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  الباب األول

   الشركة تأسیس يف
  

  ):١(مادة 

وق  انون  م وتعدیالت  ھ ٩٧لس  نة ) ٢٢(طبق  ا ألحك  ام ق  انون الش  ركات التجاری  ة رق  م ھ  ذه الش  ركة تأسس  ت 
م ٢٠٠٦لس نة  ) ٢٨٧(  رق مو )٩٧(مجل س ال وزراء رق م  يوھ ذا النظ ام وطبق ا لق رار االستثمار  النافذ

المس اھمة ورأس  وتع دیللھاتف النقال إلى شركة مس اھمة یمنی ة بشأن الموافقة على تحویل یمن موبایل ل
  .بین مالكي األسھم حسب األحكام المبینة فیما بعد  المال في یمن موبایل

  ): ٢(مادة 

  ).شركة مساھمة یمنیة (للھاتف النقال شركة یمن موبایل : اسم الشركة ھو 
  ):٣(مادة 

  :أغراض ھذه الشركة
تش   غیل واس   تخدام وص   یانة ش   بكة عام   ة وخ   دمات الھ   اتف النق   ال ف   ي ام   تالك و إنش   اء  و إدارة و .١

 .الجمھوریة الیمنیة
تشیید وامتالك وتشغیل كافة أجھزة ومحطات ومرافق االتص االت بمختل ف أنواعھ ا  تس تخدم لت وفیر  .٢

 .خدمات الھاتف النقال  وأي أعمال أو مھام أخرى لھا صلة بأغراض الشركة 
ة بھ ا بم ا ف ي ذل ك قن وات مباش رة ومح الت مبیع ات مباش رة وغی ر إقامة شبكة توزیع مباشرة خاص  .٣

 .مباشرة ونقاط تجزئة 
 .توفیر خدمات للھاتف النقال وخدمات القیمة المضافة ذات الصلة للعمالء  .٤
إقامة نقاط ربط إرسال عبر قنواتھا الخاصة باإلرسال أو عب ر اس تئجار قن وات إرس ال م ن المؤسس ة  .٥

 .العامة لالتصاالت
كافة خدمات الھاتف النقال في الجمھوریة  وتشمل على سبیل المثال ال الحصر الخدمات التالی ة تقدیم  .٦

: 
  .خدمات االتصال الصوتیة . أ 

  .خدمات تراسل المعطیات واالنترنت . ب 
  .  SMSخدمة الرسائل القصیرة . ج 
  . MMSخدمة الرسائل متعددة الوسائط . د 

  . PTTخدمة النداء الصوتي . ھـ 
الخدمات والخصائص الرقمیة اإلضافیة مثل خاصیة االنتظار ، حجز المكالمة ، تحویل المكالمة ، . و

  .وأي خدمات أخرى مستقبالَ .. إظھار الرقم ، خدمة النقل المرئي المباشر ، 
رب ط ش  بكتھا م ع أي ش  بكة م  رخص لھ ا أو معتم  دة  ف ي الجمھوری  ة الیمنی  ة أو ف ي الخ  ارج بموج  ب  .٧

  .ئیة تحدد مھام والتزامات كل طرف اتفاقیات ربط ثنا
العمل عل ى تط ویر خ دماتھا وش بكاتھا و أنظمتھ ا وف ق اح دث التقنی ات العالمی ة ، والعم ل عل ى نش ر  .٨

  ) مساھمة یمنیة   شركة (النظام األساسي لشركة یمن موبایل للھاتف النقال  
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  .الخدمة في كافة أنحاء الجمھوریة بجودة عالیة ووفق خططھا وبرامجھا وإمكانیاتھا 
م وتحق  ق أغراض  ھا وف  ي كاف  ة للش  ركة الح  ق باس  تیراد جمی  ع اآلالت والمع  دات واألدوات الت  ي تخ  د .٩

 .المجاالت المكملة ألوجھ نشاطھا وإدارتھا وتسویق منتجاتھا والتعامل في بیعھا وشرائھا 
 .للشركة الحق في امتالك األصول الثابتة والمنقولة لتحقیق أغراضھا  .١٠
ا تقدم الشركة خدمات الھاتف النقال بأي من أنظمة الھ اتف النق ال المعتم دة عالمی اً ویج وز لھ  .١١

 .الجمع في تقدیم الخدمة بین أكثر من نظام متى ما رأت ذلك لصالح المساھمین والمشتركین 
للشركة الحق في الحصول على المزایا واإلعفاءات لجمیع مش اریعھا طبق ا لق انون االس تثمار  .١٢

  النافذ  والقوانین النافذة ذات العالقة 
عالم  ات المتعلق  ة بھ  ا ض  من نش  اطھا للش  ركة الح  ق بالقی  ام ب  التوكیالت التجاری  ة وام  تالك ال .١٣

الرئیسي ولھا الحق في التصنیع لألجھزة والمنتجات التي یتطلبھا ذلك النشاط منف ردة أو باالتف اق م ع 
 . شركات مصنعة في مجال االتصاالت یمنیة أو أجنبیة 

 اللشركة الحق في ممارسة أي نشاط تجاري أو خدمي یخدم أھدافھا  ولھا الحق  بان یكون لھ .١٤
ص  لحة م  ع الھیئ  ات والش  ركات الت  ي ت  زاول أعم  االً ش  بیھًة بإعمالھ  ا بم  ا ف  ي ذل  ك االس  تثمار محلی  اً م

وخارجیاً كما یجوز لھا أن تشترك بأي وجھ من الوج وه م ع الش ركات والھیئ ات الم ذكورة أو تن دمج 
  .بھا  افیھا أو تشتریھا أو تلحقھ

  ):٤(مادة 

ف  روع و لمجل س إدارة الش ركة إنش اء  ن ة ص نعاء ویج  وزیك ون مرك ز الش ركة ومحلھ ا الق  انوني ف ي مدی
  . مكاتب و توكیالت في الجمھوریة الیمنیة أو في الخارج

  ):٥(مادة 

المدة المحددة لھذه الشركة ھ ي خمس ون عام ا ابت داء م ن ت اریخ ص دور ق رار وزی ر الص ناعة والتج ارة 
  .بقرار مماثل  بالترخیص بتأسیس الشركة ، وكل تمدید لمدة الشركة یجب أن یعتمد
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  الباب الثــــاني
   والسندات واألسھم الشركة رأسمال يف

  ):٦(مادة 

واثن  ین  نلایر فق  ط  ثالث  ة وأربع  ین ملی  ار وم  ائتی)٤٣.٢٦٢.٠٠٠.٠٠٠(رأس م  ال الش  ركة بمبل  غ ح  دد 
س  تة وثم  انین ملی  ون وخمس  مائة وأربع  ة  )  ٨٦.٥٢٤.٠٠٠( وزع  ة عل  ى  وس  تین ملی  ون لایر یمن  ي م

   .خمسمائة لایر وجمیع أسھم الشركة أسھم عینیة )  ٥٠٠ (ألف سھم  قیمة كل سھم وعشرین 
  ):٧(مادة 

م ن األس ھم المكون ة ل رأس م ال )  % ٧٦.٣٩ (اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسیس  في نس بة   . أ
ت  وذلك العام  للمواطنین و الشركات الخاصة وموظفي االتصاال باتتكالل%) ٢٣.٦١   ( الشركة و نسبة

  -: محدد أدناه  وفقاً للبیانات المحددة في الجدول ال

النسبة    )لایر ( قیمة األسھم   عدد األسھم  المساھمــــــــــــــــــــون  م
%  

٢٥.٦٥٢.٨٤١.٠٠٠٥٩.٣  ٥١.٣٠٥.٦٨٢  المؤسسة العامة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة  ١
٠%  

٤.٥٠  ١.٩٤٨.٠١٠.٠٠٠ ٣.٨٩٦.٠٢٠  الھیئة العامة للتأمینات والمعاشات  ٢
% 

٣.٢٥  ١.٤٠٥.١١٠.٠٠٠ ٢.٨١٠.٢٢٠ المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة  ٣
% 

١.١٦  ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ١.٠٠٠.٠٠٠  المؤسسة االقتصادیة الیمنیة  ٤
% 

٣.١٧  ١.٣٧٠.٢٦١.٠٠٠ ٢.٧٤٠.٥٢٢  صندوق التقاعد والضمان االجتماعي لوزارة الدفاع  ٥
% 

٢.١٦  ٩٣٦.٤٩٠.٠٠٠ ١.٨٧٢.٩٨٠  الجتماعي لوزارة الداخلیةصندوق التقاعد والضمان ا  ٦
%  

٢.٨٥  ١.٢٣٣.٩٤٩.٠٠٠ ٢.٤٦٧.٨٩٨  صندوق التوفیر البریدي  ٧
% 

٤.٧٠  ٢.٠٣٤.٧٢٣  ٤.٠٦٩.٤٤٦  موظفي الوزارة والجھات التابعة لھا  ٨
%  

٩  
المواطنین والشركات الخاصة وصندوق النشء للشباب 

  والریاضة
  بموجب العقد صندوق النشء للشباب والریاضة

١٥.٧٩٥.٩٩
٢  

٥٦٥.٢٤٠  

٧.٨٩٧.٩٩٦  
٢٨٢.٦٢٠.٠٠٠  

١٨.٢
٦%  

٠.٦٥
%  

اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
  ي

٨٦.٥٢٤.٠٠
٠  

٤٣.٢٦٢.٠٠٠.٠٠
١٠٠  ٠  

 
ت وش الش  رق  ش  ركة دیلی وت(واف ق المؤسس ون عل  ى التقری ر المق دم م  ن المحاس ب الق انوني   .ب 

ووفقاً لذلك اعتمد المؤسسون قیمة األسھم العینیة التي دخلت ف ي تك وین رأس مال ) األوسط  وشریكھ 
حس  ب التقری  ر المع  د م  ن قب  ل المحاس  ب الق  انوني ) یم  ن موبای  ل(الش  ركة م  ن  أص  ول وتجھی  زات 

  . عقد التأسیس و ھذا النظاموالمرفق نسخھ  منھ والذي یعد جزء ال یتجزأ من 



٤  )لایر 43.262.000.000(برأس مال قدره ) شركة مساھمة یمنیة (النظام األساسي لشركة یمن موبایل  للھاتف النقال  

تعتبر المؤسسة العام ة لالتص االت الس لكیة والالس لكیة مس ئولة مس ئولیة كامل ة ع ن ص حة األص ول  .  ج
  .المشار إلیھا في تقریر المحاسب القانوني 

باس تثناء المؤسس ة ( اتفق المؤسسون  على أن یتم تورید قیمة األسھم النقدیة الخاصــة  بكل مؤسس .   د
ساب المؤسسة العامة لالتصاالت ل دى البن ك المرك زي الیمن ي  إلى ح) العامة لالتصاالت والموظفین 

أما مصاریف اإلصدار فیتم توریدھا إلى حساب خاص لدى  بنك التسلیف التعاوني الزراع ي ویلت زم 
م ن قیم ة الس ھم بمبل غ عش رة % )  ٢( كل مؤسس بتورید قیمة أس ھمھ ومص اریف اإلص دار بنس بة 

ماع دا المؤسس ة العام ة لالتص االت ف ان  عق د التأس یسع عل ى ل أسبوع من التوقیلایر عن السھم خال
قیمة أسھمھا عینیة وعلیھ ا توری د مص اریف اإلص دار الخاص ة بأس ھمھا واس ھم م وظفي االتص االت  
فقط بعد احتساب ما قدمتھ من مص اریف التأس یس إل ى حس اب مص اریف اإلص دار بالمؤسس ین ل دى 

  .البنك المذكور أعاله  
ون عل ى أن ی تم االكتت اب الع ام ل دى البن وك الم ذكورة أدن اه واق ر المؤسس ون  العق ود اتف ق المؤسس . ھـ 

  -:المبرمة مع تلك البنوك  وھي
  .البنك الیمني لإلنشاء والتعمیر. ١    
  .البنك األھلي الیمني . ٢    
  .بنك التسلیف التعاوني الزراعي . ٣    
قدی ة الت ي س یدفعھا المكتتب ون والمودع ة ل دیھا ف ي ال یحق للبنوك المذكورة تسلیم مب الغ المس اھمة الن. و 

حساب الشركة تحت التأسیس إال لمجلس إدارة الشركة بعد استكمال إجراءات التأسیس ، وعلى مجلس 
إدارة الشركة  إعادة  الفارق المستحق للمؤسسة العامة لالتصاالت  وبما یغطي قیمة األصول المقدمة 

لمستحق للمؤسسة إلى حساب المؤسس ة العام ة لالتص االت بع د تس لیم منھا كاملة  ویتم تورید الفارق ا
المؤسس  ة العام  ة  لالتص  االت لمجل  س إدارة الش  ركة جمی  ع تل  ك األص  ول  الت  ي دخل  ت ف  ي تقری  ر 

  المحاسب القانوني  ونقل ملكیتھا للشركة طبقاً للقانون 
  ):٨(مادة 

  .في راس مالھا  ال یجوز للمساھم أن یطالب باسترداد ما دفعھ للشركة كحصة
  ):٩(مادة 

  .جمیع األسھم اسمیة ولیس لحاملھا حتى تستكمل إجراءات تأسیس الشركة  تكون
  

  ):١٠(مادة 

تستخرج األسھم م ن س جل ذي قس ائم وتعط ي أرقام ا مسلس لة ویوق ع علیھ ا عض وان م ن مجل س اإلدارة 
رار الم رخص بتأس یس وتختم بختم الش ركة ، ویج ب أن یتض من الس ھم عل ى األخ ص ت اریخ ص دور الق 

الشركة وتاریخ نشره بالجریدة الرسمیة وقیمة راس الم ال ومرك ز الش ركة وع دد األس ھم الم وزع علیھ ا 
وتك ون  وغرض الشركة العام ومدتھا ویكون لألسھم قسائم أرباح مسلسلة مشتملة أیضا على رقم الس ھم 

 وتخض عالش ركة حق وق متس اویة  أس ھمالتي تصدرھا الشركة للمس اھمین  قابل ة للت داول ولجمی ع  األسھم
   .حجة على حاملھا  األسھماللتزامات متساویة ویكون للبیانات التي تثبتھا الشركة على تلك 

  ):١١(مادة 

تنتقل ملكیة األسھم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص یطل ق علی ھ س جل نق ل ملكی ة األس ھم وذل ك بع د 
تنازل إلیھ ، وللشركة الح ق ف ي أن تطل ب التص دیق عل ى توقی ع تقدیم إقرار موقع علیھ من المتنازل والم

الط رفین وإثب  ات أھلیتھم ا ب  الطرق القانونی ة ویتب  ع نف س األس  لوب ف ي ح  ال انتق ال ملكی  ة األس ھم بط  رق 
اإلرث أو الوصیة ، یطالب أصحاب العالقة حسب مقتضى الح ال ویوق ع اثن ان م ن مجل س اإلدارة عل ى 

  .سھم في سجل نقل الملكیة الشھادات المثبتة بقید األ
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  ):١٢(مادة 

القوائم المالی ة  ع ن س نة مالی ة ال تق ل ع ن اثن ا قبل نشر  النقدیة والعینیة  ال یجوز تداول أسھم المؤسسین
  .تاریخ تأسیس الشركة من  عشر شھر

  ):١٣(مادة 

  .رأس المال  یسأل المساھم عن التزامات الشركة إال بقدر حصتھ فيكل سھم غیر قابل للتجزئة وال 
  ):١٤(مادة 

یترت  ب حتم  ا عل  ى ملكی  ة الس  ھم قب  ول نظ  ام الش  ركة وق  رارات جمعیتھ  ا العمومی  ة  ولوائحھ  ا وأنظمتھ  ا 
  .وقرارات مجلس اإلدارة

  ):١٥(مادة 

یجوز لدائني  وإنماورثتھ  أولشركة بسبب دیون مترتبة على احد المساھمین ا أموالالحجز على ال یجوز 
  .الناتجة عنھ بموجب حكم قضائي  األرباحوقیع الحجز على السھم وعلى ت ھورثت أوھم االمس

  ): ١٦( مادة  

كل سھم یخول لصاحبھ الحق في حصة معادلة لحصة غیره بال تمییز في ملكیة موجودات الش ركة وف ي 
  .األرباح المقسمة على الوجھ المبین فیما بعد 

  ):١٧(مادة 

م یكون لھ وحده الحق في ق بض المب الغ المس تحقة ع ن الس ھم آخر مالك للسھم مقید اسمھ في سجل األسھ
  .موجودات الشركة  ھ في سواء كانت حصتھ في األرباح أو نصیب

  ):١٨(مادة 

 لش ركة أن تق رر إص دار س ندات ق روض ل جاریة النافذ یجوز للجمعی ة العام ةمع مراعاة أحكام قانون الشركات الت
دات ـ ـومدى قابلیتھ للتحویل إلى سھم وذلك بش رط أال تزی د قیم ة السنویوضح القرار قیمة السند وشروط إصداره 

  .من رأس المال الموجود فعال )% ٥( ىلع 
ویجوز للجمعیة العامة أن تخول مجل س اإلدارة س لطة تعی ین مق دار الق روض وش روطھا ، وال یج وز تنفی ذ ق رار 

زارة الصناعة والتجارة بع د قی د الق رار ف ي الس جل بإصدار السندات إال بعد الموافقة المسبقة من و ةماالجمعیة الع
  .التجاري 

  ):١٩(مادة 

 لألس  ھمالم  ال ب  نفس القیم  ة االس  میة زی  ادة رأس  للجمعی  ة العام  ة غی  ر العادی  ة  م  ع مراع  اة أحك  ام الق  انون یج  وز
اطي عل ى لالحتیاطي القانوني حتى ل و زاد ذل ك االحتی تضاف  إصداراألسھم بعالوة  تلك إصدارویجوز  األصلیة

  .نصف رأس مال الشركة 
ویكون للمساھمین األصلیین حق األولویة في االكتتاب الجدید على أن یبدي المساھم األصلي رغبتھ ف ي اس تعمال 
حقھ في األولویة في االكتتاب باألسھم الجدیدة خالل خمسة عش ر یوم ا م ن ت اریخ نش ر بیان ھ ف ي إح دى الص حف 

أولویتھم في االكتتاب أو بعد تسلمھم خطاب ات مس جلة تتض من إخط ارھم ب ذلك الیومیة یتضمن إعالن المساھمین ب
.  
  ):٢٠(مادة 

توزع األسھم الجدیدة على المساھمین األصلیین الذین طلبوا االكتتاب باألسھم الجدی دة حس ب طلب اتھم إذا 
ت وزع عل ى  وإذا تجاوزت الطلبات عدد األسھم المطروح ة لم تتجاوز الطلبات عدد األسھم المطروحة ، 

المساھمین األصلیین كل بنس بة أس ھمھ عل ى أن ال یتج اوز م ا یحص ل علی ھ المس اھم م ا طلب ھ م ن أس ھم 
  .جدیدة 
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  ):٢١(مادة 

 رأس تخف یض یج وزقانون الشركات النافذ وفي ضوء تقری ر المراق ب الم الي للش ركة  أحكاممع مراعاة 
م  ن  وأص  بحعن د ح  دوث خس  ائر  أوالش  ركة عن  دما یص بح زائ  داً ع  ن حاج  ة س  واء الم ال عن  د االقتض  اء 
ً المق رر  األدن ىم ا دون الح د  إل ىالم ال  رأسالضروري تخف یض  یك ون ذل ك بق رار م ن  أنعل ى  قانون ا

  .الجمعیة العامة غیر العادیة ومصادقة وزیر الصناعة  والتجارة 
  

  الباب الثالث
  الشركة إدارة يف

  ):٢٢(مادة 

عشر عض وا و یك ون التمثی ل ف ي مجل س اإلدارة عل ى  أحد من  لشركة مجلس إدارة مؤلفیتولى إدارة ا
  :النحو التالي

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة ممثلة بخمسة أعض اء م نھم رئ یس المجل س ویس میھم   -أـ 
  .وزیر االتصاالت رئیس مجلس إدارة المؤسسة 

 . المساھمین  من قبل الموظفین عضو یمثل الموظفین  ویتم اختیاره   -ـب 
 .ثالثة أعضاء یمثلون الھیئات والمؤسسات والصنادیق االئتمانیة یتم انتخابھم من قبلھم  -ـج 
المس  اھمین  قب  ل أعض  اء الجمعی  ة العام  ة م  ن  م  ن ی  تم اختی  اره الم  واطنین المكتتب  ین  عض  و یمث  ل   -دـ 

 .المواطنین 
جمعی ة ال أعض اءی تم اختی اره م ن قب ل عضو یمثل المكتتب ین م ن الش ركات الخاص ة وم ا ف ي حكمھ ا   -ھـ 

   .العامة من الشركات المساھمة 
  ):٣٢(مادة 

وإذا شغر مركز عضو أو أكثر  لمرة واحدة تكون عضویة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید 
ف ي اختی ار  وأحك ام ھ ذا النظ ام األساس ي  في مجلس اإلدارة تطبق أحكام قانون الشركات التجاریة الناف ذ

  .سیحلون محل السلف وفي جمیع األحوال یكمل العضو الجدید مدة سلفھ العضو أو األعضاء الذین 
  ):٢٤(مادة 

  :مھام مجلس اإلدارة 
الخط ط والب رامج الھادف ة ف والتوجیھ ورسم السیاسات واعتماد الصالحیات الكاملة في اإلشرایتولى 

  -:وعلى وجھ الخصوص یتولى مایلي  إلى تحقیق أغراض الشركة 
 .مة لتسییر أعمال الشركة رسم السیاسات الالز .١
ال  نظم والل  وائح الداخلی  ة لتنظ  یم س  یر العم  ل فی  ھ وتحدی  د االختصاص  ات وحق  وق وواجب  ات  المص  ادقة عل  ى .٢

وإق رار الل وائح التنظیمی ة للش ركة والل وائح المالی ة واإلداری ة الت ي  العاملین وفقا للقوانین الناف ذة ونظ ام الش ركة
 تنظم عمل الشركة 

 .والرقابة على تنفیذھا ثماریة واألنشطة المختلفة  السنویة تسالخطط االاعتماد  .٣
التي تزید عن الصالحیات التي یخولھ ا مجل س اإلدارة البت في العقود التي تبرمھا الشركة مع الغیر  .٤

 .التنفیذیة لإلدارة
 . الشركة أعماللدراسات والتوصیات الخاصة بتطویر اعتماد ا .٥
 . تنفیذھاةعباتم السنویة للشركة و المصادقة على مشروع الخطة المالیة .٦
 . القوائم المالیة وتقدیمھا مع تقریر مراقب الحسابات للجمعیة العامة إعداد .٧
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 .الشركة  االمصادقة على تعریفة الخدمات التي تقدمھ .٨
للشركة والموافقة على تعی ین الم دراء الرئیس یین للش ركة وتحدی د ص الحیاتھم تعیین المدیر التنفیذي   .٩

 . وأجورھم  وواجباتھم
 اإلدارةوتق دم تق اریر دوری ة لمجل س  اإلدارةوحدة للرقابة والتفتیش تتبع رئیس مجل س  إنشاء .١٠

  .وتنظم الالئحة الداخلیة مھام واختصاصات ھذه الوحدة 
  ):٢٥(مادة 

  :مھام رئیس مجلس اإلدارة 
ة المھام التالیة ولھ على وجھ الخصوص ممارسیقوم رئیس مجلس اإلدارة باإلشراف على أعمال الشركة 

:  
  .الدعوة النعقاد المجلس في مواعیده وتحدید جدول أعمالھ  .١
 .متابعة تنفیذ قرارات المجلس و إعداد التقاریر الالزمة عند تنفیذھا في مواعیدھا  .٢
 .لالنعقاد طبقا لألحكام المنصوص علیھا في القانون ة مادعوة الجمعیة الع .٣
ال الشركة الجاریة ومستوى تنفیذھا طبقا لخططھ ا وبرامجھ ا تقدیم التقاریر الدوریة للمجلس عن أعم .٤

 .المرسومة
ھ من في حدود الصالحیات المخولة ل التوقیع على العقود وااللتزامات التي تبرمھا الشركة مع الغیر  .٥

 . اإلدارةمجلس 
 .یفوض غیره في ذلك  أنتمثیل الشركة أمام الجھات القضائیة ولھ  .٦
 .ةمابات في الجمعیة العتعیین مراقبي الحسا اقتراح .٧
  ):٢٦( ماد ة 

  .   ة لھضمن الصالحیة المخول رئیس مجلس اإلدارة   التوقیع عن الشركة على انفراد یملك
  .وفي حالة غیاب رئیس المجلس یفوض احد األعضاء لیقوم بمھام عملھ   
  ):٢٧(مادة 

ویجب أعضائھ على األقل ،   ثالثة منیجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئیس المجلس أو بناء على طلب 
وال  ذل ك  إل ى وكلما دعت الحاج ة على األقل خالل السنة المالیة  ات سلجأن یجتمع مجلس اإلدارة ست 

  .  مجلس دون عقد اجتماع لل ین یجوز أن ینقضي شھر
إذا تغیب رئیس المجلس أو أحد أعضائھ عن الحض ور أرب ع جلس ات متتالی ة أو نف س ع دد الجلس ات ف ي 

ویع رض األم ر عل ى الجھ ات المنتخ ب عنھ ا أو الممث ل لھ ا   عتبر مس تقیالً یشھر دون عذر مقبول ستة أ
  .لترشیح أو انتخاب بدیال عنھ

  ):٢٨(مادة 

أعض  ائھ عل  ى األق  ل وال یج  وز أن ین  وب  ع المجل  س ص  حیحا إال إذا حض  ره ثمانی  ة م  ن ال یك  ون اجتم  ا
 یج  وز عل  ى ق  رارات المجل  س كم  ا ال عض  و مجل  س اإلدارة ع  ن غی  ره م  ن األعض  اء عن  د التص  ویت

یك  ون ل  ھ ح  ق  أنحض  ور الم  دیر التنفی  ذي جلس  ات المجل  س دون  وزالتص  ویت بطریق  ة المراس  لة  ویج  
  .التصویت في المجلس 

  ):٢٩(مادة 

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبی ة أص وات الحاض رین وف ي حال ة تس اوي األص وات ی رجح الجان ب 
س ویوقع  ھ قام ھ ، ویع د س  جل خ اص تثب  ت فی ھ محاض ر جلس  ات المجل ال ذي فی ھ ال  رئیس أو م ن یق  وم م
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  .لمعارض أن یطلب تسجیل رأیھ الرئیس ، ویجوز للعضو ا
  ):٣٠(مادة 

السلطات الالزمة للقیام باألعم ال الت ي یقتض یھا غ رض الش ركة فیم ا ع دا م ا اح تفظ ب ھ  لمجلس اإلدارة 
یعق د  أن غی ر العادی ة ة م االجمعی ة الع مس بقة م ن بموافق ة وللمجلس ة ماصراحة ھذا النظام للجمعیة الع

وبم ا یحق ق  لش روط الت ي یراھ الوفق اً  عق ارات الش ركة ویتص رف فیھ ا ب الرھنأي من یبیع و القروض 
  .مصلحة الشركة 

خمسة في المائة من متوسط صافي أرباح الثالث سنوات السابقة %) ٥(أما التبرعات فیباشرھا في حدود 
  .ذا النظام وطبقا للقانون بموجب ما ورد في ھ

  ):٣١(مادة 

كان ت مم ا ال ی دخل ف ي غ  رض  إذا اإلدارةوالتص رفات الت ي یجریھ ا مجل س  باألعم الالش ركة تلت زم ال 
  .الشركة 

  ):٣٢(مادة 

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجاری ة الناف ذ تح دد الجمعی ة العام ة العادی ة مكاف أة رئ یس وأعض اء  
  .حدد المجلس راتب المدیر العام مجلس اإلدارة ، وی

  ):٣٣(مادة 

في مجلس إدارة شركة مماثلة أو  اً ال یجوز أن یكون رئیس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء المجلس عضو
منافسة أو أن یكون تاجرا في تجارة مشابھة أو منافسة لتجارة الشركة أو أن تكون لھ مصلحة مباشرة أو 

التي تبرم مع الشركة أو لحسابھا أو أن تكون لھ مصلحة تتعارض مع غیر مباشرة في العقود والصفقات 
وال یجوز ألعضاء مجلس ة مالم یكن شيء من ذلك بترخیص خاص من الجمعیة الع مصالح الشركة ، ما

اإلدارة أن یذیعوا إلى المساھمین بصفتھم الفردیة أو إلى الغیر ما وقف وا علی ھ م ن أس رار الش ركة بس بب 
  .ھا وحق علیھم العزل مع إلزامھم بالتعویض مباشرتھم إدارت

  ):٣٤(مادة 

رئیس مجلس اإلدارة وأعضائھ مسئولون عن أعمالھم تجاه الشركة والمساھمین والغیر عن جمیع أعم ال 
الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لھذا النظام وعن الخطأ في اإلدارة ، وال یحول 

  .وإبراء ذمة مجلس اإلدارة ة ماالمسئولیة باقتراح من الجمعیة العدون ذلك إقامة دعوى 
  ): ٥٣( مادة 

  :الشركة   مدیر التنفیذيالمھام 
ویتخذ كافة التدابیر واإلجراءات المناسبة وكل م ا  الشركة  أعمال جمیععن  المسئولھو المدیر التنفیذي 

  -:یلي  وجھ الخصوص ماوعلى من شانھ تعزیز نشاط الشركة ونھوضھا وتحقیق أھدافھا 
 .تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة  .١
 .إصدار التعلیمات والمنشورات لتنظیم نشاط الشركة  .٢
 .تقدیمھا لمجلس اإلدارة إلقرارھا والعمل على تنفیذھا خطط نشاط الشركة و اقتراح  .٣
 .ولة لھفي حدود الصالحیات المخ واقتراح تعیینھم وترقیتھم  ارات واألوامر للعاملین إصدار القر .٤
 .  اإلدارةالداخلیة المقرة من مجلس المخالفین  من العاملین وفقاً للوائح ىلع الجزاءات  توقیع  .٥
 .االجتماع بكل العاملین في الشركة بصفة دوریة لمناقشة الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الشركة  .٦
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 . یة والتأھیلیة للعاملین  وتنفیذھاالبرامج التدریب إعداد .٧
ل رئیس مجل س اإلدارة ع ن  ورفعھ ا  و إعداد التقاریر الدوریة لرقابة  على األعمال الیومیةاإلشراف وا  .٨

 .مستویات األداء والمشاكل التي تعترض سیر العمل واقتراح الحلول المناسبة 
اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابیر الالزمة لضمان الوفاء بااللتزام ات المترتب ة عل ى الش ركة لص الح الغی ر  .٩

 .اء حقوق الشركة من الغیر واستیف
أو مجلس اإلدارة وف ي ح دود تنفیذ كافة المھام والمسؤولیات التي یكلف بھا من رئیس مجلس اإلدارة  .١٠

 الصالحیات المخولة لھ 
   . أدائھااقتراح الخطط والبرامج الكفیلة بتطویر أعمال الشركة وتحسین  .١١
یع المعامالت المالیة واثبات نشاط الشركة وبما یعمل على تنظیم وحدة مالیة متكاملة إلدارة وتنفیذ جم .١٢

   .في ھذا المجال  یحقق الحفاظ على حقوق وممتلكات الشركة وفق احدث األنظمة المحاسبیة المعمول بھا
  

  الباب الرابع
   ةماالع الجمعیة يف

   ةماع أحكام :أوال

  ): ٦٣( مادة 

  . لشركة سلطة في ا أعلىوھي تمثل جمیع المساھمین ة ماالجمعیة الع
  ):٧٣(مادة 

 و الوكال  ة ویش  ترط لص  حة التوكی  ل األص  الة أللمس  اھمین ب ة م  الك  ل مس  اھم ح  ق حض  ور الجمعی  ة الع
 ثابتا بالكتابة وال یجوز للمساھم أن و باالجتماع المذكور أن یكون التوكیل خاصاة ماحضور الجمعیة العل

می ع األح وال ال یج وز أن یزی د ع  دد وف ي جة م  احض ور الجمعی ة العینی ب عن ھ أعض اء مجل س اإلدارة ل
   . مال الشركةرأس من أسھم %) ٥(األسھم التي یحوزھا الوكیل بھذه الصفة على 

أن یمث ل ع ن الغی ر  ریین ال یجوز ألحد المس اھمین  بوص فھ أص یال أو ك یالً وفیما عدا األشخاص االعتبا
  .من األصوات المقررة لألسھم الممثلة في االجتماع %) ١٠(األصوات یتجاوز اً من عدد

  ):٣٨(مادة 

بأسبوع عل ى األق ل س جل تس جل ف ي  ةمایفتتح في مركز الشركة الرئیسي قبل تاریخ انعقاد الجمعیة الع◌ُ 
 أص  الةوع  دد األس  ھم الت  ي یحملھ  ا المس  اھم ة م  اأس  ماء المس  اھمین ال  راغبین ف  ي االش  تراك بالجمعی  ة الع

وذل ك بإش راف وتوقی ع أح د أعض اء مجل س  ت ي یمثلھ اي بطاقة یذكر فیھا عدد األص وات الووكالة ویعط
  .على مسئولیة المجلس واإلدارة 

   التأسیسیة ةماالع الجمعیة :ثانیا
  ):٣٩(مادة 

یوما من تاریخ إقفال االكتتاب بناء على دعوة من المؤسس ین ) ١٥(التأسیسیة خالل ة ماتنعقد الجمعیة الع
الصناعة والتجارة في حال ع دم قی ام المؤسس ین بھ ذه ال دعوة خ الل الم دة الم ذكورة وتعل ن  أو من وزیر

  ، الدعوة في صحیفة یومیة واحدة على األقل
یس یة حض ور ع دد كما یمكن إرسالھا خطیا إلى جمیع المساھمین ویشترط لص حة اجتم اع الجمعی ة التأس 

وإذا ل  م یت  وافر ف  ي االجتم  اع األول النص  اب  م  ن رأس الم  ال عل  ى األق  ل) % ٧٥(م  ن المكتتب  ین یمث  ل 
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یوم ا م ن ت اریخ االجتم اع األول عل ى أن ال تق ل ) ١٥(خ الل  ر وجب توجیھ دعوة الجتماع ث ان المذكو
ً )  ١٥( عوة وتاریخ االجتماع عن الفترة بین تاریخ توجیھ ھذه الد ویك ون االجتم اع الث اني ص حیحا  یوم ا

  .رأس المال على األقل من % ) ٧٠ (دد من المكتتبین یمثل إذا حضره ع
  ، من الحاضرین% )  ٧٠( التأسیسیة بأغلبیة ة ماوتصدر القرارات في الجمعیة الع

  : التأسیسیة في ة ماوتنظر الجمعیة الع
   ،تقریر المؤسسین عن عملیات تأسیس الشركة والنفقات التي استلزمتھا  )١
 .إقرار عقد التأسیس والنظام األساسي  )٢
 .العینیة المقدمة من المحاسب القانوني  باألسھمم التقیی إقرار )٣
 . انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول )٤
 تعیین أول مراقب حسابات للشركة ،  )٥

  . من قانون الشركات التجاریة ) ٨١، ٧٩(ویجب بكل حال مراعاة المواد 
ناً كم ا تخت ار اكب ر األعض اء الحاض رین  س في أول اجتماع لھ ا  ویرأس  الجمعیة العامة التأسیسیة  

  . األعضاء الحاضرین سراً لھا من بین  أمین التأسیسیةالجمعیة 
   العادیة العامة  الجمعیة :اثلاث

  ):٤٠(مادة 

بدعوة من رئیس مجلس اإلدارة في المكان والیوم والساعة المعینة في إعالن الدعوة، ة ماتعقد الجمعیة الع
ي السنة خالل الشھور األربعة لنھایة السنة المالیة للشركة مرة على األقل ف ةماویجب أن تعقد الجمعیة الع

  :وتجتمع على األخص  لألغراض التالیة 
  :العادیة ة مامھام الجمعیة الع

  .والمصادقة علیھ االستماع إلى تقریر مجلس اإلدارة .١
 .والمصادقة علیھ   االستماع إلى تقریر مراقب الحسابات .٢
 . المصادقة على القوائم المالیة .٣
 .  وافقة على توزیع األرباح على المساھمینالم .٤
 .إلدارتھم للشركة  عن تصرفاتھم القانونیة  اإلدارةمجلس  وأعضاءأبراء ذمة رئیس  .٥
 .أعضاء مجلس اإلدارة  تحدید مكافأة  .٦
 . والمواطنین  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  الممثلین للمساھمین من القطاع الخاص واألفراد .٧
 .أو تفویض مجلس اإلدارة بذلك ت للسنة المالیة الجدیدة وتحدید أتعابھ تعیین مراقب الحسابا .٨
 . تكون من شانھا تطویر نشاط الشركة  أخرىموضوعات  ةأی .٩

 

      
 

  ):١٤(مادة 

كلم ا دع ت الض رورة إل ى ذل ك وعل ى مجل س اإلدارة أن ة م المجلس اإلدارة أن یقرر دع وة الجمعی ة الع
 ونلمساھمین یمثلمن ا ى االنعقاد إذا طلب إلیھ ذلك مراقب الحسابات أو عددإلة مایقرر دعوة الجمعیة الع

 م ن راس م ال الش  ركة بش رط أن یك ون ل  دیھم أس باب جدی  ة تب رر ھ ذا الطل  ب وعل ى أن یك  ون%) ١٠(
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  .العادیة ة مالدعوة الجمعیة الع ةبومذكورا فیھ األسباب التي یرونھا موج الطلب مكتوبا علیھ 
العادی  ة إل ى االنعق  اد إذا مض  ى ش  ھر عل  ى ة م  اأن ت دعو الجمعی  ة الع ناعة والتج  ارةالص   ل  وزارةیج وز و

مراق  ب الحس  ابات أو ع  دد م  ن  ت  دعى إل  ى االنعق  اد أو إذا طل  ب الیھ  االموع  د المح  دد النعق  اد دون أن 
  .المساھمین المشار إلیھم آنفا بنفس الظرف ، وفي جمیع الحاالت تكون مصاریف الدعوة على الشركة 

  ):٤٢(ة ماد

األقل ، ویجب أن في صحیفة یومیة واحدة على ة مافي جمیع األحوال تعلن دعوة المساھمین للجمعیة الع
اإلعالن قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة عشر یوم ا عل ى األق ل وم ع ذل ك یج وز االكتف اء بتوجی ھ یتم 

  . الدعوة في المیعاد المذكور بخطابات مسجلة ترسل لجمیع المساھمین
  ):٣٤(مادة 

ة  م اج دول األعم ال ال ذي یع ده مجل س اإلدارة وتلت زم الجمعی ة العة م ایشمل اإلعالن النعقاد الجمعی ة الع
وعل ى مجل س اإلدارة أن یجی ب م أن یق دم م ا یش اء م ن األس ئلة بجدول األعمال على أن یكون لكل مساھ

ئ ة أخ رى أو المص لحة العام  ة عل ى أس ئلة المس اھمین بالق در ال ذي ال یع رض مص لحة الش ركة أو أي ھی
ویك ون قرارھ  ا ة م اللض رر، وإذا رأى المس اھم أن ال رد عل  ى س ؤالھ غی ر ك  افي اح تكم إل ى الجمعی  ة الع

  .واجب التنفیذ 
  ):٤٤(مادة 

مجل س اإلدارة ل ذلك وتع ین  یس مجل س اإلدارة وعن د غیاب ھ  م ن یعین ھرئ ة م ایتولى رئاس ة الجمعی ة الع
تبح ث ف ي أم ر یتعل ق ة ماساھمین من یتولى أمانة السر وإذا كانت الجمعیة العمن بین المة ماالجمعیة الع

  .برئیس االجتماع وجب أن تختار الجمعیة من بین المساھمین من یتولى الرئاسة 
  ):٥٤(مادة 

في األحوال المبینة في القانون أو نظام الشركة وجب عل ى ة ماإذا اغفل مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة الع
لالنعق اد كلم ا دع ت ة م احسابات توجیھ ھذه الدعوة ویجوز لمراقب الحسابات دعوة الجمعیة العمراقب ال

الض  رورة القص  وى إل  ى ذل  ك وف  ي ھ  ذه الحال  ة یض  ع مراق  ب الحس  ابات ج  دول األعم  ال ویت  ولى نش  ره 
  القانون   من )   ١٨١(  جتماع وفقا للمادة واإلعالن عن اال

  ):٦٤( مادة  

رأسمال الشركة من   ) % ٧٥( ا إال إذا  حضره مساھمون یمثلون صحیحة مایة العال یكون انعقاد الجمع
الجتماع ثان یعقد العامة  على األقل ، فإذا لم یتوافر الحد األدنى في االجتماع األول وجب دعوة الجمعیة 

 )  % ٧٠(لو خالل الثالثین یوما التالیة لالجتماع األول ، ویعتبر االجتماع الثاني صحیحا إذا حضره ممث
في االجتماع الثاني وج ب تأجی ل دع وة الجمعی ة  مال الشركة ، فإذا لم یتوفر النصاب المطلوب من رأس

  .لمدة شھر إلى اجتماع ثالث خالل خمسة عشر یوما التالیة لالجتماع الثاني ة ماالع
 ٧٠( یة بأغلبیة عمجلویعتبر االجتماع الثالث صحیحا أیا كان عدد األسھم الممثلة فیھ ، وتصدر قرارات ا

  .ألسھم الممثلة في االجتماع من  ا% ) 
  ):٧٤( مادة 

في غیر المسائل المدرج ة ف ي ج دول األعم ال وم ع   التداولة  مافي جمیع األحوال ال یجوز للجمعیة الع
  . رة التي تنكشف أثناء التداولیالخطفي الوقائع  حق التداولة ماذلك یكون للجمعیة الع

  ):٨٤(مادة 
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ة ـــ ـق رارات الجمعی ة العام تق رو أس ھمھفي الجمعیة العام ة یس اوي ع دد  األصواتل مساھم عدد من كل  
 ف  ي الجمعی  ة العام  ة  التص  ویتالممثل  ة ف  ي االجتم  اع  ویك  ون  األس  ھمع  دد م  ن  % ) ٧٠( ة ـــــــ  ـبأغلبی

دارة أو بع زلھم أو باالقتراع العلني ما لم یكن المطروح للتصویت أمر یتعلق بانتخاب أعض اء مجل س اإل
إقامة دعوى المسئولیة علیھم فیكون التصویت باالقتراع السري وكذلك یكون التصویت باالقتراع السري 

  .المساھمین الحاضرین على األقل  من % )  ١٠( إذا طلب رئیس مجلس اإلدارة أو 
یح ز عل ى األغلبی ة أو ف از  بأن القرار قد فاز باألغلبیة المعینة أو سقط ول م الجمعیة العامة رئیس ویعلن 

  .باإلجماع یكون حاسما وال یحق الطعن فیھ في الجلسة التي أعلن فیھا 
  العادیة غیر ةماالع الجمعیة :رابعا

  ):٤٩(مادة 

غی ر العادی ة األحك ام المتعلق ة بالجمعی ة العام ة  العادی ة  ع دا م ا اح تفظ ب ھ  ة م اتسري على الجمعیة الع
  .للجمعیة العامة غیر العادیة  يساألساالقانون وھذا النظام 

  ):٥٠(مادة 

ال تجتمع الجمعیة العامة  غیر العادیة إال بناء على دعوة من مجلس اإلدارة وعلى المجلس توجیھ ھذه الدعوة 
م ن رأس الم ال ألس باب جدی ة ، ویج ب أن ت ذكر م واد %) ٢٥(إذا طلب إلیھ ذلك عدد من المساھمین یمث ل 

في موضوعات لم یرد ذكرھا في ال دعوة ،  ال یجوز التداولالموجھة للمساھمین وجدول األعمال في الدعوة 
الص ناعة  وزارةا ج از للط البین أن یتق دموا إل ى وإذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعی ة خ الل خمس ة عش ر یوم 

  .أن تدعو الجمعیة إلى االنعقاد الصناعة والتجارة  لوزارة بطلب لتوجیھ الدعوة و والتجارة
  ): ١٥(مادة 

رأس  م ن % )  ٨٠( حضره مس اھمین یمثل ون  غیر العادیة صحیحا إال إذاة ماال یكون اجتماع الجمعیة الع
المال على األقل ، فإذا لم یتوافر الحد األدنى في االجتماع األول وجب توجیھ  دعوة الجمعیة إلى اجتماع ثان 

جتم  اع الث  اني ص  حیحا إذا حض  ره ع  دد م  ن خ  الل ثالث  ین یوم  ا التالی  ة لموع  د االجتم  اع األول ویعتب  ر اال
  .من رأس المال على األقل  ) % ٧٥( المساھمین یمثل 

  ): ٥٢(مادة 

إال إذا ك ان الق رار  م ن  أس ھم رأس الم ال ) % ٧٠( غیر العادیة بأغلبیةة ماتصدر قرارات الجمعیة الع
نتھاء مدتھا أو إدماج الشركة ف ي یتعلق بزیادة رأس المال أو تخفیضھ أو إطالة مدة الشركة أو حلھا قبل ا

  .  رأس المال أسھممن  ) % ٧٥( فال یكون القرار صحیحا إال ذا صدر بأغلبیة ة أخرى ،شركة أو ھیئ
  ): ٥٣(مادة 

  .العادیة ة ماللجمعیة العامة غیر العادیة أن تصدر قرارات من صالحیات الجمعیة الع
  ): ٥٤(مادة 

  :مھام الجمعیة العامة الغیر عادیة
  .تخفیضھ أو مال الشركة  رأسزیادة  .١
 .  لشركةل األساسي نظامالتعدیل  .٢
 .اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى أو حلھا قبل انتھاء مدتھا أو تجدید مدتھا  .٣
غیر العادیة إدخال ما تراه ة ماالقانون یجوز للجمعیة الع من )  ١١١(مع مراعاة أحكام المادة  .٤

 :عدا  من تعدیالت على نظام الشركة
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 .التعدیالت التي یكون من شأنھا زیادة أعباء المساھمین  §
 .تعدیل الغرض األساسي للشركة  §

  .كل شرط في نظام الشركة یقضي بغیر األحكام المذكورة في ھذه المادة یعتبر كان لم یكن . ٥
  ): ٥٥(مادة 

ساس ي للش ركة  ملزم ة ق رارات الجمعی ة العام ة الص ادرة طبق ا إلحك ام ق انون الش ركات وھ ذا النظ ام األ
  .لجمیع المساھمین حتى الغائبین منھم والمخالفین في الرأي 

  
  الباب الخامس

  الحسابات ومفتش الحكومة رقابة
  ):٦٥(مادة 

  . طبقاً لقانون الشركات النافذ والتجارة الصناعةة ممثلة بوزارة لرقابة الحكوم تخضع الشركة  -أ 
للمس اھمین عل ى ة م ام ن ال دعوة الجتم اع الجمعی ة العیجب تبلیغ وزارة الص ناعة والتج ارة بص ورة   - ب 

 .اختالف أنواعھا إلرسال مندوب عنھا 
كل سنة مالیة صورة م ن الوث ائق  الصناعة والتجارة وزارةرئیس مجلس اإلدارة أن یرسل إلى ىلع   -ج 

  :التالیة
اجھم وعدد وجنسیاتھم وسنھم وبأسماء أوالدھم وأزوسماء مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي أب ةمئاق -١

  .األسھم والسندات التي یمتلكھا ھؤالء 
اس  م مراق  ب الحس  ابات ومكافآت  ھ والبی  ان الخ  اص بملكیت  ھ أو بملكی  ة زوجت  ھ أو أوالده ألس  ھم او  -٢

 .سندات الشركة 
لشركة وتقریر مجلس اإلدارة وتقریر مراقب الحس ابات وذل ك قب ل موع د اجتم اع القوائم المالیة ل -٣

 .األقل  بشھر علىة ماالجمعیة الع
محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیات العامة والقرارات المتخذة خالل خمسة عشر یوم ا  -٤

 .من انتھاء كل اجتماع 
ویقدم تقریره إل ى ال وزارة مش فوعا  ة مایوقع مندوب الوزارة على نسخ محاضر اجتماع الجمعیة الع  -د 

  .بإحدى النسخ المذكورة أو خالصة المحضر 
  ):٥٧(مادة 

لم دة س نة مالی ة واح دة قابل ة للتجدی د ، كم ا ة م اللشركة مراقب حسابات أو أكثر تعین ھ الجمعی ة العیكون 
مكافآتھ ویكون مراقب الحسابات مسئوال عن صحة البیانات الواردة في تقریره، كما ة ماتحدد الجمعیة الع

الشتراك في تأسیس یكون مسئوال قبل الشركة عن تعویض الضرر وال یجوز الجمع بین عمل المراقب وا
  .الشركة أو عضویة مجلس إدارتھا أو القیام بأي عمل فني أو إداري بھا 

  ):٥٨(مادة 

لمراقب الحسابات في كل األوقات االطالع على جمیع دف اتر الش ركة وس جالتھا وغی ر ذل ك م ن الوث ائق 
وجودات الشركة وفي طلب البیانات واإلیضاحات التي یرى ضرورة الحصول علیھا ولھ أن یتحقق من م

والتزاماتھا ، وعلى مجلس اإلدارة أن یمكنھ من ذلك وإذا لم یمكن من استعمال ھ ذه الص الحیات ، أثب ت 
لھ ذا ة ماولھ دعوة الجمعیة العة ماذلك كتابھ في تقریر یقدم إلى مجلس اإلدارة ویعرض على الجمعیة الع
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  .الغرض 
  ): ٥٩(مادة 

أو على غیرھم ما وقف علیھ ة ماى المساھمین في غیر الجمعیة العال یجوز لمراقب الحسابات أن یذیع إل
  .من أسرار الشركة بسبب قیامھ بعملھ وإال حق علیھ العزل مع إلزامھ بالتعویض 

  

  

  ):٦٠(مادة 

تقریرا عن الوض ع الم الي للش ركة ودرج ة وض وحھ ف ي حس اباتھا وم ا ة مایقدم مراقب الحسابات إلى الجمعیة الع
بص ورة مطلق ة أو م ع ال تحفظ الق وائم المالی ة ھا منظمة بصورة أصولیة واقتراحھ بالمص ادقة عل ى إذا كانت دفاتر

أو بإعادتھ ا إل ى مجل  س اإلدارة كم ا یج ب أن یب  ین موق ف مجل س اإلدارة فیم  ا یتعل ق بتمكین ھ م  ن الحص ول عل  ى 
  ألحكام القانون أو لنظام للشركة البیانات والمعلومات التي طلبھا وأن یثبت في التقریر ما ینكشف لھ من مخالفات 

، ویك  ون لك  ل مس  اھم ح  ق مناقش  تھ وطل  ب إیض  احات بش  أن ة م  اویتل  ى تقری  ر مراق  ب الحس  ابات ف  ي الجمعی  ة الع
الوق  ائع ال  واردة فی  ھ ، وإذا ق  ررت الجمعی  ة المص  ادقة عل  ى تقری  ر مجل  س اإلدارة ، دون س  ماع تقری  ر مراق  ب 

الحسابات عن ص حة البیان ات ال واردة ف ي تقری ره بوص فھ وك یال ع ن  الحسابات كان قرارھا باطال ویسأل مراقب
  .مجموعة المساھمین 

  
  

  الباب السادس
   الشركة مالیة يف

  ):٦١(مادة 

دیس مبر م ن ك ل ع ام ویس تثنى م ن ذل ك الس نة  ٣١تبتدئ سنة الشركة المالیة م ن أول ین ایر وتنتھ ي ف ي 
  . زاري بالترخیص للشركة والبدء بمزاولة نشاطھا والقرار الصدور المالیة األولى للشركة فتبدأ من 

  ):٦٢(مادة 

خالل شھرین على األكثر من تاریخ انتھائھا مالیة القوائم العن كل سنة مالیة  على مجلس اإلدارة أن یعد 
وعلى المجلس أن یعد أیضا تقریرا عن نشاط الشركة خالل الس نة المالی ة المنتھی ة ومركزھ ا الم الي ف ي 

بشھر على ة ماوالطریقة التي اقترحھا لتوزیع األرباح الناتجة عنھا وذلك قبل انعقاد الجمعیة العتلك السنة 
ویجب على رئ یس مجل س اإلدارة القانون ألحكام واضحة ومطابقة  القوائم المالیة األقل ویجب أن تكون 

الحسابات في صحیفة مراقب  وخالصة من تقریر المجلس والنص الكامل لتقریر  القوائم المالیةأن ینشر 
  .ة بخمسة عشر یوما على األقل مارسمیة یومیة وذلك قبل تاریخ انعقاد الجمعیة الع

البری د المس جل قب ل ت اریخ انعق اد ل ى كب ار المس اھمین بنس خ م ن الوث ائق الم ذكورة آنف ا إویجوز إرس ال 
  .بخمسة عشر یوما على األقل ة ماالجمعیة الع

  ):٦٣(مادة  

%) ١٠(ما ورد في قانون الشركات النافذ على مجل س اإلدارة أن یجن ب ف ي ك ل س نة مع عدم اإلخالل ب
وقف تجنیب ھذا االحتیاطي ة مامن األرباح الصافیة لتكون احتیاطیا قانونیا ، ویجوز أن تقرر الجمعیة الع

  رأس المال المدفوع  نصفإذا بلغ 
  .ادة رأس المالوفي زی ویستخدم االحتیاطي القانوني في تغطیة خسائر الشركة 
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  ):٦٤(مادة 

المحقق ة بق رار م ن الجمعی ة  األرب احمع عدم اإلخالل بما ورد في ق انون الش ركات الناف ذ یج ري توزی ع 
  :بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وفقا للترتیب اآلتية ماالع

  .وفقاً للقانون  تفرز من األرباح المحققة الزكاة والضرائب المستحقة علیھا )١
ضمن حدود باح  االحتیاطي  القانوني  وأیة احتیاطیات أخرى  لما فیھ مصلحة الشركة تفرز من األر )٢

 . النسب المقررة في القانون وھذا النظام 
المكاف  آت المخصص  ة ألعض  اء مجل  س اإلدارة عل  ى أن ال تتج  اوز الح  دود ة م  اتق  رر الجمعی  ة الع◌ُ  )٣

 .المقررة في قانون الشركات 
 .ھمین بنسبة أسھمھم توزع األرباح الباقیة على المسا )٤
  

  ):٥٦(مادة  

األرباح إل ى المس اھمین ف ي المك ان والمواعی د الت ي یح ددھا مجل س اإلدارة وذل ك خ الل  تدفع توزیعات 
  .بتوزیع األرباح ة ماشھرین على األكثر من تاریخ صدور قرار الجمعیة الع

  
  الباب السابع

   المنازعات يف
  ):٦٦(مادة 

اھمین المق  رر ال یج  وز رف  ع المنازع  ات الت  ي تم  س المص  لحة العام  ة م  ع ع  دم اإلخ  الل بحق  وق المس  
والمشتركة للشركة ضد مجلس اإلدارة أو ض د واح د أو أكث ر م ن أعض ائھ إال باس م مجم وع المس اھمین 

نزاع من ھذا القبیل أن یخطر بذلك  ویجب على كل مساھم یرید إثارةة ماوبمقتضى قرار من الجمعیة الع
أن  ی ة بش ھر واح د عل ى األق ل ویج ب عل ى مجل س اإلدارة التالة مانعقاد الجمعیة العمجلس اإلدارة قبل ا

  .یدرج ھذا االقتراح في جدول أعمال الجمعیة 
ھذا االقتراح ال یجوز ألي مساھم إعادة طرحة باسمھ الشخصي أم ا إذا قب ل ة ماوإذا رفضت الجمعیة الع

  .كثر ویجب أن توجھ إلیھم جمیع اإلعالنات الرسمیة لمباشرة الدعوى مندوبا أو أة مافتعین الجمعیة الع
  

  الباب الثامن 
   وتصفیتھا الشركة حل يف

  ):٦٧(مادة 
  .نونیة إال إذا أقرت  الجمعیة العامة  غیر العادیة  تمدید المدة اتحل الشركة عند انتھاء مدتھا الق  .أ 

إذا  ة نصف رأس مال الشركة إالإذا تجاوزت الخسائر المتراكم قبل انقضاء أجلھا الشركة یجوز حل   . ب

غی ر العادی ة ح ل  ة م اغیر العادیة خالف ذلك ، وفي حالة رفض الجمعی ة العة ماقررت الجمعیة الع

الشركة یكون لكل مساھم أن یرف ع دع وى بطل ب الحك م بح ل الش ركة ، ف إذ قض ت المحكم ة ب رفض 

إلى االنعقاد خالل ش ھر م ن  ةیغیر العاد ة ماطلب الحل وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة الع

 .رأس المال تاریخ الحكم النھائي لتقرر زیادة 
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  ):٨٦(مادة 

تعی ین ة م اأو في حالة حلھا قبل األجل المحدد یتعین على الجمعی ة الع حلت الشركة عند انتھاء مدتھا  إذا
  .أو أكثر وتحدد سلطتھم وتنتھي وكالة مجلس اإلدارة بتعیین المصفین مصفٍ 

أحكام  إلى أن یتم إخالء عھدة المصفین ویراعىفتبقى قائمة طوال مدة التصفیة ة ماالجمعیة الع أما سلطة
  .  ون الشركات التجاریة ناق

  
  الباب التاسع 

   ختامیة أحكام يف
  :) ٦٩(مادة 

ل من قبل المواطنین والشركات والموظفین خاللكامل النسبة المطروحة لالكتتاب في حالة عدم االكتتاب  
من یرغب من المؤسسین بحسب نسبھم  ترة المحددة في القانون توزع النسبة المتبقیة من االكتتاب علىالف

  .في رأس المال  
  

  ) :  ٧٠( مادة 

والتجارة بالترخیص للشركة بممارسة  ةصدور قرار وزیر الصناعقبل للغیر أي حقوق والتزامات 
وما بعد ذلك  فھي من مسؤولیة شركة یمن نشاطھا تعتبر من مسؤولیة المؤسسة العامة لالتصاالت 

  .موبایل للھاتف النقال 
   )  ٧١(مادة 

يف االتصاالت الریفیة خدمات االتصاالت للھاتف الثابت و تحتفظ المؤسسة العامة لالتصاالت بملكیة
تقدیم ھذه باتفاقیة ثنائیة ل اإلیجاریةنظام یمن موبایل ویتم تحدید السعات التي تحتفظ بھا المؤسسة  والقیمة 

  . تحدد فیھا كافة الحقوق وااللتزامات والجوانب الفنیة والمالیة  للطرفین. الخدمة 
   ) :٢٧(مادة 

تقوم شركة یمن موبایل باستئجار مسارات للتراسل م ن ش بكة التراس ل القائم ة والتابع ة للمؤسس ة العام ة 

جزئیاً أو كلیاً شبكة  موبایل أن تنشئن ویجوز لشركة یمن لالتصاالت وفقاً لعقد إیجار منفصل بین الطرفی

  .بھا متى وعندما ترى ذلك ضروریاً لمصلحتھا  تراسل لربط محطات خاصةٍ 

  ) :٧٣(مادة 

/ المص  اریف واألتع  اب المدفوع  ة ف  ي س  بیل تأس  یس الش  ركة تخص  م م  ن  مص  اریف اإلص  دار وم  ن  ح 
  .المصروفات العمومیة

  ): ٧٤( مادة 

  .فذ فیما لم یتم ذكره من نص في ھذا النظام األساسي للشركة  تطبق أحكام قانون الشركات النا
  ): ٧٥(مادة 

الش ركات والس جل  إدارة( لدى وزارة الص ناعة والتج ارة  التأسیسللشركة وعقد  األساسيیودع ھذا النظام  
  .القانون  ألحكامطبقاً في الجریدة الرسمیة  وینشر ) التجاري 
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  ..وهللا ولي التوفیق 

رقم   س واسم الممثل لھأسم المؤس م
 البطاقة 

تاریخ 
 التوقیع مكان اإلصدار اإلصدار

١ 
                        المؤسس    ة العام    ة لالتص    االت الس    لكیة والالس    لكیة

م دیر  كم ال حس ین الجب ري / ویمثلھا األخ  المھندس 
 .           عام المؤسسة 

    

٢ 

ــــــــــات ـــ ــــــــــات والمعاش ـــ ــــــــــة للتأمین ـــ ــــــــــة  العام ـــ         الھیئ
نائــب رئــیس عبــد الحمیــد مــانع الصــیح / د :  ویمثلھــا

                                                                                  .                          الھیئة
    

٣ 
ــــــــــة  ــــــــــات االجتماعـی ــــــــــة للتأمیـن ــــــــــة العاـم         المؤسـس

                                            المؤسســــةعبــــد الملــــك عالمــــة  رئــــیس /أ: ویمثلھــــا 
.  

    

٤ 

وزار اعي ـل د والضـمان االجتـم دفاع ةصندوق التقاـع                                                               اـل
محمــد مقبــل عــون مــدیر دائــرة التقاعــد  /أ :   ویمثلــھ

  والضمان االجتماعي 
٥/  ٧ ٩١٥١  /

م٢٠٠٣  

شئون 
الضباط  

 وزارة الدفاع 
 

٥ 

الضـــــمان االجتمــــاعي لـــــوزارة صــــندوق التقاعــــد و 
ـــھ / عمیـــد د :  الداخلیـــة                            ویمثل

ــــــد  ــــــام التقاـع ــــــدیر ـع ــــــرفي   ـم ــــــي الـش ــــــد عـل                         محـم
.  

٢/  ١١ ٧٨١  /
م١٩٩٨  

وزارة 
  الداخلیة

٦ 

ــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــادیة الیمنـی ــ ــ ــ ــ ــــــــــــة االقتصـــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                            المؤسـس
علــي محمــد الكحالنــي   مــدیر عــام /  عمیــد: ویمثلھــا 

  .                       المؤسسة 
    

٧ 

ــــــــــــــدي   ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــــــــوفیر البری ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــــــــندوق الت ــ ــ ــ ــ ــ ـــ           ص
عبــد اللطیــف أبــو غــانم نائــب مــدیر عــام / أ :  ویمثلــھ

ــــــــدي ــــــــوفیر البرـی ــــــــد والـت ــــــــة للبرـی ــــــــة العاـم                                                                                الھیـئ
.  

٥/ ٢٩ ٨٩٧٧  /
م ٢٠٠٦   األمانة 

م بموجب محضر الجمعیة العامة ٢٠٠٦/  ١٢/  ١٤بتاریخ  التأسیسیةھذا النظام من قبل الجمعیة العامة اقر 
  .المرفق صورة منھ بھذا 


