املزٓضٓ٘ العام٘ لإلصزاصات ّاإلفصاح
قاٜن٘ مضاجع٘ إعالٌ الزعْٗ
ٓضجّ ٙضع عالم٘ ( )أّ (×) أّ (ال ٓيطبل) أماو البيْر التالٔ٘:

أّالً  :اجلنعٔ٘ العام٘ العارٓ٘ السيْٓ٘  /العارٓ٘ :
الـــبــــٔــــــاٌ
و
ٍ 1ل متت الزعْٗ إىل اجلنعٔ٘ العام٘ العارٓ٘ السيْٓ٘ خالل ثالث٘ أشَض مً ىَآ٘ السي٘ املالٔ٘ للصضن٘؟
ٍ 2ل قامت الصضن٘ عيز إعزار إعالٌ الزعْٗ بالتكٔز بالينْسج املعنْل بُ لز ٚايهٔ( ٘ٝمزصج عل ٙمْقع ايهٔ )٘ٝ؟
ٍ 3ل مت اإلفصاح عً التكضٓض السيْٖ للصضن٘ عً طضٓل ىظاو اإلصسال اإللهرتّىٕ الشٖ ٓعنل عرب مْقع سْم مسكط لألّصام املالٔـ٘
قبل أسبْعني عل ٙاألقل مً املْعز املكضص الىعكار اجلنعٔ٘ متضنيا:
أ .البٔاىات املالٔ٘ املزقك٘ ّتكضٓض مضاقب احلسابات بصأىَا ؟
ب .تكضٓض دللس اإلراصٗ؟
ج .تكضٓض تيظٔه ّإراصٗ الصضن٘؟ ّتكضٓض مضاقب احلسابات بصأىُ ؟
ر .تكضٓض مياقصات اإلراصٗ ّحتلٔالتَا؟
 4أٍ .ل قامت الصضن٘ ب اإلفصاح يف البٔاىات املالٔ٘ السيْٓ٘ املزقك٘ عً حجـه األمـْال املسـتخك٘ للنسـاٍنني مـً خـالل إٓضـاح مسـتكل
ّسلو عً الفرتٗ املالٔ٘ اليت تته فَٔا عنلٔ٘ ىكل األمْال إىل صيزّم أماىات املستجنضًٓ؟
بٍ .ل قامت الصضن٘ بإٓزاع األ مْال املستخك٘ للنستجنضًٓ ّاليت مض ٙعلَٔا سبع٘ أشَض لـز ٚصـيزّم أماىـات املسـتجنضًٓ بايهٔٝـ٘
متضني٘ تفاصٔلَا عل ٙالسجالت املعتنزٗ ّالسجالت اإللهرتّىٔ٘؟
ٍ 5ل أرصجت الصضن٘ بيز اىتداب دللس إراصٗ جزٓز إسا ناىت فرتٗ ّالٓ٘ اجمللس ميتَٔ٘ أّ ْٓجز مكعز شاغض باجمللس؟
ٍ 6ل قامت الصضن٘ بإرصاج تيبُٔ بإعالٌ الزعْٗ بإٓزاع استناصات الرتشٔح لز ٚالصضن٘ قبل ْٓمٕ عنل عل ٙاألقل ؟
ٍ 7ل أرصجت الصضن٘ بيز اإلحاط٘ بالتعامالت اليت أجضتَا مع األطضاف سات العالق٘ أّ املْافك٘ املسبك٘ عل ٙتلـو التعـامالت الـيت تيـْٖ
إجضاؤٍا مستكبال؟
ٍ 8ل قامت الصضن٘ بإصفام تفاصٔل التعامالت اليت أجضتَا أّ اليت تيْٖ إجضاؤٍا مع األطضاف سات العالق٘ مجل اسه الطضف سّ العالق٘
ّطبٔع٘ ّحجه املعامل٘ ؟
 9يف حال٘ ّجْر مكرتح تْطٓع مهافآت عل ٙأعضا ٛدللس اإلراصٗ:
أٍ .ل مت إرصاج تلو املهافآت نبيز مستكل يف جزّل أعنال اجلنعٔ٘ ْٓضح مبلغ املهافآت املكرتح؟
بٍ .ل تتفل ٍشِ املهافآت مع أحهاو اليظاو األساسٕ للصضنّ٘ ،أحهاو قاىٌْ الصضنات التجاصٓ٘؟
 11إسا تضنً جزّل األعنال مكرتح تْطٓع أسَه دلاىٔ٘  ،فَل ٍشا التْطٓع يف إطاص صأس املال املضخص بُ ؟
ٍ 11ل قامت الصضن٘ بإصفام تفاصٔل التربعات اليت صضفت لزعه خزمات اجملتنع (إٌ ّجزت) ؟
 12إسا تضنً جزّل األعنال مكرتح تْطٓع أصباح عل ٙاملساٍنني:
أٍ.ل قامت الصضن٘ باإلفصاح عً ٍشِ التْطٓعات فْص أقضاصٍا مً اجمللس ؟
بٍ.ل تتفل التْطٓعات مع أحهاو اليظاو األساسّٕ ،أحهاو قاىٌْ الصضنات التجاصٓ٘ ّالتعنٔه ّ 2003/4التعنٔه ذ2002/2/؟

ثاىٔا  :اجلنعٔ٘ العام٘ غري العارٓ٘ :
1
2
3

إسا تضنً إعالٌ الزعْٗ تعزٓالت اليظاو األساسٕ :
أٍ .ل قامت الصضن٘ بإصفام التعزٓالت املكرتح٘ عل ٙاليظاو األساسٕ مع إعالٌ الزعْٗ متضني٘ املْار قبل ّبعز التعزٓل؟
ب ٍ .ل قاو املس تصاص الكاىْىٕ مبضاجع٘ ّاعتنار التعزٓالت املكرتح٘ عل ٙاليظاو األساسٕ للصضن٘ مبا ٓتفل مع الكْاىني املعنْل بَا ؟
إسا تضــنً إعــالٌ الــزعْٗ بيــز مياقصــ٘ التــزابري املياســب٘ ملعاجلــ٘ ّضــع الصــضن٘ املــالٕ فَــل أصفكــت الصــضن٘ بــإعالٌ الــزعْٗ خطــ٘
ّتفاصٔل التزابري املياسب٘ ملعاجل٘ الْضع املالٕ ؟
إسا ناٌ اليظاو األساسٕ للصضن٘ ٓتضنً قْٔرا عل ٙمساٍن٘ مْاطين رّل دللس التعاٌّ اخللٔخٕ ٍ ،ل قامت الصضن٘ بإرصاج بيز
يف جزّل أعنال اجلنعٔ٘ العام٘ غري العارٓ٘ إلطال٘ ٍشِ الكْٔر حسبنا ٓكتضٕ التعنٔه صقه ذ 2002/1/؟

ثالجا  :أحهاو مصرتن٘ :
1
2

ٍل مت إٓزاع إعالٌ الزعْٗ املتضني٘ جلزّل األعنال لز ٚايهٔ ٘ٝقبل اىعكار اجلنعٔ٘ العام٘ بـ(ْٓ )12ما عل ٙاألقل؟
أٍ .ل قاو صٜٔس دللس اإلراصٗ بالتْقٔع عل ٙإعالٌ الزعْٗ؟
بٍ .ل قاو مضاقب احلسابات بالتْقٔع عل ٙإعالٌ الزعْٗ؟
جٍ .ل قاو املستصاص الكاىْىٕ مبضاجع٘ إعالٌ الزعْٗ ّالتْقٔع علُٔ؟
إقـــضاص  :ىكض بأٌ مجٔع البٔاىات املصاص إلَٔا أعالِ صخٔخ٘ ّىتخنل املسؤّلٔ٘ نامل٘ إسا ثبت خالف سلو .
تْقٔع صٜٔس دللس اإلراصٗ

تْقٔع املستصاص الكاىْىٕ

املضاجع٘

