
 7/12/2016تارٌخ  2016/ 61866الموثك برلم ، لمجموعة إستثمار المابضة ش.م.ع.قالنظام األساسً  المواد الممترح تعدٌلها فً

لرار السادة هٌئة ، وعطفا على 15/5/2017ٌخ الذي نشر فً الجرٌدة الرسمٌة بتار، و2016/ 5باإلشارة إلى نظام الحوكمة الذي صدر عن هٌئة لطر لألسواق المالٌة رلم 

والذي أعلمت به مجموعة إستثمار المابضة ش.م.ع.ق بموجب كتاب هٌئة لطر  2018دٌسمبر  16المنعمد بتارٌخ  2018لطر لألسواق المالٌة فً إجتماعه الرابع لعام 

توافك اع الجمعٌة الغٌر  العادٌة لتعدٌل النظام األساسً بما ٌدرجة بعمد إجتم، بوجوب لٌام الشركات الم6/1/2019تارٌخ  2019 – 3 –م.ر.ت  -لألسواق المالٌة رلم صادر

 رٌاال واحدا.  مع المرار المشار إلٌه بتجزئة المٌمة اإلسمٌة للسهم لتصبح

 كالتالً: الموثمةوتعدٌالته  7/12/2016تارٌخ  2016/ 61866وجب التعدٌل فً النظام األساسً لمجموعة إستثمار المابضة ش.م.ع.ق والموثك برلم لذلن،  

 .27/12/2016تارٌخ  2016/ 65465التعدٌل األول:  الموثك برلم  .1

 .4/1/2017تارٌخ  2017/ 912التعدٌل الثانً: الموثك برلم  .2

 .11/9/2018تارٌخ  2018/ 44891التعدٌل الثالث: الموثك برلم  .3

 

 نمترح  التعدٌل الرابع على النظام االساسً كالتالً:

 المادة بعد التعديل المادة الحالية مع اإلضافات  المادة الحالية

بحسب النظام األساسً الموثك برلم   (5مادة )
61866 /2016 

 
 830,000,000حدد رأس المال المصدر بمبلغ 

لاير لطري ) ثمانمائة وثالثٌن ملٌون لاير لطري( 
سهم  ) ثالث  83,000,000موزع على عدد 

للسهم  اإلسمٌة، والمٌمة وثمانٌن ملٌون سهم(
( لاير لطري، جمٌعها أسهم تمابل 10الواحد )

حصص عٌنٌة ممابل أموال غٌر نمدٌة أو حموق 
 .ممومة

 (5المادة )
 
 

 830,000,000 بمبلغ المصدر المال رأس حدد
( لطري لاير ملٌون وثالثٌن ثمانمائة)  لطري لاير

 ثالث )  سهم 000,000083, عدد على موزع
 ،(سهم ملٌون ملٌون وثالثٌن ثمانمائة وثمانٌن
 لاير( ق.ر 1 10) الواحد للسهم اإلسمٌة والمٌمة
 عٌنٌة حصص تمابل أسهم جمٌعها ،واحد لطري
 .ممومة حموق أو نمدٌة غٌر أموال ممابل

 (5) المادة
 
 

 830,000,000 بمبلغ المصدر المال رأس حدد
 موزع( لطري لاير ملٌون وثالثٌن ثمانمائة)  .قر

 ثمانمائة)  سهم 830,000,000 عدد على
 للسهم اإلسمٌة والمٌمة ،(سهم ملٌون وثالثٌن
 أسهم جمٌعها واحد، لطري لاير( ق.ر 1) الواحد
 أو نمدٌة غٌر أموال ممابل عٌنٌة حصص تمابل
 .ممومة حموق

لنظام األساسً الموثك اتعدٌل  بحسب (27مادة )
 2018/ 44891برلم 

 
  (27) الثانٌة من المادةالبند الثالث من الفمرة 
....................... 

 : ٌلً ما اإلدارة مجلس عضو فً وٌشترط
...................... 

 (27المادة )
 
 

 (27البند الثالث من الفمرة الثانٌة من المادة )
.............................. 

 : ٌلً ما اإلدارة مجلس عضو فً وٌشترط
...................... 

 27المادة  
 
 

 (27البند الثالث من الفمرة الثانٌة من المادة )
.............................. 

 : ٌلً ما اإلدارة مجلس عضو فً وٌشترط
...................... 



 
 أو إنتخابه عند ومالكا   ، مساهما   ٌكون أن -3

 لعدد إنتخابه تارٌخ من ٌوما ثالثٌن خالل
 وٌجب ، الشركة أسهم من سهم( 10,000)

 العضوٌة بدء تارٌخ من ٌوما   ستٌن خالل إٌداعها
 الرهن أو للتداول لابلٌتها عدم مع اإلٌداع جهة لدى
 وٌصدق العضوٌة مدة تنتهً أن إلى الحجز أو

 العضو فٌها لام مالٌة سنة آخر مٌزانٌة على
 للتداول لابلٌتها عدم مع إٌداعها وٌستمر بأعماله،

 ، العضوٌة مدة تنتهً أن إلى الحجز أو الرهن أو
 فٌها لام مالٌة سنة آخر مٌزانٌة على وٌصدق
 .بأعماله العضو

 
........................ 

 
 

 
 أو إنتخابه عند ومالكا   ، مساهما   ٌكون أن -3

 لعدد إنتخابه تارٌخ من ٌوما ثالثٌن خالل
 وٌجب ، الشركة أسهم من سهم( 0,00001)

 العضوٌة بدء تارٌخ من ٌوما   ستٌن خالل إٌداعها
 الرهن أو للتداول لابلٌتها عدم مع اإلٌداع جهة لدى
 وٌصدق العضوٌة مدة تنتهً أن إلى الحجز أو

 العضو فٌها لام مالٌة سنة آخر مٌزانٌة على
 للتداول لابلٌتها عدم مع إٌداعها وٌستمر بأعماله،

 ، العضوٌة مدة تنتهً أن إلى الحجز أو الرهن أو
 فٌها لام مالٌة سنة آخر مٌزانٌة على وٌصدق
 .بأعماله العضو

 
........................ 

 
 

 
 أو إنتخابه عند ومالكا   ، مساهما   ٌكون أن -3

 لعدد إنتخابه تارٌخ من ٌوما ثالثٌن خالل
 وٌجب ، الشركة أسهم من سهم( 100,000)

 العضوٌة بدء تارٌخ من ٌوما   ستٌن خالل إٌداعها
 الرهن أو للتداول لابلٌتها عدم مع اإلٌداع جهة لدى
 وٌصدق العضوٌة مدة تنتهً أن إلى الحجز أو

 العضو فٌها لام مالٌة سنة آخر مٌزانٌة على
 للتداول لابلٌتها عدم مع إٌداعها وٌستمر بأعماله،

 ، العضوٌة مدة تنتهً أن إلى الحجز أو الرهن أو
 فٌها لام مالٌة سنة آخر مٌزانٌة على وٌصدق
 .بأعماله العضو

 
........................ 

 

 

 تمت،،،


