
 
العامة  الجمعية  أعمال  (    غير  جدول  المزرعة  أسواق   ( للتسويق  السعودية  للشركة    ) األول  اإلجتماع   ( والمقرر العادية 

هللاانعقادها   الساعة    بمشيئة  تمام  والنصف في  يوم    السادسة  الموافق  07/11/1443بتاريخ    االثنينمساء  هـ 

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي  م06/06/2022

 .  م 31/12/2021 في الشركة للعام المالي المنتهي حسابات  مراجععلى تقرير  تصويتال  -1

 .  م 2021/ 12/ 31في  للعام المالي المنتهيالتصويت على القوائم المالية   -2

 .  م 31/12/2021في  للعام المالي المنتهيالتصويت على تقرير مجلس اإلدارة  -3

  مراجعة و  لفحص   لجنة المراجعة وذلك   على توصية  بناء  من بين المرشحين    للشركة  حسابات ال  مراجع على تعيين  التصويت    -4

ا  وتدقيق المالي  والربع األول من ال  م 2022الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  لمالية للربع  القوائم  وتحديد    م2023عام 

 .  أتعابه 

 م 31/12/2021في  عام المالي المنتهيالتصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن ال  -5

 .  م31/12/2021في  عام المالي المنتهيالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن ال  -6

( لاير لكل عضو عن    150,000( لاير مكأفأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )    1,050,000التصويت على صرف مبلغ )    -7

 م . 2021/ 31/12العام المالي المنتهي في 

والمهندس /    / حازم فائز األسود  للمهندس بين الشركة ومطاعم دار الكرم والتي    تمتالعقود التي  األعمال وعلى    تصويتال  -8

علما  بأن مبلغ التعامل لعام    فيها  مباشرة   مصلحة   ماهر حازم األسود والسيد / طارق حازم األسود والسيد / محمد حازم األسود

مبيعات   409,291بلغ    م 2021 عن  عبارة  غذائية   لاير  التجاري   مواد  بالشروط  وذلك  الكرم  دار  مطاعم  لصالح  الشركة  ة  من 

 .  السائدة ) مرفق ( 

/ حازم فائز األسود    للمهندسوالتي  األسود للتجارة والمقاوالت  وشركةبين الشركة  تمت العقود التي األعمال وعلى  تصويتال -9

مصلحة مباشرة فيها علما  بأن مبلغ    والمهندس / ماهر حازم األسود والسيد / طارق حازم األسود والسيد / محمد حازم األسود

لعام   الفني  1,242,000بلغ    م2021التعامل  اإلستشارات والصيانة والدعم  تقديم خدمة  الشركة    لاير عبارة عن عقد  لصالح 

 األسود للتجارة والمقاوالت وذلك بالشروط التجارية السائدة ) مرفق ( .  لشركة  التابعة المواقع   من لعدد 

التي  األعمال وعلى    تصويتال  -10 الشركة    تمتالعقود  والمقاوالت والتي    وشركةبين  للتجارة  فائز    للمهندساألسود  / حازم 

مصلحة مباشرة فيها علما  بأن   والمهندس / ماهر حازم األسود والسيد / طارق حازم األسود والسيد / محمد حازم األسوداألسود  

لعام   للعمل في شركة    عقد تقوم الشركة بتأمين عماللصالح الشركة عبارة عن    لاير  3,536,127بلغ    م 2021مبلغ التعامل 

 وذلك بالشروط التجارية السائدة ) مرفق ( .  األسود للتجارة والمقاوالت حسب الحاجة

التي  األعمال وعلى    تصويتال  -11 الشركة    تمتالعقود  والمقاوالت    وشركةبين  للتجارة  فائز    للمهندسوالتي  األسود  / حازم 

علما  بأن    مصلحة مباشرة فيها  والمهندس / ماهر حازم األسود والسيد / طارق حازم األسود والسيد / محمد حازم األسوداألسود  

األسود للتجارة    شركةعلى الشركة لصالح  فروع  لاير عبارة عن مصروف إيجار    4,007,598بلغ    م2021مبلغ التعامل لعام  

 .   ط التجارية السائدة ) مرفق (والمقاوالت وذلك بالشرو

/ حازم فائز األسود    للمهندسوالتي  بين الشركة ووكالة الفضاء للسفر والسياحة    تمتالعقود التي  األعمال وعلى    تصويتال  -12

مصلحة مباشرة فيها علما  بأن مبلغ    والمهندس / ماهر حازم األسود والسيد / طارق حازم األسود والسيد / محمد حازم األسود



 
من وكالة الفضاء للسفر والسياحة    تذاكر سفر لمنسوبي الشركة   لاير عبارة عن مشتريات  859,182بلغ    م2021التعامل لعام  

 ) مرفق ( . وذلك بالشروط التجارية السائدة 

وعلى    تصويتال  -13 التي  األعمال  الشركة    تمتالعقود  التجارية    وشركةبين  األسود    للمهندسوالتي  األسود  فائز  حازم   /

علما  بأن مبلغ   مصلحة مباشرة فيها   والمهندس / ماهر حازم األسود والسيد / طارق حازم األسود والسيد / محمد حازم األسود

د التجارية وذلك  األسو  شركة لصالح الشركة من    مواد غذائية   لاير عبارة عن مشتريات  1,874,155بلغ    م 2021التعامل لعام  

 ) مرفق ( . بالشروط التجارية السائدة 

التي  األعمال وعلى    تصويتال  -14 الشركة    تمتالعقود  والمقاوالت    وشركةبين  للتجارة  فائز    للمهندسوالتي  األسود  / حازم 

مصلحة مباشرة فيها علما  بأن   والمهندس / ماهر حازم األسود والسيد / طارق حازم األسود والسيد / محمد حازم األسوداألسود  

الشركة من خالل    توريد وتركيب خاليا الطاقة الشمسية لبعض فروعلاير عبارة عن    736,230بلغ    م2021مبلغ التعامل لعام  

 ) مرفق ( . وذلك بالشروط التجارية السائدة   األسود للتجارة والمقاوالت  شركة

التي  األعمال وعلى    تصويتال  -15 الشركة    تمتالعقود  والمقاوالت    وشركةبين  للتجارة  فائز    للمهندسوالتي  األسود  / حازم 

علما  بأن    مصلحة مباشرة فيها  والمهندس / ماهر حازم األسود والسيد / طارق حازم األسود والسيد / محمد حازم األسوداألسود  

األسود    شركةلصالح الشركة من    لمساحات تأجيرية  د إيجارلاير عبارة عن إيرا  2,030,325بلغ    م2021مبلغ التعامل لعام  

 ) مرفق ( . للتجارة والمقاوالت وذلك بالشروط التجارية السائدة 

وعلى    تصويتال  -16 التي  األعمال  الشركة    تمتالعقود  التجارية    وشركةبين  األسود    للمهندسوالتي  األسود  فائز  حازم   /

علما  بأن مبلغ    مصلحة مباشرة فيها   والسيد / طارق حازم األسود والسيد / محمد حازم األسودوالمهندس / ماهر حازم األسود  

  شركة لاير عبارة عن ايراد ايجار لصالح الشركة عن مساحات وجندوالت لعرض بضائع    143,584بلغ    م2021التعامل لعام  

 ) مرفق ( . األسود التجارية وذلك بالشروط التجارية السائدة 

وشركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة ) شركة تابعة (  بين الشركة    تمت العقود التي  األعمال وعلى    تصويتال  -17

اإلدارة مجلس  لرئيس  فيها  المهندس  والتي  مباشرة  مصلحة  األسود  فائز  حازم  لعام    /  التعامل  مبلغ  بأن  بلغ    م2021علما  

شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة    مع  عن مساحات من معارضها لصالح الشركة لاير عبارة عن ايراد ايجار   591,185

 .   وذلك بالشروط التجارية السائدة ) مرفق (المحدودة 

بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة ) شركة تابعة (    تمت العقود التي  األعمال وعلى    تصويتال  -18

اإلدارة   مجلس  لرئيس  لعام    /المهندس  والتي  التعامل  مبلغ  بأن  علما   فيها  مباشرة  مصلحة  األسود  فائز  بلغ    م2021حازم 

لصافية للوكاالت والتجارة المحدودة وذلك  من الشركة لصالح شركة الينابيع ا  مواد غذائية  لاير عبارة عن مبيعات  169,732

 بالشروط التجارية السائدة ) مرفق ( . 

بين الشركة وشركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة ) شركة تابعة (    تمت العقود التي  األعمال وعلى    تصويتال  -19

اإلدارة   مجلس  لرئيس  مباشرة   /المهندس  والتي  مصلحة  األسود  فائز  لعام    حازم  التعامل  مبلغ  بأن  علما   بلغ    م2021فيها 

شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة وذلك    منالشركة    لصالح  مشتريات مواد غذائيةلاير عبارة عن    647,771

 بالشروط التجارية السائدة ) مرفق ( . 

 من النظام األساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة ) مرفق ( .  (3)التصويت على تعديل المادة   -20

الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين    ( من النظام األساس للشركة المتعلقة بصالحيات22التصويت على تعديل المادة )  -21

 ) مرفق ( .  السر

 عوة الجمعيات ) مرفق ( . ( من النظام األساس للشركة المتعلقة بد32التصويت على تعديل المادة ) -22



 
 ( من النظام األساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة ) مرفق ( . 43التصويت على تعديل المادة ) -23

 ( من النظام األساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية ) مرفق ( . 47التصويت على تعديل المادة ) -24

























 

 التعديالت   ال مقترحة   للنظام   األساسي   للشركة   السعودية   للتسويق   )   أ سواق   المزرعة   ( 

  

 
 نص المادة بعد التعديل 

 
 نص المادة قبل التعديل 

 (: أغراض الشركة :  3مـادة ) 

 
 :   حددت أغراض الشركة كاآلتي

 
والكماليات  تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واألواني المنزلية   -1

والمفروشات   واألقمشة  والمالبس  األطفال  ولعب  الزينة  وأدوات 
واألثاث المنزلي والمعدات الكهربائية والوكاالت التجارية واإلستيراد  
الكهربائية   واألدوات  والقرطاسية  المكتبية  األدوات  في  والتجارة 
  والميكانيكية وقطع غيارها ومعداتها وجميع أنواع المنظفات واألسمدة 

 .   ونباتات الزينة واألزهار وملحقاتها ومواد البناء والديكور وملحقاتها
 .  مقاوالت عامة للمباني )إصالح ـ إنشاء ـ هدم ـ ترميم(  -2
 . مقاوالت األعمال الكهربائية والميكانيكية -3
 .  مقاوالت أعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها -4
 .  إدارة وتشغيل وإمتالك المخابز -5
 .  مطاعمإدارة وتشغيل ال -6
 .   إدارة وتشغيل وامتالك اإلستراحات -7
 .  تقديم خدمات اإلعاشة المطهية والغير مطهية  -8
السلكية   -9 اإلتصاالت  شبكات  وتشغيل  الصيانة  أعمال  مقاوالت 

 .  واإللكترونية والكهربائية والشبكات الهاتفية
تجارة الجملة والتجزئة في الحاصالت الغذائية )خضروات ـ فواكه ـ   -10

 .  بقول( 
 .  االت التجارية الوك -11
 .  إقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية -12
والمراكز   -13 المدن  وتشغيل  وصيانة  )إقامة  والتسلية  الترفيه  خدمات 

 .   الترفيهية(
 . ر تقديم خدمات التسويق لحساب الغي  -14
 . بيع وشراء وإستغالل األراضي والعقار لصالح الشركة  -15
 الزراعة والصيد .   -16
 وفروعها .  المناجم والبترول  -17
 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية .   -18
 الكهرباء والغاز والماء وفروعه .   -19
 التشييد والبناء .   -20
 النقل والتخزين والتبريد .   -21
 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى .   -22
 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية .   -23
 التجارة .   -24
 تقنية المعلومات .   -25
 األمن والسالمة .   -26
 .  مخازن أغذية وأعالف الحيوانات   -27
 .   وكالء البيع في مستحضرات التجميل   -28
المحركات    -29 ذات  المركبات  وإصالح  والتجزئة  الجملة  تجارة 

 والدراجات النارية . 

 (: أغراض الشركة : 3مـادة ) 

 
 :   حددت أغراض الشركة كاآلتي

 
المنزلية   -1 واألواني  الغذائية  المواد  في  والتجزئة  الجملة  تجارة 

واألقمشة   والمالبس  األطفال  ولعب  الزينة  وأدوات  والكماليات 
والوكاالت   الكهربائية  والمعدات  المنزلي  واألثاث  والمفروشات 

والتجار واإلستيراد  والقرطاسية  التجارية  المكتبية  األدوات  في  ة 
وجميع  ومعداتها  غيارها  وقطع  والميكانيكية  الكهربائية  واألدوات 
أنواع المنظفات واألسمدة ونباتات الزينة واألزهار وملحقاتها ومواد  

 .  البناء والديكور وملحقاتها
 .  مقاوالت عامة للمباني )إصالح ـ إنشاء ـ هدم ـ ترميم(  -2
 . كهربائية والميكانيكيةمقاوالت األعمال ال -3
 .  مقاوالت أعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها -4
 .  إدارة وتشغيل وإمتالك المخابز -5
 .  إدارة وتشغيل المطاعم -6
 .   إدارة وتشغيل وامتالك اإلستراحات -7
 .  تقديم خدمات اإلعاشة المطهية والغير مطهية  -8
اإلتصاالت   -9 شبكات  وتشغيل  الصيانة  أعمال  السلكية  مقاوالت 

 .  واإللكترونية والكهربائية والشبكات الهاتفية
تجارة الجملة والتجزئة في الحاصالت الغذائية )خضروات ـ فواكه ـ   -10

 .  بقول( 
 .  الوكاالت التجارية  -11
 .  إقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية -12
والمراكز   -13 المدن  وتشغيل  وصيانة  )إقامة  والتسلية  الترفيه  خدمات 

 .   هية(الترفي 
 . ر تقديم خدمات التسويق لحساب الغي  -14
 . بيع وشراء وإستغالل األراضي والعقار لصالح الشركة  -15

وال تزاول الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات  
 .   اإلختصاص

 



وال تزاول الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات  
 .   اإلختصاص

 :   ( صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر22مادة ) 

 
للرئيس   ونائباً  بين أعضائه رئيساً  اإلدارة من  يعين ويعين مجلس  له أن  يجوز 

بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب   الجمع  وال يجوز  منتدباً  عضواً 
، ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة    تنفيذي بالشركة 

 عند غيابه . 
 
ل  اإلدارة  مجلس  دعوة  صالحية  للرئيس  إجتماعات  ويكون  ورئاسة  إلجتماع 

رئيس    المجلس اإلدارة، ويختص  الشركة    مجلس  وهيئات  بتمثيل  القضاء  أمام 
وكتابات العدل ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها وهيئات    التحكيم والغير

التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة ولهما إصدار الوكاالت الشرعية وتعيين 
لهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والتنازل  الوكالء والمحامين وعز

واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة والتوقيع  
عن الشركة والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك  

و تعديالتها  كافة  مع  الشركة  فيها  تشارك  التي  الشركات  تأسيس  مالحقها  عقود 
قرارات   وتوقيع  الحصص  وشراء  بيع  وقبوله على  واإلفراغ  تعديلها  وقرارات 
الشركاء ومالحق التعديل لشراء وبيع واإلفراغ والتنازل عن حصص في شركات  
أخرى وتمثيل الشركة في الحضور والتوقيع والتصويت وقبول المناصب والمهام  

ات المساهمة العامة أو المقفلة  في الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشرك
فيها   األسهم  والتنازل عن  واإلفراغ  وبيع  الشركة وحق شراء  فيها  تساهم  التي 
وتوقيع العقود الخاصة بالعقارات بيعاً أو شراًء وإتفاقيات القروض مع صناديق  
والضمانات   المالية  والبيوت  والمصارف  الحكومي والبنوك  التمويل  ومؤسسات 

والبيع والكفاالت والرهو إلتزاماتها،  الشركة وتسديد  وفكها وتحصيل حقوق  ن، 
والشراء واإلفراغ وقبوله والضمانات والكفاالت والرهون، وفكها وتحصيل حقوق  
والتسليم   والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واإلستالم  إلتزاماتها،  وتسديد  الشركة 

المناقصات   في  والدخول  والدفع  والقبض  والتأجير  الحسابات  واإلستئجار  وفتح 
السندات والشيكات وكافة   البنوك وإصدار  لدى  واإليداع  واإلعتمادات والسحب 
الخارج   من  والعمال  الموظفين  وإستقدام  التأشيرات  وطلب  التجارية  األوراق 
  وإستخراج االقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها ويجوز لرئيس 

بصالحيات أو إتخاذ    ه ختصاصادود  كيل الغير في حمجلس اإلدارة تفويض وتو
إلغاء التفويض   حق   ، وله حددة  إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال م

 ً كليا أو  جزئياً  التوكيل  التجارة  ،    أو  بوزارة  الشركات  إدارة  لدى  والتوقيع 
والحذف   واإلضافة  والتغييرات  التعديالت  وعمل  العدل  وكاتب  واالستثمار 

 . وتجديد السجالت التجارية واستالمها وشطبها وتغيير أسماء الشركات واستخراج  
 

البنوك  أمام  والتمثيل  اإلدارة  مجلس  إجتماعات  إلى  الدعوة  صالحية  عدا  فيما 
والمؤسسات المالية يتمتع نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ) في حال  

بما في ذلك حق توكيل    تعيينه ( بذات الصالحيات الممنوحة لرئيس مجلس اإلدارة 
الغير بالصالحيات الممنوحة لهما باإلضافة إلى الصالحيات األخرى التي يحددها  

 مجلس اإلدارة . 
من غيرهم ويحدد مكافأته  أومن بين أعضائه    يختاره   أمين سريعين مجلس اإلدارة  

ويختص بتسجيل محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة  
اإل التي  عن هذه  اإلختصاصات األخرى  إلى جانب ممارسة  جتماعات وحفظها 

والعضو المنتدب    ونائبه  ال تزيد مدة رئيس المجلسو  يوكلها إليه مجلس اإلدارة 
عضوية كل منهم في المجلس ويجوز  لى مدة  عضو مجلس اإلدارة عأمين السرو

 :   ( صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر22مادة ) 

 
يجوز له أن يعين ويعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس  
اإلدارة وأي منصب  عضواً منتدباً وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس  

، ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة   تنفيذي بالشركة
 عند غيابه . 

 
إجتماعات   ورئاسة  لإلجتماع  اإلدارة  مجلس  دعوة  للرئيس صالحية  ويكون 

أمام القضاء وهيئات بتمثيل الشركة    مجلس اإلدارة، ويختص رئيس    المجلس 
ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها وهيئات وكتابات العدل    التحكيم والغير

الشرعية   الوكاالت  إصدار  ولهما  الشرطة  وأقسام  المدنية  والحقوق  التحكيم 
وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح  
والتنازل واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة  

قيع عن الشركة والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما  والتو
تعديالتها  كافة  مع  الشركة  فيها  تشارك  التي  الشركات  تأسيس  ذلك عقود  في 
ومالحقها وقرارات تعديلها واإلفراغ وقبوله على بيع وشراء الحصص وتوقيع  

لتنازل عن حصص  قرارات الشركاء ومالحق التعديل لشراء وبيع واإلفراغ وا
وقبول   والتصويت  والتوقيع  الحضور  في  الشركة  وتمثيل  أخرى  في شركات 
المناصب والمهام في الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة  
العامة أو المقفلة التي تساهم فيها الشركة وحق شراء وبيع واإلفراغ والتنازل  

الخاص العقود  وتوقيع  فيها  األسهم  وإتفاقيات  عن  شراًء  أو  بيعاً  بالعقارات  ة 
والمصارف   والبنوك  الحكومي  التمويل  ومؤسسات  صناديق  مع  القروض 
حقوق   وتحصيل  وفكها  والرهون،  والكفاالت  والضمانات  المالية  والبيوت 
والضمانات   وقبوله  واإلفراغ  والشراء  والبيع  إلتزاماتها،  وتسديد  الشركة 

حقوق الشركة وتسديد إلتزاماتها، والبيع   والكفاالت والرهون، وفكها وتحصيل
والقبض  والتأجير  واإلستئجار  والتسليم  واإلستالم  وقبوله  واإلفراغ  والشراء 
والدفع والدخول في المناقصات وفتح الحسابات واإلعتمادات والسحب واإليداع  
وطلب   التجارية  األوراق  وكافة  والشيكات  السندات  وإصدار  البنوك  لدى 

قدام الموظفين والعمال من الخارج وإستخراج االقامات ورخص  التأشيرات وإست 
لرئيس ويجوز  عنها  والتنازل  الكفاالت  ونقل  تفويض   العمل  اإلدارة  مجلس 

بصالحيات أو إتخاذ إجراء أو تصرف معين    هختصاص ا كيل الغير في حدود  وتو
ً  حق ، ولهحددة أو بالقيام بعمل أو أعمال م  أو  إلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا

 ً  .كليا
 
 

البنوك   أمام  إلى إجتماعات مجلس اإلدارة والتمثيل  الدعوة  فيما عدا صالحية 
المنتدب ) في   نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو  يتمتع  المالية  والمؤسسات 
حال تعيينه ( بذات الصالحيات الممنوحة لرئيس مجلس اإلدارة بما في ذلك حق  

بالصالحيات   الغير  األخرى  توكيل  الصالحيات  إلى  باإلضافة  لهما  الممنوحة 
 التي يحددها مجلس اإلدارة . 

اإلدارة   مجلس  سريعين  أعضائه    يختاره  أمين  بين  ويحدد  أومن  غيرهم  من 
مكافأته ويختص بتسجيل محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات  

اإلختصا ممارسة  جانب  إلى  وحفظها  اإلجتماعات  هذه  عن  صات  الصادرة 
اإلدارة مجلس  إليه  يوكلها  التي  المجلسو  األخرى  رئيس  مدة  تزيد    ونائبه  ال 

عضوية كل منهم  لى مدة  عضو مجلس اإلدارة عأمين السروالعضو المنتدب و



بحق من   انتخابهم وللمجلس في أى وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل إعادة
 عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب . 

 

انتخابهم وللمجلس في أى وقت أن يعزلهم أو أياً منهم    في المجلس ويجوز إعادة
سبب غير مشروع أو  دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل ل

 في وقت غير مناسب . 
 

 :  (: دعـوة الجمعيات 32مـادة ) 

 
، وعلى    للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة   أو الخاصة   تنعقد الجمعيات العامة

و  أمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات  
  من رأس المال على األقل   ( %5  )   لجنة المراجعة  أو عدد من المساهمين يمثل

لإلنعقاد   الجمعية  دعوة  الحسابات  لمراجع  ويجوز  بدعوة  إ،  المجلس  يقم  لم  ذا 
خ طلب مراجع الحسابات وتنشر الدعوة  يوما من تاري   30خالل    العامة   الجمعية

صحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل    إلنعقاد الجمعية العامة في 
ً واحد وعشرين ب الميعاد المحدد لإلنعقاد  ومع ذلك يجوز اإلكتفاء   األقل على يوميا

بخطابات مسجلة وترسل    المذكور إلى جميع المساهمين  بتوجيه الدعوة في الميعاد
وذلك خالل    السوق المالية  هيئةو  إلى الوزارة  صورة من الدعوة وجدول األعمال

 .  المدة المحددة للنشر 
 

 :  (: دعـوة الجمعيات 32مـادة ) 

 
، وعلى    للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة   أو الخاصة  تنعقد الجمعيات العامة

أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات  مجلس اإلدارة  
من رأس المال على    (   % 5  )   و لجنة المراجعة  أو عدد من المساهمين يمثلأ

لإلنعقاد    األقل  الجمعية  الحسابات دعوة  لمراجع  ويجوز  المجلس  إ،  يقم  لم  ذا 
وتنشر    يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات  30خالل  العامة  بدعوة الجمعية

في  العامة  الجمعية  إلنعقاد  الرئيسي   الدعوة  المركز  في  توزع  يومية  صحيفة 
لإلنعقاد   المحدد  الميعاد  قبل  علىبعشرة  للشركة  يجوز    األقل   أيام  ذلك  ومع 

الميعاد  في  الدعوة  بتوجيه  المساهمين  اإلكتفاء  جميع  إلى  بخطابات    المذكور 
السوق    هيئةو  ى الوزارةإل  مسجلة وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال

 .   وذلك خالل المدة المحددة للنشر المالية
 

   (: تقارير اللجنة : 43مادة ) 

 
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي  

، وعليها كذلك إعداد    ، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت   يقدمها مراجع الحسابات 
ن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت  أرأيها في شتقرير عن  

وعلى مجلس اإلدارة أن يودع  ،  به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها  
قبل موعد انعقاد الجمعية    ينسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس

وعشرين  ب العامة   ً واحد  من    يوميا كل  لتزويد  األقل  المساهمين على  من  رغب 
 .    بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية 

 

   (: تقارير اللجنة : 43مادة ) 

 
للشركة والتقارير والملحوظات   المالية  القوائم  النظر في  المراجعة  لجنة  على 

، وعليها كذلك    ، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت   التي يقدمها مراجع الحسابات
تقرير عن   الشركة  أرأيها في شإعداد  الداخلية في  الرقابة  نظام  ن مدى كفاية 

وعلى مجلس  ،  وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها  
قبل   الرئيس  الشركة  في مركز  التقرير  كافية من هذا  نسخاً  يودع  أن  اإلدارة 

العامة   الجمعية  انعقاد  لتزويد كل من رغب من  بعشرة  موعد  أيام على األقل 
 .     ساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعيةالم
 

 الوثائق المالية : (: 47مـادة ) 

 
القوائم    للشركة أن يعد  مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية   جب على ي  -

ومركزها المالي عن السنة المالية    ها المالية للشركة  وتقريراً عن نشاط
التقرير    المنقضية هذا  ويضمن  ال.  األرباح    مقترحة الطريقة  لتوزيع 

ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد  
ً بخمسة وأربعين يوم العامة المحدد إلنعقاد الجمعية  .  على األقل  ا

 
ها التنفيذي ومديرها  ورئيس  الشركة   رئيس مجلس إدارة  يجب أن يوقع -

  الشركة   عاله وتودع نسخ منها في مركزأالمالي الوثائق المشار إليها  
الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر إلنعقاد الجمعية  

ً بواحد وعشرين  العامة   . على األقل  يوميا
 

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة   -
  جريدة مراجع الحسابات مالم تنشر في    مجلس اإلدارة وتقرير   وتقرير

يرسل صورة    عليه أيضاً أنو  ،  الرئيسي  الشركة  يومية توزع في مركز
قبل إنعقاد الجمعية    السوق المالية  هيئةومن هذه الوثائق إلى الوزارة  

ً واحد وعشرين ب العامة   .  على األقل  يوميا

 الوثائق المالية : (: 47مـادة ) 

 
مالية  على جب  ي  - سنة  كل  نهاية  في  اإلدارة  يعد   مجلس  أن    للشركة 

نشاط عن  وتقريراً  للشركة   المالية  المالي عن    ها القوائم  ومركزها 
المنقضية  المالية  التقرير    السنة  هذا  ويضمن  ال.    مقترحة الطريقة 

تحت تصرف مراجع   الوثائق  المجلس هذه  األرباح ويضع  لتوزيع 
بخمسة وأربعين   العامة  الحسابات قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعية

ً يوم  .  على األقل  ا
 

ورئيسها التنفيذي ومديرها    الشركة   رئيس مجلس إدارة  يجب أن يوقع  -
  لشركة ا  عاله وتودع نسخ منها في مركزأالمالي الوثائق المشار إليها  

الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر إلنعقاد الجمعية  
 . يام على األقل أبعشرة العامة 

 
على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة   -

  جريدة مراجع الحسابات مالم تنشر في    مجلس اإلدارة وتقرير  وتقرير
مركز  في  توزع  أن و  ،  الرئيسي  الشركة   يومية  أيضاً  يرسل    عليه 

قبل إنعقاد    السوق المالية  هيئةوصورة من هذه الوثائق إلى الوزارة  
 .   يوماً على األقلبخمسة عشر الجمعية العامة 

 

 


