
 

 

 

 

 

 

 
 

 (5( ، )4، ) (3د رقم )والبن اتمرفق

 

 ( من النظام األساس32التصويت على تعديل املادة رقم ) -3

 مرفق(للشركة واخلاصة بدعوة اجلمعيات. )

 

ساس األ( من النظام 43التصويت على تعديل املادة رقم ) -4

 مرفق(للشركة واخلاصة بتقارير اللجنة. )

 

 ( من النظام األسوووووواس48التصووووووويت على تعديل املادة رقم ) -5

 . )مرفق(للشركة واخلاصة بالوثائق املالية



 2من  1الصفحة 

 

 

 رات وأعمال املقاوالتمقرتح تعديل النظام األساس لشركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقا

 االستثمارووزارة التجارة  موافقة بعدح تعديل النظام األساس مقرت النظام األساس احلالي ةادامل

 :اتاجلمعي دعوة: املادة الثانية والثالثون (32)

 النظام هلذا وفقًا اداةةاإل جملس من بدعوة لمسةةايمنل اخلاصةةة أو العامة اجلمعيات تنعقد

 ذلك طلب إذا عنعقاادلال العاادية العامة جلمعيةا يدعو أن اإلاداةة جملس وعلى األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 على املال ةأ  من( %5) ميثلون املسةةايمن من عداد وأ املراجعة جلنة أو احلسةةابات مراجع

 اجلمعية بدعوة اجمللس ميق مل إذا لالعنعقااد جلمعيةا ادعوة. وجيوز ملراجع احلسةةةةابات األقل

 .احلسابات اجعمر طلب تاةيخ من يومًا ثالثن خالل

 الرئيس الشةةركة ركزم يف توزع يومية صةةحيفة يف ةالعام اجلمعية العنعقااد الدعوة وتنشةةر

ذلك جيوز  ومع  .وتشةةةةمل الدعوة جدول االعمالألقل على ا بعشةةةةرة أيامقبل املوعد احملداد 

( وترسةةل تداول) يةاملال السةةو ن خالل موقع االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعااد املذكوة م

 وذلك املالية السةةو  ييئةو واالسةةتثماةالتجاةة  اةةزصةةوةة من الدعوة وجدول االعمال او و

 .للنشر احملدادة املدة خالل

 :اتاجلمعي دعوة: املادة الثانية والثالثون

 النظام هلذا وفقًا اداةةاإل جملس من بدعوة لمسةةايمنل اخلاصةةة أو العامة اجلمعيات تنعقد

 ذلك طلب إذا عنعقاادلال العاادية العامة جلمعيةا يدعو أن اإلاداةة جملس وعلى األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 على املال ةأ  من( %5) ميثلون املسةةايمن من عداد وأ املراجعة جلنة أو احلسةةابات مراجع

 اجلمعية بدعوة اجمللس ميق مل إذا لالعنعقااد جلمعيةا ادعوة. وجيوز ملراجع احلسةةةةابات األقل

 .احلسابات اجعمر طلب تاةيخ من يومًا ثالثن خالل

 مركز يف توزع وميةي صةةةةحيفة يفوجدول األعمال  ةالعام اجلمعية العنعقااد الدعوة وتنشةةةةر

 ذلك ومع .على األقل ومًايالعنعقااد بة )واحد وعشرون(  لقبل املوعد احملداد  الرئيس الشركة

( تداول) ملاليةا السةةةةةةةةو كوة من خالل موقع جيوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعااد املذ

 املالية السو   ييئةو واالستثماة التجاةة  اةةزوترسل صوةة من الدعوة وجدول االعمال او و  

 .للنشر احملدادة املدة خالل وذلك

 :تقارير اللجنة: ربعوناملادة الثالثة واأل (43)

يت يقدمها لشةةةةةةةةةةركة والتقاةير وامللحو ات اللى جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية لع

عدااد تقرير عن  إن وجدت  وعليها كذلك إ ابداء مرئياتها حياهلإمراجع احلسةةةةةةةةةةةابات  و

عمال أ ة يف الشةةةةركة وعما قام  به من ةأيها يف شةةةةدن مدا كفاية عنظام الرقابة الداخلي 

ن يذا ن يوادع عنسةةةةكًا كافية مأاةة أخرا تدخل يف عنطا  اختصةةةةاصةةةةها.  وعلى جملس اإلاد

على   أيامشةةةةةةرة بعااد اجلمعية العامة التقرير يف مركز الشةةةةةةركة الرئيس قبل موعد اعنعق

 عقااد اجلمعية.نه. ويتلى التقرير اثناء اعناألقل لتزويد كل من ةغب من املسايمن بنسكة م

 :تقارير اللجنة: ربعوناملادة الثالثة واأل

يت يقدمها لشةةةةةةةةةةركة والتقاةير وامللحو ات اللى جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية لع

عدااد تقرير عن إن وجدت  وعليها كذلك إ ابداء مرئياتها حياهلإمراجع احلسةةةةةةةةةةةابات  و

مال عأ ة يف الشةةةةركة وعما قام  به من ةأيها يف شةةةةدن مدا كفاية عنظام الرقابة الداخلي 

افية من يذا ن يوادع عنسةةةةكًا كألس اإلاداةة وعلى جم خل يف عنطا  اختصةةةةاصةةةةها. أخرا تد

ن( ي)واحد وعشر بةةةةةااد اجلمعية العامة التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد اعنعق

قرير اثناء ملسةةةةةةةةايمن بنسةةةةةةةةكة منه. ويتلى التلتزويد كل من ةغب من ا  على األقل يومًا

 اعنعقااد اجلمعية.



 2من  2الصفحة 

 

 رات وأعمال املقاوالتمقرتح تعديل النظام األساس لشركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقا

 االستثمارووزارة التجارة  موافقة بعدح تعديل النظام األساس مقرت النظام األساس احلالي ةادامل

 :ملاليةا الوثائق: ربعوناملادة الثامنة واأل (48)

 املشةةةةةةةاة الوثائق ملاليا واملدير التنفيذي ةئيسةةةةةةةهاو اإلاداةة جملس ةئيس يوقع أن جيب .2

 حت  لرئيسا الشةةركة مركز يف نهام عنسةةخ وتوادع املاادةيذه  من( 1) الفقرة يف اليها

 .األقل على ايام عشرةب العامة اجلمعية عنعقاادال احملداد املوعد قبل املسايمن تصرف

 :ملاليةا الوثائق: ربعوناملادة الثامنة واأل

 الوثائق املالي يايرمدو التنفيذي وةئيسةةها كةالشةةر إاداةة جملس ةئيس يوقع أن جيب .2

 الرئيس ةالشرك  مركز يف منها خعنس  وتوادع املاادةيذه  من( 1) الفقرة يف اليها املشاة 

ة )واحد وعشر  لعامةا اجلمعية العنعقااد حملدادا املوعد قبل املسايمن تصرف حت  ن( يب

 .األقل على يومًا
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