
النظام  من   31 المادة  تعديل  عشر:  الحادي  البند 
األساسي

النص احلالي:
توجه الدعوة إلى املساهمني حلضور اجتماعات اجلمعية العامة أيا 
كانت صفتها بكتب مسجلة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول االعمال 
ويضع املؤسسون جدول اعمال اجلمعية العامة بصفه تأسيسيه ويضع 
عادية  بصفه  املنعقدة  العامة  اجلمعية  اعمال  اإلدارة جدول  مجلس 

وغير عادية.

النص املقترح:
العمومية  اجتماعات اجلمعية  املساهمني حلضور  إلى  الدعوة  توجه 
أي كانت صفتها وفق اإلجراءات التي نص عليها القانون، ويجب أن 
اعمال  اإلدارة جدول  االعمال ويضع مجلس  الدعوة جدول  تتضمن 

اجلمعية العامة املنعقدة بصفه عادية وغير عادية.

النظام  من   32 المادة  تعديل  عشر:  الثاني  البند 
األساسي

النص احلالي:
طلب  على  بناءا  العامة  اجلمعية  عقد  فيها  يجوز  التي  األحوال  في 
يضع  والصناعة  التجارة  وزارة  أو  احلسابات  مراقبي  أو  املساهمني 
جدول األعمال من طلب انعقاد اجلمعية وال يجوز بحث مسألة غير 

مدرجة في جدول االعمال.

النص املقترح:
طلب  على  بناء  العامة  اجلمعية  عقد  فيها  يجوز  التي  األحوال  في 
يضع  والصناعة  التجارة  وزارة  أو  احلسابات  مراقبي  أو  املساهمني 
جدول األعمال من طلب انعقاد اجلمعية وال يجوز بحث مسألة غير 
مدرجة في جدول االعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت 
بعد إعداد اجلدول أو تكشفت في أثناء االجتماع أو إذا طلبت ذلك 
إحدى اجلهات الرقابية أو مراقب احلسابات أو عدد من املساهمني 

ميلكون %5 من رأس مال الشركة. 

النظام  من   36 المادة  تعديل  عشر:  الثالث  البند 
األساسي

النص احلالي:
رئيس  يعينها  التي  بالطريقة  العامة  اجلمعية  في  التصويت  يكون 
اجللسة إال إذا قررت اجلمعية العامة طريقة معينة للتصويت. ويجب 
أن يكون التصويت سريا في انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة واإلقالة 

من العضوية.

النص املقترح:
رئيس  يعينها  التي  بالطريقة  العامة  اجلمعية  في  التصويت  يكون 
اجللسة إال إذا قررت اجلمعية العامة طريقة معينة للتصويت. ويجب 
أن يكون التصويت سريا في انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة واإلقالة 
من العضوية، على أنه عند التصويت بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
بحيث  ميلكها  التي  األسهم  بعدد  تصويتية  قدرة  مساهم  لكل  يكون 
يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو توزيعها بني من يختارهم من 

املرشحني دون تكرار لهذه األصوات.

البند الرابع عشر: تعديل المادة 42 من النظام األساسي

النص احلالي:
مجلس  دعوة  على  بناء  عادية  غير  بصفة  العامة  اجلمعية  جتتمع 
اإلدارة أو بناء على طلب مساهمني ميلكون ما ال يقل على ربع أسهم 
الشركة وفي هذه احلالة يجب على مجلس اإلدارة أن يدعو اجلمعية 

خالل شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.

النص املقترح:
مجلس  دعوة  على  بناء  عادية  غير  بصفة  العامة  اجلمعية  جتتمع 
اإلدارة أو بناء على طلب مسبب من مساهمني ميثلون خمسة عشر 
باملائة من رأس مال الشركة املصدر أو من الوزارة وفي هذه احلالة 
لالجتماع  العادية  غير  اجلمعية  يدعو  أن  اإلدارة  على مجلس  يجب 

خالل ثالثني يوم من تاريخ تقدمي الطلب.

النظام  من   43 المادة  تعديل  عشر:  الخامس  البند 
األساسي

النص احلالي:
غير  بصفة  املنعقدة  العامة  اجلمعية  إال  تنظرها  ال  التالية  املسائل 

عادية:
تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة.  .1

التصرف فيه بأي  أو  به الشركة  الذي قامت  بيع كل املشروع   .2
وجه آخر.

حل الشركة أو اندماجها أو في شركة أو هيئة أخرى.  .3
زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.  .4

وزارة  موافقة  بعد  إال  نافذا  يكون  ال  الشركة  نظام  في  تعديل  وكل 
التجارة والصناعة.

النص املقترح:
املسائل التالية ال تنظرها إال اجلمعية العامة املنعقدة بصفة غير عادية:

تعديل عقد الشركة.  .1
بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي   .2

وجه آخر.
حل الشركة أو اندماجها أو حتولها أو انقسامها.  .3

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.  .4

وكل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غير العادية ال يكون نافذا إال 
بعد اتخاذ إجراءات الشهر. 

النظام  من   46 المادة  تعديل  عشر:  السادس  البند 
األساسي

النص احلالي:
تكون للمراقب الصالحيات وعليه اإللتزامات املنصوص عليها في قانون 
الشركات التجارية وله بوجه خاص احلق في اإلطالع في أي وقت على 
جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي 
الشركة  يرى ضرورة احلصول عليها وله كذلك أن يحقق موجودات 
والتزاماتها وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصالحيات اثبت ذلك 
كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ويعرض على اجلمعية العامة 

وله حق دعوة اجلمعية العامة لهذا الغرض.

النص املقترح:
دفاتر  جميع  االطالع  في  احلق  وقت،  كل  في  احلسابات،  ملراقب 
الشركة وسجالتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة 
احلصول عليها. وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. 
اثبات ذلك  وعليه في حالة عدم متكينه من استعمال هذه احلقوق 
كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ويعرض على اجلمعية العامة 

العادية وتخطر به الوزارة والهيئة.

النظام  من  رابعا   49 المادة  تعديل  عشر:  السابع  البند 
األساسي

النص احلالي:
يقتطع جزء من االرباح بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وتقرره اجلمعية 
العامة ملواجهة االلتزامات املترتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل 

وال يجوز توزيع هذه األموال على املساهمني.

النص املقترح:
وتقرره  اإلدارة  مجلس  اقتراح  على  بناء  االرباح  من  جزء  يقتطع 
مبوجب  الشركة  على  املترتبة  االلتزامات  ملواجهة  العامة  اجلمعية 
األموال  هذه  توزيع  يجوز  وال  االجتماعية  والتأمينات  العمل  قوانني 

على املساهمني.

النظام  من   53 المادة  تعديل  عشر:  الثامن  البند 
األساسي

النص احلالي:
تنقضي الشركة بأحد األسباب املنصوص عليها في قانون الشركات 

التجارية.

النص املقترح:
تنقضي الشركة بأحد األسباب املنصوص عليها في املرسوم بقانون 

رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات.  

النظام  من   54 المادة  تعديل  عشر:  التاسع  البند 
األساسي

النص احلالي:
جتري تصفية أموال الشركة عند إنقضائها وفقاً لألحكام الواردة في 

قانون الشركات التجارية.

النص املقترح:
جتري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً لألحكام الواردة في 

املرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات.

البند العشرون: تعديل المادة 55 من النظام األساسي

النص احلالي:
 1960 لسنة   15 رقم  التجارية  الشركات  قانون  احكام  تطبق 
التأسيس  في عقد  بشأنه نص خاص  يرد  لم  ما  كل  في  وتعديالته 

أو في هذا النظام.

النص املقترح:
قانون  بإصدار   2012 لسنة   25 رقم  بقانون  املرسوم  أحكام  تطبق 
عقد  في  بشأنه نص خاص  يرد  لم  ما  كل  في  وتعديالته  الشركات 

التأسيس أو في هذا النظام.

للنظام  جديدة  مادة  إضافة  والعشرون:  الحادي  البند 
األساسي - مادة 56

إضافة بند جديد:
يتمتع جميع املساهمني باحلقوق التالية دون أي متييز:
قيد قيمة امللكية املساهم بها في سجالت الشركة.  -

التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو حتويلها.  -
احلصول على النصيب املقرر في توزيعات األرباح.  -

احلصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.  -
الشركة  بنشاط  اخلاصة  واملعلومات  البيانات  على  احلصول   -

واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بشكل منتظم وميسر.
والتصويت  للمساهمني  العامة  اجلمعية  اجتماعات  في  املشاركة   -

على قرارتها.
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.  -

مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص.  -
مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية ورفع دعوى   -

املسؤولية، وذلك في حالة إخفاقهم في أداء املهام املناطة بهم.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية - التعديالت المقترحة على النظام األساسي وعقد التأسيس

يسر مجلس إدارة الشركة األولى للوساطة املالية ش.م.ك )مقفلة( "األولى للوساطة" دعوة السادة املساهمني الكرام حلضور إجتماع اجلمعية العامة غير العادية وذلك في مقر الشركة 
الكائن في الشرق، شارع الشهداء، برج جلوبل، الدور الثاني، يوم األثنني املوافق 27 أكتوبر 2014 الساعة 11:00 صباحاً.

يرجى من املساهمني الكرام مراجعة إدارة الشركة إلستالم بطاقات احلضور مصطحبني معهم البطاقة املدنية األصلية إعتبارا من اليوم وحتى يوم األحد املوافق 26 أكتوبر 2014.
ملزيد من املعلومات، يرجى اإلتصال على الرقم 24954444 داخلي 468

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
للشركة األولى للوساطة المالية )ش.م.ك.م(

* مالحظة: في حال عدم إكتمال النصاب يؤجل اإلجتماع إلى الساعة 11:00 من صباح يوم األثنني املوافق 3 نوفمبر 2014 في مقر الشركة للنظر في ذات جدول األعمال.

البند الخامس: تعديل المادة 22 من النظام األساسي

النص احلالي:
يجوز ملجلس اإلدارة أن يعني من بني أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر 

ويحدد املجلس صالحيتهم ومكافأتهم. 

النص املقترح:
ويحدد  اإلدارة  مجلس  يعينه  أكثر،  أو  تنفيذي  رئيس  للشركة  يكون 

املجلس مخصصاته وصالحياته في التوقيع عن الشركة.

البند السادس: تعديل المادة 23 من النظام األساسي

النص احلالي:
مجلس  رئيس  من  كل  إنفراد  على  الشركة  عن  التوقيع  حق  ميلك 
أخر  عضو  وأي  املنتدبني  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  نائبه  أو  اإلدارة 
ينتدبه املجلس لهذا الغرض ويجوز ملجلس اإلدارة أن يعني مديرا عاما 
ومساعدين  أكثر  أو  وسيط  تعيني  وكذلك  يحدد صالحياته  للشركة 

للوسطاء.

النص املقترح:
ميلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة 
من  له  احملددة  الصالحيات  بحسب  التنفيذي  الرئيس  أو  نائبه  أو 
مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر يفوضه مجلس اإلدارة لهذا الغرض 
ويجوز ملجلس اإلدارة أن يعني مديرا عاما للشركة يحدد صالحياته 

وكذلك تعيني وسيط أو أكثر ومساعدين للوسطاء.

البند السابع: تعديل المادة 24 من النظام األساسي

النص احلالي:
املالية  السنة  خالل  االقل  على  مرات  أربع  اإلدارة  مجلس  يجتمع 
الواحدة بناءا على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك 
ثالثة من أعضائه على االقل ويكون اجتماع املجلس صحيحا بحضور 

اغلبية اعضائه وال يجوز احلضور بالوكالة في اجتماعات املجلس.

النص املقترح:
املالية  السنة  خالل  االقل  على  مرات  ست  اإلدارة  مجلس  يجتمع 
الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك 
ثالثة من أعضائه على االقل ويكون اجتماع املجلس صحيحا بحضور 
نصف عدد االعضاء على ان ال يقل العدد عن ثالثة. ويجوز للمجلس 
االجتماع باستخدام وسائل االتصال احلديثة كما يجوز اتخاذ قراراته 
بالتمرير مبوافقة جميع اعضاء املجلس وفي كل االحوال علي الشركة 
املذكورة االلتزام بأحكام املرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشان 
الي  باالضافة  التنفيذية  والئحته  وتعديالته  الشركات  قانون  اصدار 
بتنظيم  املال  اسواق  هيئة  أنشاء  بشان   2010 لسنة   7 رقم  قانون 

نشاط االوراق املالية وقراراته وتعليماته والئحته التنفيذية. 

البند الثامن: تعديل المادة 25 من النظام األساسي

النص احلالي:
فإذا  احلاضرين  األعضاء  بأغلبية  اإلدارة  مجلس  قرارات  تصدر 
تساوت االصوات رجح اجلانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص 
للعضو  ويجوز  الرئيس  ويوقعه  املجلس  جلسات  محاضر  به  تثبت 

املعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

النص املقترح:
فإذا  احلاضرين  األعضاء  بأغلبية  اإلدارة  مجلس  قرارات  تصدر 
تساوت االصوات رجح اجلانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص 
تثبت به محاضر جلسات املجلس ويوقع من قبل األعضاء احلاضرين 
وأمني سر املجلس وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه املجلس 

أن يثبت اعتراضه في محضر االجتماع.

البند التاسع: تعديل المادة 27 من النظام األساسي

النص احلالي:
اجلمعية  التجارية حتدد  الشركات  قانون  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 
العادية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويحدد مجلس اإلدارة  العامة 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املنتدبني وراتب املدير العام.

النص املقترح:
 2012 لسنة   25 رقم  بقانون  املرسوم  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 
بإصدار قانون الشركات حتدد اجلمعية العامة العادية مكافأة أعضاء 
التنفيذيني  الرؤساء  مكافآت  اإلدارة  مجلس  ويحدد  اإلدارة  مجلس 

وراتب املدير العام.

البند العاشر: تعديل المادة 28 من النظام األساسي

النص احلالي:
ملجلس اإلدارة أوسع سلطة إلدارة الشركة وللقيام بجميع األعمال التي 
تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها وال يحد من هذه السلطة إال 
ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات اجلمعية العامة. ويجوز 
ملجلس اإلدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو اعطاء الكفاالت أو 

عقد القروض إال بعد موافقة اجلمعية العمومية.

النص املقترح:
ملجلس اإلدارة أوسع سلطة إلدارة الشركة وللقيام بجميع األعمال التي 
تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها وال يحد من هذه السلطة إال 
ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات اجلمعية العامة. ويجوز 
ملجلس اإلدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو اعطاء الكفاالت أو 

عقد القروض أو الصلح أو التبرعات أو التحكيم.

البند األول: تعديل المادة 12  من النظام األساسي 

النص احلالي:
يجوز التنازل عن األسهم وفق الشروط التي حددها قانون الشركات 
التجارية إال أنه ال يجوز التصرف في األسهم أو املستندات املؤقتة 
شهرا  عشر  اثنى  عن  لها  ميزانية  أول  الشركة  تصدر  أن  بعد  إال 
بعد  إال  أسهمهم  في  يتصرفوا  أن  للمؤسسني  يجوز  وال  األقل  على 
مضى ثالث سنوات على األقل على تأسيس الشركة نهائيا-وال يجوز 
أن  التنازل  يريد  الذي  املؤسس  على  ويجب  الكويتيني،  لغير  التنازل 
يبلغ سائر املؤسسني مبا عرض عليه من مقابل/ فإذا أنقضى شهر 
دون أن يستعمل أحد املؤسسني حق االسترداد، كان للمتنازل احلق 
في التصرف في أسهمه لغير املؤسسني ويتبع ذلك اإلجراءات التي 

رسمها القانون وهذا النظام.

النص املقترح:
يجوز التنازل عن األسهم وفق الشروط التي حددها قانون الشركات 
بعد  إال  املؤقتة  املستندات  أو  األسهم  في  التصرف  يجوز  ال  أنه  إال 
أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهرا على األقل 
وال يجوز للمؤسسني أن يتصرفوا في أسهمهم إال بعد مضى ثالث 
التنازل  يجوز  نهائيا-وال  الشركة  تأسيس  على  األقل  على  سنوات 
يبلغ  أن  التنازل  يريد  الذي  املؤسس  على  ويجب  الكويتيني،  لغير 
سائر املؤسسني مبا عرض عليه من مقابل/ فإذا أنقضى شهر دون 
في  احلق  للمتنازل  كان  االسترداد،  املؤسسني حق  أحد  يستعمل  أن 
توافقا  اإلجراءات  ذلك  ويتبع  املؤسسني  لغير  أسهمه  في  التصرف 
مع أحكام املرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشان اصدار قانون 

الشركات وتعديالته وإعادة عرضة علي الهيئة.

البند الثاني: تعديل المادة 16 من النظام األساسي 

النص احلالي:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )5( خمسة أعضاء تعني 
منهم اجلهة أو اجلهات املساهمة في الشركة التي يجوز لها مبوجب 
اإلدارة  مجلس  في  عنها  ممثلني  انتداب  التجارية  الشركات  قانون 
عددا يتناسب مع ملكيتها في رأس املال فيما عدا ذلك يتم انتخاب 

األعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت السري.

النص املقترح
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )5( خمسة أعضاء تعني 
منهم اجلهة أو اجلهات املساهمة في الشركة التي يجوز لها مبوجب 
قانون الشركات انتداب ممثلني عنها في مجلس اإلدارة عددا يتناسب 
مع ملكيتها في رأس املال فيما عدا ذلك يتم انتخاب األعضاء الباقون 
بالتصويت السري، وتكون أغلبية أعضاء املجلس من األعضاء غير 
التنفيذيني ويضم أعضاء مستقلني ال يزيد عددهم عن نصف أعضاء 

املجلس.

البند الثالث: تعديل المادة 18  من النظام األساسي 

النص احلالي:
بصفته الشخصية  أن يكون مالكاً  يشترط في عضو مجلس اإلدارة 
أو يكون الشخص املعنوي الذي ميثله مالكاً لعدد من األسهم ال يقل 
عن 7500 دينار كويتي، ويخصص هذا املقدار من األسهم لضمان 
أحد  انتخابه  وقت  من  شهر  خالل  إيداعها  ويجب  العضو  عضوية 
املذكور  الوجه  على  الضمان  العضو  يقدم  لم  فإذا  املعتمدة  البنوك 
أعمال ممثليه  عن  املعنوي مسؤوالً  الشخص  ويكون  بطلت عضويته 

جتاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

النص املقترح:
فيما عدا أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني، يشترط في عضو مجلس 
اإلدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص الذي 
ميثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة، ويكون الشخص املعنوي مسئوال 

عن أعمال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

البند الرابع: تعديل المادة 19 من النظام األساسي

النص احلالي:
ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألحد أعضاء هذا املجلس 
أو أن تكون له  أو منافسة لتجارة الشركة  تاجرا في جتارة مشابهة 
تبرم  التي  والصفقات  العقود  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مصلحة 
مع الشركة أو حلسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح 
الشركة ما لم يكون شيء من ذلك بترخيص من اجلمعية العامة، وال 
يجوز ألي من هؤالء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة 
لشركتهم وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضائه ولو كان 
ممثال لشخص إعتباري أن يستغل املعلومات التي وصلت إليه بحكم 
منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره، كما ال يجوز له بيع أو شراء أسهم 

الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس اإلدارة.

النص املقترح: 
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة 
مماثلة أو منافسة أو أن يكون تاجرا في جتارة مشابهة أو منافسة 
مجلس  لعضو  أو  اإلدارة،  مجلس  لرئيس  يجوز  وال  الشركة  لتجارة 
اإلدارة  أعضاء  أحد  أو  اإلدارة  مجلس  في  ممثل  له  ملن  أو  اإلدارة 
لهم  أن تكون  الثانية  الدرجة  أقاربهم حتى  أو  أزواجهم  أو  التنفيذية 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات والتصرفات 
التي تبرم مع الشركة أو حلسابها أو أن كون له مصلحة تتعارض مع 
مصالح الشركة ما لم يتم ذلك بترخيص خاص من اجلمعية العامة 
بالشركة  التصرف في أسهمه  اإلدارة  العادية، ويجوز لعضو مجلس 
في  التصرف  بقيود  اإلخالل  دون  وذلك  املجلس  في  عضويته  أثناء 
لسنة   25 رقم  بقانون  املرسوم  أحكام  في  عليها  املنصوص  األسهم 

2012 بإصدار قانون الشركات وتعديالته  أو في عقد الشركة.


