مواد النظام األساس لشركة عقارات الخليج.
قبل وبعد التعديل

املادة

قبل التعديل

املادة

املادة التاسعة والعشرون :دعوة الجمعيات:

 1/29تنعقد اجلمعيات العامة العادية وغري العادية للمساهمني

امل ـ ـ ـ ــادة
()29

بعد التعديل
املادة التاسعة والعشرون :دعوة الجمعيات:

امل ـ ـ ـ ــادة ()29

 1/29تنعقد اجلمعيات العامة العادية وغري العادية للمساهمني بدعوة من

بدعوة من جملس اإلدارة ،وعلى جملس اإلدارة أن تدعو

جملس اإلدارة ،وعلى جملس اإلدارة أن تدعو اجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع

لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد

احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املساهمني ميثـل

من املساهمني ميثـل مخسة يف املائة ( )% 5من رأس املال على األقل،

مخسة يف املائة ( )% 5من رأس املال على األقل ،وجيوز ملراجع

وجيوز ملراجع احلسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس

احلسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة

بدعوة اجلمعية خالل ثالثني يوماً من تاريخ طلب مراجع احلسابات.

اجلمعية خالل ثالثني يوماً من تاريخ طلب مراجع احلسابات.

 2/29وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف

 2/29وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع

املدينة اليت بها املركز الرئيسي للشركة قبل امليعاد احملدد

يف املدينة اليت بها املركز الرئيسي للشركة قبل امليعاد

لالنعقاد بواحد وعشرون يوماً على األقل ،وتشتمل الدعوة على

احملدد لالنعقاد بعشرة أيام على األقل ،وتشتمل الدعوة على

جدول األعمال ،على أنه طاملا أن األسهم أمسية فيجوز اإلكتفاء

جدول األعمال ،على أنه طاملا أن األسهم أمسية فيجوز

بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور إىل مجيع املساهمني خبطابات

اإلكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور إىل مجيع

مسجلة وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل اإلدارة العامة

املساهمني خبطابات مسجلة وترسل صورة من الدعوة وجدول

للشركات بوزارة التجارة خالل املدة احملددة للنشر.
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األعمال إىل اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خالل
املدة احملددة للنشر.
املادة السابعة والثالثون:
 1/37تشكل بقرار من اجلمعية العامة العادية تشكيل جلنة مراجعة

املادة السابعة والثالثون:

تتكون من عدد ال يقل عن ثالث ( )3وال يزيد عن ( )5من غري

 1/37تشكل بقرار من اجلمعية العامة العادية تشكيل جلنة
مراجعة تتكون من عدد ال يقل عن ثالث ( )3وال يزيد عن
( )5من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني سواء من
امل ـ ـ ـ ــادة
()37

املساهمني أو غريهم على أن حيدد قرار اجلمعية مهمات
اللجنة و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها.
 2/37يشرتط لصحة اجتماع جلنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضاء اجمللس .
 3/37ختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة وهلا يف
سبيل ذلك االطالع سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو
بيان من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وجيوز هلا
أن تطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة
لالنعقاد إذا أعاق جملس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.

أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني سواء من املساهمني أو غريهم على
امل ـ ـ ـ ــادة ()37

أن حيدد قرار اجلمعية مهمات اللجنة و ضوابط عملها و مكافآت
أعضائها.
 2/37يشرتط لصحة اجتماع جلنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر
قراراتها بأغلبية أصوات أعضاء اجمللس .
 3/37ختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة وهلا يف سبيل
ذلك االطالع سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء
جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وجيوز هلا أن تطلب من جملس
اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق جملس
اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
 4/37على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير
وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلسابات وإبداء مرئياتها حياهلا
إن وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف مدى كفاية
نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى
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 4/37على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير

تدخل يف نطاق اختصاصها  ،وعلى جملس اإلدارة أن يودع نسخاً

وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلسابات وإبداء مرئياتها

كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد

حياهلا إن وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف

انعقاد اجلمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على األقل لتزويد كل

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت

من رغب من املساهمني بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد

به من أعمال أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها  ،وعلى

اجلمعية.

جملس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير يف
مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة
بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني
بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد اجلمعية.
املادة الحادية واالربعون :ميزانية الشركة
 1/41يعد جملس اإلدارة يف نهاية كل سنننة مالية لل شننركة القوائم املالية
امل ـ ـ ـ ــادة
()41

املادة الحادية واالربعون :ميزانية الشركة
 1/41يعد جملس اإلدارة يف نهاية كل سنننة مالية لل شننركة القوائم
املالية وتقريراً عن ن شناطها ومركزها املالي عن ال سننة املالية
املنق ضنينة والطريقنة اليت يقرتحهنا لتوزيع األربناح ال صننافينة
وي ضننع اجمللس هذل الوثائت تت ت صننر مراجع احل سننابات
قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية ب ـنخم سننة وأربعون ()45
يوماً على األقل.

وتقريراً عن ن شنناطها ومركزها املالي عن ال سنننة املالية املنق ضننية
امل ـ ـ ـ ــادة ()41

والطريقة اليت يقرتحها لتوزيع األرباح ال صننافية وي ضننع اجمللس هذل
الوثائت تت ت صننر مراجع احل سننابات قبل املوعد املقرر النعقاد
اجلمعية بـخمسة وأربعون ( )45يوماً على األقل.
 2/41جيننب أن يوقع رئيس جملس اإلدارة والع ضننو املن تنند  /الرئيس
التنفيذي ومديرها املالي الوثائت امل شننار إليها يف الفقرة ال سننابقة،
وتودع نس ـننخ منه ـننا يف املرك ـننز الرئيس ـنني للشرك ـننة ت ـننت تص ـننر
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 2/41جيب أن يوقع رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتد  /الرئيس
التنف يننذي و منندير هننا ا ملننالي الو ثننائت امل شننار إلي هننا يف الفقرة
السابقة ،وتودع نس ـننخ منه ـننا يف املرك ـننز الرئيس ـنني للشرك ـننة
ت ـنت تص ـنر املساهمني قبل املوع ـن ـند املقرر النعقاد اجلمعية
العامة بعشرة ( )10أيام على األقل.
 3/41على الشركة أن تزود املساهمني بالقوائم املالية للشركة
وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات مامل تنشر يف

امل سنناهمني قبل املوع

ـن

ـنند املقرر النعقاد اجلمعية العامة بواحد

وعشرون يوماً ( )21أيام على األقل.
 3/41على الشركة أن تزود املساهمني بالقوائم املالية للشركة وتقرير
جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات مامل تنشر يف جريدة يومية
توزع يف املركز الرئيسي للشركة وأن يرسل صورة من هذل الوثائت
إىل اإلدارة العامة للشركات قبل انعقاد اجلمعية العامة خبمسة
عشر ( )15يوماً على األقل .

جريدة يومية توزع يف املركز الرئيسي للشركة وأن يرسل
صورة من هذل الوثائت إىل اإلدارة العامة للشركات قبل
انعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر ( )15يوم ًا على األقل .
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