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اعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية
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ومرفق المستندات المطلوبة.
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تحرر بمعرفة مقدم الطلب
تحرر بمعرفة الموظف المختص

المستندات
المقدمه

بيان المستندات المطلوبة

طلب اعتماد محاضر جمعيات غير عادية وعقد تعديل واقرار بصحة المعلومات
تفووووووويو يو توعيوووووول باعتموووووواد الجمعيووووووة موووووو ر ووووووي
التفويو بداخل الجمعية يي بالمحضر

مجلوووووو

ا دار يو موووووودير الووووووورعة يو

يصل مستخرج حديث م السجل التجاري لم يمر عليه يعثر م ثالثة يوهر
ا جتمووووا ومراقووووب الحسووووابات وامووووي

يصوووول الجمعيووووة المقوووودم لالعتموووواد موقوووور موووو ر ووووي
السر وفارزي األصوات  +عدد الصور المراد اعتمادها
عوووووور حضوووووور يعضووووواو مجلووووو اتدارض يو الموووووديري  +تفويضوووووات الحضوووووور فووووو حالوووووه
وجودها
عووووور حضووووور المسوووواهمي يو الووووورعاو وفقووووا خوووور هيعوووول للمسوووواهمة يخوووور قوووورار خووووا
بالموووادض السوووابعه او بيوووا مصوووور المقاصوووة  -توووداو تو موقووور موووو ر وووي ا جتموووا ومراقووووب
الحسابات وامي السر وفارزى ا صوات  +تفويضات الحضور فى حاله وجودها
مووووا يفيوووود درسووووال الوووودعوات دلوووو المسوووواهمي يو الووووورعاو واسووووتالمها  +صووووور موووو الوووودعوض
 +جوووودول يعمووووال الجمعيووووة علووووى ي تعووووو الووووودعوض قبوووول  21يوووووم علووووى األقوووول يحتسوووووب
منها يوم اترسال ويوم ا نعقاد ما لم يوترط النظام مد يطول .
صوووووور عاملوووووة لصوووووحيفة ا سوووووتثمار الخاصوووووة بتاسوووووي الوووووورعة  +صوووووور مووووو التعوووووديالت
السابق صدورها
سند تعيي مراقب الحسابات جمعيه عاديه و
مووووورو العقوووود الخووووا بالتعووووديالت المووووراد ددخالهووووا علوووو النظووووام األساسوووو للووووورعة فوووو
حالووووه الرغبووووة فوووو اسووووتعمال دجووووراوات التعووووديل و موووور مراعوووواض المسووووتندات المطلوبووووة حسووووب
طبيعة عل تعديل
ديصال سداد مقابل يداو الخدمة .
تقديم مجل

ا دار او مجل

الرقابة الداعى لالنعقاد المعتمد م الهي ة

دقرار م المفوو بمراجعه ا دار واستيفاو عافه المالحظات المبدا لالعتماد.
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صورض دثبات الوخصية لمقدم الطلب
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استتتم امنا عتتتلنستتتينا( ستتتشر اين)اغنا(اتتتريشننانجاتتترنا( اتتترااينا( عستتتا نغاس تتتشنن
غا( داراايناالدارهنا( دد
سمعداتنا شفا نمقدمنفلنحشالتنخشا -:نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن
ننم دالناالسمن-:ناهشدهنسدمنا(مبش ن(اسمن ينا(س لنا(م شرين( اريشتنا( سشر ةنغا(اريشتن
ذاتنا( سئغ(اةنا( حدغدة)س لناينايغيناالسمن امقن ينا(غرضنفىنحش( نا(اريشتنا( سشر ا
ننم دالنا(غرضن-:نن غافق نا( هشتنا( خما نفلنحش( ن رغرهنمقدا هشنحسبنطبا نعاشطن
ا(اري ) غافق نا(بعكنا( ريزىن–نس ط نا(طاراينا( دعىن–غزارهنا(ساشح ...ا ن
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استيفاء المستندات (
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مستوفاه
شكالًً
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نم دالنا( غقعن-:ننن رغرةنمقدامنسعدنا(حاشزه ( غقعنا( ارغعن عن راسشة :ن
•نا(اريشتنا( قش نفىناب ن زارةنساعشنناممناسمافشننع غذجنط بنا(خد ةن+نا( سمعداتنا( ط غبةن
( رضنس ىنا( هشزنا(غطعىن(مع اةناب ن زارةنساعشنن.
حش( نغفشهناحدنا( سشر ايناممنمقدامن)ناسامنغراث ن+ن غافقةنا(بغراةنا( اراةنس ىنمغزاعنأسهمن
ا( مغفىنس ىنا(غرثةان.ن
فلنحش( ناسشدهنمايالن ش( ناالدارهن-:ناممنمقدامناسمقشالتناالس شننا(قدا لنغمقدامن شنافادنقبغلن
االس شننا( ددن+نبطشقةنا(رقمنا(قغ ىن(ألس شننا( ددن .ن
م دالنرا نا( شلن)نا(زاشدهنان(اريشتناال غالن-:ن ن
نننأن-نا(زاشدهنسينطراقناالربشحنغاالحماشطلنغاالرادهنا(دائع  -:ن
مقدامن غافقةناالدانناالقماشدىن سبقش
ب-ا(زاشدهنا(عقدا ن-:نا(اريشتنا( سشر ناممنمقدامنناهشدهنبعيا نمفادنسدادن%10نس لناالقلنفلن
حش( نسدادنرا نا( شلناالا لنبش(يش لنقبلنا(زاشدهناغاهشدهنبعيا نمفادنسدادنا(زاشدنب شنالناقلنسين
عسب ن شممنسدادهن ينرا نا( شلنا( ادرنقبلنا(زاشدهنفلنحش( نزاشدهنرا نا( شلنا( ادرندغين
سدادنرا نا( شلناالا لنبش(يش لن،نغمقدامن شافادنسدمنرجبةنا( سشر اينا(قدا ىنبش(دخغلنفىن
ا(زاشدةن .ن
ن ا(اريشتنذاتنا( سئغ(ا نا( حدغدهناممنمقدامناهشدهنبعيا نبسدادنيش لنا(زاشدهنفلنرا ن شلنا(اري ن.
ج – الزياده عن طريق الحصه العينيه  -:فى حاله شركات المساهمه يتم تقديم تقرير اللجنه
المشكله بمعرفه الهيئه والمعتمده من الهيئه.
 وفى حاله شركات ذات المسئوليه المحدوده يتم تقديم تقييم من احد الخبراء وما يفيد موافقهالشركاء على التقييم بالجمعيه المعتمده للزياده.
نفىنحش( نمخفاضنرأ نا( شلن :ن
نمقدامن غافقةناالدانناالقماشدىن سبقش
فلنحش( نمداغالتناالسهمنغم دالنا( شدهن)7ا-:نن ن
نمقدامنا( غافق نس ىنمداغلناالسهمنخالنا(سعماينا( ش(امايناالغ(مااين( اريشتنا(خش ةنالحيشمن
ا(قشعغينرقمن2017/72ن .ن
م دالنا( ارغسشتنا( قش نفلنساعشنن-:ننمقدامنا( غافق نس ىنا(مداغلن(اسهمن(هذهنا(اريشت




















 
 
 
 

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح
القانون واإلجراءات المتبعة .
المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الص
فة :

...................................................................

التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :
التليفــ
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اسم
المستلم
:
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ــــع :
التاريــ
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* و استيفاو المستندات م حيث الوعل ولي

المضمو
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مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

اسم شدن ح رنا م شعن ن
اةنسش ةنجارنسشداة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

100ن م ن
سينيلنعسخ ن
اممناسم شدرش

رائةناالسمث شر

خزاعةناش(ةن)2انبشإلدارةنا( ش ةن( ائغينا(قشعغعاةن
(اريشتناأل غالنبقطشعنخد شتناالسمث شرنأغن
بخزاعةنا(فرغع

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجه الى الخزينة بصالة 2و بالدور الثانى بقطا خدمات ا ستثمار لسداد رسوم ا عتماد بخزينة الهي ة بالمجمر وتقديم
الطلب الى الموظر المخت

باتدارض العامة للو و القانونية للورعات بالمرعز الر يس مرفقا به المستندات الموار دليها.

 -2الحضور الى الهي ة بعد مضى زم يداو الخدمة لتسلم المحضر المعتمد .

زمن أداء الخدمــة :
يوم عموول اعتبارا من اليوم التالي

الستالم الطلب.

ملحوظة:
صا ع لى االل تزام بالتوقي تات الم حددة ألداء الخد مة تع تذر الهي ئة العا مة لال ستثمار
حر ً
والمناطق الحرة عن قبول أي طلبات غير مستوفاة للمستندات المطلوبة.

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح
القانون واإلجراءات المتبعة .
للمستندات

المطلوبة.
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