عقد تأسيس شركة مساهمة مقفلة
شركة مطوفي حجاج الدول االفريقية غير العربية
(شركة مساهمة مقفلة)
بنا ًء على نظام مقدمم دممدح اجدال ارددالل ار دامل بارمللدلم ارمل د ل دم م  )111لتدالخ
 1440 09 17هد ،ارقاض بتالل مؤللات ألباب ارطلائف إرى شل ات ملاهمح مقفلدح ،ققدم تدم
بعلن هللا تعارى ،إبلام هذا ارعقدم قد خدلم األلبعداء) ارملاقد 1442 9 9هدد بممخندح م دح) بدخن
ارلالمة ألمائهم لبخاناتهم ق ارجملل ل م  )1ارملاق رهذا ارعقم – ارذي خعدم جدءء ختجدءأ مدن
هذا ارعقم – لهم ب امل األهلخح ارمعتبلة شلعا ً لنظاما ً على تالل مؤللح مطلق اجدال اردملل
ا قلخقخح غخل ارعلبخح) لارملجلح بارلجل ارتجالي بممخنح م ح ارم لمدح بدل م )4031073868
لتالخ 1434 02 20هد إرى شل ح ملاهمح مقفلح لققا ً ألا ام نظام ارشل ات ار امل بارمللدلم
ارمل د ل ددم م  )3لتددالخ 1437 01 28هددد ،ارمعددمل بملجددب ارمللددلم ارمل د ل ددم م )79
لتالخ 1439 07 25هد.
مادة ( – )1التمهيد
خعتبل ارتمهخم جءء ختجءأ من هذا ارعقم.
مادة ( – )2التأسيس
شل ح مطلق اجال ارملل ا قلخقخح غخل ارعلبخح أللباب ارطلائف شل ح ملاهمح مقفلح).
مادة ( – )3أغراض الشركة
إن األغلاض ارت أللت ارشل ح ألجلها ه :
 -1تقمخم دممات اجال اردالل – دممات اراجال ارقاممخن من دالل ارممل ح.
 -2أنشطح دممات اإل امح لارطعام – أنشطح ارمتعهمخن ارذخن خقمملن ددممات ارطعدام  -إمالة
ملاق ا خلاء ارلخاا – ارفنامق – ارمدخمات .
 -3اردممات اإلمالخح لدممات ارمعم – أنشطح ا م ء ارلخاا – أنشطح ارتللخح ارلخاا –
أنشطح دخانح ارمبدان  -أنشدطح ل دا ت ارلدفل لارلدخااح – ارالالدات األمنخدح ارممنخدح
اردا ح – دممات ا لتقبال لتلمخع ارمعتملخن ق ارمناقذ  -دممات ارنقل ارلخاا .
 -4األنشطح ارعقالخح  -إمالة لتأجخل ارعقالات ارمملل ح ال ارمؤجلة ل نخح)
 -5ارءلاعح لارالاجح ل خم األلماك  -أنشطح ارمعم رإلنتال اراخلان .
 -6اممامات ار هلباء لارغاء لاربدال لت خف ارهلاء – تلرخم ارطا ح ار هلبائخح .
 -7ارمعللمات لا ت ا ت – أنظمح ارتشغخل.
 -8ارتشخخم -ا نشاءات ارعامح رلمبان ارل نخح.
 -9ارنقل لارتدءخن – أنشطح تعامل مع ارل اب ق ارمطالات .
ارفنلن لارتلقخه لارتللخح  -ملاق ارفعارخات ارتلقخهخح .
-10
ار ناعات ارتالرخح – انتال ارلالم ارمبلمة لارمجممة .
-11
انتال لتعبئح ارمخاه ارمعبأة ارممعمح بارفختامخنات.
-12
ص لتف خل اردخام لا شلعح.
-13

ارتعمخن لالتغالل ارمااجل – تعمخن دامات ارمعامن ارثمخنح لارمنتمخح رمجملعح
-14
ارذهب لارفضح لاربالتخن .
التثمال أملارها ق األلهم لغخلة من األللاق ارمارخح.
-15
امتالك ارعقالات لارمنقل ت ارالءمح رمباشلة نشاطها.
-16
امتالك اقلق ارمل خح ار ناعخح مثل بلاءة ادتلاع لارعالمات ارتجالخح لاقلق
-17
ا متخاء).
أي غلض آدل مشللع انلنا ختف مع طبخعح ارشل ح.
-18
تقمخم دممات ارلفل لارلخااح.
-19
لتمالس ارشل ح أنشطتها لق األنظمح ارمتبعح لبعم ارا لل على ارتلادخص ارالءمح من
ارجهات ارمدت ح ان لجمت.
مادة ( – )4المركز الرئيسي:
خ لن ارمل ء ارلئخل رلشل ح ق ممخنح م ح ارم لمح) بارممل دح ارعلبخدح ارلدعلمخح ،لخجدلء رهدا
إنشاء قللع أل م اتب مادل ارممل ح ،بقلال من مجلدس اإلمالة ،لذردك لققدا ً رنظدام مقدمم دممدح
اجال اردالل.
مادة ( – )5المشاركة والتملك في الشركات:
خجلء رلشل ح إنشاء شل ات ذات ملؤلرخح ماملمة أل ملاهمح مقفلح) ،لذرك رتقمخم أغلاضدها أل
دمماتها بعم التخفاء ما تتطلبه األنظمح لارتعلخمات ارمتبعح ق هذا ارشأن.
مادة ( - )6مدة الشركة:
أللت ارشل ح رممة  )99لنح مخالمخح ،تبمأ من تالخ خمها بارلجل ارتجالي ،لخجلء مائما ً إطارح
ممة ارشل ح بقلال ت مله ارجمعخح ارعامح غخل ارعامخح بل انتهاء أجلها بلنح لاامة على األ ل.
مادة ( - )7رأس المال:
ادمم لأس مدال ارشدل ح بمبلد(  )46,000,000لاير لدعلمي ققدط لدتح لألبعدلن ملخددلن لاير
لعلمي) مقلم إرى  )4,600,000ألبعح ملخلن للتمائح ارف لهم متلدالخح ارقخمدح ،تبلد( ارقخمدح
ا لمخح ر ل منها  )10لاير لعلمي لجمخعها ألهما ً عامخه عخنخح.
مادة ( - )8االكتتاب:
أ تتب ارمؤلللن ق ألهم لأس ارمال اربارغح  )4,600.000ألبعح ملخلن للدتمائح اردف لدهم،
ممقلعح بار امل ،ل خمتها  )46.000.000لتح لألبعلن ملخلن لاير لعلمي  .لتم التخفاء خمدح
لأس ارمال من ااتخاطخات ارمؤللح ارمالرح بملجدب ارقدلال اردلءالي ل دم 380608010019
لتالخ 1438 06 29هد لدطاب ارهخئح ارتنلخقخح ل م  439 6هد س لدطاب ارماالب ارقانلن
ارم تلل مامم قماء بهجت لشدلخ ح ل دم  029ص  39لتدالخ 1439 01 17هدد  ،لتدم تلءخدع
األلهم على ارمؤلللن لققا ً رلجملل ل م  )2ارملاق رهذا ارعقم – لارذي خعم جءء ختجءأ منه.

مادة ( - )9تشكيل مجلس اإلدارة:
ً
ختلرى إمالة ارشل ح مجلدس إمالة مؤردف مدن  )12اثند عشدل عضدلا ،تنتددب ارجمعخدح ارعامدح
ارعامخح ثلث األعضاء من ارملاهمخن عن طلخد ا تدلاع ارلدلي ،لخعدخن لءخدل ارادج لارعمدلة
ارثلث اربا من ارملاهمخن لذرك رممة تءخم عن ثالث لنلات ،لالتثناء مدن ذردك قدمن مدمة ألل
مجلس إمالة ت لن رممة  )5لنلات.
مادة ( - )10إدارة الشركة:
خمثل لئخس مجلس اإلمالة ارشل ح ق عال اتها مع ارغخل لأمام ارقضداء لهخئدات ارتا دخم لارغخدل.
لرلئخس ارمجلس بقلال م تلب أن خفلض بعض الاخاته إرى غخله من أعضاء ارمجلدس أل مدن
ارغخل ق مباشلة عمل أل أعمال ماممة.
مادة ( - )11السنة المالية:
تبمأ ارلنح ارمارخح رلشل ح من ألل شهل خناخل لتنته بنهاخح شهل مخلمبل مدن دل لدنح ارمخالمخدح،
على أن تبمأ ارلنح ارمارخح األلرى من تالخ خمها بارلجل ارتجالي لاتى نهاخح شدهل مخلدمبل مدن
ارعام اراار ال ارتار ).
مادة ( - )12أحكام ختامية:
خدضع هذا ارعقم ألا ام نظام ارشل ات لمقمم دممح اجال اردالل.
مادة ( - )13نسخ العقد:
الل هذا ارعقم من  )5نل التلم ل ملاهم نلدح منها رلعمل بملجبه لارنل األددل رتقدمخمها
رلجهات ارمدت ح لت مال اإلجلاءات ارنظامخح.

