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 شركة يمن موبايل للهاتف النقال يمساهملخدمات  التنظيمي الدليل

 

إن قابلية  ألسهة ل تلاةلألتج ا اةم ألتمهةايمبن بابةلتتن ااهةاماألاا تااتاةات  لبةل مةن ألت يةال ب  ةم  :ـدمــة ـالمق
لش أن حيةةا ش اةة ا اا ااةةاا ميةةا ألسهةة ل ألهةةمي  ا  أن لةة فضةة ع   ا ألتملكيةة  تاةةلتين بيا ةةان مةةن أل ا لةةن إتةةب ل

تةل ا اةان ااتاهة بم فة  هة م ألتمهةايمبن تةلة ألتاةةا    اكفة  فة  ايببةن ملكية  هةاحب ا مةةا ألتملكية  تسهة ل ل
ي ةةاب ااةة   أن إتة  إضةةاف هةة م ألتمهةةايمبن تهة م   ةةم ألتملكية  ا  إتة تي  ةم حةةل ألتمهةايل فةة  يةلة ألتحاتةة  

 تألتا  ئة تألتف ةلألن تألتالةو تألتةلم  اتح   ا  ةألتماال ة  ب ةا   ألإل ةاألاألناتضةي   إتة ألت تأل ب ألسخاة ألتاة  احاةا  
ألتتيةةةائل ألتماال ةةة  بةةةلتب تاتضةةةي   بإ ةةةلأللفكةةةان مةةةن ألسيميةةة  ام ةةةان ألت يةةةال  ا( تلاةةة الش تاهةةةحي  ألتبيا ةةةان

لتبةم اةامم تالةب ألت تأل ةب حاة  بةام ن ألت ةائمتن  لة   إ ةلأللألسما ألتلي اطلب م ةا  اتألتااتط ألت  م  ألإل األاألن
ال ألإل ةةاألاألن ألتهةحيح  تألتهةةليم  تألت ا ت يةة  تا فبةةل  مليةة  ألتاهةة بم ت  ةةم تألاخةة  امةةن ألهةةايااب ألتا قةة لتةب تلت 

اح ي ةى مةن خة ج تضةا يةلأل ألتةلتبم  إتة تيةلأل مةا  هةا   ا ألتملكي  تفةل ضةتألام محةللش تمف تمةى تةلة ألت ميةا
ا  اع فا ة  اةا ألاباة ( 14  فهةتج مت  ة   لة  هةاىألتلي باضمن مخالو ألت تأل ب ألتماال ة  بةلتب اتياكةتن مةن 

 -بل : ضم ن يلة ألتفهتج ماتقل ا
 

 ألتاااايو تألتمهطلحان ألتاام . ت ألسيلألفألتفهم ألستج : 

 ألت ا ت ي  . أللهسألتفهم ألتيا  : 

 . ألسه لالألتج  حالن تااتط:  ألتياتثألتفهم 

هلألاطلب ألتاه بم  إ األاألن:  ألتاألااألتفهم   .ألتا الألن ألت لبلش  تأل 

 .ألساباحا ات ي تأل  األاألنفئان ألتمهايمبن :  ألتخامسألتفهم 

 تألتااليمان ألتاام  . ألإلااالألن:  ألتهالسألتفهم 
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  الفصـــل األولالفصـــل األول

  والتعاريف والمصطلحات العامةوالتعاريف والمصطلحات العامة  األهدافاألهداف

 - ما بل  : فا بنا اتت ا ف  ال تألتاااايو تألتمهطلحان ألتاام  ت  ألسيلألفيلأل ألتفهم  اضمنب        
 . األهدافالفرع األول : 

 ف والمصطلحات العامة .التعاري الفرع الثاني :

 رع األولـــالف
 األهـــداف

ألتمهةايمبن ح ةت  حماية  تتااايةو ألتمخاهةبن ب ةا  ألإل األاألناتحبل  إت ب لف يلأل ألتلتبم اهف   ام      
 -اح بل ألسا  : إت لق  اه بم ألتبيا ان ا تاهف  خاه  ب لف ت اع تضما 

الب ألهاخلألل أللهامااألن تألت مال  ألتمخهه  تا ت يفي   خلمان ألتمهايمبنألتماال   ب ألإل األاألناتضي   -1
 .ألتخلمان

 .ألتاه بم ت  م ألتملكي  أتلع اأتجا تيل تااايو ألتمخاهبن ا يفي  ا فبل أ ماج  -2

ألإل األاألن ااهابلألج تالألتج أللهة ل ت  ةم ملكبا ةا  ااهيماتفبا خلم  مامب ش تلمهايمبن تلتب من خ ج  -3
 ا  ئة مبةاألث ( ت ةلأل ألهةاخاأل   بةلج فاقةل أت اةاتو أت  أت  تهةي ياة  أت  أتا ةا ج  ألت اا    ن  بيا أت

 غبا  لتب . إت ( تاهحي  بيا انا الألن اا الش تألحلش  لش  لش ا الألن أت لم   إت ا الش 

 .خ ج فااش محللةبلتياع تآتياع التين تحفظ  ميا بيا ان ألتمهايمبن ألتمخالف  ألت اا    ن الألتج ألله ل  -4

مةن  أيةالاهةتاش   ائية  خة ج خمهة   إهةلألايا تفتاية  ن تاحلبي ا اهةف  أللحافاظ اه  ن ألتمهايمب -5
 .ألتااتي  ألته   ألتماتي  

                            هلبي  .  أمتاقل ا ا     ا  ألتا تا لبم ألل ا الألن ألتاخهي  ياان قتأل ل ألتامم  -6

اة  ماةلج  مليةان تألهةااا اتفبا ألتبيا ان ألتمهةا لش فة  ا بةيل ي ة  ألت م ةتا فة  ألتاةا   مةن خة ج ماألق -7
  .ألتالألتج

ألتحةل  إتة  ألسابةاححهتج ألتمهايل  ل  حهاى من ألساباح ألته تي  اه تت  تيها تا لبم  ف ةان ات يةا  -8
 ألإلم ان . ا لا  ألسل   
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 نيالفـــرع الثا
 التعاريف والمصطلحات العامة

 

تةةل  مةةاحبيمةةا اةةال فةة  يةةلأل ألتةةلتبم  ةةم م  ةةا  ا ألتماةةا   ألتمتضةةح  قةةاين أل ةةاةي ةةتن تلااةةاايو تألتمهةةطلحان        
 . أخاي ا  هيا  ألت ص ما   

   عامة . : هي شركة يمن موبايل للهاتف النقال ) ش . م . ي ( الشركة 

هي التكوين االداري المختص بعملية التداول السهم الشرركة وتقرديم الخردمات :شئون المساهمين  وحدة                  

 للمساهمين . 

م ملرا اسرهم متسرراوية ا و ابلرة للتررداول وال ركة المسراهمةشر  : هرري الشرركة التري يكررون راسرمالها مقسررما

 يسأل المساهمون فيها مال بقدر حصصهم في راس المال .
 مكنررس مررن ويخررول صرراحبس السررلطات الترري ت األشرريا الحررا الررري يرررد علررا شرري  مررن  ي: هررالملكيررة

 اواسرررته لس  اوكرران رلرررك باسرررتعمالس وا  سرررك  المملرررو الحصررول علرررا كرررل منرراف  الشررري 

 . التصرف فيس 

هو الشخص الطبيعي او االعتباري الري يمتلك عدد من االسرهم تمثرل حصرتس فري راس مرال :  المساهم

ا التررداول ائرسروا  عرن طريرا االكتتراا بدايرة او االنتقرال اليرس براي طريقرة مرن طر الشرركة

 .المعمول بها في الشركة

من يقوم مقامة بصفة  انونية . اومو   علا المحرر  اوكل متعا د  : هو رو الع  ة 
حسا طلا روي الع  ة وتوثيقس . األمينوتحرير المحرر مباشرة من  بل الموثا او  منشا : التنظيم 

 هو الجز  الري يمثل حصة المساهم في راس مال الشركة .السهم : 

ي راس مال الشركة .: وتمثل الحصص التي يقدمها الشركا  ف األسهم 

ا التداول القانونيةائباي طريقة من طرآخر  ملا: هو انتقال االسهم من مساهم  تداول األسهم . 

 هي الوثيقة التي تثبت حرا المسراهم فري التصررف واالنتفراع واالسرتعمال للشري  سهمملكية االشهادة : 

 . المادية والقانونية الواردة عليس  التصرفات ومبرام المملوك 
 انتقالهرا الرواردة علرا التصررفات وكيفيرة طرر   اإلجررا ات القيرود و مثبراتهرو الرري يتنرمن : السجل

 .وتداولها وفا نظام معين

 م المستندات م يبرهن علا تلك الحقو   . او: هي العقود الموثقة التي تعطي حقو ا  تؤكد  انونا

 كل سند مكتوا مقدم ل حتجاج بس في اي وا عسالوثيقة : . 

 اعتباري . او: اي شخص طبيعي الشخص 

 فري  اثرر يدل عليهما علا وجس يترترا  ما اومن احد المتعا دين يتعلا بس  بول من األخر  ميجاا:العقد
 المعقود عليس )المحل ( ويترتا علا العقد التزام كل من المتعا دين بما وجا بس لآلخر .

 هما المتعا دان . طرفا العقد : 

:  و تمليك مال بعوض علا وجس التراني بين المتعا دين .ه البي 

: من يرثس . ملاوالحقو  الخاصة بالميت  األموالهو عبارة عن انتقال  اإلرث 

حكم بموتس . او: هو الشخص الري يتوفا  ورثمال 

: م. هو من يستحا الوارث    الميراث شرعا و انونا
 تركها الميت . التي واألموال: هو عبارة عن الحقو  الموروث 

بعد الموت . ما ملا: هي تصرف مناف  الوصية 

منررت  اوباالسررتئناف  الطعررن فيررس  طريررا رالررري اسررتنفالنهررائي والبررات : هررو الحكررم  الحكررم النهررائي

 .را الطريامواعيد  دون الطعن فيس به

: المن  من التصرف  . الحجز 

م فيمرا يصرل ل صريل الهير مقرام الرنفس حرال الحيراة فر م امة: هي  الوكالة ي تصررف معلروم جرائز شررعا
 حا مباشرتس بنفسس .

لشررركة يمررن موبايررل للهرراتف النقررال ) ش . م . ي ( والمقررر مررن  األساسرريالنظررام :  األساسرريلنظررام ا

 م 41/41/1002بتاريخ   التأسيسيةالجمعية العمومية 
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قررود والمحرررات بررالطر  هرو الموظررف المكلرف فرري حردود سرلطتس واختصاصررس بتسرجيل الع لموثرا : ا

المبينررة فرري  ررانون التوثيررا وفرري قيررر  مررن القرروانين  باألعمررالوالسررج ت الرسررمية والقيررام 

 .   األخرى

هرررو الشرررخص المكلرررف مرررن  برررل المحكمرررة لتقرررديم خدمرررة عامرررة لتحريرررر و توثيرررا العقرررود :   ألمرررينا
 رة . والمحررات والتصرفات بموجا  انون التوثيا واللوائل والقرارات الناف

الترزام  منشرا  األثرراثر  انوني سوا  كران هررا  محداث ملامحنة متجهة  مرادةهو لتصرف القانوني : ا

 .  منهائس اوتعديلس  اونقلس  او

:للحصرول علرا اي خدمرة مرن خردمات الع  رة الرا الشرركة  يهو الطلا المقردم مرن رو طلا التسجيل

   .التداول ل سهم المحدد  في هرا الدليل 

هو  يام المحكمرة بتوليرة واتخرار نائرا ) منصروا ( ليكرون  يمرا علرا القاصرر تنصيا / المنصوا :  لا
ورلرك ليقروم مقامرس  األهليرةمنر  اي مصاا بعرارض مرن عروارض  او السفيس اوالمجنون  او

 بالتصرف عنس . 

سند من اي  انون ساري المفعول . اويقصد بس نص  والقانوني  :  االساس 

قيرر رلرك  اوتعرنرها للمرواد السرائلة  اونتيجرة تهليرف  األسرهمتلف شهادة ملكية  ويقصد بس :  لتالف  ا

الجزئي . اما في حالرة التلرف الكلري فتعتبرر الشرهادة مفقرودة التلف  ملاتؤدي  التيمن المواد 

 .ويطبا عليها شروط وثائا الشهادة المفقودة 
حريا . اويجة نياع نت األسهمويقصد بس فقدان شهادة ملكية   :لفقدان ا 

   هي عملية توزي  عدد االسهم المسجلة في شهادة واحدة علا عدد من الشهادات الجديدة  :التجز

  ويتم اصدارها بنفس االسم والبيانات الشخصية المسجلة في الشهادة التا تم تجز تها . 

 ويتم ها مساهم واحد هي عملية تجمي  االسهم المسجلة في عدد من الشهادات التا يمتلك :الدمج

 . نفسس واصدارها في شهادة واحدة باسم المساهمتسجيلها 

 ويقصد بس الشهادات المصدرة بدالم عن شهادات سابقة. :االصدار الجديد 
 
 
 

  الثانيالثانيالفصـــل الفصـــل 
 

  القــانــونيــةالقــانــونيــة  االسساالسس
 

ا تفة  ألتاةا ان ألتا ااية   تن ا قة ألتةتألالش فة باةلألتج أللهة ل لألن ألتا ق  ألت ا ت ي   أللهسيلأل ألتفهم  باضمن       
 -ا اتت ا ف  ي ي  فاتع ي  : لات  ألت ظال ألسهاه  تلاا  

 القانونية الواردة في القانون التجاري .االسس  الفــرع األول :

 القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية .االسس  الفرع الثاني :

 .اسي للشركة اردة في النظام األسالو االسسالفرع الثالث :  

 الفـــرع االول      

 م1991( لسنة 31القانونية الواردة في القانون التجاري رقم )االسس 
يجوز رهن الحقو  ويرتم رهرن الحقرو  الثابترة فري صركوك اسرمية بنرزول كترابي يرركر فيرس انرس  :  (712الـمادة )

لرا الصرك راترس ا ويرتم علا سبيل النرمان ويقيرد فري دفراتر الجهرة التري اصردرت الصرك ويؤشرر برس ع

 رهن الحقو  الثابتة في صكوك ألمر بتظهير يركر فيس ان القيمة للنمان .

ويتم رهن الحقرو  األخررى قيرر الثابترة فري صركوك اسرمية او صركوك ألمرر برتبراع اإلجررا ات 

 واألوناع الخاصة بحوالة الحا .
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م عنرد الهيرر اعتبرر وتنتقرل حيرازة الحقرو  بتسرليم الصركوك الثابترة فيهرا ا ومرا كران ال صرك مودعرا

م  م كافيرا م فري اإليصرال تعيينرا تسليم ميصال اإليداع بمثابة تسليم الصرك راترس بشررط ان يكرون الصرك معينرا

 وان يقبل المودع بقا   بحيازتس لحساا الدائن المرتهن  .
 

 الثانيالفـــرع 
 م9991( لسنة 11القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية رقم )االسس 

 

   :  (111الـمادة )-4

 تكون االسهم  ابلة للتداول . -ا     

تتررداول االسررهم االسررمية بقيررد التصرررف فرري  سررجل االسررهم والتأشررير بررس علررا السررهم ا وال يجرروز  –ا  

 االحتجاج بالتصرف  بل الشركة او الهير مال من تاريخ القيد.

 تتداول االسهم لحاملها بمجرد تسليمها  . -ج
 

     مرا انتقلرررت ملكيررررة السرررهم االسررررمي بطريرررا اإلرث او الوصرررية وجررررا علرررا الرررروارث او  -ا: (111)ادةالــــم-7

 الموصي لس او من يقوم مقامهما ان يطلا  يد نقل الملكية في سجل االسهم  .

م لهررا الحكرم  –ا         مرا كان نقل ملكية السهم بمقتنا حكم نهائي جرى القيد في سجل االسرهم وفقرا
 شر علا السهم بما يفيد نقل ملكيتس بطريا اإلرث او الوصية او بمقتنا حكم.ا ويؤ

 

 :( 117الـمادة )-3
ال يجوز تداول األسهم النقدية التي يكتتا بها المؤسسون او األسهم العينية  بل نشرر الميزانيرة وحسراا  -ا

شركة وتظل هر  االسهم األرباح والخسائر عن سنة مالية ال تقل عن اثني عشر شهرام من تاريخ تأسيس ال
اسمية وال يجوز تسليمها ألصرحابها خر ل المردة المرركورة ويونر  عليهرا مرا يردل علرا نوعهرا وتراريخ 

 تأسيس الشركة .
يجوز خ ل فترة الحظر نقل ملكية االسهم النقدية التي يكتتا بها المؤسسون فيما بينهم او من احدهم ملا   -ا

 لإلدارة او من ورثة المؤسس في حالة وفاتس ملا الهير .اعنا  مجلس اإلدارة لتقديمها كنمان 
تسري احكام هر  المادة علا ما يكتتا بس المؤسسون في حالة زيادة راس المال  بل انقنا  فترة الحظر  -ت

. 

( ال يجوز  بل نشرر الميزانيرة وحسراا 401م  مراعاة عدم اإلخ ل بأحكام المادة السابقة )  :  (113الـمادة )-1

ترداول  –بشررط اال تقرل عرن اثنري عشرر شرهرام  –والخسائر عن السنة الماليرة األولرا  األرباح
ميصراالت االكتترراا او الشررهادات المؤ تررة او األسررهم علررا اخررت ف انواعهررا بررأكثر مررن  يمتهررا 

م مليها عند اال تنا  مقابل نفقات اإلصدار .  االسمية منافا

 تزامات الشركة مال بقدر حصتس في راس المال .ال يسأل المساهم عن ال -ا : ( 111الـمادة )-5

ال يجوز الحجز علا اموال الشركة بسبا ديرون مترتبرة علرا احرد المسراهمين ا و منمرا  –ا     

يجروز لردائني المسراهم تو ير  الحجرز علرا السرهم وعلرا األربراح الناتجرة عنرس بموجرا حكررم 
  نائي .

شر علا السهم بمرا يفيرد تو ير  الحجرز عليرس يركر الحجز علا السهم في سجل االسهم ويؤ -ج    

وال ترفرر  هررر  اإلشررارة مال بقرررار مررن السررلطة المختصررة وتسررري علررا الحرراجز او المرررتهن 

جمي  القررارات التري تتخررها الجمعيرة العامرة بالنسربة للمسراهم المحجروزة اسرهمس او الرراهن 

 دون ان يكون لهما حقو  المساهم األخرى في الشركة .
 ال يجوز للمساهم ان يطلا استرداد ما دفعس للشركة كحصة في راس المال . :  (111) الـمادة-2
تثبت للمساهم جمي  الحقو  المتصلة بالسهم ا وعلا وجس الخصوص الحا في الحصول علا : (111الـمادة ) -7

نصيا من األربراح التري تقررر توزيعهرا ومرن موجرودات الشرركة عنرد التصرفية وحرا حنرور 
لعامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت علا  راراتها وحا التصرف فري السرهم الجمعيات ا

وحا طلا االط ع علا اورا  الشركة ودفاترها ومرا بة اعمال مجلس اإلدارة وم امة دعوى 
المسؤولية علا اعنائة والطعن في  رارات الجمعية العامة ا ورلك بالشروط والقيرود الرواردة 

 نظام الشركة .   في هرا القانون او في
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يجا علا كل عنو من اعنا  مجلس مدارة الشركة وعلا كل مدير لها ان يقدم ملا مجلس  -ا:( 141الـمادة )-8

اإلدارة في اول اجتماع لس بعد تعيينس م رارا بما يملكس من اسهم للشركة ا ومسناد القروض التي 
ير في هر  الصكوك ويشتمل هرا اصدرتها باسمس او باسم زوجس واوالد  القصر وكرلك بكل تهي

علا تاريخ كل عملية علا حردة وعردد االسرهم او اسرناد القرروض الترا تناولهرا وسرعر  اال رار
 الشرا  او البي  ويعتبر معزوالم بحكم القانون كل من يخالف هر  الفقرة  .

م تثبت فيس ما يملكس كل عنو من اعنا  مجلس مدارتها وكل –ا  مدير  تعد الشركة سج م خاصا
وكرل تهييرر يررد علرا  انادهوالد  القصر من اسهم الشركة و اسلها باسمس او باسم زوجة او ا

 هر  الملكية .

 الفـــرع الثالث

 الواردة في النظام األساسي للشركة  االسس
 تكون جمي  األسهم اسمية وليس لحاملها حتا تستكمل مجرا ات تأسيس الشركة .   :   (1الـمادة )-4
م مسلسرلة ويو ر  عليهرا عنروان مرن مجلرس  :  (11ة )الـماد-1 تستخرج االسهم من سجل ري  سرائم وتعطري ار امرا

اإلدارة وتختم بختم الشركة ا ويجا ان يتنمن السهم علا األخص تاريخ صدور القرار المرخص 
بتأسيس الشركة وتاريخ نشر  بالجريدة الرسرمية و يمرة راس المرال ومركرز الشرركة وعردد األسرهم 

موزع عليها وقرض الشركة العام ومدتها ويكون ل سهم  سائم ارباح مسلسلة مشتملة اينا علا ال
 ابلرة للترداول ولجمير  اسرهم الشرركة ر م السهم وتكرون األسرهم التري تصردرها الشرركة للمسراهمين 

حقو  متساوية وتخن  اللتزامات متساوية ويكون للبيانات التري تثبتهرا الشرركة علرا تلرك األسرهم 

 جة علا حاملها  .ح

تنتقل ملكيرة االسرهم برثبرات التنرازل كتابرة فري سرجل خراص يطلرا عليرس سرجل نقرل ملكيرة االسرهم   :(  11الـمادة )-3

ورلررك بعررد تقررديم م رررار مو رر  عليررس مررن المتنررازل والمتنررازل مليررس ا وللشررركة الحررا فرري  ان تطلررا 

نونية ويتب  نفس األسرلوا فري حرال انتقرال التصديا علا تو ي  الطرفين واثبات اهليتهما بالطر  القا
ملكية االسهم بطر  اإلرث او الوصية ا يطالا اصحاا الع  رة حسرا مقتنرا الحرال ويو ر  اثنران 

 من مجلس اإلدارة علا الشهادات المثبتة بقيد االسهم في سجل نقل الملكية .

برل نشرر القروائم الماليرة عرن سرنة ماليرة ال تقرل ال يجوز تداول اسهم المؤسسرين النقديرة والعينيرة   :  (17الـمادة )-1

 عن اثنا عشر شهر من تاريخ تأسيس الشركة  .
كل سهم قير  ابل للتجزئرة وال يسرأل المسراهم عرن التزامرات الشرركة مال بقردر حصرتس فري راس   : (13الـمادة )-5

  .المال
رارات جمعيتها العامة  ولوائحهرا وانظمتهرا يترتا حتما علا ملكية السهم  بول نظام الشركة  و  : ( 14الـمادة )-2

 و رارات مجلس اإلدارة  .
ال يجوز الحجز علا اموال الشركة بسبا ديون مترتبة علا احد المساهمين او ورثتس وانما يجوز  :  (11الـمادة )-7

  .لدائني المساهم او ورثتس تو ي  الحجز علا السهم وعلا األرباح الناتجة عنس بموجا حكم  نائي
كل سهم يخول لصاحبس الحا في حصة معادلة لحصة قير  ب  تمييز في ملكية موجودات الشركة  : ( 11الـمادة )-8

 وفي األرباح المقسمة علا الوجس المبين فيما بعد .
آخر مالك للسهم مقيد اسمس في سجل االسهم يكون لس وحد  الحا في  بض المبالغ المستحقة عرن  : (12الـمادة )-9 

 سوا  كانت حصتس في األرباح او نصيبس في موجودات الشركة . السهم
: م  عدم اإلخ ل بما ورد في  انون الشركات النافر يجرى توزير  األربراح المحققرة بقررار مرن (  14الـمادة ) -40

 -الجمعية العامة بنا  علا ا تراح مجلس اإلدارة وفقا للترتيا األتي : 

 والنرائا المستحقة عليها وفقا للقانون .  تفرز من األرباح المحققة الزكاة -4

تفرز من األرباح االحتياطي القانوني و اية احتياطيات اخرى لما فيس مصرلحة الشرركة نرمن  -1

 حدود النسا المقررة في القانون وهرا النظام . 

تقرر الجمعية العامة المكافأة المخصصة ألعنرا  مجلرس اإلدارة علرا ان ال تتجراوز الحردود  -3

 في  انون الشركات . المقررة 
 توزع األرباح البا ية علا المساهمين بنسبة اسهمهم .  -1

: تدف  توزيعات األرباح ملا المساهمين في المكران والمواعيرد التري يحرددها مجلرس اإلدارة ورلرك  (11الـمادة )-11

 خ ل شهرين علا األكثر من تاريخ صدور  رار الجمعية العامة بتوزي  األرباح . 
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  الثالثالثالثل ل الفصـــالفصـــ

    األسهماألسهمتداول تداول   حاالت وشروطحاالت وشروط

هةلألاتطةا  أل ا ات ةا  حالن تاةاتط اةلألتج ألسهة ليلأل ألتفهم  ضمنبا         تألتاهةتل ألتماتية  ألت لبةلش ألتاة الش  تأل 
  -:  ما بل خمه  فاتع  تال ا اتت ا ف ا  تخلمان ألتالألتج

 وطرق نقلها . األسهمالفــرع األول : ملكية 

 .ك الحجزو فالحجز الفرع الثاني : 

 .وتصحيح البيانات ة والتجزئالفرع الثالث : الفقدان والتلف والدمج 

 .الجديدة الشهادات   إصدار  الفرع الـرابع :

 . لخدمات التداول الفرع الخـامس : الرسـوم المالية  

 األولرع ـــالف

 ملكية األسهم وطرق نقلــها
 

 م للمادة )للتداو األسهم ابلية  انبما : نقل ملكية االسهم ( مرن 4009والمرادتين )شرركات من  رانون ال( 400ل وفقا

لون باسررتمرار ممررا يجعررل نقررل الملكيررة وترردوينها فرري السررجل اودتررتجعررل المسرراهمين ي للشررركة ا  األساسرريالنظررام 

الملكيرة بصرورة نهائيرة اباعتبرار ان  ملريهم انتقلتمن  ملاالخاص برلك وتحديثها بصفة دورية في سجل المساهمين 

الحاصرل عليهرا مرن فري وثيقرة نقرل ملكيرة االسرهم  تكفري فري تثبيرت ملكيرة صراحبها ال ل سرهمحيازة شهادة الملكيرة 

بالتصررف  برل  االحتجراجيجروز  حيرث ال لردى الشرركة لم تقترن بالتسجيل في سرجل المسراهمين ما المساهم السابا
 من تاريخ القيد . مالالهير  اوالشركة 

 

  الوصرية (  –اإلرث–التنرازل –)البير    ملكيرة االسرهم بسربا يجرري انتقرال:  لملكيرة الطر  الخاصة بنقل ا

م لهرا الحكم ا ويجري القيد في سجل ( بمقتنا حكم نهائي وبات  )او وتدوين بياناتهرا فري سرجل نقرل  المساهمينوفقا

م للمررادة ) ا ورلررك  للشرركة ساسرريألانظرام مررن ال( 44شرركات والمرادة ) ررانون المرن ( 404الملكيرة لردى الشررركة وفقرا

 -:علا النحو األتي

ــ  : أوالا   اويجرررى بيرر  األسررهم فرري مجلررس العقررد بررين المتعا رردين )البررائ  والمشررتري ( :  والشــءا  البي

شرروط  برول طلرا التسرجيل  لمحكمة المختصرة ا والبرد مرن تروافرمد من اتري صفة مختص ومع اماموكيليهما 

 -:تالي علا النحو ال والوثائا المطلوبة لرلك

 التقيد وااللتزام باألتي : يجا علا طالا التسجيل لقبول طلبس شءوط قبول طلب التسجيل : -ا

 ان يكون البي  لجمي  االسهم المسجلة في الشهادة ولشخص واحد فقط. -1
م للنظررام األساسرري للشررركة ا -7 فرري هرررا  واالنظمررة والقرروانين المعمررول بهرراال يكررون المبيرر  مخالفررا

 .المجال

د محرر من ري صفة ومعمرد مرن المحكمرة المختصرة ومسرتوفيا للجوانرا الشررعية ان يكون العق -3

 . ومتنمنا كافة البيانات ال زمة والقانونية

 .سهم محجوزة او مفقودةال تكون شهادة ملكية األا -4

تعبئرة بيانرات اسرتمارة طلرا التسرجيل نمرورج ر رم شررعية بس بوكالرة وكيلر او الع  رةم رو ويق ان -1
 .( اعتباريين4/4/1و نمودج ر م )ا افراد( 4/4/4)

 .لرلك ةدف  الرسوم المقرر  -1
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 -يجا علا طالا التسجيل ان يوفر الوثائا التالية : الوثائق المطلوبة : -ب

 . األسهماصل شهادة ملكية   -4

 . وثيقة عقد البي اصل  -1
حيررث جرواز سرفر ( ب-عسركرية–عائليررة –)شخصرية  الع  رة او وكيلرسالهويرة لرررو  مثبراتوثيقرة  -3

 تكون سارية المفعول .

المنصرروا فري الحرراالت الترري يتطلبهررا  اواإلرن مررن القانرري  اووكالرة رسررمية فرري حالررة اإلنابرة -1

   .رلك

ا : والبد من توفر من المحكمة المختصة مختص ومعمد ري صفة  اماميجري التنازل :   التنازل ثانيا

 -النحو التالي :شروط  بول طلا التسجيل والوثائا المطلوبة لرلك ا وعلا 
 -التقيد وااللتزام باألتي : يجا علا طالا التسجيل لقبول طلبس شءوط قبول طلب التسجيل : -ا

واالنظمرة والقروانين المعمرول بهرا فري هررا ال يكون التنازل مخالف للنظام األساسي للشركة ا -1

 المجال 

م  -7 للجوانررا ان يكررون التنررازل محرررر مررن ري صررفة ومعمررد مررن المحكمررة المختصررة ومسررتوفيا
 الشرعية والقانونية  ومتنمنا كافة البيانات ال زمة  .

 ال تكون شهادة ملكية األسهم محجوزة او مفقودة .ا -3

تعبئرة بيانرات اسررتمارة طلرا التسرجيل نمررورج شررعية ببوكالررة س وكيلر او الع  رة روم ويقر ان -4
 .   ( اعتباريين 4/4/1النمورج ر م ) او افراد( 4/4/4ر م )

 . لرلك ة  الرسوم المقرردف -1       

 -يوفر الوثائا التالية : انيجا علا طالا التسجيل  الوثائق المطلوبة : -ب
 اصل شهادة ملكية األسهم. -4

 وثيقة التنازل.اصل   -1

بحيرث  جرواز سرفر (-  عسكرية  –عائلية  –شخصية  ) الع  ة او وكيلس الهوية لرو مثباتوثيقة  -3

 سارية المفعول . تكون 

 .اإلنابةية في حالة وكالة رسم-1

 

ا :   انيجرا فملكيتهرا للورثرة  تلروانتق متوفاباسم شخص  األسهمكانت شهادة ملكية  مرا:  ( اإلءث) الوفاة ثالثا

 -:شروط  بول طلا التسجيل والوثائا المطلوبة لرلك علا النحو التالي توفر ت

 -وااللتزام باألتي : التقيد يجا علا طالا التسجيل لقبول طلبس شءوط قبول طلب التسجيل : -ا
 ان تكون وثيقة بيان توزي  األسهم علا الورثة صادرة من المحكمة الشرعية . -4

كرون عرردد األسررهم الموزعرة علررا الورثررة مطابقرة ومسرراوية ل سررهم المسرجلة فرري شررهادة ملكيررة ان ي -1

 المتوفا .

 ال تكون شهادة ملكية األسهم محجوزة او مفقودة . ا -3

سهم باسم شخص متروفا وكران البرائ  احرد الورثرة فرنرس يلرزم موافقرة جمير  مرا كانت شهادة ملكية األ -1
 الورثة.

افرراد او  (4/4/4بتعبئرة بيانرات اسرتمارة طلرا التسرجيل نمرورج ر رم ) وكيلرس او الع  رةم رو ويق ان -5

 . ( اعتباريين 4/4/1نمورج ر م )

 دف  الرسوم المقررة لرلك .  -2

 -يوفر الوثائا التالية : انجيل يجا علا طالا التس الوثائق المطلوبة :  -ب

 المطلوا توزيعها علا الورثة  . األسهماصل شهادة ملكية   -4

 .اصل وثيقة توزي  األسهم علا الورثة الصادرة من المحكمة الشرعية  -1

من حكم انحصار الورثة معمرد  مرن المحكمرة الشررعية الترا اصردر منهرا  األصلطبا  صور -3

 .الحكم 

 .معمدة من المحكمة المختصة   اإلنابةي حالة وكالة رسمية ف -1
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بحيرث  (جرواز سرفر-عسركرية–عائليرة  –)شخصرية  الهوية لرو الع  ة او وكيلرس  مثباتوثيقة -5

 . سارية المفعول تكون 

ا : والبررد مررن ترروفر شررروط  بررول طلررا بالوصررية  األسررهميجررري انتقررال ملكيررة :  الوصــية  رابعااا

 -ك وعلا النحو التالي :التسجيل والوثائا المطلوبة لرل
 التقيد وااللتزام باألتي : يجا علا طالا التسجيل لقبول طلبس شءوط قبول طلب التسجيل : -ا

ومسرتوفية للجوانرا الشررعية والقانونيرة  محرر  من روي صرفس ان تكون وثيقة الوصية  -4
 .ومعمد  من المحكمة الشرعية 

 (4/4/4ة طلرا التسرجيل نمرورج ر رم )بتعبئة بيانات استمارالع  ة او وكيلس  م روويق ان -1
 .( اعتباريين 4/4/1النمورج ر م ) او افراد
 دف  الرسوم المقرر لرلك .  -3

 -يجا علا طالا التسجيل ان يوفر الوثائا التالية : الوثائق المطلوبة : -ب 

 .للموصي األسهماصل شهادة ملكية   -4

عمردة مرن المحكمرة الشررعية ارا كانرت ارا كانت خاصرة وصرورة طبرا االصرل م اصل وثيقة الوصية -1
 .عامة

جرواز سرفر ( بحيرث تكرون -عسركرية–عائليرة  –)شخصرية لرو الع  ة او وكيلرس وثيقة مثبات الهوية  -3

 سارية المفعول .

 .اإلنابةوكالة رسمية في حالة -1 

 

ا    وبراتنهرائي  حكرمبمقتنرا  األسرهمالقيد في السجل وانتقال ملكيرة  يجرى: وبات بمقتضى حكم نهائي :خامسا

 -الشروط والوثائا التالية :بموجا 

 التقيد وااللتزام باألتي : يجا علا طالا التسجيل لقبول طلبس شءوط قبول طلب التسجيل : -ا

 شرعية .ال وبات ومعمد من المحكمة ان يكون الحكم نهائي  -4

 ان تكون وثيقة تنفير الحكم موجودة م  الحكم .   -1

( افرراد او نمرورج ر ررم 4/4/4س بتعبئرة بيانرات اسرتمارة طلرا التسرجيل نمرورج ر رم )ان يقروم رو الع  رة او وكيلر  -3

 ( اعتباريين 4/4/1)

       دف  الرسوم المقررة لرلك .  -1

 -يجا علا طالا التسجيل ان يوفر الوثائا التالية : الوثائق المطلوبة : -ب 
 .  اصل الحكم او صورة طبا االصل معمدة من المحكمة الشرعية  -4

 .  تنفير الحكم يقة اصل وث -1

 -اكتروبر 41-اصل الشهادة فارا تعرر احنارها فيرتم االعر ن عرن الهائهرا فري احردى الصرحف الرسرمية)الثورة -3

 .الجمهورية(
جررواز سررفر ( بحيرث تكررون سررارية -عسركرية–عائليررة  –مثبررات الهويرة لرررو الع  ررة او وكيلرس )شخصررية وثيقرة  -1

 المفعول .

 وكالة رسمية في حالة اإلنابة. -5
 

 الثـانيرع ـــالف

 الحجز وفك الحجز             

اةاتط قبةتج  اةتفاا أنتلبةل تاةان   ةائ   ب اي ح   ا الش ملكي  أللهة ل تافةا ألتح ة     ةا امت ةب ح ةل قضةائ 
 -ألتاات  : تلتب ت ل  ألت حت ألتمطلتا ألتطلب تألتتيائل 

  -اللتزام باالتي :لقبول تسجيل طلا الحجز يجا علا طالا التسجيل التقيد وا  الحجز :-أ

شركة يمن موبايل تطلا  ملاالشرعية المختصة لعمل الحجز  ةمحكمتقديم خطاا رسمي من ال -4
  . المسجلة  في الشهادة المطلوا حجزها األسهمتداول ميقاف منها 
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 .( بخط وانل 1/ 4تعبئة بيانات استمارة طلا التسجيل نمورج ر م )  -1
  .لرلك  دف  الرسوم المقررة-3

 -: لقبول تسجيل رف  الحجز يجا علا طالا التسجيل التقيد وااللتزام باالتي : ءف  الحجز-ب
 شرركة خطراا الحجرز تطلرا فيرس مرن  اصردرت التري المحكمرةتقديم خطاا رسمي من نفس   -4

 المسجلة في نفس الشهادة المحجوزة. األسهميمن موبايل رف  الحجز عن 
او مرن ينروا جرواز سرفر (  –عسركرية   –عائلية   –) شخصية  الشأنهوية رو  مثباتوثيقة  -1

 عنس تكون سارية المفعول . 
 كة بقيد الحجز لديها . اصل الوثيقة الصادر  من الشر -3
  دف  الرسوم المقرر  لرلك في حالة عدم دفعها عند طلا الحجز .  -1

 

 الثـالــثرع ـــلفا
 التصحيح الفقـدان والتلف ووالدمج و التجزئة

يحا لكل مساهم تجرز ة شرهادة ملكيرة اسرهمس  : عدة شهادات   إلىواحدة  أسهمشهادة ملكية  طلب تجزئة:  أوال

يجرا علرا  ( سهما فري الشرهادة الواحردة وعلرا هررا االسراس10الا عدة شهادات بحيث اليقل عدد االسهم عن )

لطلرا والوثرائا شرروط  برول ا تروفرت ان برد فعردة شرهادات  ملراواحردة  اسرهمشهادة ملكية  تجزئةل مقدم الطلا
 -:وعلا النحو التالي  المطلوبة

 -: باالتييتم  بول الطلا في حالة التزام مقدم الطلا  شءوط قبول الطلب : -ا

 ال تكون شهادة ملكية االسهم محجوزة او مفقودة .ا -4
 . علا اال ل( سهما  10ان تكون شهادة ملكية االسهم مسجل فيها عدد ) -1
التا ان تصدر جمي  الشهادات الجديدة بنفس االسم والبيانات الشخصية المسجلة في الشهادة -3

   تم تجز تها . 
 (.4/3تعبئة بيانات استمارة طلا تجزئة الشهادات نمورج ر م  ) -1
 دف  الرسوم المقررة لرلك . -5

 -وفر الوثائا التالية :ي ان علا مقدم الطلا يجا:  الوثائق المطلوبة -ب
 .عدة شهادات  ملا تجزئتهاهادة ملكية االسهم المطلوا اصل ش - 4

) شخصية ا عائليرة ا عسركرية ا جرواز سرفر (سرارية الع  ة او وكيلسلروي الهوية  مثباتوثيقة  -1

    .المفعول
 . اإلنابةوكالة رسمية في حالة -3

ا :نيثا    مسراهم لديرس كران ال مرافري حالرة مرا : في شهادة واحدة أسهمطلب دمج شهادات ملكية  ا

تسررجيل تترروفر شررروط  بررول طلررا ال انف بررد عرردة شررهادات )ملكيررة اسررهم( ويرقررا برردمجها فرري شررهادة واحرردة 

 -والوثائا المطلوبة وعلا النحو التالي :

 -: باالتييتم  بول الطلا في حالة التزام مقدم الطلا  :شءوط قبول الطلب         
 في شهادة واحدة مسجلس باسم المساهم . المراد دمجها األسهمتكون شهادات ملكية  ان -4

 ملكية االسهم محجوزة او مفقودة. اتاال تكون شهاد -1

 .( 4/1)نمورج ر مفي شهادة واحدة  اسهمتعبئة بيانات استمارة طلا دمج شهادات ملكية  -3

 دف  الرسوم المقررة لرلك . -1

 -وفر الوثائا التالية :ي ان علا مقدم الطلا يجا : الوثائق المطلوبة

 اصل شهادات ملكية االسهم المطلوا دمجها . - 4

( سررارية صررية اعائليررة ا عسرركرية ا جررواز سررفر)شخلرررو الع  ررة او وكيلررس  الهويررة مثبرراتوثيقررة  -1

  .المفعول 

 . اإلنابةوكالة رسمية في حالة  -3

ا   اوين بالشرركة شهادة ملكية االسهم فلمالكهرا المسرجل اسرمس فري سرجل المسراهم مرا فقدت :  الفقـدان  : ثالثا

م التقدم   انف برد عرن الشرهادة المفقرودة  الشركة بطلا استخراج شهادة جديدة بردال ملامن ينوا عنس شرعا

 -: شروط  بول التسجيل والوثائا المطلوبة علا النحو التالي تتوفر 
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 -باألتي : طلا مقدم التم  بول الطلا في حالة التزام يشءوط قبول الطلب :  -ا

خر ل فتررة التزيرد لردى الشرركة و ( المختصرة )  سرم الشررطة األمنيرةجهرات لردى ال اإلب غ -4

 .(  4/5ور لك بتعبئة بيانات استمارة التبليغ نمورج ر م )( ايام من تاريخ الفقدان 40عن )

الجمهوريرة ( ورلرك   –اكتروبر  41-اإلع ن عن فقدان الشهادة في صحيفة رسمية ) الثرورة  -1
علررا األ ررل بالنسرربة للشررهادات  ث ثررة ايرراماألمرروال ولمرردة فرري الصررفحة الخاصررة برع نررات 

( سهما فما فو  ومرادون رلرك يرتم اإلعر ن لرنفس الفتررة فري صرفحة 500المسجل فيها عدد )

 المفقودات .

 ان تكون الشهادة مسجلة في سجل المساهمين لدى الشركة. -3

 جز.او حمال يكون مترتا علا شهادة ملكية األسهم اي اثر  انوني من بي   -1

   .الشركةملا الفقدان ب غ ث ثة اشهر من تاريخ تقديم ان يكون  د منا  -5
وتعميرد  فري المحكمرة  تعبئة بيانات التعهرد الخراص بصرحة البيانرات الخاصرة بفقردان الشرهادة -2

   .  او تقديم نمانة تجارية  (4/5/1نمورج ر م )المختصة 

 (  4/2ل فا د (نمورج ر م )سهم )بدتعبئة بيانات استمارة طلا مصدار شهادة ملكية ا  -7

 .دف  الرسوم المقررة لرلك -8

يؤجل صررف االربراح ل سرهم للشرهادة المفقرودة لمردة ث ثرة اشرهرمن تراريخ اصردار الشرهادة  -9

 الجديدة.
والمكونرة مرن فقدان شهادة ملكيرة االسرهم ل المؤكدةالقانونية الوثائا  تتوفر انيجا الوثائق المطلوبة:  -ا

 -:االتي

 الشرطة .الب غ لدى  سم  -1

 .  اع   المحددةخ ل الفترة في الصحيفة بفقدان الشهادة   المنشورة اإلع نات -7

المعمرد فرري  ( 4/5/1نمرورج ر رم ) بصرحة بيانرات  فقردان الشرهادة الخاصرةوثيقرة التعهرد  -3

 . المحكمة المختصة او نمانة تجارية 
   عن الفقدان .الوثيقة الصادرة من الشركة بتسجيل الب غ اصل  -4

جررواز  –عسركرية  –عائليررة  –) شخصرية  الع  رة او وكيلررسالهويرة لررروي  مثبرراتقرة وثي -1

      سفر ( 

 بحيث تكون سارية المفعول.           

 . اإلنابةوكالة رسمية في حالة  -1
ا :رابعا : مرا تلفرت شرهادة ملكيرة االسرهم فلمالكهرا المسرجل اسرمس فري سرجل المسراهمين بالشرركة او مرن ينرروا  التلـ   ا

م التقدم عنس ش  انالبرد ا و  بطلا استخراج شرهادة جديردة بردل ترالف عرن الشرهادة التالفرة الشركة ملارعا
 - بول طلا التسجيل والوثائا المطلوبة وعلا النحو التالي:تتوفر شروط 

 

 -يتم  بول الطلا في حالة التزام مقدم الطلا  باألتي :شءوط قبول الطلب :  -ا

 جرز  منهرا بحيرث يحتروى علرا بعرض معلوماتهرا اوكاملة  الشهادة التالفة بصورة اصلتقديم  -4

وفي حالة عدم تروفر رلرك تعتبرر الشرهادة مفقرودة ويطبرا عليهرا شرروط  التلف دلل علاوبما ي

 .وثائا الشهادة المفقودة 
 ان تكون الشهادة مسجلة في سجل المساهمين لدى الشركة . -1

 .من بي  او حجز مال يكون مترتا علا شهادة ملكية األسهم اي اثر  انوني -3

 (  4/7نمورج ر م )تعبئة بيانات استمارة طلا بدل تالف  -1

 .لرسوم المقررة لرلك دف  ا  -5

 -وفر الوثائا التالية :ي ان علا مقدم الطلا يجا:  الوثائق المطلوبة  -ب

 .بما يدلل علا تلف الشهادة جزئيا  اوكليا اصل شهادة ملكية االسهم التالفة  - 4
بحيرث جرواز سرفر (  –عسركرية  –عائليرة  –) شخصرية الع  رة او وكيلرس  ية لرروالهو مثباتوثيقة   -1

 تكون سارية المفعول .

 .وكالة رسمية في حالة اإلنابة -3

 .  في حالة امت ك اكثر من شهادة للمساهماحنار كافة الشهادات المملوكة  -1
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ا :   بيانرات فري شرهادة ملكيرة اسرهمستعرديل  او لتصرحيفري حالرة طلرا المسراهم :   البياناتتعديل  أوطلب تصحيح خامسا

 -: تتوفر شروط  بول طلا التسجيل والوثائا المطلوبة وعلا النحو التالي  ان ف  بد

 -يتم  بول الطلا في حالة التزام مقدم الطلا  باألتي :شءوط قبول الطلب :   -ا

 ان تكون الشهادة مسجلة في سجل المساهمين لدى الشركة . -4

 حجز. اواي اثر  انوني من بي   األسهملا شهادة ملكية يكون مترتا ع مال -1
او )احرد الهويرة (  مثبراتوثرائا  انواعتكون البيانات المطلوا تصحيحها تتمثل في ) ان  -3

 .  فقط  اللقا( اواألسما  

 ( .4/8تعبئة بيانات استمارة طلا تصحيل او تعديل بيانات نمورج ر م ) -1

 دف  الرسوم المقررة لرلك  . -5

 

 -تتوفر الوثائا التالية : انيجا :  البياناتتعديل  أو لتصحيحالمطلوبة الوثائق  -ب
 بعض البيانات فيها .تعديل  اوالمطلوا تصحيل  األسهم ملكيةاصل شهادة  -1

المطلروا تصرحيل والجديردة   ل سرهمالمدونة في شهادة الملكيرة السابقة وثيقة مثبات الهوية اصل  -2

   الهوية. مثباتيانات وثيقة طلا في بالفي حالة تعديل بموجبها  او

 في احد األسما  او اللقا .التعديل  اوحكم شرعي في حالة طلا التصحيل  -3

جررواز  –عسركرية  –عائليرة  –) شخصرية  الهويررة مثبراتووثيقرة  اإلنابرةوكالرة رسرمية فري حالررة  -4

   .للوكيل سفر ( 
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 الــرابــ رع ـــالف
 إصدار شهادات ملكية األسهم

بةةلل  ةن اةة الألن هةةاا     إهةةلألايايطلةب  ألتاةة  ت  ةةلل ألتاةة الألن ألتمهةلاش إهةةلألا أتج يةةلأل ألتفةاع   باضةمن
   -:ألتاات  ل  ألت حت  ا تلتب تأهس هاف

ة برصدار شهادات ملكية االسهم التي بهدف نمان حقو  المساهمين فقد  امت الشرك : األول اإلصداء:  أوال

شهادة  سجل فيها جمي  اسهم ( 100711)  بلغ مجموعهاول ا كرصدار واألفراداالعتباريين كتتا فيها المساهمين ا

وقد ( . 100711( وانتهت بالر م )0004بدات من الر م )مسلسلة تم تر يمها بأر ام عددية وراس مال الشركة 

  -:الوثائق التالية بموجب بيانات هاصءف أسسكانت 

المرركرة المحرررة مرن  –مثبرات هويرة المسراهم  نسخة مرن وثيقرة –توريد مبلغ المساهمة لدى البنك  او حافظةمشعار) 

 .(الجهة االعتبارية

:)نقل ملكية االسرهم في الحاالت التاليةمصدار شهادات جديدة بدال عن شهادات سابقة تم ي :صداء الجديداإلثانيا:

مسرتوفيا  يجرا ان يكرون الطلراكرل حالرة مرن هرر  الحراالت فري ـ الفقدان ـ التلف ـ الردمج ـ التجزئرة ـ التصرحيل( . و

المنصوص عليها فري شرروط  برول الطلرا الخراص بكرل  األسهمال زمة لتداول  باإلجرا اتالخاصة  الشروطلجمي  

علرا لكرل حالرس ها و إلصردار المطلوبرةبموجرا الوثرائا صررف الشرهادات الجديردة ويرتم  المرركورة حالة من الحاالت

   -:حد  ورلك علا النحو التالي
 ل سرسوصررفها وفقرا  ا نقرل الملكيرةائرلكرل طريقرة مرن طر ةجديردشرهادة  مصردار يرتمو : األسرهمنقل ملكية  -1

 -: التالية

 تاريخها ( –)ر مها صدرت بموجبها الشهادة الجديدة  التيوثيقة المعاملة  -                 

 ا (مكان صدوره –تاريخها  –ر مها  –هوية المساهم الجديد: ) نوعها  مثباتوثيقة  -                 

 -:الناتجة عن عملية التجزئة وصرفها وفقا ل سس التاليةجديدة ال الشهادة اصداريتم  و :التجزئة -2

 .تاريخها ( –) ر مها صدرت بموجبها الشهادات الجديدة  التيوثيقة المعاملة  -

 .مكان صدورها ( -تاريخها  –ر مها  –هوية المساهم )نوعها  مثباتوثيقة  -
      تها . ر م الشهادة التا تم تجز  -

 -:وصرفها وفقا ل سس التاليةالجديدة الناتجة عن عملية الدمج  ةالشهاد اصداريتم و :  الدمج -3

 .تاريخها ( –) ر مها صدرت بموجبها الشهادة الجديدة  التيوثيقة المعاملة  -

 مكان صدورها ( -تاريخها  –ر مها  –هوية المساهم )نوعها  مثباتوثيقة   -

 الجديدة .للشهادة الشهادة المستخدم ر مها  ر م  تم دمجها عداالشهادات التي  ار ام -

وفقررا ل سررس الفقرردان او التلررف  الناتجررة عررن عمليررةالجديرردة ة الشررهاد اصررداريررتم و  : فقرردان الشررهادة او تلفهررا -1
 -:التالية

 .في الشهادة المفقودة او التالفة المسجلة السابقة األسس - 

 .  تاريخها ( –) ر مها  موجبها الشهادة الجديدةصدرت ب التيوثيقة المعاملة  - 

وفقرا بيانرات التعرديل  او تصرحيلالناتجرة عرن عمليرة الشرهادة الجديردة  اصردار: يتم  البياناتتعديل  اوتصحيل  -5

 -التالية : ل سس

 .  ( مكان صدورها –تاريخها  -ر مها –)نوعها  وثيقة مثبات الهوية  التي تم التصحيل بموجبها -
 .تاريخها ( –)ر مها  الجديدةصدرت بموجبها الشهادة  التيلمعاملة وثيقة ا -

 
 الخامـسرع ـــالف

 

 ة لخدمات التداول الـرســوم المــاليــــــــ
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 اة الألنمن احلبل اهتل  ل  إهةلألا ألتاة الألن ألت لبةلش ألتاة  باطلةب إهةلألايا بةلل  ةن  ألسهاه أن ألت لف 
 املكيةة  أللهةة ل تضةةاتاش ألتحفةةاظ  لب ةةا مةةن ألتالةةو تألتف ةةلألن اةة الألن اأيميةة ألتمهةةايمبن  إاةةاااهةةاا   يةةت 

تكةم  ةتع مةن ألل ةتألع ألتاة  باطلةب فب ةا ألهةلألا اة الش  لبةلش  احلبةل ألتاهةتل ألتمطلتاة تتضمان لتب فإ ى باطلب 
 -: ل  ألت حت ألتاات  ت يفي  احهبل ا تلتببلل  ن ا الش هاا   

لتسرجيل الطلرا لردى الشرركة لية المستحقة د مقدار الرسوم الماحديت:  الءسوم المالية : أوال

ومبلرغ خمسرمائة   ألقيرر ( 500لكل حالة من الحاالت المرركورة مرن مبلرغ ثابرت مقردار  )
  -:ا النحو المبين في الجدول التاليمتهير عن كل سهم يتم تسجيلس في كل شهادة ورلك عل

 
اجمالي المبلغ المطلروا لتسرجيل الطلرا لكرل حالرة  تحصيليتم  :  المالية الءسومتحصيل ثانيا : 

ويتكرون اجمرالي  جديردة سجلة في الشهادة المن المساهم المالك ل سهم الممن الحاالت المبينة في الجدول 

ويصردر اجمرالي المبرالغ فري حافظرة توريرد  المبلغ من المبلرغ الثابرت والمبلرغ المتهيرر المسرتحا لكرل حالرة

 .(  1/4مبالغ مالية نمورج ر م )  

 
 

 

  

  الرابعالرابعالفصـــل الفصـــل 
  مجرا ات طلا التسجيل ومصدار الشهادات الجديدة مجرا ات طلا التسجيل ومصدار الشهادات الجديدة 

هلألا ألتا الش  ألت لبلش بلل  ن ألتا الش باضمن يلأل ألتفهم ألإل          األاألن ألتمطلتا  تاه بم ألتبيا ان تماأل اا ا تأل 
 -ألتهاا   حبث اما  ملي  اه بم تماأل ا  بيا ان ألتمهايمبن من خ ج ألتمهاتيان ألآلاي : 

ات است م مستندات المعاملة ومراجعة محتوياتهرا والتأكرد مرن صرحتها واسرتيفا  البيانر :المستوى األول  -
والوثررائا المطلوبررة وتطابقهررا فرري السررجل وتعبئررة بيانررات اسررتمارات طلررا التسررجيل و يرردها فرري 

 السج ت الخاصة بها في نظام التداول  .

: استكمال عملية ادخال بيانات المعاملة فري السرجل المخصرص لررلك فري النظرام ا لري  المستوى الثاني -

 انات المدخلة .المعد لهرا الهرض  بد ة والتأكد من صحة البي

: المراجعررة النهائيررة والتأكررد مررن ان جميرر  المعلومررات والبيانررات صررحيحة ومصرردار  المسررتوى الثالررث -

 الشهادة المطلوبة.
 -وتشتمل علا فرعيـن :

 الفــرع األول : إجراءات طلب التسجيل .

 الشهادة . رالفرع الثاني : إجراءات التسجيل و إصدا

   المبلغ المتغيء المطلوب عن كل سهم أنواع اإلصداءات الجديدة م

 كتابتا  ءقما 

 لاير عن كل سهم ثالثة     3 أخء  إلىنقل ملكية األسهم من شخص  1

 عن كل سهمءيالين     2 عدد من الشهادات  إلىشهادة  تجزئة 2

 لاير عن كل سهم    1 اصداء شهادة بدال عن شهادة مفقودة او تالفة 3

 سهمعن كل لاير  1    تعديل بيانات الشهادة  أوتصحيح  4

 عن كل سهم لاير  1    تسجيل شهادة محجوزة 5

 فلس عن كل سهم  خمسون 0.50 دمج عدد من الشهادات في شهادة واحدة 6

 الفصل الثاني 
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 الفـــرع األول
 التسجيل    إجراءات طلب

م ملا الشرركة بطلرا اسرتمارة التسرجيلا و بعرد التأكرد مرن  -4 يتقدم صاحا الشأن او من ينوا عنس شرعا

توفر الشروط المطلوبرة لقبرول الطلرا و الوثرائا الخاصرة برس يرتم منحرس االسرتمارة المخصصرة لررلك 
 لث . الوارد ركرها تفصي م في الفصل الثا–بحسا نوع الطلا 

لا بتعبئة استمارة طلرا التسرجيل بالبيانرات المطلوبرة والمحرددة فري االسرتمارة وتردوين يقوم مقدم الط -1

 البيانات فيها بخط وانل وون  بصمتس عليها في المكان المحدد لرلك في االستمارة .

بعد استكمال تعبئة بيانات االستمارة يقروم مقردم الطلرا بتسرليم االسرتمارة ملرا الموظرف المخرتص مر   -3

 لمؤيدة لرلك الطلا .الوثائا ا

يقرروم الموظررف المخررتص باسررت م المعاملررة والتأكررد مررن صررحة البيانررات المدونررس فرري االسررتمارة مرر   -1
الوثائا المرفقرة ومطابقتهرا مر  البيانرات المدونرة فري السرجل ويو ر  علرا االسرتمارة بمرا يفيرد رلرك  ا 

م للنمررورج ر ررم ويقرروم برصرردار حافظررة التوريررد بالمبررالغ المطلرروا تسررديدها مررن صرراح ا الشررأن وفقررا

 لتو ي  عليها . للمسئول المختص( المعد لرلك ويو   علا الحافظة ويسلمها 3/1)

بعد رلك تسلم حافظة التوريد لصاحا الشأن ليقوم بتسرديد المبرالغ المطلوبرة منرس ومرجراع سرند تسرديد  -5

 الرسوم ملا الموظف المختص .

الموظف المخرتص بردخرال ر مرس وتاريخرس فري النظرام ومصردار بعد مرجاع سند تسديد الرسوم ا يقوم  -2
م للنمررورج ر ررم ) ( وتسررليمس لصرراحا الشررأن ومب قررس بررأن 3/3حافظررة اسررت م وثررائا ) مؤ تررة ( وفقررا

 يحتفظ بس ومحنار  في الموعد المحدد الست م الشهادة بموجبس  .

 لومات . ترحيل البيانات وتسليم المعاملة ملا المختصين بالتداول والمع-7

 الثـانيرع ـــالف

 إجراءات التسجيل وإصدار الشهادة
 

ااةةل أن بةةال قبةةتج ألتطلةةب تألهةةاكماج ألإل ةةاألاألن ألتخاهةة  اطلةةب ألتاهةة بم بةةال ألت يةةال بةةإ األاألن ألتاهةة بم 
هلألا ألتا الش تلتب بإاااع ألإل األاألن ألتااتي  :  -تأل 

 . بع  ات المساهميناست م الطلبات من المختصين  .4

ت المدخلرة فري النظرام لكرل معاملرس علرا حرد  ومدخرال بقيرة البيانرات النا صرة مررن مراجعرة البيانرا .1
 وا   الوثائا التي تم است مها في الحقول المخصصة لها في نظام التداول . 

 التحقا من من جمي  البيانات التي تم مدخالها في النظام كاملة وبصورة صحيحة .  .3

 ر م المحدد إلصدارها . مصدار المسودة للشهادة الجديدة مر مة بال .1

تسرليم المسررودة للشرهادة المصرردرة مر  وثررائا المعاملرس لمسررئول الترداول للقيررام  بمراجعرة بياناتهررا  .5

 .   من  بل المختصينواستكمال تو يعاتها 

في المسرودة والتاكرد مرن صرحة جمير   ان وجدتاعادة المسودة الا المختص بادخال التصويبات  .2
لتررداول وبعررد التاكررد يررتم اصرردار الشررهادة الجديرردة باسررتخدام الكرررت البيانررات المدخلررة فرري نظررام ا

 المخصص لها . 

لتو يعهررا التو يرر  االول .وبعررد رلررك يررتم وحرردة اللرررئيس وثررائا المعاملررة مرر  كافررة الشررهادة تسرليم  .7

     .التو ي  عليها  الستكمالللمختصين تسليمها 

لمخرتص التوثيرا م  اصل الشهادة المصردر   تسليم كافة الوثائا المتعلقة برصدار الشهادة الجديدة .8

 -االتي :والحفظ للقيام ب
تسررليم كافررة الوثررائا المتعلقررة باصرردار الشررهادة الجديرردة لمخررتص الحفررظ للقيررام بحفظهررا فرري  -ا

 الملفات المخصصة لها .

الثراني والثالرث التو ير  استكمال مجرا ات تو يعهرا بمتابعة الشهادة ملا المختص  اصل تسليم -ا

 تسليم .لل وتجهيزها
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  الخامسالخامسالفصـــل الفصـــل 

    األرباحاألرباحتوزي  توزي    وطر وطر فئات المساهمين فئات المساهمين 

 -أللا  :طا  ات يا ألساباح تياامم  ل  ألتمهايمبن ت فئان با اتج يلأل ألتفهم 
 -: فئتين كالتاليتم تصنيف المساهمين ملا :  المساهمينفئات اوالم : 
 النسرربةيمتلكرون و والجهررات االعتباريرةات : وهررم المؤسسرين والشررك المسراهمين االعتبراريين فئرة  -ا

   .راس المالاسهم األكبر من 

( مررروظفي االتصررراالت)و ( )المرررواطنين األفررررادالمسررراهمين  : وهرررم جميررر المسررراهمين األفرررراد فئرررة  -ا

 انهررا مالعررددا  اكثرررهرري وهررر  الشررريحة مررن المسرراهمين  المكتتبرين فرري عمرروم محافظررات الجمهوريررة

   .راس المالاسهم من  لالنسبة اال   مالالتمتلك 

البرد  األربراحاالعتبارية فان طريقة توزي  نظرا لخصوصية التعامل م  فئات المساهمين :  ثانيام : طر  التوزي 

 -بطريقتين مباشرة وقير مباشرة كالتالي: األرباحلرلك يتم توزي   األفرادتختلف عن طريقة التوزي  للمساهمين  ان

عبررر ورلرك لمسراهمين االعتبرراريين الخاصررة با األربراحتوزيرر  دامها لاسرتخيررتم  : الطريقرة المباشررة -ا

للتعامرل مر  المؤسسرين  األنسراوهر  الطريقة هري  بأسمائهمشيكات تحرر  الشركة مباشرة بواسطة

 .والجهات االعتبارية ورلك نظرا لقلة عددهم وحجم المبالغ المستحقة لكل منهم 

مروظفي )و(األفرراد )المرواطنين  لمسراهمينل األربراحوزي  لتاستخدامها تم ي: الطريقة الهير مباشرة  -ا
بحيررث يصررعا  المحافظررات( علررا مسررتوى)نظرررا لكثرررة عررددهم وانتشررارهم الواسرر   (االتصرراالت 

جي رخرا بمتعهرد االسرتعانة  ملراالري يجعل الشركة تلجرا  األمرعلا الشركة التعامل معهم مباشرة 

 -تتوفر فيس الشروط التالية :علا ان 

 ون واس  االنتشار في عموم المحافظات.يك ان -1

 يمتلك شبكة معلومات آلية مرتبطة م  جمي  فروعة . ان -2

 الحركة اليومية لعملية صرف األرباح للمساهمين . لمتابعة الشركة م   ربط الشبكة ابلية   -3
 تتوفر لدية سيولة دائمة وبقدر كاف . ان -4

المسراهمين الررين تررم صررف اربرراحهم  بكشررف يحتروي علرا بيانرراتكررل نهايرة شرهر  الشرركةموافراة  -5

 .مو عا و مختوما بالختم الرسمي للمتعهد 

من نقاط التوزي   ارباحسبهدف استمرار حصول المساهم علا :  ثالثا : تسليم مبلغ األرباح للمتعهد

يرتم تسرليم  انوالمناسرا  األفنرلمن فرنس خ ل الفترة المالية للشركة  األرباحالتابعة للمتعهد بتوزي  
 -األتي :م  المتعهد في حينس علا  االتفا يتم للمتعهد علا دفعات  األرباحمبلغ  

 عدد الدفعات. -1

 و ت تسليمها للمتعهد . -2

 .ملا مدارة الشركةو ت معادة المبالغ التي لم يتم تسليمها للمساهمين  -3

  

    السادسالسادسالفصـــل الفصـــل 
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  اإلرشــادات والتعليـمــات العــامةاإلرشــادات والتعليـمــات العــامة
 

ا تألتاةة  مةةن قبةةم ألتمةةتظفبن ألتمخاهةةبن إااا  ةةاألإلااةةالألن تألتااليمةةان ألتتأل ةةب باضةةمن يةةلأل ألتفهةةم         
 -: فا بن يما ا اتت ا ف  

 . التسجيل إجراءاتطلب :  األولالفرع 

 .  األخرىالتعليمــات :  انيالفرع الث

 

 األولرع ـــالف

 التسجيـل إجراءاتطلب 
 

 

   -:القيام باألتي التسجيل  مجرا اتعند طلا يجا علا الموظف المختص      
 الع  ة . يالتأكد من هوية رو -4
 التأكد من توافر شروط  بول التسجيل وس مة وصحة الوثائا واستيفائها . -1
 تعبئة االستمارات والنمارج المطلوبة من  بل روي الع  ة .  -3
مرررن روي الع  رررة شرررهادة الملكيرررة والوثرررائا والمسرررتندات األخررررى المطلوبرررة  اصرررلسررحا  -1

 ها .واالحتفاظ ب
مراجعة الوثائا والمستندات المتعلقة بالمعاملة بد ة والتحقا من صحة المعلومات والبيانات  -5

 الطلا والتأكد بأنها مستوفاة .ب دونةها م  البيانات المالمدونة في
مر  البيانرات المدونرة فري  فري الوثرائا والمسرتنداتالمدونة  البيانات وتطاباالتأكد من صحة  -2

 سجل المساهمين .
 وايي الد ررة فرري ترردوين بيانررات المعاملررة فرري سررجل المسرراهمين وسررجل نقررل الملكيررة تحررر -7

 . اخرىسج ت 
 .في الملفات المخصصة لها جمي  الوثائا المتعلقة بالمعاملة  حفظ -8
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيالفـــءع 
 التعليمــــات األخـــرى

ا تررا  مناسربا . وونر  ا ليرة الم ئمرة :يحا للشركة تنظيم مجرا ات تداول األسهم بمرتنظيم إجراءات التداول   -1

 لها . 

يتم مصدار شهادة ملكية االسهم لمرن انتقلرت مليرس ملكيرة األسرهم مرن وا ر  البيانرات    إصدار الشهادات الجديدة : -2

 المدونة في الوثائا المرفقة بالطلا وسجل المساهمين. 
 -هم:السهم من  بل ث ثة اشخاص ملكية ايتم التو ي  علا شهادات    :توقيع شهادة ملكية االسهم  -3

 شئون المساهمين عن سجل المساهمين .  -

ويفضال ان يكاون اهادهما رئايس فاي بداياة كال دورة مان المجلاسهما مجلس االدارة يتم اختيار عضوان من -
 المجلس.

   بعد استكمال التوقيعات عليها.يتم ختم شهادة ملكية االسهم بالختم الرسمي للشركة :  شهادة الختم  -4
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فري حالرة حصرول شرخص علرا اسرهم مرن    :  مج وتجزءة الشهادات التي نقلت ملكيةة االسةهم الملةجلة ايهةاد -5

مساهمين سابقين ويرقا في دمج الشهادات في شهادة واحدة او تجزئة شرهادة واحردة علرا عردة شرهادات فيجرا 

 -علا الشخص الحاصل علا االسهم ان يتقدم ملا الشركة بطلبين علا التوالي:

 : تسجيل واستكمال مجرا ات نقل الملكية . لا األولالط-ا

 .: تسجيل واستكمال مجرا ات دمج الشهادات بشهادة واحدة او تجز تها الا عدة شهادات الطلا الثاني-ا
م تعررديل وتحررديث سررجل المسرراهمين ورلررك    : سةةجا الملةةا ميو سةةنويا إصةةدار   -6 مررن وا رر  البيانررات يررتم سررنويا

 .نهاية كل سنة مالية  ومصدار كية سجل نقل الملالمسجلة في 
تهيير قير  انوني في بيانات السجل يعررض المخرتص للمسرألة القانونيرة او اي شطا : سالمة وصحة البيانات  -7

 تهيير في بيانات الشهادة يلهيها . اوو اي شطا 
ورلرك مررن املررس يررتم تردوين البيانرات والمعلومررات فري جميرر  السرج ت بد رة ك   : تةدويو البيانةات اةةي اللةجالت  -8

 .وا   الوثائا والمستندات

 هرراختم يجررا ان يررتم  ةجديررداللشررهادات بعررد اصدارا  : األر ةةا خةةتم الشةةهادة الجديةةدة  ةةالصتم الصةةا    ةةر    -9

 الجديد .  اإلصدارلسنوات السابقة لطلا لورلك المسجلة فيها  ل سهمالمستحقة  األرباحبالختم الخاص بصرف 
مرن كرل (34/44حترا  4/2تسجيل عملية الترداول باالسرهم خر ل الفتررة مرن ) يتم  اترة تلجيا التداول : -11

عررام ويررتم تسررليم االربرراح للشررهادات المسررجلة فرري سررجل المسرراهمين حصرررام بشرررط اسررتمرار حيازتررس لشررهادات 

 الملكية في تاريخ توزي  االرباح.

اسهم في شرركة يمرن موبايرل يجا استخدام وثيقة نقل ملكية   ( :1/9وثيقة نقا ملكية اسهم نموذج رقم ) -11

( الثبرات نقرل ملكيرة االسرهم مرن المسراهم السرابا الرا المسراهم 4/9للهراتف النقرال ) ش . م . ي ( نمرورج ر رم )

الجديد . بحيث يتم تحرير الوثيقة ) تعبئة كافة بياناتهرا ( مرن روي صرفة رسرمية وتعمرد مرن المحكمرة المختصرة 

 وتقيد في سجلها وتختم بختمها. 
لة تعرر الحصول علا نمورج وثيقة نقل ملكيرة االسرهم فيجرا علرا الشرخص المنقرول اليرس االسرهم ان تكرون وفي حا

  -وثيقة نقل ملكية االسهم متنمنس البيانات التالية :

وثررائا  اسرم المسرراهم السرابا والجديررد رباعيررا مر  اللقررا  ومحرل م امتهمررا وانررواع وار رام وترراريخ وامراكن صرردور -ا

 .يحملها مثبات الهوية التي

وفي حالة التوكيل يجا ان يتنمن العقد اسم الوكيرل رباعيرا مر  اللقرا  ومحرل م امترس ونروع ور رم وتراريخ ومكران  

صرردور وثيقررة مثبررات الهويررة الترري يحملهررا الوكيررل مرر  ر ررم وترراريخ وجهررة مصرردار الوكالررة وتعميررد المحكمررة 
مرا كانررت الكثررر مررن قرررض فيررتم مرفررا   المختصررة عليهررا و مرفررا  اصررل الوكالررة مرا كانررت للهرررض فقررط امررا

 صورة طبا األصل منها .  

 عدد األسهم ر ما وكتابة التي يمتلكها المساهم االول في الشهادة و ر مها وتاريخ صدورها ور م كرتها .   -ب

م وكتابرس وكررا ركرر       ركر -ت م وكتابةم وكرا اجمالي  يمة االسهم المباعرس ر مرا مرن  النصرف يمة السهم الواحد ر ما

بمو ف المبي  بالمشاهدة والمعاينة ) نقدا / شيك ( وفي حالة الشريك يكترا البنرك المبلغ  بض ثمن القيمس ل سهم 

 المسحوا عليس ور م الشيك وتاريخ صدور  . 
 وتو يعس وختمس.وصفتس كتابة اسم محرر الوثيقة  -ث

ن صردورها وتردوينها فري خاتمرة العقرد كتابة اسما  الشهود م  ركر انواع مثبات هويتهم وار رامهم وتراريخ ومكرا -ج

 واخر تو يعاتهم. 

 تدوين اسم المساهم االول والجديد اووك ئهم والبصمة لهما نهاية العقد .   -ح

ورلرك بكتابررة القيرام بتعطيرل الشرهادة  األسرهمنقرل ملكيرة وثيقررة ليجرا علرا كرل محررر  تعطيةا الشةهادة اللةا قة :   -12

المالرررك الجديرررد  ملررراالمسرررجلة فررري هرررر  الشرررهادة مرررن المالرررك السرررابا  هماألسرررم نقرررل ملكيرررة التاليرررة ) ترررالعبرررارة 

و يرردها فرري سررجل المحكمررة المختصررة وختمهررا ومهرهررا بتو يعررس وختمررس بخررط وانررل /........................( االخ
 .  بالختم الرسمي لها

لرا كرل شرخص حصررل يجرا علنرمان الحقرو  الماليرة المسررتحقة ل سرهم المنقولرة لـد  الشـءكة :  األسـهمتسـجيل  -13

حصرل عليهرا  التري األسرهمالقيرام بتسرجيل  األسرهمملكيرة  نقرل طريقرة مرن طرر  برأيشركة يمن موبايرل  اسهمعلا 

 .  مليس المنقولة باألسهممن الشركة  المصدرةلدى شركة يمن موبايل والحصول علا الشهادة الجديدة 

الشررهادة  اصررل ان تكررونبرردون  اخررر ملرراشررخص ) نقررل ملكيتهررا ( مررن  األسررهمتررداول يجرروز  ال:   األســهمتــداول  -14

عمليرة الترداول  متمراممرن شرركة يمرن موبايرل. وفري حالرة  المطلوا نقل ملكية االسهم المسرجلة فيهرا صرادرة باسرمس
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الحاصررل عليهررا سرروف  األسرهمالشررركة لتسررجيل  ملرابموجرا وثيقررة نقررل الملكيرة فقررط فررأن الشرخص الررري سيصررل 

تمرت دون تسرجيل لردى الشرركة  التريلتسجيل كل عملية من عمليات التداول  زمةال  اإلجرا ات اعبا يتحمل كافة 

 .  تمت بدون تسجيل لدى الشركة التيالرسوم المالية المطلوبة لتسجيل كل عملية من عملية التداول وكرا كافة 

 .    ااألسبامن شخص مهما كانت  اكثريجوز تقسيم السهم الواحد بين  ال غيء قابلة للتجزئة :  األسهم -15
(مرن النظرام األساسري للشرركة بران) اخرر مالرك 47نصرت المرادة ) المنقولـة : األسـهم أءبـاحالذي يستحق  الشخص -16

يكون لس وحد  الحا في  ربض المبرالغ المسرتحقة عرن السرهم سروا  كانرت حصرتس  األسهمللسهم مقيد اسمس في سجل 

 األسررهم اربرراحالشررخص الررري يسررتحا  نصرريبس فرري موجررودات الشررركة ( وعلررا هرررا األسرراس فرران اوفرري اإلربرراح 

علرا  اإلدارةهو الشخص المقيد اسرمس فري سرجل المسراهمين لردى الشرركة عنرد تصرويت وتصرديا مجلرس  المنقولة

 /من كل عام مي دي .34/41المستحقة للسهم في السنة المالية المنتهية في  األرباحتوزي  

( سرهما فا رل 39ة شرهادة ملكيرة االسرهم المسرجل فيهرا ): ال يجروز تجرز  في شهادة واحـدةالمسجلة تجز ة االسهم  -17
( سرهما فمرا فرو  . بحيرث اليقرل عردد االسرهم المطلروا تسرجيلها فري 10. ويجوز تجرز ة الشرهادات المسرجل فيهرا )

 .( سهما 10الشهادة الواحدة عن )

الشرركة لكرل مسراهم تعتبرر كرل شرهادة مرن الشرهادات الصرادر  مرن :  نقل ملكية االسهم المسجلة في شهادة واحدة  -18

وثيقس رسميس تنمن لس مستحقاتس من االرباح وموجودات الشركة بمقدار االسهم المسرجلس فيرس وعلرا هررا االسراس 

. ويحرا لرس اليحا لمالك الشهادة القيام بنقل ملكية االسهم المسرجلس فيهرا بصرورة جزئيرة او كليرة الكثرر مرن شرخص

ما في حالة رقبتس القيام بنقل جمي  االسرهم او جرز  منهرا لعردد مرن . افقط نقل الملكية بصورة كلية ولشخص واحد 
وبموجرا كررل ااالشرخاص فيجرا عليررس تقرديم طلرا تجررز ة االسرهم المسررجلة فري الشرهادة الصررادر  لرس مرن الشررركة 

 شهادة جديدة يتم نقل ملكية االسهم المسجلة فيها الا احد االشخاص . 

تبدال شررهادة االسررهم المملوكررس للمسرراهم المترروفي بعرردد مررن الشررهادات يررتم اسررشــهادة االســهم المملوكــو للمتــوفي :  -19

تسرراوي عرردد االشررخاص المنقررول الرريهم االسررهم المملوكررس للمترروفي عررن طريررا االرث او الوصررية او الهبررس ويررتم 

اصدار شهادة جديدة لكل شخص بالحصس المحدد  لس من اسهم المتوفي فري وثيقرة توزير  االسرهم او وثيقرة الوصرية 

 ادرتان من المحكمة الشرعية . الص
 

 وهللا المـواـق,,                                                      

 

 

    
 


