
 جـدول أعمـال الجمعیـة العمومیـة الغیر العادیـة  

  2020د�سمـبر  31عـن السنـة المالیـة المنتهیـة فـي 

 لشر�ـة ال�حر�ـن األولـى للتطـو�ر العقـاري (ش.م.ك)

 :لتص�ح على النحو التالي �النظام األساسي )46( رقمتعدیل المادة  .1

 قبل التعدیل :المادة نص 

 - الصاف�ة على الوجه التالي:توزع األر�اح  

%) عشرة �المائة تخصص لحساب اإلحت�اطي اإلج�اري، و�جوز للجمع�ة العامة وقف اإلقتطاع إذا زاد اإلحت�اطي اإلج�اري 10�قتطع ( -1

 عن نصف رأس مال الشر�ة. 

 %) تخصص لحساب مؤسسة الكو�ت للتقدم العلمي.1�قتطع ( -2

إلخت�اري �قترحها مجلس اإلدارة وتوافق عل�ه الجمع�ة العامة و�وقف هذا اإلقتطاع  �قتطع نس�ة مئو�ة تخصص لحساب اإلحت�اطي ا -3

 �قرار من الجمع�ة العاد�ة بناءعلى إقتراح مجلس اإلدارة. 

�قتطع جزء من األر�اح بناء على إقتراح مجلس اإلدارة وتقرره الجمع�ة العامة لمواجهة اإللتزامات المترت�ة على الشر�ة �موجب قوانین  -4

 عمل وال �حوز توز�ع هذه األموال على المساهمین. ال

لمائة للمساهمین �حددها مجلس اإلدارة وتقرها الجمع�ة  في اخمسة    )  %  5  (  �قتطع المبلغ الالزم لتوز�ع حصة أولى من األر�اح قدرها -5

 .العامة

تقرره   -6 �عد ماتقدم مبلغ  العاد�ة �حیث الیز�د عن (�قتطع  العامة  ال�اقي �خصص لمكافأة مجلس  %) عشرة  10الجمع�ة  �المائة من 

 اإلدارة. 

یوزع ال�اقي من األر�اح �عد ذلك على المساهمین �حصة إضاف�ه في األر�اح أو یرحل بناء على إقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة  -7

 احت�اطي عام أو مال لإلستهالك غیر عادیین. ل المقبلة أو �خصص إلنشاء ما 

 �عد التعدیل :المادة نص 

 - األر�اح الصاف�ة على الوجه التالي: توزع

إذا زاد اإلحت�اطي  10�قتطع ( -1 العامة وقف اإلقتطاع  �المائة تخصص لحساب اإلحت�اطي اإلج�اري، و�جوز للجمع�ة  %) عشرة 

 اإلج�اري عن نصف رأس مال الشر�ة.

 %) تخصص لحساب مؤسسة الكو�ت للتقدم العلمي.1�قتطع ( -2

لحساب اإلحت�اطي اإلخت�اري �قترحها مجلس اإلدارة وتوافق عل�ه الجمع�ة العامة و�وقف هذا اإلقتطاع  �قتطع نس�ة مئو�ة تخصص   -3

 �قرار من الجمع�ة العاد�ة بناءعلى إقتراح مجلس اإلدارة. 



بناء على إقتراح مجلس اإلدارة وتقرره الجمع�ة العامة لمواجهة اإللتزامات المترت�ة على الشر� -4 ة �موجب �قتطع جزء من األر�اح 

 قوانین العمل وال �حوز توز�ع هذه األموال على المساهمین. 

 .�قتطع المبلغ الالزم لتوز�ع حصة أولى من األر�اح للمساهمین �حددها مجلس اإلدارة وتقرها الجمع�ة العامة -5

ي �خصص لمكافأة مجلس  %) عشرة �المائة من ال�اق10�قتطع �عد ماتقدم مبلغ تقرره الجمع�ة العامة العاد�ة �حیث الیز�د عن (  -6

 اإلدارة. 

یوزع ال�اقي من األر�اح �عد ذلك على المساهمین �حصة إضاف�ه في األر�اح أو یرحل بناء على إقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة  -7

 المقبلة أو �خصص إلنشاء مال احت�اطي عام أو مال لإلستهالك غیر عادیین. 

 

 :   افةـــــــــإض .2
من النظام األساسي للشر�ة �كون نصها على النحو التالي :" �جوز للشر�ة بناًء على  46) للمادة  8الفقرة ( الموافقة على إضافة 

اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمع�ة العامة العاد�ة توز�ع أر�اح مرحل�ة �شكل نصف أو ر�ع سنوي، �ما �جوز أن یتم التفو�ض 
إلدارة بتوز�ع األر�اح �شكل نصف أو ر�ع سنوي على أن �كون هذا التوز�ع من أر�اح  المسبق من الجمع�ة العامة العاد�ة لمجلس ا

 حق�ق�ة وفقًا للم�ادئ المحاسب�ة المتعارف علیها دون المساس برأس المال المدفوع للشر�ة 

 

 لتص�ح على النحو التالي: ) من النظام األساسي للشر�ة52تعدیل المادة رقم ( .3

 النص قبل التعدیل :

وتعدیالته والئحته التنفیذ�ة في �ل ما لم یرد �شأنه نص خاص    2012لسنة    25أحكام قانون الشر�ات التجار�ة رقم    " تطبق

 في عقد التأس�س أو النظام في هذا النظام ".

 النص �عد التعدیل :

لم یرد �شأنه نص خاص  وتعدیالته والئحته التنفیذ�ة في �ل ما    2016لسنة    1" تطبق أحكام قانون الشر�ات التجار�ة رقم  

 . في عقد التأس�س أو النظام في هذا النظام

 

 

 

 ولید أحمد الخاجه 

 رئ�س مجلس اإلدارة 


