تدعو شركة حلواني إخوان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية
املتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( اإلجتماع األول )
يس ر ر دارة شركة ل ر ر وا رعكة شسعكة رملع كيس ر ر ر ك س ر ر ة كيك كم شلى ض ر ررعة كال ع ك ا عاا كيع دا
كيغ ر مل ريا ( كإلال ع كالول ) ك ق ةملقده ب شررة ا ت اع لى ت ا م كيسر ملا كيسر رنررا وكيً ر دسر د يعم
كألثر ر رًر ر ر ر ررة 1440/12/04ه ك ر ررعك ر ر ر 2019/08/05م بر ر رالر ر رًر ر رردا كير ر ر ر ر ر ر بر ر ر ر رردير ر رً ر ررا ا ر ررد ر ر ر مل ر ررا كير ر ر ر ر ر ر
) ) https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVwوذيك يرًظ ت ادول كألمل ل كيل لت:
 .1كيل عيت مللى اعصاا دارة كإلركة بزي ر ةأس د ل كيش وا د ( )285,714,300ةي ل نععري شلى
( ) 314,285,730ةي ل نععري بنس ا دة  ، %10ب يل لت زي ر ملدر كألنهم د ( )28,571,430نهم
شلى ( )31,428,573نهم مل ط ي دًح أنهم (1نهم يكل  10أنهم) د رعوا ،ملر بأنه نتلم كيزي ر ت
ةأس ك ل مل ط ي ةن را د رغ ( )28,571,430دراعة ةي ل نععري د س ب كألةب ح ك ق  ،وذيك د
أال ادملام ةأس د ل كيش وا ياتً نب دع حام أمل يه واطرع ته ك سلق راا ،ونعف اكعة كال قاا
ير س ة ك يك ة يألنهم بنه يا ادكول يعم ك ا عاا كيع دا يرش وا وك قادي ت سال دس مي كيش وا
يدى د وز كإليدكع ت نه يا ث ة يعم ادكول يلت ا ةيخ كةعق ر ك ا عاا  ،و ت ل واعر وسعة أنهم سةلم
اا اعه ت دحالظا وك د ا اع را كألنهم وا ع بسع كيسعا ثم نلعزع ا ته مللى را كألنهم
ك سلحق ة ير ًحا كل بحسب له س ل دد الالا وز  30يعد د ا ةيخ احديد كألنهم ك اديد
ك سلحقا يكل دس م.
 .2كيل عيت مللى اعديل ك ر ( )7د كيًظ م كألن س يرش وا وك لعرقا ب أس د ل كيش وا  ،وذيك ت ل
ك عك قا مللى كي ًد كألول(.د )
 .3كيل عيت مللى اعديل ك ر ( )8د كيًظ م كألن س يرش وا وك لعرقا ب ألولل ب ت كألنهم(.د )
 .4كيل عيت مللى اعديل ك ر ( )21د كيًظ م كألن س يرش وا وك لعرقا بخل ص ت وص ا ت دارة
كإلركة ( .د )
 .5كيل عيت مللى اعديل ك ر ( )33د كيًظ م كألن س يرش وا وك لعرقا بدملع ك ا عا ت كيع دا(.د )
 .6كيل عيت مللى اعديل ك ر ( )44د كيًظ م كألن س يرش وا وك لعرقا بلاًا ك كاعا(.د )
 .7كيل عيت مللى اعديل ك ر ( )49د كيًظ م كألن س يرش وا وك لعرقا ب يعث ئ ك ياا(.د )
و يح يكل دس م د ك س ة ك قادي ت سال دس مي كيش وا يدى د وز كإليدكع بنه يا ارسا كيلدكول
كيتي اس شال ع ك ا عاا ضعة شال ع ك ا عاا وبحسب كألنظ ا وكيرعكئح ملر بأة أ قاا اساال
ك حضعة إلال ع ك ا عاا انلهي و ت شةعق ر ك ا عاا وأ قاا كيل عيت مللى بًعر ك ا عاا يلح ض ي انلهي
ملًد شنته اًا كيال ز د ز كألصعكت.

ةأس د ل كيش وا
ويكعة شال ع ك ا عاا كيع دا كيغ ر مل ريا صحاح  ،شذك ض ه دس عة ي ثرعة ن
مللى كأل ل  ،و ت ل ملدم كول ل كيً ب يهذك كإلال ع  ،نةلم ملقد شال ع ث ة بعد ن ملا د شنته ك د
كملحدر إلةعق ر كإلال ع كألول  ،ويعلبر كإلال ع كيث ة صحاح شذك ض دس عة ي ثرعة ةبع ةأس ك ل مللى
كأل ل.
ويح يكل دس م اعوال شخص أس ملًه ت ك حضعة ب عاب اعوال سط مللى كال يكعة ملضعك ت دارة
كإلركة أو دعظال ت كيش وا أو ك كرال ة ب قا ركئ ا بع ل ني أو شركةي وأة يكعة د ر ملراه د كيغ ا
كيلا ةيا كي ً ملاا دتى ك ة ك س م دًتس أل د أو شذك ك ة ك س م ل وا أو دؤنسا شملل ةيا أو ش دى
كي ًعك ك س ا أ ,كألشخ ص ك سص يهم بأمل ل كيلعثا ومللى ك س م أو وواره ازويد كيش وا بنسخا د
كيلعوال ل كةعق ر ك ا عاا  ،و ياب مللى ا اع ك س ة  /كيعوال ش ض ة كيهعيا كيعطًاا .
ملر بأنه نر رراكعة بادك ة ك س ر ر ة كيك كم ك سر ررار ة ت سدد ت ادكوالا كيل ر ررعيت مل بعد مللى بًعر ادول
أمل ر ل ك ا عاررا بررد ك د كيس ر ر ر ر ر ملررا كيع ر لر ر ر ر ر صر ر ر ر ر ر ر د يعم ك خ ةة  29ذو كيقعررد 1440ه ك عك 01
أغسر ر ر ررطة 2019م و تى كيس ر ر ر ر ملا كي كبعا د دس ر ر ر ر د يعم كةعق ر ك ا عاا كيع دا كيغ ر مل ريا  ،ون ر ر ر رراكعة
كيتس ر ر ر رراا ررل وكيل ر ر ر ررعي ررت ت س ررددر ر ت ا رردكوالا دلر ر ح دار ر نر ر ا اع ك س ر ر ر ر ر ر ة بر ر ن ر ر ر ررلخ رردكم كي كب كيلر ر لت
()http://tadawulaty.com.sa
ويإلنلالس ة أو ك كنرا ي جى كيلعكصل دع سم لؤوة ك س ة ص.ب 690 :كي دز كيبريدي 21421 :اد أو
ملبر كيه ا ة م 0126366667احعيرا 307أو ملبر كيبريد كإليكتروة  (m.nayta@halwani.com.sa) :ص.ب:
 690كي دز كيبريدي 21421 :اد .
وهللا املوفق،،،

نموذج التوكيل
تاريخ تحريرالتوكيل / / :
/ / :
املو افق
أن ك س م ( اسم املوكل الرباعي)  )............................................( ، .................................................................... /الجنسية
 ،ب عاب هوية شخصية رقم ( )..................................أو ة م كال دا أو اعكز كيسال يغ ر كيسععري ة صادرة من
( ، )..................................بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع مل  /ددي  /ةئةة دارة شركة ل وا
( )...................................ومالك ألسهم عددها (  ).............نهم د أنهم ل وا رعكة شسعكة – ل وا دس ا ددةاا
ك سارا ت كيسال كيلا ةي ت اد ب م ( )4030005702وإنتً رك كلى نص ك ر ( )30د كيًظ م كألن س يرش وا
انني بهذك اوكل ( )...............................................................ياًعب ملني ت ضعة كال ع ك ا عاا كيع دا غ ر كيع ريا
)
وكيذي ناعقد ت ( ًدا كي ر ) ت دديًا اد  ،ك ركا كيع باا كيسععريا ت ا م كيس ملا 06:30دس (
د يعم كإلثً ة 2019/08/05م ك عك  1440/12/04ر
و د وكرله ب يل عيت نا با ملني مللى ك عكضاع ك دةاا ت ادول كألمل ل وغ ر د ك عكضاع كيتي د اط ه ك ا عاا
كيع دا يرل عيت ملريه  ،وكيلع اع نا با ملني مللى ك ا كيق كةكت وك ستًدكت ك لعرقا بهذه كالال مل ت ويعبر ذك كيلعوال
ن ةي ك الععل يهذك كالال ع أو كي كال ع ال يؤال كياه.
إسم موقع التوكيل
صفة موقع التوكيل

رقم السجل املدني ملوقع التوكيل أو ( رقم اإلقامة أو
جوازالسفرلغيرالسعوديين)

ً
ً
توقيع املوكل ( باالضافة الى الختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا معنويا) :

تعديالت النظامي األساس ي لشركة حلواني إخوان
رقم

نص املادة الحالي قبل التعديل

نص املادة بعد التعديل

املادة
رأس مال الشركة:

مادة

رأس مال الشركة:

()7

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائتين وخمسة وثمانون حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثالثمائة وأربعة عشر
مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف وثالثمائة مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة
( )285,714,300ريال مقسم إلى ( )28.571.430وثالثون ( )314,285,730ريال سعودي مقسم إلى
سهم ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وواحد ( )31,428,573واحد وثالثون مليون وأربعمائة
وسبعون ألف وأربعمائة وثالثون سهم اسمي متساوية وثمانية وعشرين ألف وخمسمائة وثالثة وسبعين
القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10ريال سعودي سهم اسمي متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة
وجميعها أسهم عادية نقدية.

( )10ريال سعودي و جميعها أسهم عادية نقدية.

مادة

األكتتاب في األسهم:

األكتتاب في األسهم:

()8

أكتتب املساهمون في كامل اسهم رأس املال البالغة أكتتب املؤسسون واملساهمون بجميع أسهم الشركة
( )28,571,430ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ودفعوا قيمتها بالكامل.
وواحد وسبعون الف واربعمائة وثالثون سهما
مدفوعة بالكامل
إختصاصات و صالحيات مجلس اإلدارة:

مادة

إختصاصات و صالحيات مجلس اإلدارة:

()21

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعيات العامة  ،مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعيات العامة ،
يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في
إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل اململكة إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل اململكة
وخارجها وذلك في ما عدا ما استثنى بنص خاص في وخارجها وذلك في ما عدا ما استثنى بنص خاص في
نظام الشركات أو نظام الشركة األساس من اعمال أو نظام الشركات أو نظام الشركة األساس من اعمال
تصرفات تدخل في اختصاص الجمعيه العامة ويكون أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعيه العامة
ً
ً
للمجلس أيضا في حدود اختصاصه وصالحياته ويكون للمجلس أيضا في حدود اختصاصه
ً
ً
وسلطاته أن يوكل او يفوض واحدا من اعضائه أو من وصالحياته وسلطاته أن يوكل او يفوض واحدا من

الغير في مباشرة بعض اعماله او عمل أو اعمال اعضائه أو من الغير في مباشرة بعض اعماله او عمل
معينة أو اجراء أو تصرف معين له الغاء هذا أو اعمال معينة أو اجراء أو تصرف معين له الغاء
التفويض او التوكيل وملجلس اإلدارة على سبيل املثال هذا التفويض او التوكيل وملجلس اإلدارة على سبيل
ال الحصر تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير  ،املثال ال الحصر تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير
والجهات الحكومية والخاصة  ،وهيئات ولجان  ،والجهات الحكومية والخاصة و يمثل رئيس مجلس
التحكيم وكافة الجهات والهيئات الخاصة والشركات اإلدارة الشركة أمام القضاء و هيئات التحكيم و
واملؤسسات على اختالف أنواعها  ،والدخول في الغير و لرئيس املجلس بقرار مكتوب أن يفوض
املنافسات الحكومية والخاصة والقبض والتسديد بعض صالحيته إلى غيره من أعضاء املجلس أو من
واإلقرار واإلنكار واملطالبة واملدافعة واملرافعة الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة .كما للمجلس
واملخاصمة واملخالصة والصلح وقبول األحكام ونفيها حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق
والتحكيم عن الشركة  ،وطلب تنفيذ األحكام واملستندات بما في ذلك دون حصر عقود التأسيس
ومعارضتها وقبض مايحصل من التنفيذ  ،كما واألنظمة األساسية للشركات التي تشترك فيها
للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل
واملستندات بما في ذلك دون حصر عقود التأسيس وقرارات الشركاء بما فيها زيادة رأس املال وخفضه
واألنظمة األساسية للشركات التي تشترك فيها الشركة وبيع وشراء الحصص والتنازل والتوقيع على
مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل وقرارات االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات
الشركاء بما فيها زيادة رأس املال وخفضه وبيع وشراء الرسمية  ،وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات
الحصص والتنازل والتوقيع على االتفاقيات والكفاالت واصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن
والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية  ،الشركة  ،والبيع والشراء واالفراغ وقبوله والرهن
وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت وفك الرهن واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير
واصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة  ،والبيع والقبض والدفع وبيع وشراء األسهم والحصص في
والشراء واالفراغ وقبوله والرهن وفك الرهن الشركات التي تملك فيه الشركة وشراء األسهم و
واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض الحصص في الشركات أخرى وحضور جمعيات
والدفع وبيع وشراء األسهم والحصص في الشركات الشركاء والجمعيات العامة فيها والتصويت على
التي تملك فيه الشركة وشراء األسهم و الحصص في قراراتها وتسجيل االعتراضات والتحفظات  ،واجراء
الشركات أخرى وحضور جمعيات الشركاء كل مايلزم للشركات التي تستثمر فيها الشركة أو
والجمعيات العامة فيها والتصويت على قراراتها تشترك فيها من تعديل ودمج وتصفية وشراء وبيع
وتسجيل االعتراضات والتحفظات  ،واجراء كل مايلزم

للشركات التي تستثمر فيها الشركة أو تشترك فيها من وتنازل وتعيين املدراء واملوظفين وعزلهم وتحديد
تعديل ودمج وتصفية وشراء وبيع وتنازل وتعيين أجورهم ومكافآتهم.
املدراء واملوظفين وعزلهم وتحديد أجورهم كما له فتح الحسابات و االعتمادات والسحب
ومكافآتهم.
واإليداع لدى البنوك وتفويض الغير فيها واعتماد
كما له فتح الحسابات و االعتمادات والسحب السحب واإليداع اإللكتروني لدى البنوك وتفويض
واإليداع لدى البنوك وتفويض الغير فيها واعتماد الغير فيها  ،وإصدار الضمانات املصرفية والتوقيع
السحب واإليداع اإللكتروني لدى البنوك وتفويض على كافة األوراق و املستندات والشيكات وكافة
الغير فيها  ،وإصدار الضمانات املصرفية والتوقيع املعامالت املصرفية بما فيها السندات ألمر  ،وفتح
على كافة األوراق و املستندات والشيكات وكافة املحافظ اإلستثمارية وقفلها واملناقلة بين املحافظ
املعامالت املصرفية بما فيها السندات ألمر  ،وفتح اإلستثمارية وبيع وشراء األسهم و األوراق املالية ،
املحافظ اإلستثمارية وقفلها واملناقلة بين املحافظ كما له تعيين املوظفين والعمال وعزلهم  ،وطلب
اإلستثمارية وبيع وشراء األسهم و األوراق املالية  ،كما تأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج اململكة
له تعيين املوظفين والعمال وعزلهم  ،وطلب تأشيرات  ،والتعاقد معهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم
واستقدام األيدي العاملة من خارج اململكة  ،واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها.
والتعاقد معهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم وملجلس اإلدارة عقد القروض مهما كان نوعها من
واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها.
صناديق ومؤسسات وهيئات التمويل الحكومي مهما
وملجلس اإلدارة عقد القروض مهما كان نوعها من بلغت قيمة القرض ومدتها وبما اليتجاوز آجالها نهاية
صناديق ومؤسسات وهيئات التمويل الحكومي مهما مدة الشركة  ،وله عقد القروض مهما كان نوعها من
بلغت قيمة القرض ومدتها وبما اليتجاوز آجالها نهاية املصارف والبنوك التجارية وبيوتات وهيئات التمويل
مدة الشركة  ،وله عقد القروض مهما كان نوعها من وشركات اإلئتمان مهما كان نوعها ومهما بلغت قيمة
املصارف والبنوك التجارية وبيوتات وهيئات التمويل القروض ومدتها وبما اليتجاوز آجالها نهاية مدة
وشركات اإلئتمان مهما كان نوعها ومهما بلغت قيمة الشركة ولها في الحاالت أعاله تقديم الضمانات مهما
القروض ومدتها وبما اليتجاوز آجالها نهاية مدة كان نوعها مع مراعاة الشروط التالية :
الشركة ولها في الحاالت أعاله تقديم الضمانات مهما  .3ان يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام
كان نوعها مع مراعاة الشروط التالية :
القرض وكيفية سداده.
 .1ان يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام  .4ان يراعى في شروط القرض و الضمانات املقدمة
القرض وكيفية سداده.

له عدم اإلضرار بمصالح الشركة.

 .2ان يراعى في شروط القرض و الضمانات املقدمة ويجوز ملجلس اإلدارة ابراء مديني الشركة من
له عدم اإلضرار بمصالح الشركة .

التزاماتهم اذا صدر حكم قضائي او قرار من سلطة

ويجوز ملجلس اإلدارة ابراء مديني الشركة من مختصة في ذلك  ،أو في الحاالت التي يقدرها املجلس
التزاماتهم اذا صدر حكم قضائي او قرار من سلطة وحسب رؤيته ومنها عدم جدوى املطالبة بهذه
مختصة في ذلك  ،أو في الحاالت التي يقدرها املجلس اإللتزامات أو اذا كانت كلفة املطالبة اعلى من
وحسب رؤيته ومنها عدم جدوى املطالبة بهذه تحصيل االلتزام وغيرها من الحاالت.
اإللتزامات أو اذا كانت كلفة املطالبة اعلى من وملجلس اإلدارة الدخول في أي استثمارات تراها
تحصيل االلتزام وغيرها من الحاالت.
لصالح الشركة بما فيها شراء العقارات و األراض ي
وملجلس اإلدارة الدخول في أي استثمارات تراها واألصول الثابتة واملنقولة وبيعها ورهنها وتقديهما
لصالح الشركة بما فيها شراء العقارات و األراض ي ضمانات وفك الرهن واالفراغ واالستالم والتسليم و
واألصول الثابتة واملنقولة وبيعها ورهنها وتقديهما االستئجار والتأجير.
ضمانات وفك الرهن واالفراغ واالستالم والتسليم و وملجلس اإلدارة تقديم الدعم املالي ألي من الشركات
االستئجار والتأجير.
التابعة أو الزميلة وكذلك الشركات التي تشارك فيها
وملجلس اإلدارة تقديم الدعم املالي ألي من الشركات الشركة بالقيمة والطريقة التي يراها املجلس اضافة
التابعة أو الزميلة وكذلك الشركات التي تشارك فيها الى انه ملجلس اإلدارة تقديم الضمانات للقروض و
الشركة بالقيمة والطريقة التي يراها املجلس اضافة التسهيالت االئتمانية بمختلف أنواعها التي تحصل
الى انه ملجلس اإلدارة تقديم الضمانات للقروض و عليها أي من الشركات التابعة أو الزميلة او الشركات
التسهيالت االئتمانية بمختلف أنواعها التي تحصل التي تشارك فيها بشرط ان يقدم الشركاء في هذه
عليها أي من الشركات التابعة أو الزميلة او الشركات الشركات الدعم املالي والضمانات كل حسب نسبة
التي تشارك فيها بشرط ان يقدم الشركاء في هذه ملكيته.
الشركات الدعم املالي والضمانات كل حسب نسبة
ملكيته.

دعوة الجمعيات العامة:

مادة

دعوة الجمعيات العامة:

()33

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من
مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو
الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع
الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين

يمثل خمسة ( )%5في املائة من رأس املال على األقل ،يمثل خمسة ( )%5في املائة من رأس املال على األقل،
ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد اذا ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد اذا
ً
ً
لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثون يوما من لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثون يوما
طلب مراجع الحسابات

من طلب مراجع الحسابات

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة
يومية توزع في املنطقة التي بها املركز الرئيس ي يومية توزع في املنطقة التي بها املركز الرئيس ي
للشركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بعشرة ( )10أيام للشركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بواحد وعشرون
على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال ،ومع (ً )21
يوما على األقل وتشتمل الدعوة على جدول
ذلك يجوز االكتفاء بتوجية الدعوة في امليعاد املذكور األعمال ،ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجية الدعوة في
من خالل موقع السوق املالية (تداول) وترسل صورة امليعاد املذكور من خالل موقع السوق املالية (تداول)
من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة
واالستثمار وكذلك إلى الهيئة خالل املدة املحددة التجارة واالستثمار وكذلك إلى الهيئة خالل املدة
للنشر.

املحددة للنشر.

مادة

لجنة املراجعة:

لجنة املراجعة:

()44

على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية للشركة على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية للشركة
والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات
 ،وابداء مرئياتها حيالها ان وجدت  ،وعليها كذلك  ،وابداء مرئياتها حيالها ان وجدت  ،وعليها كذلك
اعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام اعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام
الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من اعمال الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من اعمال
أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .

أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .

ً
ً
وعلى مجلس اإلجارة أن يودع نسخا كافية من هذا وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا
التقرير في مركز الشركة الرئيس ي قبل موعد انعقاد التقرير في مركز الشركة الرئيس ي قبل موعد انعقاد
الجمعية العامة بعشرة ايام على األقل لتزويد كل من الجمعية العامة بواحد وعشرون(ً )21
يوما على
رغب من املساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير اثناء األقل لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه
انعقاد الجمعية .

ويتلى التقرير اثناء انعقاد الجمعية .

الوثائق املالية :

مادة

الوثائق املالية :

()49

 .1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية  .1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية
ً
ً
أن يعد القوائم املالية للشركة وتقريرا عن
أن يعد القوائم املالية للشركة وتقريرا عن نشاط
الشركة ومركزها املالي عن السنة املنقضية
ٌ
ويضمن هذا التقرير الطريقة املقترحة لتوزيع

نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة
ٌ
ويضمن هذا التقرير الطريقة املقترحة
املنقضية

األرباح .ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف

لتوزيع األرباح .ويضع املجلس هذه الوثائق تحت

مراجع الحسابات قبل املوعد املقرر النعقاد
ً
الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما على األقل.

تصرف مراجع الحسابات قبل املوعد املقرر
ً
النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما

 .2يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها

على األقل.

التنفيذي و مديرها املالي الوثائق املشار إليها في  .2يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها
الفقرة ( )1من هذه املادة وتودع نسخ منها في

التنفيذي و مديرها املالي الوثائق املشار إليها في

املركز الرئيس ي للشركة تحت تصرف املساهمين

الفقرة ( )1من هذه املادة وتودع نسخ منها في

قبل املوعد املقرر النعقاد الجمعية العامة

املركز الرئيس ي للشركة تحت تصرف املساهمين

بعشرة أيام على األقل .

قبل املوعد املقرر النعقاد الجمعية العامة
بواحد وعشرون (ً )21
يوما على األقل .

 .3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين

بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة  .3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين
،وتقرير مراجع الحسابات  ،مالم تنشر في

بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة

صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس

،وتقرير مراجع الحسابات  ،مالم تنشر في

وعليه أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة

صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس

التجارة واالستثمار وهيئة السوق املالية وذلك
ً
قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما

وعليه أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة

على األقل.

التجارة واالستثمار وهيئة السوق املالية وذلك
ً
قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما
على األقل.

