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ة)  تدعو  دجت السعود ة للمواصالت ( كة المتحدة الدول  ال  

ة التاسعة  العاد ة العامة غ  مساهميها لحضور اجتماع الجمع  

ي) )(االجتماع األول  (إعالن تذك  

  توضيح بند

اجتماع يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور   مقدمه
 - قاعة الهدا - والذي سيعقد بمشئية هللا بفنق هيلتون جدةالجمعية العامة غير العادية التاسعة (االجتماع األول).

  م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً 9/1/2019هـ الموافق 3/5/1440بمدينة جدة يوم األربعاء 
ان ومدينة  م

ة   انعقاد الجمع

  مدينة جدة - قاعة الهدا  - فندق هيلتون جدة

ط مقر االجتماع   https://goo.gl/maps/4ZRT7jE787P2  را

ــــخ انعقاد  تار
ة العامة   الجمع

 م9/1/2019هـ الموافق 3/5/1440األربعاء 

وقت انعقاد 
ة العامة   الجمع

18:30  

سجل مساهمي المصدر لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع  المساهمين المقيدين في  حق الحضور
  الجمعية العامة وبحسب االنظمة واللوائح.

النصاب الالزم 
ة   النعقاد الجمع

يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على األقل 
ال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة وفي حالة عدم اكتم

المحددة النعقاد االجتماع األول ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال 
  على األقل. 

جدول أعمال 
ة   الجمع

دة وتأخذ رقم  ‐1  إضافة مادة جد ت ع عها 13(التص كة ألسهمهاو اء ال عنوان  مواد النظام   (
 وارتهانها. (مرفق). 

ل المادة ( ‐2  تعد ت ع انت (20التص   عنوان 19) وال   قة من النظام األسا سخة السا ) من ال
ات مجلس اإلدارة.(مرفق).   صالح

ل المادة ( ‐3  تعد ت ع انت (22التص   قة من ا21) وال سخة السا عنوان ) من ال   لنظام األسا
 .  ال ذي وأم س التنف س مجلس اإلدارة والنائب والعضو المنتدب والرئ ات رئ  (مرفق).  صالح

ل المادة ( ‐4  تعد ت ع انت (30التص   عنوان دعوة 29) وال   قة من النظام األسا سخة السا ) من ال
ات. (مرفق).   الجمع

ل المادة ( ‐5  تعد ت ع  41التص عنوان تقارر 40انت () وال   قة من النظام األسا سخة السا ) من ال
 اللجنة. (مرفق). 

ل المادة ‐6  تعد ت ع انت (45( التص   عنوان 44) وال   قة من النظام األسا سخة السا ) من ال
ة.(مرفق)  .الوثائق المال

ل المادة (  ‐7  تعد ت ع انت (46التص   قة من 45) وال سخة السا ــــع ) من ال عنوان توز   النظام األسا
 األراح. (مرفق). 

ت   ‐8 ل المادة (التص  تعد انت (47ع   عنوان 46) وال   قة من النظام األسا سخة السا  ) من ال
ة.(مرفق).  اح واألراح المرحل  استحقاق األر

الت واإلضافات  ‐9 ناسب مع التعد ما ي   ل أرقام مواد النظام األسا  تعد ت ع حة. التص  المق
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  توضيح بند

ل     نموذج التوك

ت  التص
  و   اإلل

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية 
وحتى الساعة  م2019يناير  5هـ الموافق 1440ربيع الثاني  29السبت بدًء من الساعة العاشرة صباح يوم 

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات  غير العادية التاسعةالرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة 
  dawulaty.com.sahttps://login.taتداوالتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط 

ة أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت بداية انعقاد االجتماع وأحقية التصويت على بنود   معلومات إضاف
وعلى من يتعذر حضوره الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز األصوات .

ً آخر لحضور االجتماع من غير من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن  يوكل عنه شخصا
ً للمرفق) مصدق من الغرف  أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (طبقا

ً ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية التجارية الصناعية أو  متى كان المساهم منتسبا
في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى  أو األشخاص المرخص لهمالبنوك المرخصة  إحدى

البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال 
أو  0126927272وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس:  وعلى المساهم أو وكليهالتوثيق .

/  23437جدة  12قريش السالمه وحدة رقم  2421واصالت الشركة المتحدة الدولية للمبالبريد على 
وذلك قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم المملكة العربية السعودية  8115

 وأصل التوكيل وإبراز أصل التوكيلأو وكيل يرغب في حضور االجتماع أن يحضر معه أصل الهوية 
ك إلنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية والحضور قبل موعد االجتماع وذل

 ولمزيد من المعلومات واالستفسار أو إرسال أصل التوكيل أو صورته يرجى االتصال على هاتف: االجتماع.
الشركة المتحدة الدولية أو بالبريد على  0126927272فاكس:  1114تحويله:  0126927070

أو  21415المملكة العربية السعودية  8115/  23437جدة  12قريش السالمه وحدة رقم  2421للمواصالت 
  waleed@budgetsaudi.comعبر البريد اإللكتروني:

  
    الملفات الملحقة
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 نموذج التوكيل
  هـ    تاريخ تحرير التوكيل: /   / 

  م     الموافق:  /  / 
 

أنا المساهم: (.....................) (اسم الموكل الرباعي)  (........................ الجنسية) بموجب هوية 
شخصية/ رقم (.....................) أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين (...................) 

ع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة صادرة من (.........) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقي
(.....................) (أسم الشركة الموكلة) ومالك ألسهم عددها (.........) سهماً من أسهم الشركة 
المتحدة الدولية للمواصالت (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم 

اسي للشركة فإنني بهذا أوكل (..............) من النظام األس 25واستناداً لنص المادة  4030017038
الذي سيعقد في  غير العادية التاسعة(أسم الوكيل رباعياً) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة 

فندق هيلتون جدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء  يوم 
وقد وكلته   م2019يناير  9(حسب تقويم أم القرى) الموافق  هـ1440لى جمادي األو 3األربعاء 

بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها 
الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه 

  .ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو اي اجتماع الحق يؤجل إليه االجتماعات
  

  أسم موقع التوكيل:
  

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

  
  

 شخصاً معنوياً):توقيع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم 
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كة   لل عض مواد النظام األسا الت   تعد  

ل ل التعد ل  المادة ق عد التعد   المادة 

  النظام األسا ة   هذە المادة لم تكن  أحق    الخاصة  الثا اب ال    ع  الثالثة  المادة إضافة
اء أسهمها:    كة   ال  

   ألسهمها كة  ال اء   :  ع  الثالثة عها المادة و
 وارتهانها: 

عها وفقا  ة أو رهنها أو اء أسهمها العاد كة  جوز لل
 المختصة.   تحددها الجهة ط ال كة للضوا جوز لل و

 ضمن  كة  ال  لموظ صها  بهدف تخص  أسهمها اء
   ال ط  والظوا وط  لل  وفقا  الموظف  أسهم برنامج

  تحددها األنظمة والجهة المختصة. 

ات مجلس اإلدارةالمادة  ة: صالح   : التاسعة ع
كون ‐أ    العامة، ة  للجمع  المقررة  االختصاصات  مراعاة مع

ف أمورها  كة وت  إدارة ال لمجلس اإلدارة أوسع السلطات 
ل   تمث ل المثال ال الح  س ة وخارجها، وله ع داخل الممل

ة والخاصة   والجهات الحكوم  عالقاتها مع الغ كة  وأمام ال
 والحقوق    ة  واالبتدائ ا  العل  واللجان  والعمال  العمل اتب م

ة ات والغرف التجارة   المدن لد طة والجوازات وال وأقسام ال
   ع  والمؤسسات ات  وال  الخاصة  والهيئات ة والصناع
ة األخرى والبنوك والمصارف  اختالف أنواعها والجهات الحكوم

افة  و ة  التنم  وصناديق ل  التجارة  التم  ومؤسسات صناديق
ة  ختصاصاتها والمؤسسات المال اتها و مختلف مسم   الحكو
ما للمجلس حق التوقيع   المناقصات.  افة أنواعها والدخول 
 ذلك دون    ما ندات   أنواع العقود والوثائق والمس افة   ع
افة  كة مع  ك فيها ال ش   ات ال س ال  عقود تأس ح

الت ع كة فيها تعد كة   تكون ال ات ال س ال قود تأس
ات القروض  ة، وكذلك اتفاق ل والجهات الرسم وقرارات التعد
 ديون   سداد   ة  األول  عن  والتنازل فاالت  وال والضمانات
ات  ض والدفع وفتح الحسا  والق ئجار والتأج كة ، واالس ال

صدا داع لدى البنوك و ر الضمانات واالعتمادات والسحب واإل
ات   والش ندات  والمس  األوراق افة    ع  والتوقيع ة ف الم
 والعمال   الموظف  تعي  له ما   ة. ف  الم  المعامالت افة و
 خارج   من  العاملة دي  األ ات واستقدام  وطلب التأش وعزلهم
 االقامات   واستخراج اتهم د مرت  وتحد  والتعاقد معهم ة الممل

فاالت والتنازل ع  حدود اختصاصه أن ونقل ال نها. وللمجلس 
عض    ة ا  م    الغ  أو من  أعضائه  من  أو أ  واحدا ل يو

 أعماله .   
جب أن يتضمن  كة فإنه  يع عقارات ال ما يتعلق ب  أنه ف ع
وط  ف مراعاة ال الت ات قرارە   مجلس اإلدارة وحي مح

ات مجلس اإلدارة :  ون: صالح  المادة الع  
 االختصاصات المقرر  ‐أ  مراعاة كون مع    العامة، ة  للجمع ة

ف   وت كة  ال  إدارة    السلطات  أوسع  اإلدارة لمجلس
 ال   المثال ل  س  ع  وله  وخارجها، ة  الممل  داخل أمورها
 والجهات   الغ  مع  عالقاتها   كة  ال ل  تمث الح
ات  لد  وال  والجوازات طة  ال  وأقسام  والخاصة ة الحكوم

 والهيئ ة  والصناع  التجارة ات والغرف  وال  الخاصة ات
ة   الحكوم  والجهات  أنواعها  اختالف  ع والمؤسسات
افة  ة و األخرى والبنوك والمصارف التجارة وصناديق التنم
اتها   مسم مختلف    الحكو ل  التم  ومؤسسات صناديق
 والدخول   أنواعها افة   ة  المال  والمؤسسات وختصاصاتها

 ع  التوقيع  للمجلس حق ما    أنواع  المناقصات. افة  
 عقود   ذلك دون ح   ما ندات  العقود والوثائق والمس
الت  افة تعد كة مع  ك فيها ال ش   ات ال س ال تأس
 فيها  كة   كة  ال  تكون  ال ات  ال س  تأس عقود
ات   اتفاق  وكذلك ة،  الرسم  والجهات ل  التعد وقرارات

 األو   عن  والتنازل فاالت  وال  والضمانات  القروض   ة ل
ض والدفع   والق ئجار والتأج  واالس ،  كة  ال  ديون سداد
 لدى  داع  واإل  والسحب  واالعتمادات ات  الحسا وفتح
افة     ع  والتوقيع ة ف  الم  الضمانات  وصدار البنوك
ة.   ف افة المعامالت الم ات و ندات والش األوراق والمس

 وطلب الت  وعزلهم  والعمال  الموظف  تعي  له ات ما أش
ة والتعاقد معهم  دي العاملة من خارج الممل  األ واستقدام
فاالت   ال  ونقل  االقامات  واستخراج اتهم  مرت د وتحد
ل واحدا   حدود اختصاصه أن يو والتنازل عنها. وللمجلس 

عض أعماله .  ة  ا  م    من أعضائه أو من الغ  أو أ  
 أن  جب    فإنه كة  ال  عقارات يع  ب  يتعلق ما  ف  أنه ع
ف  الت    قرارە ات  وحي  اإلدارة  مجلس  مح يتضمن
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ة:   التال  
اب وال .1  قرار البيع األس حدد المجلس  رات له. أن   م
ا لثمن المثل .  .2 كون البيع مقار  أن 
قدرها  .3    ال  الحاالت    إال ا  حا  البيع كون   أن

ة .  اف ضمانات   المجلس و  
جوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات  ما 

لغت مدتها، وله عقد القروض التجارة   مهما  ل الحكو التم

 ثالث   تتجاوز مدتها  مدة ال ة  نها سنوات وال يتجاوز آجالها

كة  تجاوز  ال  ال  القروض  لعقد ة  التال وط  ال  مراعاة مع

 آجالها ثالث سنوات:   

 استخدام  ‐ 1  أوجه  قرارە    اإلدارة  مجلس حدد   أن

  .القرض  

 له  ‐ 2  المقدمة  القرض والضمانات وط      يرا أن

 . كة والضمانات العامة للدائن ال ار   عدم اإل

ك  من ما  فوض واحد أو أ  أن   حدود اختصاصه ون له 
 أو أعمال معينة .  ة عمل مع ا  م    أعضائه أو من الغ  

 ‐ب  حق   قدرها    ال  الحاالت  و  لمجلس اإلدارة كون
حقق مصلحتها،  قا لما  اماتهم ط كة من ال  ال إبراء ذمة مدي

   قرارە ات  وحي  مجلس اإلدارة  مح  يتضمن  أن مراعاة ع
ة:  وط التال  ‐ال  

شوء الدين  ‐ 1   املة ع  سنة  عد م كون اإلبراء  أن 
 .  كحد أد  

 عام  ‐ 2 ل  ل  أق  كحد  محدد لغ  لم  اإلبراء كون   أن
 للمدين الواحد.   

ه.      ‐ 3 ض ف جوز التف   اإلبراء حق للمجلس ال

ة:  وط التال  مراعاة ال  
رات له.  ‐ 1 اب والم  قرار البيع األس حدد المجلس   أن   
ا لثمن المثل .  ‐ 2 كون البيع مقار  أن 
قدرها  ‐ 3    ال  الحاالت    إال ا  حا  البيع كون   أن

ة .  اف ضمانات   المجلس و  
 صناديق   مع  القروض  عقد  اإلدارة  لمجلس جوز   ما
 عقد   وله  مدتها، لغت    مهما  الحكو ل  التم ومؤسسات
 تتجاوز مدتها ثالث سنوات وال يتجاوز  القروض التجارة ال

كة  ال  مدة ة  نها   آجالها  مراعاة  لعقد مع ة  التال وط ال
 تجاوز آجالها ثالث سنوات:   القروض ال  

 قرارە أوجه استخدام القرض ‐ 1 حدد مجلس اإلدارة    .أن 
وط القرض والضمانات المقدمة له عدم  ‐ 2     أن يرا

 . كة والضمانات العامة للدائن ال ار   اإل
 من  فوض واحد أو أ  حدود اختصاصه أن  كون له  ما 

 أو أعمال معينة . أعضائ ة عمل مع ا  م    ه أو من الغ  
 ‐ب قدرها حق      الحاالت ال كون لمجلس اإلدارة و

حقق     لما قا  ط اماتهم  ال  من كة  ال  مدي  ذمة إبراء
ات   وحي  مجلس اإلدارة  يتضمن مح  أن  ع مصلحتها،

ة:  وط التال  ‐قرارە مراعاة ال  
 سنة ‐ 1 عد م    اإلبراء كون  الدين    أن  شوء    ع املة

 .  كحد أد  
 عام  ‐ 2 ل  ل  أق  كحد  محدد لغ  لم  اإلبراء كون   أن

 للمدين الواحد.   

ه ‐ 3 ض ف جوز التف  .اإلبراء حق للمجلس ال  
  

   
 مجلس  س  رئ ات  صالح ون:  والع  الواحدة المادة
ذي   التنف س  والرئ  المنتدب  والعضو  والنائب اإلدارة

 :   ال  وأم
جوز  ما  س.  ا للرئ سا ونائ  مجلس اإلدارة أحد أعضائه رئ ع
  جوز الجمع ب ا وال   أعضائه عضوا منتد  من ب ع ُ له أن 
كة  ال   ذي  تنف  منصب  وأي  اإلدارة  مجلس س  رئ منصب
س المجلس عند   رئ  محل س مجلس اإلدارة  نائب رئ حل .و

  )   المنتدب  والعضو  المجلس س  رئ ختص  و ه. ا حالة  غ
 مع   عالقاتها   كة  ال ل  بتمث  منفردين  أو  مجتمع نه) تعي
ة   المدن  والحقوق  والخاصة ة  الحكوم  الجهات  ومع الغ
ة والهيئات الخاصة  طة والغرف التجارة والصناع وأقسام ال
     والدخول  أنواعها  اختالف  ع  والمؤسسات ات وال

د واإلقرار والم سد ض وال ما لهما حق المناقصات والق ة.  طال

   
 مجلس  س  رئ ات  صالح ون:  والع ة  الثان المادة
ذي  س التنف  والنائب والعضو المنتدب والرئ اإلدارة

 :   ال  وأم  
 مجلس اإلدارة  ع ُ  ما من ب س.  ا للرئ سا ونائ أعضائه رئ

   ب  من ع ُ    أن جوز جوز له  وال  ا  منتد  عضوا  أعضائه
ذي  س مجلس اإلدارة وأي منصب تنف  منصب رئ الجمع ب
س   رئ  محل  اإلدارة  مجلس س  رئ  نائب حل  .و كة ال
 والعضو   المجلس س  رئ ختص  و ه. ا  غ  عند المجلس
ل   بتمث  منفردين  أو  مجتمع نه)  تعي  حالة )  المنتدب

 الجها  ومع  الغ  مع  عالقاتها   كة ة ال  الحكوم ت
 والدخل والخاصة   الزاة  الوزارات واإلمارات ومصلحة افة و

 وهيئة  ثمار  واالس  التجارة  ووزارة ثمار  لإلس  العامة والهيئة
ة  المال   السوق طة  ال  وأقسام ة  المدن ة والحقوق ا والن
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 ذلك  ما  ندات  افة أنواع العقود والوثائق والمس   التوقيع ع
كة   ال  فيها ك ش    ال ات  ال س  تأس  عقود  ح دون
 والصكوك  ات  االتفاق  ع  والتوقيع  ومالحقها التها وتعد
 وكذلك  ة،  الرسم  والجهات  العدل  كتاب  أمام واالفراغات

ات القروض والضمانا فاالت والرهن وفكها وصدار اتفاق ت وال
ل  عة المعامالت وتحص كة ومتا ة عن ال ا ة ن ع االت ال الو
اء واإلفراغ وقبوله  اماتها والبيع وال د ال سد كة و حقوق ال
ض والدفع وفتح   والق ئجار والتأج م واالس سل واالستالم وال

 الح غالق  و داع ات واالعتمادات والسحب واإل ات الحسا سا
   ع  والتوقيع ة ف  الم  الضمانات  وصدار  البنوك لدى
 لهما  ما  التجارة.  األوراق  من ها  وغ ات  والش ندات المس
د   وتحد  معهم  والتعاقد  وعزلهم  والعمال  الموظف تعي
   النظامي  والممثل  والمحام الء  الو  تعي  و لهما اتهم، مرت

 ال  من  أو كة  ال  موظ  من كة  ال االت عن  و موجب   غ
االت   الو  حدود   كة  ال  عن  التوقيع  حق  ومنحهم ة ع
ض شخص أو  جوز ألي منهما تف ما  ة الممنوحة لهم.  ع ال
ا   مناس  يرونه  ممن  الغ  أو من كة  ال  موظ  من  سواء أ
 أو أي من  اتهما أي من صالح   ام  للق ض رس موجب تف

 بند. االختصاصات المذكورة بهذا ال
 االنعقاد   المجلس إ دعوة   س مجلس اإلدارة ختص رئ   ما
 المجلس   قرارات  ع  والتصديق  المجلس  جلسات ورئاسة
 جدول  د  وتحد  القرارات  هذە  من  المأخوذە والمستخرجات
ح  ق    ال ار المواضيع  االعت  األخذ   االجتماعات مع اعمال

ما  ذي إدراجها  س التنف  المجلس أو الرئ دارة أعضاء ختص ب
  اجتماعات  ع  األعضاء افة   شجيع  و  فعال ل ش المجلس 

ختص   و  لها  المخطط  األهداف  لتحقيق  الفعالة المشاركة
 بهذە  ە  غ  أو ه  نائ فوض    أن  وله  العامة ات  الجمع برئاسة

 االختصاصات.   
ة  ع  ال م  المحا  أمام كة  ال  اإلدارة  مجلس س  رئ مثل و

 ال  وديوان ة  القضائ اتب والهيئات  وم  العدل  وكتاب مظالم
ة ولجان األوراق التجارة  ا واالبتدائ العمل والعمال واللجان العل
 اللجان  افة  و ة  المال  األوراق  منازعات    الفصل ولجنة
 المدافعة  أعمال ختص   و م  التحك  وهيئات  األخرى ة القضائ
ام   األح  وقبول  والصلح  والمخالصة  والمخاصمة والمرافعة

اض ع فوض ليها واالع قرار مكتوب أن  س مجلس اإلدارة  ولرئ
     الغ  المجلس أو من  أعضاء  من ە  غ  إ اته عض صالح

اته.  ة عمل أو أعمال محددە من صالح ا   م  
ت  اف ة لجنة الم  توص قرار منه بناًء ع حدد مجلس اإلدارة  و
س مجلس   رئ  من ل    عليها حصل    ال افأة حات الم ش وال

افأة  والعضو المنتدب اإلدارة  الم  إ اإلضافة   نه  تعي  حال
 المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.   

س  ختص الرئ   كة  لل ا ذ  تنف سا  رئ  مجلس اإلدارة ع   ما
ات  حددها مجلس اإلدارة وجمع   اسة ال ذ الس نف ذي ب التنف

   الخاصة العامة  والهيئات ة  والصناع  التجارة والغرف
 أن  اختالف  ع  والمؤسسات ات  وال    والدخول واعها

   المناقصات كة  ال  عن ة ا  واإلقرار ن د سد  وال ض والق
 العقود   أنواع افة    ع  التوقيع  حق  لهما ما   ة. والمطال

   ذلك دون ح ما  ندات  االت والوثائق والمس عقود الو
 والصفقات   والمعامالت  العقود  من ها  وغ ازات واالمت

 والعال  االت  الو ل سج  و امات  و واالل  التجارة عقود مات
التها   وتعد كة  ال  فيها ك ش    ال ات  ال س تأس

ان نوعها ومالحقها  ا  ات أخرى أ   والتوقيع والمساهمة 
ات والصكوك واالفراغات   االتفاق دل الفاقد ع  واستخراج 

 الصكوك  وكذلك  من ة،  والجهات الرسم  كتاب العدل أمام
 وا  والضمانات  القروض ات  وفكها اتفاق  والرهن فاالت ل

عة   ومتا كة  ال  عن ة ا  ن ة ع  ال االت  الو وصدار
اماتها والبيع  د ال سد كة و ل حقوق ال المعامالت وتحص
ئجار   واالس م سل  وال  واالستالم  وقبوله  واإلفراغ اء وال

  ات  الحسا  وفتح  والدفع ض  والق ة والتأج البنك
  ثمارة  واواالس  والسحب غالق واالعتمادات  و داع إل
  ات  الحسا ثمارة  واالس ة  وصدار البنك  البنوك لدى

ات   والش ندات  المس  ع  والتوقيع ة ف  الم الضمانات
   ألمر  السندات ر  وتح  والرهونات االت مب  من وال ها وغ

ل ما من األوراق التجارة  فات و افة األعمال والت ام  والق
كة وتحقيق أغر  ف أمور ال ه شأنه ت عهد  افة ما  اضها و

    اإلدارة  وعزلهم مجلس  والعمال  الموظف  تعي  لهما ما
الء   الو  تعي  لهما  و اتهم،  مرت د  وتحد  معهم والتعاقد
   موظ  من كة  ال  عن  النظامي  والممثل والمحام
 حق   ومنحهم ة ع   االت  و موجب    الغ  من  أو كة ال

اال   الو  حدود   كة  ال  عن  الممنوحة التوقيع ة ع  ال ت
 سواء من  ض شخص أو أ جوز ألي منهما تف ما    لهم.
موجب    ا  مناس  يرونه  ممن  الغ  من  أو كة  ال موظ
 من   أي  أو اتهما  صالح  من أي   ام  للق  رس ض تف

 االختصاصات المذكورة بهذا البند. 
 االنعقاد  دعوة المجلس إ س مجلس اإلدارة  ختص رئ ما 

   قرارات المجلس ورئاسة  ع جلسات المجلس والتصديق
د جدول   القرارات وتحد  من هذە والمستخرجات المأخوذە
ح  ق   ار المواضيع ال  االعت اعمال االجتماعات مع األخذ 
ختص    ما    إدراجها ذي  التنف س  الرئ  أو  المجلس أعضاء

 اجتماعات دارة افة  ب   شجيع  و  فعال ل ش   المجلس
 الم  ع  لتحقيق األهداف المخطط األعضاء  الفعالة شاركة

ه أو  فوض نائ ات العامة وله أن  ختص برئاسة الجمع لها و
ە بهذە االختصاصات.   غ  

ة  ع  ال م  المحا  أمام كة  ال  اإلدارة س مجلس  رئ مثل و
اتب   وم  العدل  وكتاب  المظالم  وديوان ة  القضائ والهيئات

ة  واالبتدائ ا  العل  واللجان  والعمال  األوراق  العمل ولجان
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  كة وس  تتطلبها مصلحة ال  واتخاذ القرارات ال المساهم
 االختصاصات أعما  من  ذلك  غ  إ  أغراضها  وتحقيق لها

  حددها له مجلس اإلدارة أو تلك ال   ات األخرى ال والصالح
ينها هذا النظام.   ي  

  كة ع ة عن ال ا ذي حق التوقيع ن س التنف كون للرئ ما 
 ذلك    ما   ندات  والمس  والوثائق ات  واالتفاق  العقود جميع

   ال س  تأس  عقود  ح كة دون  ال  فيها ك ش    ال ات
ات العدل  التها ومالحقها والصكوك واإلفراغات أمام كتا وتعد
ثمار وعقود القروض والضمانات  ة وعقود االس والجهات الرسم
ذل الثمن   وقبول و فراغ األرا يع و اء و فاالت وعقود  وال
االت  ئجار وعقود الو جار واالس  عقود اإل ضه والتوقيع ع وق

ات والمعامالت والصفقات و  ها من العقود واالتفاق از وغ االمت
 عن  ة ا  ن  والمنافسات  المناقصات    والدخول امات واالل
دارة   و  وفتح  التجارة  والعالمات االت  الو ل سج  و كة ال
 وصدار  ثمارة  واالس ة  البنك ات  الحسا غالق  و ل شغ و

 وصد داع  واإل  والسحب  واالعتمادات ات افة الش   ار
  ر السندات ألمر وغ االت والرهونات وتح مب الضمانات وال
ل  فات و افة األعمال والت ام  ذلك من األوراق التجارة والق
افة  كة وتحقيق أغراضها و ف أمور ال كون من شأنه ت ما 
كة  ل ال  تمث كون له الحق  ه. و ه مجلس اإلدارة إل عهد  ما 

 الغ  مع  وأقسام  عالقتها  واإلمارات  الوزارات  ذلك   ما  
ثمار ووزارة  طة ومصلحة الزاة والدخل والهيئة العامة لإلس ال
 المصالح  افة  و ة  المال  السوق  وهيئة ثمار  واالس التجارة
 التجارة   والغرف  والخاصة ة  الرسم  والمؤسسات والهيئات
 ومؤسسات   صناديق افة  و  والمصارف  والبنوك ة والصناع

ما التم    اختالف أنواعها  ع ات الخاصة  وال ة ل الحكوم
 معهم   والتعاقد  وعزلهم  والعمال  الموظف  تعي  له جوز
ا   مناس ض ممن يراە ل أو تف جوز له توك اتهم و د مرت وتحد

ل أو جزء أو اي من هذە االختصاصات.  ام   للق  
 مجلس اإل  قررە    لما قا ذي ط س التنف  الرئ ة اف  م دارة وتكون

حات.  ش ت وال اف ة من لجنة الم  موجب توص  
 أو من   أعضائه  ب  من ختارە      أم  مجلس اإلدارة ع وُ
 اإلدارة   مجلس  إجتماعات  محا ل سج  ب ختص  و هم، غ
   إ  وحفظها  االجتماعات  هذە  عن  الصادرة  القرارات ن وتدو
 مجلس  ه  إل لها  يو  ال  األخرى  االختصاصات  ممارسة جانب
ت  اف ة لجنة الم  توص ته بناًء ع اف حدد المجلس م اإلدارة. و

حات.  ش  وال  
   

   ال ه والعضو المنتدب وأم س المجلس ونائ د مدة رئ وال ت
 المجلس .    ل منهم ة   عض  مدة  ع عضو مجلس اإلدارة
ا   أو أ عزلهم    أي وقت أن  وللمجلس  نهم  تعي جوز إعادة و

حق    إخالل  دون  العزل  منهم  وقع ض إذا  التع    عزل من
 مناسب.   وقت غ وع أو   م ب غ  لس  

افة   و ة  المال  األوراق  منازعات    الفصل  ولجنة التجارة
أعمال  ختص  م و ة األخرى وهيئات التحك اللجان القضائ

 والمخاصمة والمخالصة  والمرافعة ام  المدافعة وقبول األح
 عليها  اض انات  واالع  الب  وسماع  الجلسات وحضور

ئناف  ار والصلح واإلبراء واالس والشهود وردهم واإلقرار واإلن
  م  والمح اء  الخ  وتعي ام  األح ذ  تنف ومراجعة

ة.   وعزلهم داخل وخارج الممل  والمحام  
ض أحد أعضاء المجلس أو  س مجلس اإلدارة تف جوز لرئ و

  كة  ال  أو موظ ذي  التنف س  أو الرئ ل      الغ أو من
ة  ضات رسم ة أو تف ع االت  موجب و عض ما سبق 

   الغ ل  توك ة  صالح الئه  و  ومنح ه  حدود  مكت
ضات  االت أو التف موجب الو   صالحيتهم الممنوحة لهم 

ا.  ل ا أو  ل جزئ ض أو التوك  وله الغاء التف  
 ل ة  توص  ع  بناًء  منه قرار    اإلدارة  مجلس حدد جنة و

 من  ل    عليها حصل    ال افأة  الم حات ش  وال ت اف الم
 المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس س نه  رئ  تعي  حال

افأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.   الم  اإلضافة إ  
ختص   نائب و س  اإلدارةرئ   مجلس   كة  ال ل بتمث

افة   و  والخاصة ة  الحكوم  الجهات  ومع  الغ  مع عالقاتها
 العامة الوزا  والهيئة  والدخل  الزاة  ومصلحة  واإلمارات رات

ة   المال  السوق  وهيئة ثمار  واالس  التجارة  ووزارة ثمار لإلس
 والغرف   العامة ة ا  والن طة  ال  وأقسام ة  المدن والحقوق
ات   وال  الخاصة  والهيئات ة  والصناع التجارة
 المناقصات   اختالف أنواعها والدخول  والمؤسسات ع

ا ما ن   ة. د واإلقرار والمطال سد ض وال  والق كة  عن ال ة
ندات  افة أنواع العقود والوثائق والمس   له حق التوقيع ع
ها من  ازات وغ االت واالمت  عقود الو  ذلك دون ح ما 
ل  سج  و امات  واالل  والصفقات  والمعامالت العقود

ا  ال س  تأس  وعقود  التجارة  والعالمات االت  الو  ال ت
     والمساهمة  ومالحقها التها  وتعد كة  ال  فيها ك ش
ات   االتفاق  ع  والتوقيع  نوعها ان   ا  أ  أخرى ات

 الفاقد  دل    واالفراغات واستخراج  الصكوك والصكوك  من
االت   الو  وصدار ة،  الرسم  والجهات  العدل  كتاب أمام
ل   وتحص  المعامالت عة  ومتا كة  ال  عن ة ا  ن ة ع ال

 واإلفراغ ح اء  وال  والبيع اماتها  ال د سد  و كة  ال قوق
ض   والق  والتأج ئجار  واالس م سل  وال  واالستالم وقبوله
 من شأنه   ما ل فات و  والت  األعمال افة   ام  والق والدفع
ه    عهد    ما افة  و  أغراضها  وتحقيق كة  ال  أمور ف ت

 ل  و  اإلدارة  والم همجلس  والمحام الء  الو  تعي مثل
موجب    كة أو من الغ  ال كة من موظ  عن ال النظامي
 حدود    كة  ال  عن  التوقيع  حق  ومنحهم ة ع االت  و

  جوز   ما    لهم.  الممنوحة ة ع  ال االت ض  لهالو تف
 ممن ير  كة أو من الغ  ال  سواء من موظ  اەشخص أو أ
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أي من صالح   ام   للق ض رس موجب تف ا   أو مناس اته
 أي من االختصاصات المذكورة بهذا البند. 

ختص  س مجلس اإلدارةنائب ما  س  رئ اب رئ  حالة غ
 جلسات  المجلس  ورئاسة  االنعقاد  إ  المجلس دعوة

 والمستخرجات   المجلس  قرارات  ع  والتصديق المجلس
 اعمال   جدول د  وتحد  القرارات  هذە  من المأخوذە

 اال     األخذ  مع ح االجتماعات ق    ال  المواضيع ار عت
ختص    ما    إدراجها ذي  التنف س  الرئ  أو  المجلس أعضاء

 اجتماعات دارة افة  ب   شجيع  و  فعال ل ش   المجلس
 لتحقيق األهداف المخطط   الفعالة  المشاركة  ع األعضاء

ە فوض غ ات العامة وله أن  ختص برئاسة الجمع من  لها و
 بهذە االختصاصات.  أعضاء المجلس  

  مثل  و  نائب  اإلدارة  مجلس س سرئ  الرئ اب  غ   حالة
 وديوان  ة  القضائ  والهيئات ة ع  ال م  المحا  أمام كة ال
ا  اتب العمل والعمال واللجان العل المظالم وكتاب العدل وم
     الفصل  ولجنة  التجارة  األوراق  ولجان ة واالبتدائ

 األ  ة  القضائ  اللجان افة  و ة  المال  األوراق خرى منازعات
 والمرافعة   المدافعة أعمال   ختص  و م  التحك وهيئات
 عليها  اض  واالع ام  األح  وقبول  والمخالصة والمخاصمة
انات والشهود وردهم واإلقرار  وحضور الجلسات وسماع الب
ام  ذ األح ئناف ومراجعة تنف ار والصلح واإلبراء واالس واإلن

 وعزلهم دا  والمحام م اء والمح  الخ خل وخارج وتعي
ة.   الممل  
  جوز سو  رئ  أعضاء  لنائب  أحد ض  تف  اإلدارة مجلس

     كة أو من الغ  ال ذي أو موظ س التنف المجلس أو الرئ
ضات   أو تف ة ع االت  موجب و  سبق  عض ما  أو  ل

  ل الغ ة توك الئه صالح ه ومنح و  مكت ة  حدود  رسم
اال اصالح موجب الو ضات تهم الممنوحة لهم   ت أو التف

ا.  ل ا أو  ل جزئ ض أو التوك  وله الغاء التف  
س  ختص الرئ كة  ا لل ذ سا تنف  مجلس اإلدارة رئ ع ما 
 اإلدارة   مجلس حددها    ال اسة  الس ذ نف  ب ذي التنف
 تتطلبها مصلحة   واتخاذ القرارات ال ات المساهم وجمع

 إ  أغراضها  وتحقيق  أعمالها  وس كة  من ال  ذلك  غ
حددها له مجلس    ات األخرى ال االختصاصات والصالح

ينها هذا النظام.   ي  اإلدارة أو تلك ال  
كة   ال  عن ة ا  ن  التوقيع  حق ذي س التنف  للرئ كون   ما
  ما  ندات  ات والوثائق والمس  جميع العقود واالتفاق ع
 فيها  ك ش    ال ات  ال س  تأس  عقود  ح  دون ذلك
 أمام    واإلفراغات  والصكوك  ومالحقها التها  وتعد كة ال
ات   االتفاق  ع  والتوقيع ة  الرسم  والجهات ات العدل كتا

 واالفراغات   الفاقد والصكوك دل    الصكوك واستخراج  من
ة  ثمار وعقود أمام كتاب العدل والجهات الرسم وعقود االس

فراغ   و يع  و اء    وعقود فاالت  وال  والضمانات القروض
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 عقود   ع  والتوقيع ضه  وق  الثمن ذل  و  وقبول األرا
 من  ها  وغ از  واالمت االت  الو  وعقود ئجار  واالس جار اإل
امات   واالل  والصفقات  والمعامالت ات  واالتفاق العقود

 والمنافسا  المناقصات   كة والدخول  ال  عن ة ا  ن ت
ل  شغ دارة و االت والعالمات التجارة وفتح و ل الو سج و
ات   الش  وصدار ثمارة  واالس ة  البنك ات  الحسا غالق و
 الضمانات  افة    وصدار داع  واإل  والسحب واالعتمادات
 ذلك من  ر السندات ألمر وغ االت والرهونات وتح مب وال

اف   ام  والق  التجارة  ما األوراق ل  و فات  والت  األعمال ة
افة  كة وتحقيق أغراضها و ف أمور ال كون من شأنه ت
ل   تمث    الحق  له كون  و ه.  إل  مجلس اإلدارة ه عهد    ما
 ذلك الوزارات واإلمارات    ما    الغ  عالقتها مع   كة ال

  طة  ال  وأقسام  العامة ة ا  والدخل والن  الزاة ومصلحة
 ل  العامة  وهيئة والهيئة ثمار  واالس  التجارة  ووزارة ثمار إلس

 والمؤسسات   والهيئات  المصالح افة  و ة  المال السوق
 والبنوك  ة  والصناع  التجارة  والغرف  والخاصة ة الرسم
ة   الحكوم ل  التم  ومؤسسات  صناديق افة  و والمصارف
   تعي جوز له ما     اختالف أنواعها  ع ات الخاصة وال

 والعمال و  اتهم الموظف د مرت عزلهم والتعاقد معهم وتحد
ل أو    ام  للق ا  مناس ض ممن يراە ل أو تف  توك جوز له و

 جزء أو اي من هذە االختصاصات.   
 مجلس  قررە    لما قا  ط ذي  التنف س  الرئ ة اف  م وتكون

حات.  ش ت وال اف ة من لجنة الم موجب توص  اإلدارة   
ختارە من      مجلس اإلدارة أم ع  أعضائه أو من  وُ ب

 إجتماعات مجلس اإلدارة  ل محا سج ختص ب هم، و غ
  ن القرارات الصادرة عن هذە االجتماعات وحفظها إ وتدو
ه مجلس  لها إل  يو جانب ممارسة االختصاصات األخرى ال
 لجنة  ة  توص  ع  بناًء ته اف  م  المجلس حدد  و اإلدارة.

حات.  ش ت وال اف  الم  
د مدة   وال ت ه والعضو المنتدب وأم س المجلس ونائ رئ

     منهم ل   ة  عض  مدة  ع  اإلدارة  مجلس  عضو ال
 أي وقت أن  نهم وللمجلس   تعي جوز إعادة  و المجلس .
ض إذا   التع حق من عزل  ا منهم دون إخالل  عزلهم أو أ

 مناسب.   وقت غ وع أو   م ب غ   وقع العزل لس
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ات: المادة التاسعة و  ون: دعوة الجمع  الع
 من   دعوة    للمساهم  الخاصة  أو  العامة ات  الجمع تنعقد

 العامة  ة دعو الجمع    أن  مجلس اإلدارة  وع مجلس اإلدارة.
 أولجنة  ات  الحسا  مراقب  ذلك  طلب  إذا  لإلنعقاد ة العاد

مثل ( ُ    5المراجعة أو عدد من المساهم %) من رأس المال ع
جوز لمراج ة لإلنعقاد إذا لم األقل. و ات دعوة الجمع ع الحسا

ــــخ طلب   يوما من تار ة خالل ثالث دعوة الجمع قم المجلس 
ات.   مراجع الحسا  

ة    العاد  العامة ة  الجمع  دعوة  المختصة قرار من الجهة جوز 
ة:   الحاالت التال  لالنعقاد 

 المادة ‐أ إذا انقضت المدة المحددة لالنعقاد المنصوص عليها 
ات.  ) من نظام ال عة والثمان  (السا

 لصحة ‐ب إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األد
) من نظام   المادة (التاسعة والست انعقادە مع مراعاة ما ورد 

ات.   ال  
كة ‐ج  ال  نظام  أو  النظام ام  ألح  مخالفات  وجود  تب إذا

كة.   إدارة ال ع خلل   األساس أو وق  
 ‐د  العامة خالل إذا ة  النعقاد الجمع  المجلس الدعوة لم يوجه

ات أو لجنة   الحسا  طلب مراجع ــــخ  تار  من  يوما  ع خمسة
مثل (    المساهم  أو عدد  5المراجعة  ع  رأس المال  من (%

 األقل.   
)  مثل    المساهم  من  لعدد  2جوز  ع  المال  رأس  من (%

 الجهة المختصة لدعوة الجمع م طلب إ ة العامة األقل تقد
 الفقرة     الحاالت المنصوص عليها  توافر أي من  إذا لإلنعقاد

)2   ) من هذە المادة. وع  
 يوما من  ه الدعوة لالنعقاد خالل ثالث الجهة المختصة  توج
 
ً
 جدو  الدعوة  تتضمن  أن  ع م طلب المساهم ــــخ تقد تار

ة والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهم  ون. أعمال الجمع
  ة توزع  فة يوم  صح ة العامة   الدعوة إلنعقاد الجمع وت
ام   أ ة ع    لإلنعقاد  المحدد عاد  الم ل س ق  الرئ كة مركز ال
عاد   الم   ه الدعوة تفاء بتوج جوز اال  ومع ذلك   األقل. ع
ات مسجلة. وترسل صورة  خطا    جميع المساهم المذكور إ

   األعمال  وجدول  الدعوة  خالل من  وذلك  والهيئة  الوزارة إ
 .  المدة المحددة لل  

   
   
  

ات:   المادة الثالثون: دعوة الجمع
 من   دعوة    للمساهم  أو الخاصة ات العامة تنعقد الجمع

ة العامة  دعو الجمع  مجلس اإلدارة أن  مجلس اإلدارة. وع
 أولجنة  ات  الحسا  مراقب  ذلك  طلب  إذا  لإلنعقاد ة العاد

مثل (المراجعة أو  ُ   %) من رأس المال 5عدد من المساهم
ة   الجمع  دعوة ات  الحسا  لمراجع جوز  و  األقل. ع
   ثالث  خالل ة  الجمع دعوة  المجلس  قم    لم  إذا لإلنعقاد

ات.  ــــخ طلب مراجع الحسا  يوما من تار  
 العامة   ة  الجمع  دعوة  المختصة  الجهة  من قرار   جوز

 الحاالت التال ة لالنعقاد   ة: العاد
 ‐أ    المنصوص عليها  لالنعقاد  المحددة  انقضت المدة إذا

ات.  ) من نظام ال عة والثمان  المادة (السا
 ‐ب  األد  الحد  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عدد  نقص إذا

 (  المادة (التاسعة والست لصحة انعقادە مع مراعاة ما ورد 
ات.   من نظام ال  

 ال‐ج ام  مخالفات ألح  وجود  تب كة إذا  ال  أو نظام نظام
كة.   إدارة ال ع خلل   األساس أو وق  

 العامة ‐د ة  الجمع  النعقاد  الدعوة  المجلس  يوجه  لم إذا
ات أو  ــــخ طلب مراجع الحسا  يوما من تار خالل خمسة ع

)  مثل    المساهم  عدد  أو  المراجعة  رأس 5لجنة  من (%
 األقل.   المال ع

مثل (    %) 2جوز لعدد من المساهم من رأس المال ع
ة   الجمع  لدعوة  المختصة  الجهة  إ  طلب م  تقد األقل
 توافر أي من الحاالت المنصوص عليها   إذا  لإلنعقاد العامة

 2 الفقرة (  ) من هذە المادة. وع  
 يوما   لالنعقاد خالل ثالث  الدعوة ه  توج    المختصة الجهة

 أن تتضمن   ع م طلب المساهم  تقد ــــخ  تار الدعوة من
 عليها   يوافق  أن  المطلوب  والبنود ة  الجمع أعمال  

ً
جدو

 المساهمون. 
ة   يوم فة  صح    العامة ة  الجمع  إلنعقاد  الدعوة وت
عاد المحدد لإلنعقاد   الم ل س ق  الرئ كة  مركز ال توزع 

 األقلب  ع  يوما ن  وع تفاء واحد  اال جوز    ذلك  ومع .

 ال عاد  الم    الدعوة ه  بتوج  المساهم  جميع  إ مذكور
 وجدول   الدعوة  من  صورة  وترسل  مسجلة. ات خطا
 المحددة   المدة  خالل  وذلك  والهيئة  الوزارة  إ األعمال

 .  لل  
 

ر اللجنة عون: تقار  المادة األر  
 والتقارر  كة  لل ة  المال  القوائم  النظر   المراجعة  لجنة ع
اتها   مرئ داء  و ات  الحسا  مراجع قدمها    ال والملحوظات
 شأن    ر عن رأيها  كذلك إعداد تق  إن وجدت وعليها الها ح
ه من  كة وعما قامت   ال ة  ة الداخل ة نظام الرقا مدى كفا

 نطاق اختصا  مجلس اإلدارة أعمال أخرى تدخل   وع صها.

ر اللجنة عون: تقار  المادة الواحدة و األر
 لجنة ا كة والتقارر ع ة لل  القوائم المال لمراجعة النظر 

اتها   مرئ داء ات و  الحسا  مراجع قدمها   والملحوظات ال
 شأن  ر عن رأيها  الها إن وجدت وعليها كذلك إعداد تق ح
ه  كة وعما قامت   ال ة  ة الداخل ة نظام الرقا مدى كفا

   وع  نطاق اختصاصها. مجلس من أعمال أخرى تدخل 
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ل  س ق كة الرئ  مركز ال ر  ة من هذا التق اف سخا  أن يودع 
ل  د  و  األقل ل ام ع  أ ة ع   ة العامة  موعد انعقاد الجمع
 أثناء  ر  التق ت  و  منه. سخة  ب  المساهم  من  يرغب من

ة.   الجمع  
  

كة   مركز ال ر  ة من هذا التق اف سخا  اإلدارة أن يودع 
   العامة ة ل موعد انعقاد الجمع س ق ن  الرئ بواحد وع

د   و  األقل ل سخة يوما ع  ب ل من يرغب من المساهم
ة.  ر أثناء الجمع  التق ت  منه. و  

  

ة :  عون: الوثائق المال عة واألر  المادة الرا
   عد جب ع كة أن  ة لل ل سنة مال ة   نها مجلس اإلدارة 

 عن  شاطها ومركزها الما را عن  كة وتق ة لل القوائم المال
حة  قة المق ر الط ضمن هذا التق ة. و ة المنقض السنة المال
ف   ت  تحت  الوثائق  هذە  المجلس ضع  و  األراح. ــــع لتوز

ل الموعد المحدد النعقا ات ق ة العامة مراجع الحسا د الجمع
 األقل.   يوما ع  خمسة وارع  

 
ذي    التنف سها  ورئ كة  ال س مجلس إدارة  رئ  يوقع جب أن

)   الفقرة    إليها  المشار  الوثائق  الما  هذە 1ومديرها  من (
ف  س تحت ت  الرئ كة  مركز ال   سخ منها  وتودع  المادة

ة ا ل الموعد المحدد إلنعقاد الجمع  ق ة المساهم ع لعامة 
 األقل.  ام ع  أ

ة   القوائم المال    أن يزود المساهم س مجلس اإلدارة  رئ ع
 لم  ات ما  الحسا ر مراجع  وتق ر مجلس اإلدارة  وتق كة لل
ضا  ه أ س. وعل كة الرئ  مركز ال ة توزع  دة يوم  ج   ت
 الهيئة  وكذلك إ  الوزارة  الوثائق إ  من هذە  أن يرسل صورة
 األقل.   يوما ع خمسة ع ة  ــــخ انعقاد الجمع ل تار وذلك ق

    اإلدارة  مجلس  موافقة  –ع ــــخ  تار  من  يوما  ثالث خالل
 اإلدارة   مجلس ر  وتق ة  المال  القوائم  ع  العامة ة الجمع

   المراجعة  لجنة ر  وتق ات  الحسا  مراجع ر  يودع  –وتق أن
ثمار ولدى صورا من الوثائق المذكورة لدى وزارة ا لتجارة واالس

ة .   هيئة السوق المال
  

ة :  عون: الوثائق المال  المادة الخامسة واألر
كة أن   ة لل ل سنة مال ة   نها  مجلس اإلدارة  جب ع

 ومركزها  شاطها    عن را  وتق كة  لل ة  المال  القوائم عد
ر   التق  هذا ضمن  و ة.  المنقض ة  المال  السنة  عن الما

  قة  هذە الط  المجلس ضع  و  األراح. ــــع  لتوز حة المق
ل الموعد المحدد  ات ق ف مراجع الحسا الوثائق تحت ت

 األقل.   يوما ع خمسة وارع ة العامة   النعقاد الجمع  
 
ذي   سها التنف كة ورئ س مجلس إدارة ال جب أن يوقع رئ

 الفقرة (  الوثائق المشار إليها   من هذە 1ومديرها الما (
ف ا س تحت ت كة الرئ  مركز ال سخ منها  لمادة وتودع 

 العامة  ة  الجمع  إلنعقاد  المحدد  الموعد ل  ق المساهم
 األقل.  ن يوما ع  بواحد وع

القوائم      المساهم  يزود  أن  اإلدارة  مجلس س  رئ ع
 مراجع  ر  وتق  اإلدارة  مجلس ر  وتق كة  لل ة المال

 ج   ات ما لم ت كة الحسا  مركز ال ة توزع  دة يوم
   إ  الوثائق  هذە  من  صورة  يرسل  أن ضا  أ ه  وعل س. الرئ
ة  ــــخ انعقاد الجمع ل تار  الهيئة وذلك ق الوزارة وكذلك إ

 األقل.  ن يوما ع  بواحد وع
    مجلس اإلدارة ــــخ موافقة  –ع  يوما من تار خالل ثالث

 وت ة  المال  القوائم  ع  العامة ة ر مجلس اإلدارة الجمع ق
ر لجنة المراجعة  ات وتق ر مراجع الحسا أن يودع  –وتق

ثمار   واالس  التجارة  وزارة  لدى  المذكورة  الوثائق  من صورا
ة .   ولدى هيئة السوق المال

  

اح :  ــــع األر عون: توز  المادة الخامسة واألر  
 :  النحو التا ة، ع ة السن كة الصاف وزع أراح ال

ُ
 ‐ت  
 )  ة  ع جنب ُ10  ا  االحت ن  لتك ة  الصاف  األراح  من (%

ة وقف هذا  ة العامة العاد جوز ان تقر الجمع كة.و  لل النظا
)   المذكور ا  اإلحت لغ    م ب  المال 30التجن  رأس  من (%

ع.   المدف  
 أن    اإلدارة،  مجلس اح  اق  ع  بناء ة،  العاد  العامة ة للجمع

)  جنب
ُ
 األر20ت  صا  من (%   اتفا ا  احت ن  لتك اح

صه لغرض أو أغراض معينة.   وتخص
اطات أخرى وذلك   ن احت ة أن تقرر تك ة العامة العاد للجمع

 أراح ثابتة  ــــع كفل توز  أو  كة  ال حقق مصلحة القدر الذي 
 أن   كذلك  المذكورة ة  وللجمع  المساهم  ع ان  اإلم قدر

 مؤ  شاء  إل الغ  م  األراح  صا  من ة تقتطع  اجتماع سسات

اح :  ــــع األر عون: توز  المادة السادسة واألر  
ة، ع ة السن كة الصاف وزع أراح ال

ُ
: ت  ‐ النحو التا  
ة (  جنب ع ُ10  ا ن االحت ة لتك %) من األراح الصاف

ة وقف  ة العامة العاد جوز ان تقر الجمع كة.و  لل النظا
 المذكور ( ا لغ اإلحت   ب م  التجن  من رأس 30هذا (%

ع.   المال المدف  
 أن   اح مجلس اإلدارة،  اق  ع  بناء ة،  العاد  العامة ة للجمع

  جنب
ُ
 20(ت  اتفا ا  احت ن  لتك  األراح  صا  من (%

صه لغرض أو أغراض معينة.   وتخص
 أخرى   اطات  احت ن  تك  تقرر  أن ة  العاد  العامة ة للجمع

ـــع  ـ  توز كفل  أو  كة  ال  مصلحة حقق    الذي القدر   وذلك
ة المذكورة    وللجمع  المساهم ان ع أراح ثابتة قدر اإلم

 األر   من صا  تقتطع  مؤسسات كذلك أن شاء  إل الغ  م اح
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كون قائما من هذە المؤسسات.  كة أو لمعاونة ما   ال  لعام
 تعادل    المساهم  ع  أو  دفعة  ذلك عد   ا  ال  من يوزع
ع. 5(  %) من رأس المال المدف
ون) من هذا النظام     المادة (الع ام المقررة  مع مراعاة األح

خص   ات  ال  نظام  من ع  والس  السادسة عد والمادة   ص
)  ة س   حد 10ماتقدم    اإلدارة  لمجلس افأة  م ا  ال  من (%

)  كون 500,000أق  أن  ل عضو. ع ) خمسمائة ألف رال ل
ها  ح   ا مع عدد الجلسات ال ة متناس اف استحقاق هذە الم

 العضو.   
  

كون قائما من هذە   ما   أو لمعاونة كة  ال  لعام ة اجتماع
 المؤسسات. 

    المساهم  ع عد ذلك دفعة أو   ا ة ال  يوزع من ال س
ع. 5( تقل عن  %) من رأس المال المدف

 المادة (   ام المقررة  ونمع مراعاة األح ) من الواحدة والع
 والمادة  النظام ات  هذا  ال  نظام  من ع  والس السادسة

ة ( س عد ماتقدم  افأة لمجلس 10خصص   م ا %) من ال
)   أق حد   ل 500,000اإلدارة  ل  رال  ألف  خمسمائة (

ا مع عدد  ة متناس اف كون استحقاق هذە الم  أن  عضو. ع

ها العضو ح    .الجلسات ال  
  

اح عون: استحقاق األر  : المادة السادسة واألر  
 العامة  ة  األراح وفقا لقرار الجمع   ستحق المساهم حصته
ــــخ   وتار  االستحقاق ــــخ  تار  القرار ب  و  الشأن  هذا   الصادر
     المسجل  األسهم  لمال  األراح ة  أحق  وتكون ــــع التوز
 لالستحقاق.وتحدد   المحدد  اليوم ة  بنها  المساهم سجالت

 ال  للمدة  األق  الحد  المختصة  مجلس الجهة  ع جب  
ــــع األراح  شأن توز ة العامة  اإلدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمع

 .  المساهم  ع  
  

  اح  األر  استحقاق عون:  واألر عة  السا اح المادة واألر
ة   :المرحل

ة   الجمع  لقرار  وفقا  األراح    حصته  المساهم ستحق
ــــخ اال   القرار تار ب  هذا الشأن و ستحقاق العامة الصادر 

 األسهم   لمال  األراح ة  أحق  وتكون ــــع  التوز ــــخ وتار
 المحدد   اليوم ة  بنها  المساهم  سجالت   المسجل
 للمدة   األق  الحد  المختصة  الجهة لالستحقاق.وتحدد
ة   مجلس اإلدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمع جب ع   ال

 .  المساهم ــــع األراح ع شأن توز  العامة   
جوز  ــع و ة (ر ــــع أراح مرحل موجب هذا النظام توز كة  لل

  ط ال  مساهميها وذلك وفقا للضوا  ع ة) أو نصف سن
 العامة  ة  الجمع ض  تف عد  و  المختصة  الجهة تحددها
ــــع   بتوز ا  سن جدد    قرار موجب    اإلدارة  لمجلس ة العاد

ة .   أراح مرحل  
  

 

 


