللالعموميةالجمعيةالنعقاديالدعوة
يخمسة(15)عنتقلاليمدةخاللالجمعيةانعقاديويتم تتجاوزيوالييومايعشر
الجمعيةعقديطلبيودعأنيجبكماي.لإلجتماعالدعوةتاري    خمنيومايثالثي  ي

كةشيأمي  يلدىالذكريالسالفالعمومية يالشر يمقرهايف  فيهبي  ييوأنالرئيس 
يوالمسائلاإلجتماعمنالغرض  

تماعاإلجطالبيقدموأنمناقشتهاييجبالتر
يالسوقمنشهادة كةأسهمفيهالمدرجةالماىل  يفالترصيحظريتفيديالشر ف 
.عموميةالالجمعيةاجتماعانعقاديلحي  يطلبهعىلبناءايلهالمملوكةاألسهم

41

وطالضوابطبمراعاة يواإلجراءاتوالشر  
الهيئة،نعالصادرةالقراراتتحددهايالتر

يالعاديةلألسهمالمالكونالمساهمونيسجل كةف  ييرغبونالذينالشر حضوريف 
يأسماءهمالعموميةالجمعيةاجتماعات  

 
يالسجلف يأويالكتائ    

وئ  الذياإللكتر
كةتعده أنيجبويكاٍف،بوقتاإلجتماعذلكالنعقاديالمحدديالموعديقبلالشر

دديوععنهينوبمنأويالعاديةلألسهمالمالكالمساهمإسمالسجليتضمن
يالعاديةاألسهم  

يالعاديةاألسهموعددييملكهايالتر  
وأسماء(توجدإذاي)يمثلهاالتر

يالتفويضكتابأويالوكالةسنديتقديممعمالكيهاي أويمساهمالويعىط.األصىل 
ياألصواتعدديفيهاييذكرياإلجتماعلحضوريبطاقةالنائب  

أويأصالةقهاييستحالتر
يالعاديةاألسهمبعدديمطبوعملخصالسجلهذايمنويستخرج.وكالة  

تالتر
ّ
ُمثل

ي يإلحاقهيتمالحضوريونسبةاإلجتماعف  بعديموميةالعالجمعيةاجتماعبمحرص 
اتاألصويوجامعالجلسةشيوأمي  ياإلجتماعرئيسمنكلقبلمنتوقيعه
كةحساباتومدقق ثباتإليرسميةوثيقةإحضاريالمساهمي  يعىلويجب.الشر
.اإلجتماعقاعةدخولقبللألسهموملكيتهمهويتهم

يالعاديةلألسهمالمالكونالمساهمونيسجل كةف  ييرغبونالذينالشر حضوريف 
يأسماءهمالعموميةالجمعيةاجتماعات  

 
يالسجلف يأويالكتائ    

وئ  الذياإللكتر
كةتعده أنيجبويكاٍف،بوقتاإلجتماعذلكالنعقاديالمحدديالموعديقبلالشر

دديوععنهينوبمنأويالعاديةلألسهمالمالكالمساهمإسمالسجليتضمن
يالعاديةاألسهم  

يالعاديةاألسهموعددييملكهايالتر  
وأسماء(توجدإذاي)يمثلهاالتر

يالتفويضكتابأويالوكالةسنديتقديممعمالكيهاي أويمساهمالويعىط.األصىل 
ياألصواتعدديفيهاييذكرياإلجتماعلحضوريبطاقةالنائب  

أويأصالةقهاييستحالتر
يالعاديةاألسهمبعدديمطبوعملخصالسجلهذايمنويستخرج.وكالة  

تالتر
ّ
ُمثل

ي يإلحاقهيتمالحضوريونسبةاإلجتماعف  بعديموميةالعالجمعيةاجتماعبمحرص 
اتاألصويوجامعالجلسةشيوأمي  ياإلجتماعرئيسمنكلقبلمنتوقيعه
كةحساباتومدقق ثباتإليرسميةوثيقةإحضاريالمساهمي  يعىلويجب.الشر
.اإلجتماعقاعةدخولقبللألسهموملكيتهمهويتهم
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اعأوياأليديبرفعالتصويتيكون.1 التصويتآليةباستخدامأويالشيباإلقتر
ي  
وئ  يبعديعنأوياإللكتر

 
وطللضوابطوفقا يوالشر  

.ةالهيئتضعهايالتر

…

اكالمجلسألعضاءيجوزيالي.7 ياالشتر  
 
العموميةةالجمعيقراراتعىلالتصويتف

يأويإدارتهمعنالمسؤوليةمنذمتهمبإبراءالخاصة  
أويلهمخاصةةبمنفعتتعلقالتر

كةوبي  يبينهمقائمبخالفأويالمصالحبتعارضالمتعلقة .الشر

اعأوياأليديبرفعالتصويتيكون.1 يأويالشيباإلقتر  
وئ  .اإللكتر

…

اكالمجلسألعضاءيجوزيالي.7 ياإلشتر  
 
العموميةةالجمعيقراراتعىلالتصويتف

يأويإدارتهمعنالمسؤوليةمنذمتهمبإبراءالخاصة  
أويلهمخاصةةبمنفعتتعلقالتر

كةوبي  يبينهمقائمبخالفأويالمصالحبتعارضالمتعلقة ي.الشر  
 
عضويكونحالوف

ييمثلالمجلس
 
،شخصا

 
منارياإلعتبالشخصذلكأسهمتستبعدياعتباريا

.التصويت

47
(7وي1)

،النظامهذا أحكاممراعاةمع كةالعموميةللجمعيةيكوناألساسي للشر
ي النظر صالحية

 
ي المسائلجميعف

كة،تتعلقالت  ي المداولةها ليجوز ول بالشر
 
ف

للجمعيةيكونذلكمنواستثناء  .األعمالجدولعىلالمدرجةالمسائلغي  
ي المداولةحقالعمومية

 
ةالوقائعف ي الخطي 

وإذا ماع،اإلجتأثناءتكتشفالت 
(%5)نعتقلل نسبةيملكونالمساهمي   منعدد أو مساهمأو الهيئةطلبت

كة،مالرأسمن ي البدءقبلالشر
 
ة،العموميالجمعيةأعمالجدولمناقشةف

رئيسعىلوجبالجمعية،أعمالجدولعىلإضافيةبنود أو بند إدراج
درهتصما تراعي أنعىلاإلجتماعجدولعىلالبنود أو البند إدراجاإلجتماع
وطفيها تحدد قراراتمنالهيئة عىلد جديبند إلدراجمراعاتها الواجبالشر
.العموميةالجمعيةأعمالجدول

،النظامهذايأحكاممراعاةمع كةالعموميةللجمعيةيكوناألساس  الحيةصللشر
يالنظري  
 
يالمسائلجميعف  

كة،تتعلقالتر يالمداولةلهاييجوزيواليبالشر  
 
يف المسائلغت 

حقالعموميةللجمعيةيكونذلكمنواستثناءاي.األعمالجدولعىلالمدرجة
يالمداولة  
 
ةالوقائعف يالخطت   

عدديأويالهيئةطلبتوإذاياإلجتماع،أثناءتكتشفالتر
كةمالرأسمن(10%)يمثلالمساهمي  يمن يالبدءقبلاألقل،عىلالشر  

 
شةمناقف

وجباألعمال،جدولعىلمعينةمسائلإدراجالعمومية،الجمعيةأعمالجدول
شةمناقتقرريأنالعموميةالجمعيةحقمنكانوإاليالطلبإجابةالمجلسعىل
يأنعىلالمسائلهذه يفيهايتحدديقراراتمنالهيئةتصدرهمايتراع  وطالشر

.العموميةالجمعيةأعمالجدولعىلجديديبنديإلدراجمراعاتهايالواجب
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سرئينائبيرأسها غيابهوعند المجلسرئيسالعموميةالجمعيةيرأس
ي المجلس

 
مجلساليختارهالمجلسأعضاءمنعضو أييرأسهاغيابهما حالوف

ي لذلك
 
لجمعيةاتختارهشخصأييرأسها للعضو المجلساختيار عدمحالوف
وإذا .العموميةالجمعيةتحددها وسيلةبأيةالتصويتطريقعنالعمومية،

 تبحثالجمعيةكانت
 
 الجتماعبرئيسيتعلقأمرا

 
ختار تأنوجبكان،أيا

.األمرذا همناقشةخاللالجتماعرئاسةيتوىلمنالمساهمي   بي   منالجمعية
 لإلجتماعس أمي   الرئيسويعي   هذا 

 
عىلواتاألصوفرز لجمعجهةأو وشخصا

.تعيينهمالعموميةالجمعيةتقر أن

سرئينائبيرأسها غيابهوعند المجلسرئيسالعموميةالجمعيةيرأس
ي المجلس

 
نعلذلك،المساهمونيختارهمساهمأييرأسها غيابهما حالوف

معيةالجكانتوإذا .العموميةالجمعيةتحددها وسيلةبأيةالتصويتطريق
 تبحث

 
 الجتماعبرئيسيتعلقأمرا

 
بي   منةالجمعيتختار أنوجبكان،أيا

ويعي   هذا .األمرهذا مناقشةخاللالجتماعرئاسةيتوىلمنالمساهمي   
 لإلجتماعس أمي   الرئيس

 
تقر أنعىلاألصواتوفرز لجمعجهةأو وشخصا

.تعيينهمالعموميةالجمعية
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كةالسنويةالماليةالبياناتتنشر  ي الضوابطوفقللشر
وتودع،الهيئةا تحددهالت 

.المختصةوالسلطةالهيئةمنكللدىمنها نسخة
انيةتنشر  كةالسنويةالمي   ي والخسائر األرباحوحسابللشر

 
يوميتي   فتي   صحيف

 عشر خمسة(15)خاللوذلكالعربيةباللغةإحداهما تصدر 
 
تاري    خمنيوما

الهيئةمنكللدىمنها نسخةوتودععليها،العموميةالجمعيةمصادقة
.المختصةوالسلطة
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النص المقترح النص األصلي رقم المادة

والمادةبقانونالمرسوممنالثالثةالمادةمن(11)المادةأحكاممراعاةمع.1
،النظامهذا من(55) اكمةالخسائربلغتإذا األساسي كةالمي  فنصللشر

 ثالثي   (30)خاللالمجلسعىلوجبالمصدر رأسمالها 
 
تاري    خمنيوما

ةالجمعيدعوةالسنوية،أو الدوريةالماليةالقوائمعنللهيئةاإلفصاح
كةبحلخاصقرار لتخاذ العمومية رارها استمأو لها المحدد األجلقبلالشر

ي 
 
ةف موميةالعالجمعيةلجتماعبالدعوةالمجلسيقملموإذا .نشاطهامباسر
ي قرار إصدار الجمعيةهذهعىلتعذر أو 

 
رفعمصلحةذيلكلجاز الموضوعف

كةحلبطلبالمختصةالمحكمةأمامدعوى .وتصفيتهاالشر
ا العموميةالجمعيةدعوةعند المجلسعىليتعي   .2

 
من(1)دالبنلحكموفق

ي ما مراعاةالمادةهذه
 
:يأت

كة،نشاطباستمرار المجلسأوىصإذا -أ طةخبالدعوةيرفقأنتعي   الشر
خطةتكونأنويجبالحسابات،مدققوتقرير منهالمعتمدةالهيكلةإعادة
ديونالمعالجةوخطةالجدوىدراسةمتضمنةبالدعوةالمرفقةالهيكلةإعادة

ي والجدول
.للتنفيذالزمت 

كةبحلالمجلسأوىصإذا -ب أنتعي   وتصفيتها،لها المحدد األجلقبلالشر
كةتصفيةوخطةالحساباتمدققتقرير بالدعوةيرفق ي ا وجدولهالشر

الزمت 
.أكي  أو مصف  ترشيحمعالماىلي ومستشارها المجلسمنالمعتمدة

افالمجلسيتوىل3 بتقرير يئةالهوإخطار الهيكلةإعادةخطةتنفيذ عىلاإلسر
امومدىالخطةهذهتنفيذ نتائجعنأشهر ثالثة(3)كل ،ها بجدولاللي   ي

الزمت 
ي معاونتهلماىلي مستشار  تعيي   الهيئةموافقةعىلالحصولبعد لهويجوز 

 
ف

ماىلي مستشار وتعيي   الماىلي المستشار إقالةللهيئةويحقالخطة،وتنفيذ إعداد 
ي آخر 
 
.بهالمناطةبالمهامقيامهعدمحالف

،النظامهذا من(55)المادةأحكاممراعاةمع كخسائر بلغتإذا األساسي ةالشر
 ثالثي   (30)خاللالمجلسعىلوجبالمصدر رأسمالها نصف

 
تاري    خمنيوما

ةالجمعيدعوةالسنوية،أو الدوريةالماليةالقوائمعنللهيئةاإلفصاح
كةبحلخاصقرار لتخاذ العمومية رارها استمأو لها المحدد األجلقبلالشر

ي 
 
ةف .نشاطهامباسر
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،اتصاالتلمجموعةالعاماألمينالحوسني،محمدحسن/السيدتفويض
األساسيامالنظعلىتعديالتأيةلتوثيقالعدلالكتابأمامالشركةبتمثيل
تنداتمسأيةوعلىعليهاوالتوقيعالعموميةالجمعيةقبلمنعليهاموافق
.التوثيقبعمليةتتصلأخرى

البند الرابع 



شكرا  

لكم




