
 العامة الغير عادية  دعوة الجمعية 
 )شركة مساهمة مقفلة(  مطوفي حجاج ايران لشركة  

 لعاماةدعاوة الساادة مسااهمي الشاركة ل ااور ا امااع الجمعياة امسااهمة مقفلاة  –يسّر مجلس ادارة شركة مطوفي حجاج ايران 
                  14/02/2023هااااا الموافاااا  23/07/1444بااااار    الثالثااااا  الاااايع دااايعق  يااااو ) اال اماااااع اال   ( للشاااركة غيااار العاديااااة 

في حا  لم يكامل النصاب القااوووي لصا ة اوعقااد اال امااع ب ااور    –عن بع  عبر  دائل االتصا  ال  يثة    –مسا     07:00
المساهمين اليين يمثلون وصف رأس ما  الشركة على األقل ديام عقا  اال امااع الثااوي بعا  دااعة مان اال امااع األ   علاى أن 

ألقال للاصاو  و  فاي حاا  عا   يكون اال اماع الثاوي ص ي ًا اذا حاره ع د من المساهمين اليين يمثلون ربع رأس الما  على ا
إكما  النصاب في اال اماع الثاوي ديام تو يه دعوة إل اماع ثالث   اام عقا  اال امااع الثالاث بعا  اواالاا  اال امااع الثااوي  بعا  

يومًا مان تاار   االعاالن عناهو علاى أن يكاون اإل امااع صا ي ًا بمان حاار  اياًا كاان عا د األداالم  ذلا  بعا  موافقاة  21ماي  
 ج    األعما  الاالي:أن تكون الجمعية  مناقشاالا  فقًا لعلى    ات المخاصةالجال
 

 تعديل المادة الثالثة المتعلقة بأغراض الشركة بإضافة االنشطة التالية :   -1

 791213اضافة نشاط تقديم خدمات حجاج الداخل  -

 791211خدمات المعتمرين القادمين من خارج المملكة اضافة نشاط تقديم  -

 551025الشقق المخدومة  –اضافة نشاط أنشطة االقامة القصيرة المدى  -

إدارة المتاجر المغلقة    –الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم   –اضافة نشاط أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب  -
821121 

ية األخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية غير المصنفة في موقع آخر اضافة نشاط أنشطة الخدمات المال -
 649922أنشطة الشركات االستثمارية  

 النقل والتخزين  –اضافة نشاط أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي  -

 522931الخدمات اللوجستية  -

 أنشطة الشركات القابضة  -

 642001لقابضة نشاط ادارة الشركات التابعة للشركات ا  -

 642002استثمار اموال الشركات التابعة للشركات القابضة  -

 642004تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة  -

 انشطة المطاعم وخدمات االطعمة المتنقلة   -

 561010المطاعم مع الخدمة  -

 561040أنشطة تقديم الوجبات فقط ) تناول الوجبة خارج المحل (  -

 562112متعهدي االعاشة بالحج والعمرة  -

 562901شركات تجهيز الطعام او المتعهدين ) شركات التموين (  -

 551071كبسوالت النوم والراحة  -

 522932توجيه الحافالت   -

 ادارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها   -

 681021سكنية ( ادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )  -



 681022ادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة ) غير سكنية (  -

 682010أنشطة وكالء السماسرة ) مكاتب الداللين (  -

 682020أنشطة ادارة العقارات مقابل عمولة  -

 681024إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين  -

 681041لحديثة التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء ا  -

 681042التطوير العقاري للمباني التجارية بأساليب البناء الحديثة  -

 663002إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق  -

 663003إدارة االستثمارات   -

 353005إنتاج الثلج لالستخدام االدمي   -

 771041وسطاء تأجير السيارات  -

 791224أنشطة األدالء السياحيين  -

 799014السياحي وتسويقها حجز وحدات االيواء  -

 823004تنظيم وإدارة الحشود  -

 110421اوااج  تعبئة المياه المع وية بالموقع  -
 110422اوااج  تعبئة المياه النقية المفلارة  -
 631123تق يم خ مة مراكز االتصا   -
 772192تأ ير  تشغيل العربات  الكرادي الما ركة  -
 463074البيع بالجملة للثلج  -

 463075للمياه المحالة   البيع بالجملة -

 463076البيع بالجملة لألغذية والمشروبات  -

 472193البيع بالتجزئة للوجبات الجاهزة المحفوظة  -

            
 لتصبح على الشكل التالي:   توزيع األرباح  والمتعلقة المادة السابعة واألربعونتعديل  -2

 الو ه اآلتي: توزع أرباح الشركة الصافية السنو ة  االرباح المرحلية على 

( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا  10يجنب )% -

 %( من رأس المال المدفوع. 30التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )

%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي  10اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )  للجمعية العامة العادية بناء على -

 يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح   -

وللجمعية المساهمين،  على  اإلمكان  قدر  مؤسسات   ثابتة  إلنشاء  مبالغ  األرباح  من صافي  تقتطع  أن  كذلك  المذكورة 

 اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. 

 %( من رأس مال الشركة المدفوع. 10يوزع من الباقي بعد ذلك للمساهمين نسبة ال تقل ) -



 

 

ربع أو نصف سنوية( على مساهميها وذلك وفقاً للضوابط التي  يجوز للشركة بموجب هذا النظام توزيع أرباح مرحلية ) -

تحددها الجهة المختصة وبعد تفويض الجمعية العامة العادية لمجلس االدارة بموجب قرار يجدد سنوياً بتوزيع أرباح  

 مرحلية.

يخصص بعد ما تقدم   مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )العشرون( والمادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات -

%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي  1نسبة )

 يحضرها العضو مع األخذ بعين االعتبار ما يتعلق بحالة االنعقاد الدائم. 
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القرار تار   االدا قاق  تار      الشأن   بين  الصادر في هيا  العامة  الجمعية  المساهم حصاه في األرباح  فقًا لقرار  يسا   
المساهمين   دجالت  في  المسجلين  األدالم  لمالكي  األرباح  أحقية  لالدا قاقالاوز عو  تكون  الم  د  اليو   والاية  ز    جو   في 

المخاصة  بع    الجالة  ت  دها  الاي  للاوابط  مساهميالا  ذل   فقًا  على  دنو ة(  وصف  أ   )ربع  مرحلية  ارباح  توز ع  للشركة 
 . تفو ض الجمعية العامة العادية لمجلس االدارة بمو ب قرار يج د دنو ًا باوز ع أرباح مرحلية

 
  تفالوا بقبو  فائ  اإلحارا  

 

 ااااااار  فيصل بن حسين أزها            
   

 رئيااس مجلاااس اإلدارة               
 

 



 

 

 

 كالة شرعية   ن يوكل من يشا   ف  النص االتيا  ع   ق رة المساهم على ال اور أود الانو ه في حو
 :  أ  تفو ض مص ق من الغرفة الاجار ة 

 
 )توكيااال( 
........ و الموقااع أدواااه بمو ااب السااجل الماا وي/  ااواز داافر / أوااا المساااهم )االداام رباعيااا(:....................................
شاركة هاا بصافاي أحا  مسااهمي .............................. السجل الاجاارع رقام :...................................  تاار   

.. داااااالماً  قااااا   كلااااا  )االدااااام رباعياااااا(  المالااااا  لعااااا د :..........................مسااااااهمة مقفلاااااة  –مطاااااوفي  ااااااج اياااااران 
داااجل المااا وي رقااام................................. ) هاااو مااان غيااار ...........................................................

   المقاارر عقاا ها  يااو  عامااة الغياار عاديااةأعاااا  مجلااس اإلدارة أ  مااوشفي الشااركة لينااوب عنااي فااي حاااور ا اماااع الجمعيااة ال
 – الوداااائل ال  يثاااةعااان بعااا  عبااار  –مساااا   07:00  السااااعة  14/02/2023هاااا الموافااا  23/07/1444بااااار    الثالثاااا 

 للاصااو   ويابااة عنااي علااى المواراايع الم ر ااة فااي  اا    األعمااا   الاوايااع علااى كاال المسااان ات المطلوبااة  الااار ر ة الالزمااة 
بالنساةة ألع ا امااع الحا  قا  يعقا  بسابب عا    ن فورااه أعاالهلال اماع المشار إليه أعاله و كما يسرع مفعو  هيا الاوكيل لم

 اكاما  النصاب القاوووي لال اماع المنوه عنه أعاله.
 ها  /      /   حرر في م ينة :..................................... باار    

 

 

 

 االدم : ................................................

 .......................................الاوايع: ........

 الصفة: ................................................

 
 

 


