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  (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الشركة المتحدة الدولية للمواصالت تدعو
  (إعالن تذكيري) (االجتماع األول) الجميعة العامة غير العادية السادسة 

  
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين 

بإذن هللا  هوالمقرر انعقادسادسة (االجتماع األول) ة العامة غير العادية اللحضور اجتماع الجمعي
 26هـ الموافق 1438جمادي األولى  29األحد يوم  السادسة والنصف مساءالساعة  تمام تعالى في

  قصر الشرق وذلك لبحث جدول األعمال التالي:  -هيلتون .بمدينة جدة فندقم 2017فبراير 
) 4لنظام األساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج (التصويت على تعديل ا -1

 هـ.(مرفق)1/6/1437) وتاريخ 18379الصادر بالقرار الوزاري رقم (
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها إلكمال الدورة  -2

أ/ عبد  -الث سنوات علماً بأن أعضاء اللجنة هم:م ولمدة ث21/6/2015الحالية والتي بدات بتاريخ 
أ/ محمد إلياس  –أ/ مفضل عباس علي  –د/ باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم  –الرحمن خالد الدبل 

  مؤمن.
  ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

 ون نصف رأس يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثل
 المال على األقل.

  لكل مساهم حق حضور االجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في
ً آخر لحضور االجتماع من غير أعضاء مجلس  الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصا

لصناعية أو من أحد اإلدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية ا
البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (طبقاً للمرفق) وتزويد 

جدة  18106أو بالبريد على ص.ب  0126927272الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 
كيل يرغب وذلك قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو و 21415

في حضور االجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد االجتماع 
 وذلك إلنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية االجتماع.

  وفي حالة عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء
ددة النعقاد االجتماع األول ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون المدة المح

ربع رأس المال على األقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب االجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد 
اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولمزيد من المعلومات واالستفسار يرجى 

أو العنوان  0126927272فاكس:  205تحويله:  0126927070 على هاتف: االتصال
  21415) جدة 18106البريدي: ص.ب (
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  نموذج التوكيل

  تاريخ تحرير التوكيل:
  الموافق:

أنا المساهم: (.....................) (اسم الموكل الرباعي) (........................) 
م اإلقامة/ جواز السفر رقم (...................) الجنسية بموجب هوية شخصية/ رق

صادرة من (.........) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس 
إدارة شركة (.....................) (أسم الشركة الموكلة) ومالك ألسهم عددها 

ً من أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (مسا همة سعودية) (.........) سهما
 26واستناداً لنص المادة  4030017038المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم 

من النظام األساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (..............)  (أسم الوكيل رباعياً) 
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة الذي سيعقد في 

لشرق بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة قصر ا -فندق هيلتون
هـ (حسب تقويم أم 1438جمادي األولى  29السادسة والنصف من مساء يوم األحد 

م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع 2017فبراير  26القرى) الموافق 
رحها الجمعية العامة المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تط

للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه 
االجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو اي اجتماع الحق 

  .يؤجل إليه
  

 أسم موقع التوكيل:

قم رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو ر صفة موقع التوكيل:
 اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين

 توقيع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً)
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  الدولية للمواصالت النظام األساسي للشركة المتحدة
  )مدرجة (شركه مساهمة سعودية

  
  الباب األول)(

  
  : التحول:األولىالمادة 

النظام، الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  ولوائحه وهذا لنظام الشركات ألحكامتحولت طبقا 
هـ، من 16/01/1399) وتاريخ 4030017038مسجلة بالسجل التجاري بمدينة جدة برقم (

  وفقا لما يلي: سعودية شركة محدودة المسئولية إلى شركة مساهمة
  

 : اسم الشركة:الثانيةالمادة 
   (شركة مساهمة مدرجة). حدة الدولية للمواصالتاسم الشركة هو الشركة المت

  
  : أغراض الشركة:الثالثةالمادة 

  تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
استيراد السيارات وقطع غيارها بقصد اإلتجار فيها بالبيع والشراء وتأجيرها بأي وجه من الوجوه   -1

 لألفراد والشركات أو الجهات الحكومية أو الخاصة
 .التمثيل التجاري للشركات الوطنية واألجنبية وفقاً لنظام الوكاالت التجاري  -2
التشغيل والصيانة وللشركة أن تقوم بأعمال الصيانة بما يتفق أو يساعد على تحقيق أغراضها   -3

 حدود األنظمة. المذكورة في 
 بيع وشراء األسهم. -4

على التراخيص الالزمة من الجهات وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول 
  المختصة إن وجدت.

  
    : المشاركة والتملك في الشركات: الرابعةالمادة   

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤلية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط أال يقل رأس 
قائمة أو  ) مليون لایر كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى5المال عن (

 تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة
وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن 

  تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
  

 المركز الرئيس للشركة: :الخامسةادة الم
لها فروعاً أو  أيكون مركز الشركة الرئيس في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية. ويجوز أن ينش

  بقرار من مجلس إدارة الشركة. مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها
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 : مدة الشركة:السادسةالمادة 
) سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة 99ة وتسعون (مدة الشركة تسع

والصناعة بإعالن تحول الشركة، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير 
  .على األقلواحدة  العادية قبل انتهاء أجلها بسنة 

  (الباب الثاني)
  رأس المال واألسهم

  رأسمال الشركة :: السابعةالمادة 
) لایر سعودي 610,000,010لایر ( بستمائة وعشرة مليون وعشرةحدد رأس مال الشركة 

ً متساوية القيمة تبلغ القيمة 61,000,001(ي واحد وستون مليون وواحد سهم مقسم إل ) عاديا
ل ) رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس ما10األسمية لكل منها عشرة (

  الشركة عند التحول.
  : الثامنة: اإلكتتاب في األسهمالمادة 

سهم  18,300,000اكتتب المساهمون في جميع أسهم رأس المال وقت تحول الشركة والبالغة 
  مدفوع قيمتها بالكامل.

  إن المالكين ألسهم الشركة عند التحول اآلتي بياناتهم:

  
  سهم الغير مستوفاة القيمة:بيع األ: التاسعةالمادة 

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك, وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد 
االستحقاق, جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل 

وال وفقاً للضوابط المساهمين بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األح
التي تحددها الجهة المختصة.وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد 
الباقي إلى صاحب السهم وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ, جاز للشركة أن تستوفي 

  الباقي من جميع أموال المساهم. 
  

  القيمة باللایر  عدد األسهم  المساهم  ت
 72.952.950 7.295.295  اهد للصناعة واالستثمار المحدودةشركة ز 1
 26.351.030 2.635.103 عبداإلله عبدهللا محمود زاهد 2
 6.340.950 634.095 خالد عبدهللا الدبل عبدالرحمن 3
 16.951.900 1.695.190 محمد عبدهللا محمود زاهد 4
 292.070 29.207 عائشة عبدهللا محمود زاهد 5
 2.313.480 231.348 دهللا محمود زاهدالفت عب  6
 292.070 29.207 مريم عبدهللا محمود زاهد  7
 2.313.480 231.348 نجوى عبدهللا محمود زاهد  8
 292.070 29.207 لولوه عبدهللا محمود زاهد  9
 54.900000  5.490.000  الجمهور  10

  183.000.000 18.300.000  اإلجمالي  
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ع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدف
  المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.

ً جديداً يحمل رقم  وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة , وتعطي المشتري سهما
  د.السهم الملغي, وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجدي

  
  إصدار األسهم : العاشرةالمادة 

تكون األسهم اسمية وال يجوز إصدارها بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من 
في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يضاف فرق القيمة  األخيرة هذه القيمة وفي هذه الحالة

فإذا ملك للتجزئة في مواجهة الشركة.   السهم غير قابليجوز توزيعها كأرباح على المساهمين.
 المتعلقة ، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوقمتعددونأشخاص السهم 

  ، ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.به
 

  : تداول األسهم :الحادية عشرالمادة 
م التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال يجوز تداول األسه

من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن ال تقل كل منهما عن أثني عشر شهراً من 
. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على تحول الشركة أو موافقة هيئة السوق المالية

  حول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.نوعها وتاريخ قرار إعالن ت
ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين 
إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على 

  أولوية امتالك األسهم للمؤسسين اآلخرين.أموال المؤسسين المعسر أو المفلس, على أن تكون 
وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في الشركة المحولة في حالة زيادة رأس 

  المال قبل انقضاء مدة الحظر.
 

  : مساهمين: سجل الالثانية عشرالمادة 
  تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق المالية.

  
  عشر: زيادة رأس المالالثالثة  المادة

  
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة , بشرط أن يكون رأس المال قد  -1

دفع كامالً. وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس 
إلى أسهم ولم تنته بعد المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية 

 المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس  -2

المال أو جزًء منها للعاملين في الشركة و الشركات التابعة أو بعضها , أو أي من ذلك . وال 
 ند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية ع
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للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس  -3
المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية , ويبلغ هؤالء 

بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس  بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم
 المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

ويحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في اإلكتتاب بزيادة  -4
رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها 

 مناسبة لمصلحة الشركة.
يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة  -5

بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لإلكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه 
 الحقوق , وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

) أعاله , توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين 4في الفقرة ( مع مراعاة ما ورد -6
طلبوا اإلكتتاب , بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من 
زيادة رأس المال, بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة , ويوزع 

الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم, بنسبة ما الباقي من األسهم 
يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال , بشرط أال 
يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة , ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير 

  ية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك., ما لم تقرر الجمع
  

  : تخفيض رأس المال :الرابعة عشرالمادة 
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت 

المنصوص  بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد
عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة 
تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن اإللتزامات التي على الشركة 

  وعن أثر التخفيض في هذه اإللتزامات.
حاجة الشركة, وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء  وإذا  كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على

ً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في  اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما
المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته 

يه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً في الميعاد المذكور , وجب على الشركة أن تؤدي إل
  كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.

  
    .المادة الخامسة عشرة: أدوات الدين والصكوك التمويلية

  تراعي الشركة األحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها.
  صكوكاً تمويلية قابلة للتداول.يجوز للشركة أن تصدر وفقاً لنظام السوق المالية أدوات دين أو 

ال يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحول إلى أسهم إال بعد صدور قرار 
من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها 

  أو الصكوك في الوقت نفسه أو من مقابل تلك األدوات أو الصكوك سواء أصدرت تلك األدوات 
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خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. 
ً جديدة مقابل تلك  –دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية - ويصدر مجلس اإلدارة  أسهما

ء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها فور انتها
األدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم 

  المصدرة ورأس المال.
يجب على مجلس اإلدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في راس المال بالطريقة المحددة في 

  لعامة غير العادية.النظام لشهر قرارات الجمعية ا
ً لنظام السوق المالية. وفي  يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا

  جميع األحوال ال يجوز تحويل هذه األدوات والصكوك إلى أسهم في الحالتين التاليتين:
يل هذه األدوات إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز تحو -1

 والصكوك إلى أسهم برفع رأس مال الشركة.
 إذا لم يوافق حامل آداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل. -2

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة 
كوك التمويلية عن الضرر الذي ألحكام هذه المادة فضالً عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الص

  لحق بهم.
تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية ومع ذلك ال 
يجوز للجمعيات المذكورة أن تعدل الحقوق المقررة لهم إال بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة 

 ظام الشركات.بهم تعقد وفقاً ألحكام المادة (التاسعة والثمانين) من ن
  
  

  الباب  الثالث)(
  مجلس اإلدارة

  
  : إدارة الشركة: السادسة عشر المادة

 الجمعية العامة العادية تنتخبهمأعضاء  ثمانيةيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 
تكون مدة عضوية أول مجلس إدارة  استثناَء من ذلك ) سنوات، و3لمدة ال تزيد عن ( للمساهمين

تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة  خمس سنوات
 عامة.

  
  المادة السابعة عشرة: انتهاء عضوية المجلس

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات 
دية في كل وقت عزل جميع أعضاء سارية في المملكة, ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العا

مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة 
بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن 

تب على يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤالً قبل الشركة عما يتر
  االعتزال من أضرار.
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  : المركز الشاغر في المجلس: الثامنة عشرة المادة

ً في المركز  إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتا
الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس, على أن 

خبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة والهيئة خالل خمسة أيام يكون ممن توافر فيهم ال
عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها 
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب 

دنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب نقص عدد أعضائه عن الحد األ
على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة لإلنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من 

  األعضاء.
  
  : صالحيات مجلس اإلدارة :التاسعة عشرةلمادة ا

رة أوسع السلطات في إدارة مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدا -أ
الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وله على سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة 
في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام مكاتب العمل والعمال واللجان العليا 

والغرف التجارية والصناعية يات والجوازات والبلدوالحقوق المدنية وأقسام الشرطة   واالبتدائية
والجهات الحكومية األخرى والبنوك  والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها

والمصارف التجارية وصناديق التنمية وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف 
ي المناقصات. كما للمجلس والدخول ف مسمياتها وإختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها

حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس 
الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالت عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة 

والضمانات والكفاالت شريكة فيها وقرارات التعديل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض 
والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة ، واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات 
واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة 

يين الموظفين والعمال األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية. كما له تع
وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم 
واستخراج االقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها. وللمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل واحداً أو 

  أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة بعض أعماله .
أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات على 

  قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:
  أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.  .1
 أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل . .2
  وبضمانات كافية .  أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس .3

كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، 

مع  وله عقد القروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات وال يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة

مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تجاوز   ت:آجالها ثالث سنوا
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   .أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض -1

أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة والضمانات العامة  -2

 للدائنين.

كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة 
  عمل معين أو أعمال معينة .

يكون لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما   -ب
  -يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

  أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. -1
  محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. أن يكون اإلبراء لمبلغ -2
  اإلبراء حق للمجلس اليجوز التفويض فيه.     -3

  
  : المجلس: مكافأة أعضاء العشرونالمادة 

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية إضافة إلى بدل حضور عن جلسات المجلس ومن 
بحد  45يع النسب الواردة بالمادة %) من صافي األرباح المتبقية بعد توز10نسبة التزيد عن (

على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسباً  .) خمسمائة ألف لایر لكل عضو500,000أقصى (
يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة يجب أن ، ومع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

مكافآت رة خالل السنة المالية من العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدا
على بيان ما قبضه أعضاء المجلس  كذلكيشتمل وأن  وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا

ات وأن يشتمل أيضاً أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشار عاملينبوصفهم 
ضو من تاريخ آخر اجتماع على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل ع

   للجمعية العامة.
  

أمين و والنائب والعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة صالحيات  :الواحدة والعشرونالمادة 
  : السر

ً للرئيس يُعين مجلس اإلدارة أحد أعضائه رئيسا . كما يجوز له أن يُعين من بين أعضائه ونائبا
مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة وال يجوز الجمع بين منصب رئيس  عضوا منتدبا

. ويختص رئيس المجلس والعضو .ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس المجلس عند غيابه
المنتدب (في حالة تعيينه) مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ومع الجهات 
الحكومية والخاصة والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل 

ولجنة الفصل في ولجان األوراق التجارية ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية 
وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام منازعات األوراق المالية 

الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف 
قرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإل

  والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام واالعتراض عليها . كما لهما حق التوقيع على كافة 
  



 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

10

  
أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها 

تفاقيات والصكوك واالفراغات أمام كتاب العدل والتوقيع على اال ومالحقها الشركة وتعديالتها
والرهن وفكها وإصدار  والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت

ومتابعة المعامالت وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها  الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة
والدفع وفتح  سليم واالستئجار والتأجير والقبضوالبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والت

الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع وإغالق الحسابات لدى البنوك وإصدار الضمانات 
المصرفية والتوقيع على المستندات والشيكات وغيرها من األوراق التجارية.كما لهما تعيين 

 اتهم، و لهما تعيين الوكالء والمحامينالموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتب
ويجوز لهما حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة. وعن الشركة  والممثلين النظاميين

  ألي منهما تفويض واحد أو أكثر في حدود إختصاصهما في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
ا كل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو ويحدد مجلس اإلدارة بقرار منه المكافأة التي يحصل عليه

  في حال تعيينه باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة. المنتدب
ويختص بتسجيل محاضر من بين أعضائه أو من غيرهم،  أمين سر يختارهويُعين مجلس اإلدارة 

ا إلى جانب إجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظه
  ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة. ويحدد المجلس مكافآته.

وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة 
هم عضوية كل منهم في المجلس . ويجوز إعادة تعيينهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً من

دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير 
  مناسب.

  
  : اجتماعات مجلس اإلدارة :الثانية والعشرونالمادة 

بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية أو  مجلس اإلدارة (مرتين على األقل في السنة)يجتمع  
إلى  المجلس كتروني ويجب على رئيس المجلس أن يدعوترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد االل

  االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.
  

  : اجتماع المجلس: نصاب الثالثة والعشرونالمادة 
بشرط أال يقل  المجلس على األقل من ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره أربعة أعضاء

نائب رئيس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو  عضاء ,عدد الحاضرين باألصالة عن ثالثة أ
  .مامن يفوضه الرئيس في حال غيابهالمجلس أو

وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون 
 -اإلنابة طبقا للضوابط التالية:

  د في حضور ذات االجتماع.ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واح .1
 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. .2
التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب  ال يجوز للنائب (فيما يتعلق بصوت المنيب) .3

 التصويت بشأنها.
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أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع  أصواتو تصدر قرارات المجلس باألغلبية 

  ي األصوات يكون صوت الرئيس أومن يفوضه في حال غيابه مرجحا.وعند تساو
ولمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب 

اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في  –كتابة  –أحد األعضاء 
  أول اجتماع تاِل له.

  
  : مداوالت المجلس: لرابعة والعشروناالمادة 

يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر  مجلس اإلدارةتثبت مداوالت 
مجلس اإلدارة وأمين . وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الحاضرون وأمين السر

  .السر
  

  (الباب الرابع)
  جمعيات المساهمين

  
  : حضور الجمعيات :شرونالخامسة والعالمادة 

ً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة للتحول ولكل مساهم حق حضور  لكل مكتتب أيا
الجمعيات العامة للمساهمين, وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة 

رة لشخص واحد أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. على أال تزيد قيمة األسهم الصاد
% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وافراد 5باكثر من توكيل عن 

  أسرته. 
  

  : الجمعية العامة للتحول :السادسة والعشرونالمادة 
  -تختص الجمعية العامة للتحول باألمور التالية:

 التحقق من االكتتاب بكل رأس المال . -1
النهائية لنظام الشركة على انه ال يجوز إدخال تعديالت جوهرية على النظام الموافقة على النصوص  -2

 المعروض عليها إال بموافقة جميع المساهمين الممثلين فيها.
الموافقة على تعيين مراقب الحسابات كأول مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية األولى عند  -3

 التحول إلى شركة مساهمة.
 تحول. الموافقة على نفقات ال -4
 النظر في التصديق على قيمة الحصص العينية (إن وجدت). -5

 
ويُشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المساهمين يُمثل نصف رأس المال على األقل، ولكل 

  مساهم في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.
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  الجمعية العامة العادية :اختصاصات : السابعة والعشرونالمادة 
في ما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية 
بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء 

 لك.السنة المالية للشركة. كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذ
  

  الجمعية العامة غير العادية  : اختصاصات:الثامنة والعشرونالمادة 
المحظور عليها  مورباستثناء األ األساس تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة

تعديلها نظاما. ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية 
  .للجمعية العامة العاديةالمقررة  نفسها األوضاعالشروط وبوذلك 

  
  : دعوة الجمعيات:التاسعة والعشرونالمادة 

للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة. وعلى مجلس اإلدارة أن  أو الخاصة تنعقد الجمعيات العامة -1
عدد من لجنة المراجعة أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو لإلنعقاد يدعو الجمعية العامة العادية

ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لإلنعقاد  %) من رأس المال على األقل.5المساهمين يُمثل (
 إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

 ية:يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت التال -2
إذا انقضت المدة المحددة لالنعقاد المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من نظام -أ

  الشركات.
إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده مع مراعاة ما ورد في المادة -ب

  (التاسعة والستين) من نظام الشركات.
  نظام أو نظام الشركة األساس أو وقوع خلل في إدارة الشركة.إذا تبين وجود مخالفات ألحكام ال-ج
إذا لم يوجه المجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب مراجع -د

  %) من رأس المال على األقل.5الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد المساهمين يمثل (
من رأس المال على األقل تقديم طلب إلى الجهة المختصة %) 2يجوز لعدد من المساهمين يمثل ( -3

) من هذه 2لدعوة الجمعية العامة لإلنعقاد إذا توافر أي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة (
 المادة. وعلى 

الجهة المختصة  توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم طلب المساهمين على أن 
  ة جدوالً بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمون.تتضمن الدعو

وتنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد 
المحدد لإلنعقاد بعشرة أيام على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور 

ع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة إلى جمي
  والهيئة وذلك خالل المدة المحددة للنشر.
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  المادة الثالثون: سجل حضور الجمعيات
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة 

  نعقاد الجمعية قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.الرئيسي أو في مكان ا
  

  : اجتماع الجمعية العامة العادية: نصاب الواحدة والثالثونالمادة 
ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال  ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة صحيحا

قد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء على األقل وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يع
المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن 

  عن إمكانية عقد هذا االجتماع.
  وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

  
  الجمعية العامة غير العادية : اجتماع : نصابالثالثونالثانية والمادة 

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس 
المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة 

األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن المحددة النعقاد االجتماع 
  إمكانية عقد هذا االجتماع.

ً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس  وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا
  المال على األقل.

تماع ثالث ينعقد باألوضاع وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اج
نفسها المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون) من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث 

  صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
  

   التصويت في الجمعيات: الثالثة والثالثونالمادة 
الجمعية العامة للتحول وتُحسب األصوات في الجمعيات لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في 

العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماع. 
ومع ذلك، فإنه ال يجوز أن يُشارك أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت على قرارات الجمعية 

ق بإبراء ذمتهم من مسؤولياتهم عن الفترة التي قضوها في العامة العادية أو غير العادية التي تتعل
أو عن األعمال التي لهم مصلحة بها وتتطلب التصريح باستمرارها من قبل الجمعية  اإلدارة

في التصويت التراكمي  استخدام ويجب .العمومية التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم
  انتخاب مجلس اإلدارة.

  
  قرارات الجمعيات: ة والثالثونالرابعالمادة 

  تصدر القرارات في الجمعية العامة للتحول باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها.
وتُصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، كما تصدر 

مثلة في االجتماع إال إذا كان القرار قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الم
بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة  متعلقا

أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار  األساسي المحددة في نظامها
صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم   ثلة في االجتماع.المم
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  المناقشات في الجمعيات: الخامسة والثالثونالمادة 
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات الُمدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة 

الحسابات مراجع  الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أومراجع بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة 
در الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأي المساهم أن الرد على أسئلة المساهمين بالق

  .نافذاً  على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية والتي يكون قرارها في هذا الشأن
  

  : رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر: السادسة والثالثونالمادة 
نائبه عند غيابه أو من ينتدبه  يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو

  مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.
المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي عدد تضمن محضريويُحرر باجتماع الجمعية 

ي اتخذت وعدد في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات الت
األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتُدون 

وأمين سرها المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية 
  وجامع األصوات.

  
  (الباب الخامس)
  لجنة المراجعة

  للجنةالمادة السابعة والثالثون: تشكيل ا
) أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة 4تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مكونة من (

التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت 
  أعضائها.

  
  المادة الثامنة والثالثون: نصاب اجتماع اللجنة

نة المراجعة حضور أغلبية أعضائها, وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات يشترط لصحة اجتماع لج
  الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

  
  المادة التاسعة والثالثون: اختصاصات اللجنة

 تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها
ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ويجوز لها أن 
تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لإلنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو 

  تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
  

  المادة األربعون: تقارير اللجنة
راجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع على لجنة الم

الحسابات وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية 
  نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. 
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ً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد  وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا
انعقاد الجمعية العامة  بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. 

  ويتلى التقرير أثناء الجمعية.
  
  

  )سادس(الباب ال
  الحسابات راجعم

  :مراجع الحساباتين : تعيالواحدة واألربعونالمادة 
يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل 
ً وتحدد مكافآته ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعيينه  في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنويا

تنفد هذه المدة أن يعاد على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة ويجوز لمن اس
ً في كل وقت تغييره مع عدم  تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها  ويجوز للجمعية أيضا

  اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لغير سبب مشروع.
  

  : صالحيات مراجع الحسابات: الثانية واألربعون المادة
وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق  الحسابات في كللمراجع 

ً أن يتحقق من  وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا
وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن  .وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله موجودات الشركة والتزاماتها
ادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم يمكنه من أداء واجبه وإذا ص

إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات وجب عليه أن يطلب من مجلس 
  اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

  
  

  )سابع(الباب ال
  حسابات الشركة وتوزيع األرباح

  
  : السنة المالية :واألربعون الثالثةالمادة 

ديسمبر من كل سنة ميالدية، على أن السنة  31تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 
المالية األولى بعد التحول تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تحول الشركة وتنتهي في  

  ديسمبر من السنة التالية. 31
  

  : الوثائق المالية: األربعونالرابعة والمادة 
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن  -1

نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية. ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع 
جع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مرا

 الجمعية العامة بخمسة واربعين يوماً على األقل.
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يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في  -2

ين قبل ) من هذه المادة وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهم1الفقرة (
 الموعد المحدد إلنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير  -3
ً أن  مراجع الحسابات ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضا

ه الوثائق إلى الوزارة وكذلك إلى الهيئة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بخمسة يرسل صورة من هذ
 عشر يوماً على األقل.

خالل ثالثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير  –على مجلس اإلدارة  -4
صوراً من الوثائق  أن يودع –مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة 
 المذكورة لدى وزارة التجارة واالستثمار ولدى هيئة السوق المالية .

  
  : توزيع األرباح :الخامسة واألربعونالمادة 

  -تُوزع أرباح الشركة الصافية السنوية، على النحو التالي: 
ن تقر ويجوز ا.للشركة %) من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي10يُجنب عشرة ( .1

%) من رأس المال 30الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور (
  المدفوع.

 صافي األرباحمن  %)20(للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تُجنب  .2
 لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. 

ية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو للجمعية العامة العاد .3
يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي 
ً من هذه  األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما

 المؤسسات.
 %) من رأس المال المدفوع.5من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل ( يوزع .4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام والمادة السادسة والسبعين من   .5

بحد أقصى  %) من الباقي مكافأة لمجلس اإلدارة10قدم نسبة (اتيخصص بعد منظام الشركات 
على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسباً مع عدد  .مسمائة ألف لایر لكل عضو) خ500,000(

  الجلسات التي يحضرها العضو.
  

  : استحقاق األرباح: السادسة واألربعونالمادة 
ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار  يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا

يخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت تاريخ االستحقاق وتار
المساهمين بنهاية اليوم المحدد لالستحقاق.وتحدد الجهة المختصة الحد األقصى للمدة التي يجب على 

  مجلس اإلدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة بشأن توزيع األرباح على المساهمين.
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  : خسائر الشركة :واألربعون السابعةالمادة 

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع في اي وقت خالل السنة المالية وجب على أي  -1
مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة وعلى رئيس 

ً من مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك وعلى مجلس اإلدارة خال ل خمسة عشر يوما
ً من تاريخ علمه  علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما
بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد 

دفوع أو حل الشركة قبل األجل الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال الم
 المحدد في نظام الشركات.

وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة  -2
) من هذه المادة أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع أو إذا قررت زيادة رأس 1(

ررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين المال وفق األوضاع المق
  يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

  
  

  )ثامن(الباب ال
  المنازعات

  
  : دعوى المسئولية الثامنة واألربعونالمادة 

ن من لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كا
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال  شان الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به 

إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً.ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع 
  الدعوى.

  
  )تاسع(الباب ال

  حل الشركة وتصفيتها
  

  ركةانقضاء الش :التاسعة واألربعونالمادة 
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية 
ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية 

منية الالزمة على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الز
للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك 
إال بأمرقضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة 

جمعيات  الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقي
المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض 

  مع اختصاص المصفي.
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  )عاشر(الباب ال
  أحكام ختامية

  
  :الخمسونالمادة 

  يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.
  

  الواحدة والخمسونالمادة 
  لنظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.يودع هذا ا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  


