
للخدماتالعربية جاز شركة الأساس النظام 
مدرجة^مساهمة ركة شر 

التحولالأولى: المادة 
خ'آ/ا/'\"اإافوتاريخ  ٢٣رم/ رقم الكريم الملكي بالمرسوم المسكر الشركات نظام وأحكام النظام طبنالهذا تحول 
٢٢ه، . .٢ ٢ ٦ ر'ا١ رقم تحت اليمام لمنيثة التجاري بالسحل المقيدة محدونةإمسؤولية ذات رشركة المحدودة للمحتعات جازالعربية شركة 

يلي;لما وفنأ سعونية سايمة شركة الى ف ١ ٤ ١ •/٢ •/٨ ٧ وتاريخ 

الشركةلمم الثانية: المادة 
مدر،ادةاسعودية مساهمة رضركة للخدمات العربية جاز سركة 

الشركةأغراض الثالثة؛ المادة 
هي;لأجلها الشركة تاسست التي الأغراض إن 
الهواءوتكييف والبخار والغان الكهرباء إمدادات . ١
العقاريةلأنشطة ا٢ 
والتقنيةوالعلمية المهنية لأنشطه ا ٣
لتشييدا ٤

المحاجرواستغلال لتعيين ا٥ 
الدعموخدمات الإدارية لخدمات ا٦ 
التحويليةلمناعات ا ٧
والاتصالاتالمعلومات ٨٠ 
ومعالجتهاالنفايات وإدارة الصحي الصرف وأنشطه المياه رمدادات .٩ 
الناريةوالدراجات المحركات ذات المركبات وإصلاح والئجزنة الجملة _تجارة ١  •

مناللازمة التراخيص علمي الحصول وبعد المتبعة الأنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس 
وجدت.إن المختصة الجهات 

الشركاتفي والتملك المشاركة الرابعة؛ المادة 
رذاتبمفردها شركات إنشاء لها يجوز كما الأخرى الشركات في المشاركة للشركة يجوز 

ريالملايين خمسة عن الشركة مال رأس يقل ألا بشرط إ مثقلة مساهمة أو محدودة مسؤولية 
معهاتندمج أو قاتمة أخرى شركات في والحصعس الأسهم تمتلك أن لها يجوز كما سعودي، 

المحدودةالمسؤولية ذات أو المساهمة الشركات تاسيس في الغير مع الاشتراك حق ولها 
أنللشركة يجوز كما الشأن هذا في المتبعة والتعليمات الأنظمة تتطلبه ما استيفاء بعد وذلك 

تداولها.في الوساطة ذلك يشمل ألا على الحصص أو الأسهم هذه في تتصرف 

للشركةالرنيسي المركز الخامسة؛ المادة 
الإدارةولمجلس السعودية المربية بالمملكة رالدمام؛ متينة في للشركة الرنيسي المركز يكون 
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موافقةبعد السعودية العربية المملكة خارج أو داخل توكيلات او مكاتب او فروعا ينشئ ان 
المحميةالجهات 

الشركةمدة السادسةI المادة 
ويجوزمساهمة كثركة التجاري بالسجل القيد تاريخ من نبيا ميلأيية سنة ( ٩٩)الشركة مدة 

علىواحدة بسنة اجلها انتهاء قبل المائية غير المامة الجمعية تصدره بقرار الشركة مئة إطالة 
الأقل.

المالرأس المائعة؛ المادة 
مليونوحمسون وثمان منة )فقص سعودي نيإل ( ١٥٨١٠٠٠١••)•بمبلغ الشركة مال رأس حدد 
٠)إلى مقسم سعودي( نبإل  منهالكل الاسمية القيمة تبلغ القيمة متساوية اسمي سهم ( ١٥١٨٠٠١•٠ 

عاديةنقيية.لمهم وجميعها سعودي( )0أريإل 

الأسهمفي الاكتئاب الثامنة: المادة 
إجماليةوبقيمة سهم الق وثمانمانة مليون عشر حمسة ٦( ه8اة 0,0)ههالبالغة المال راممر اسهم كامل في المساهمون اكتتب 

انهالمساهمون ويثر الشركة، مال راس من  100%تمثل والتي ريال ملمحون وحمون وثمان منة ( 158,0)ههه,ههتبلغ 
المالراممر بكامل الوفاء سبق 

القيمةمستوفاة الغير الأسهم بيع التاسعة؛ المادة 
فيالوفاء عن تخلف وإذا لذلك، المعينة المواعيد في السهم قيمة بشفع المساهم يلنزم 
بخطابإبلاغه او الإلكتروني البريد طريق عن إعلامه بعت الإدارة لمجلس جاز لاستحقاق، ميعاد 

للضوابطوفقا الأحوال بحسب المالية الأوراق سوق او العلني المزاد في السهم بيع مسجل 
وتردلها المستحقة المبالغ البيع حصيلة من الشركة وسوقي المختصة, الجهة تحتله, التي 

انللشركة جاز المبالغ، بهذه للوفاء البيع حصيلة نكف لم وإذا المهم. صاحب إلى الباقي 
إلىأكفع عن المتخلف للماهم محجوز نلك ومع المساهم. اموال جميع من الباقي تستوفي 

هذافي الئركة انفقتها التي المصروفان إليها مضافا عليه المستحقة القيمة نفع البيع يوم 
جثيداسهما المشتري وتعطي اّدة، هذْ لأحكام وفقا السع المهم الشركة وتلغي الثان. 
اّلكاسم بيان مع البيع ع بوقو الأسهم سحل في وتوتر الملغى، السهم رقم يحمل 

الجليد,

الأسهماصدار العاشرة؛ المادة 
هذهمن باعلى نمير ان يجوز ورنما الاسمية، قيمتها من بقل نمير ان يجوز ولا اسمية الأسهم تكون 

يجوزولا المساهمين. حقوق ضمن مستل بند في القيمة فرق يضاف الأخيرة الحالة هذ0 وفي القيمة، 
اشخاصالمهم ملك فاذا التركة، مواجهة في للئجزنة قلل غير والمهم المساهمين. على كأرباح توزيعها 

هؤلاءويكون به، المتعلتة الحقوق استعمال في عنهم ليتوب احدهم يختاروا ان عليهم وجب متعددون 
المهم.ملكية من الغاشية الالتزامات عن بالتضامن مسوولين الأشخاص 

الأسهمتداول عشر؛ الحائية المادة 
سنتينعن المالية القوانم نشر بعت إلا المساهمون بها يكتتب التي الأسهم تداول يجوز لا 

صكوكعلى ويوشر التركة. تحول تاريخ من شهنا عشر اثني عن منهما كل تقل لا ماليتين 
ومعنداولها. فيها يمنع الني والمدة التركة تحول وتاريخ نوعها على يدل بما الأسهم هذه 
المساهميناحد من الحقوق بيع لأحكام وقفا الأسهم ملكية نقل الحظر مئة خلال يجوز ذلك 
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علىالتنفيذ حالة في او الغير إلى وفاته حالة في المساصين احن ورثة من او آخر مساهم إلى 
للمناشمينالأسهم تلك امتلاك اولوية تكون أن على المفلس، أو المعسر المساهم أموال 

المالرأس زيادة حالة في المساصون به يكنتب ما على المائة هذه احكام وتسري ِ الأخرين 
الحظرمدة انقضاء قبل 

المساصينسجل عشر؛ الثانية المادة 
الشركاتنظام ض والستوزا رالئالثة بالمائة الواردة بالأمور التحولية الجمعية تختص 

المالرأس زيادة عشر؛ الثالثة المادة 
ولاكاملأ، نفع قد المال رأس يكون أن بشرط الشركة، مال رأس زيادة تنرر أن المائية غير المامة لمجمعية ل١ 

صدرتأسهم إلى يعود المال رأس من المنخوع غير الجزء كان إذا باكمله يفع قد المال رأس يكون ان يشترط 
٢أسهم. إلى لتحويلها المعررة المدة بعد تنته ولم أسهم إلى تمويلية يسكوك أو نين أدوات تحويل مقلل 
منهاجزءا أو المال رأس زيادة عند المحيرة الأسهم تخحص أن الأحوال جميع في الملية غير المنحة للجمعية 
حقممارسة مساهمين يحوز ولا نلك. من أي أو بعضها، أو التابعة والشركات الشركة في للعاملين 
قرارمدور وقت للسهم المالك للمناهم ٢— للعاملمن ؛لمحممة للأسهم الشركة ا0ذار عند الأولوية 
التيالجييدة بالأسهم الاكئتاب في الأولوية المال رأس زيادة على بالموافتة لكية غير الملمة الجمعية 

البريدبوساطة بإبلاغهم أو يومية جريدة في بالنشر باولويتهم هؤلاء ويبلغ نقية، حصص متابل تصدر 
غيرالملمة للجمعية يحق ٤- وانتهانه. بدايته وتاريخ ومدته الاكتئاب وشروط المال رأس زيادة قرار عن المسجل 

إعطاءأو نئتية حصص مقابل المال رأس بزيادة الاكتئاب في للمناهمين الأولوية بحق العمل وقف |لمكية 
حقبيع للمناهم يحق - ٥ الشركة. لمصلحة مناسبة تراها التي الحالات في المساهمين لغير الأولوية 
إلىالمال رأس زيادة على بالموافئة الملمة الجمعية قرار صدور وقت من المدة خلال عنه التنازل أو الأولوية 

المحتمة.الجهة تضعها التي للضوابط وقعا الحقوق، بهده المرنبطه الجتيدة الأسهم في للأكتتاب يوم اخر 
طلبواالنين الأولوية حقوق حملة على الجتيدة الأسهم توزع أعلاه، إ ٤ ر النقرة في ورد ما مراعاة ع م٦ 

بشرطالمال، رأس زيادة من الناتجة الأولوية حنوق وجمالي من أولوية حقوق من يملكونه  ١٠بنسبة الاكتئاب، 
حملةعلى الجديدة الأسهم من الباقي ويوزع الجليلة، الأسهم من طلبوه ما عليه يحصلون ما يتجاوز ألا 

حقوقإجمالي من أولوية حقوق من يملكونه ما بنسبة نصيبهم، من أكثر طلبوا الشين الأولوية حقوق 
الجديدة،الأسهم من طلبوه ما عليه يحصلون ما يتجاوز ألا بشرط المال، رأس زيادة من الناتجة الأولوية 
الماليةالسوق نظام ينص أو اسية غير الملمة الجمعية تقرر لم ما الغير، على الأسهم من تبقى ما ويطرح 

نلك.غير على 
المالرأس تخفيض عشر؛ الرابعة المادة 
ويجوزبضانر. منيت إذا أو الشركة حاجة على زاد إذا المال رأس تخفيض تثرر أن الكية غير انمنحة للجمعية 

رالرابعةالمادة في عليه المنصوص الحد دون ما إلى المال رأس تخنيص وحده' الأخيرة الحالة في 
المساباتمراجع يعده خاص تقرير تلاوة بعد إلا التخفيض قرار بمسير ولا الشركات، نظام من والحمسيزا 

كانوإذا الالتزامات. هذه في التخفيض اثر وعن الشركة على التي الالتزامات وعن له الموجبة الأسباب عن 
خلالعليه اعتراضاتهم ربداء إلى الداننين دعوة وجبت الشركة، حاجة على زيادته نتيجة المال رأس تخفيض 

الرنيسالشركة مركز فيها التي المنطقة في توزع يومية جريدة في التخفيض قرار نشر تاريخ من يومأ ستين 
إليهتودي أن الشركة على وجب المشكور، الميعاد في مستنداته الشركة إلى وقدم الداننين احد اعترض ان ف، 

اجلأ.كان إذا به للوفاء كافيا ضمانا له تقدم أن أو حالأ كان إذا تينه 
للعاملينالمحصصة والأسهم لأسهمها الشركة شراء عشر؛ الخامسة المادة 

التيللأسهم ولايكون المحتمة، الجهة تضعها التي التميمية ابط نضو وفقا والممتازة، العانية أسهمها تشتري ان للشركة يجوز ١, 
المساهمين.جمعيات في أصوات الشركة تشتريها 

المحتمة.الجهة تضعها التي والضوابط للأعراض وفنا خزينة، كأسهم لاستخدامها أسهمها شراء للشركة يجوز ٢. 
)سواءجزنيا أو كليا التابعة الشركات من أي في للعاملين أو الشركة في للعاملين تخصيصها لغرض أسهمها شراء لنشركن يجوز ٣. 

المختصة.الجهة تضعها التي التنظيمية للضوابط وفقأ المملين أسهم برنامج ضمن ر مباشر غير أو مباشر بشكل 
المختصة.الجهة تضعها التي للضوابط وفدا مراحل عدة على أو واحدة مرحلة على الخزينه أسهم بيع للشركة يجوز . ٤ 
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الشركةإدارة إ عشر السادسة المادة 
للماهمينالعالية العامة الجمعية تنتجهم اعماء  ٢٦ر ستة من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة يتولى 

خسرف؛ إدارة مجلس أول ل للنحرالعامة الجمعية تعين ذ1ك من واستثناء سنوات ثلاث عن تزيد لا لمدة 
سنوات.

المجلسعضوية انتهاء عشر؛ السامة المادة 
تعليماتاو نظام لأي وقعا لها العضو ملاحية بانتهاء او ملته بانتهاء المجلس عضوية تنتهي 
مجلسأعضاء جميع عزل وقت كل في العادية العامة للجمعية يجوز نلك ومع الملكة، في سارية 
وقعإذا بالتعويض بالمتالبة الشركة تجاه المزول العضو بحق إخلال دون ونلك بعضهم او الادارة 
يكونأن بشرط بمنزل أن الادارة مجلس ولعضو مناسب غير وقت في او مقبول غير لسبب العزل 

اضرارمن الاعتزال على يترتب عما الشركة قبل من مسوولأ كان والأ مناسب وقت في نلك 
المجلسفى الشاغر المركز إ عشر الثامنة المادة 

الشاغر،المركز في قننا مؤعضوا يعين ان للمجلس كان الإدارة مجلس أعضاء احد مركز شغر إذا 
ايامخمسة خلال الوزارة بذلك تبلغ ان ويجب والكفاية الخيرة فيهم تتوافر ممن يكون ان على 
لهااجتماع اول في المائية الخامة الجمعية على التعبين يعرض وان التعيين تاريخ من عمل 

بسببالإدارة مجلس الانعقاد اللازمة الشروط تتوافر لم وإذا سلفه مدة الجليل العفو ويكمل 
وجبالنظام هدا أو الشركات نظام في علبه المنصوص الأينى الحد عن اعضانه عشي نضر 
اللازمالمشد لاننخاب يوما ستين خلال للانعناد الماشية المامة الجمعية دعوة الأعضاء بقية على 
الأعضاءمن 

المجلسصلاحيات عشر؛ التاسعة المادة 
الملطاتأوسع الإدارة لمجلس يكون الماصة، للجمعية المقررة الاختصاصات مراعاة مع 
الحصرلا المثال سبيل على الإدارة ولمجلمن أغراضها. يحقق بما الشركة إدارة في 

التالية;الصلاحيات 
والخاصةالحكومية الجهات جميع وأمام الخير مع علاقاتها في الشركة تمثيل 

ولجانوالأبتدانبة المليا المالية واللجان والممال الممل ومكاتب المظالم وديوان 
منازعاتفي الفحل ولجنة المتداولة التجارية بالأوراق المتعلقة النزاعات فضن 

الحقوقوإدارة التحكيم وهيئات المصرفية، المنازعات تسوية ولجنة المالية الأوراق 
وجميعالخامة والهينات والصناعية التجارية والمرق الشرطة وأقسام المدنية 

وكافةوالممرافاث المالية والمؤسسات التجارية والبنوك والمؤسسات الشركات 
.1

وجهاتاماتها واخنمسمياتها بمختلف الحكومي التمويل ومؤسسات مناديق 
الأخرى؛الإقراض 

دونذلك في بما والاتفاقيات، والمقود المستندات كافة على والتوقيع الموافقة 
تعديلاتهاكافة مع الشركة فيها تشترك التي الشركات تاسيس عقود حصر 

القروضوكذلك؛تهاقبأت الأخرى، الرسمية والجهات التمنية وقرارات وملأحقها 
الماليةوالمؤسسات التجارية والبنوك الحكومي التمويل ومؤسسات صناديق مع 

بيعوصكوك الإيجار وعقود والرهون والكفالأت والضمانات مدتها كانت مهما 
الشركةعن نيابة المناقمات في والدخول والمباني، الأراضي إفراغ و وشراء 
وتعديلاتها؛الأحرى والسندان والوثائق المقود أنواع وجميع 
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القروضعلى والحصول البنكية الحسابات وإقفال وتشغيل وإدارة فتح 
ثلاثمدتها تتجاوز الني تلك وحتى مدتها كانت مهما الأنتمانية والتسهيلات 

وأيةالمالية والمؤسسات التجارية والبنوك الحكومية التمويل صناديق من سنوات 
رأىإذا الشركة، لصالح الضمان حطابات وإصدار انتمانية، مؤسسات أو سركات 
وتحريرالشركة، مصلحة تخدم الضمانات تلك أن تقديره في الإدارة مجلس 
التعاملاتأنواع جميع في والدخول الأخرى، المتداولة والأوراق الأمر سندات 
الضماناتوإصدار المستندية الاعتمادات وفتح والاقتراض والأتفاقيات البنكية 
لأجلمدين الجاري أو طلب الجاري الحسابات وفتح تامين وبدون تامين بمقابل 

منوالسحب قيمتها وقبض الموالان وإجراء الشيكات وإصدار بها التعامل 
كشفالى السحب هذا أدى لو حتى دفع، أوامر أو شيكات بموجب، الخساب 
الغرمكفالة وتوقيع والكفالأت التعهدات وتقديم مدين إلى وتحويله المساب 
والأوراقالمستندات واستلأم للغير الممنوحة للتسهيلأت التضامنية والأداء 

شحنتقد تكون بمانع لأية العانية الشحن بوالص أو / و والتواتير والسندان 
علىوالمحول والاقتراض الاعتماد لشروط مخالفات أية إجازة حق مع للشركة 

اللازمةالضمانات وتقديم لأمر والسندان العقود وتوقيع المصرفية التسهيلأت 
الرهن؛والغاء والرهن 

الشركةفي تشارك التي الشركات من لأي القروض عدا فيما المالي الدعم تقديم 
ٍالشقيقة أو الفرعية الشركات من لأي أو 

للشركةوتوكيلأت ومكاتب وفروع تابعة شركات تأسيس على الموافقة 
الشركات؛من أي في والمساهمة والاشتراكات 

الرئيسيالمتر ذلك في بما والأستثمارات، والأملاك العقارات ورهن وشراء بيع 
معالشركة تجاه والتزاماتهم ديونهم من وإعفانهم المدينين ذمة وإبراء للشركة، 

الإبراء؛في التفويض جواز عدم 
كانت؛طريقة باي الشركة أموال واستثمار توظيف 
قيمتها؛كانت مهما وإبرامها الخكومية المناقصات في الدخول 
العمل؛وإجراءات والفنية والإدارية والمالية الداخلية والسياسات اللوانح اعتماد 
ومدةالقرار اتخاذ وإجراءات الظنية، للإدارة تفوض التي الملأحيات وتحديد 

والوطيفي؛التنظيمي الشركة هيكل على والاعتماد التفويض 
أداءهمومراقبة الأخوين الموظفين وجميع التنفيذيين كبار وفصل تعيين 

أجورهم،وتحديد بينهم التعاقب آلية على والإشراف الماجة عند واستبدالهم 
الممل،تاشيرات ومنح الأخرى؛ التوظيف وأحكام وشروط ومستحقاتهم، 

ونقلومكفولبها، الشركة لموظفي النهاني والمروح والمودة الخروج وتأشيرات 
الإستراتيجيةالممعالح مع يتناسب بما مكافانهم وتحديد كفالاتهم، وتعيين 
والمساهمين؛للمشركة 
بكلالغير أو أعضاء أو عضو أي اته اخشامحدود في عنه نيابة تفويض الإدارة لمجلس ويجوز 

نلكإلغاء وللمجلس المدة ومحدد مكتوبا التفويض هذا يكون أن شريطة ملأحياته بعض او 
جزيأ.او كلبأ التفويض 

\ص؛  اعماسلم  النرد ٠٠
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المجلساعضاء مكافاة المسرون؛ المادة 
عليهض ما حدود في العاتية العامة الجمعية قبل من الإدارة مجلس أعضاء مكافاة تحديد يتم 

الىوبالإضافة له_ مكملة اخرى تعليمات او قرارات او انغلمة اية او ولوانحه الشركات نظام 
مجلسيقررْ كما انتقال وبدل حضور بدل على الإدارة مجلس اعضاء يحصل ان يمكن ذلك، 

إلىالإدارة مجلس تقرير ويشتمل الشان، هدا في الصادرة والقرارات للأنظمة وفقا الإدارة 
المنةخلال الإدارة مجلس اعضاء عليه حصل ما لكل شامل بيان على العاتية العامة الجمعية 

مابيان على كللك يشتمل وان المزايا، من ذلك وغير مصروفات وبدل مكانان من المالية 
اوإدارية او فنية اعمال نظير قبضوه ما او إداريين او عاملين بوصفهم المجلس اعماء قبضه 

كلحضرها التي الحلمات وعدد المجلس حلمات بعدد بيان على ايضأ يشتمل وان استشارات 
العامهءللجمعية اجتماع أحر تاريخ من عضو 

وامينالمنتدب والمضو والنائب الرنيس صلاحيات والمثرون؛ المادية المادة 
السر

بينس بمن ان له يجوز كما للرنيس ونائبا ونبسا اعضانه بين من الإدارة مجلس يعين 
منصبوأي الإدارة مجلس رنبس منصب بين الجمع يجوز ولا منتدبا، عضوا انه اعم 

بالثركة.تنفيذي 
اجتماعاتورناسة للاجتماع الإدارة مجلس دعوة صلاحية المجلس لرنيس ويكون 

الملاحيانالحصر لا الميال سبيل على الإدارة مجلس لرنيس تكون كما المجلس 
التالية:

والخاصةالحكومية والجهات القضاء وأمام الغير مع علاقاتها في الشركة تمثيل 
والحقوقالتحكيم وهينات عها أنوا باختلاف المنازعات فض ولجان العدل وكتابات 

والمحامينالوكلاء وتعيين المرعية الوكالات ولإصدار الشرطة وأقسام المدنية 
والتحكيموالإقرار والتنازل والصلح والمخاصمة والمدافعة والمرافعة وعزلهم 

والتوقيعالشركة، عن والتوقيع الشركة عن نيابة علبها والاعتراض الأحكام وقبول 
تاسيسعقود نلك في بما والممتندات والوثانق المقود أنواع كافة على 

تعديلهاوقرارات وملأحقها نمديلأنها كافة مع الشركة فيها تشارك التي الشركات 
اتفاقياتو الشراء او بالبيع ات لعقار ١ و الحصمر وشراء بيع على وقبوله  ۶٠والإفرا 

والبيوتوالمصارف والبنوك الحكومي التمويل ومؤسسات صناديق مع القروض 
وتسديدالشركة حقوق وتحصيل وفكها والرهن، والكفالأت والضمانات المالية 

والأشجاروالتسليم والاستلام وقبوله والإفراغ والشراء والبيع التزاماتها، 
والاعتماداتالحسابات وفتح المناقمات في والدخول والدفع والقبضر والئاحير 
التجاريةالأوراق ^١٧ والشيكات الميدان وإذار البنوك لدى والايداع والمحب 

.1
وطلبالخدمة من وصرفهم مرتباتهم وتحديد معهم والتعاقد الموظفين ونميين 

ورخصالإقامات واستخراج الخارج من والمال الموظفين واستقدام التأشيرات 
عنها؛والتنازل الممالان ونقل الممل 

دونذلك في بما والأتفاقيات، والمقود المستندات كافة على والتوقيع الموافقة 
تعديلاتهاكافة مع الشركة فيها تشترك التي الشركات ياسيس عقود حمر 

أمحلإني،,ؤا
اداُْسئ،,اسيد
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القروضاتفاقيات وكذلك الأخرى، الرسمية والجهات التصفية وقرارات وملاحثها 
الماليةوالمؤسسات التجارية والبنوك الحكومي التمويل وموسنات صناديق مع 

بيعوصكوك الإيجار وعقود والرهون والكفالأت والضمانات مدتها كانت مهما 
الشركةعن نيابة المناقصات في والدخول والمباني، الأراضي وإفراغ وشراء 
وتعديلاتها؛الأخرى والمستندات والوثانق المقود أنواع وجميع 

القروضعلى والحصول البنكية الحسابات وإقفال وتشغيل وإدارة فتح 
ثلاثمدتها تتجاوز التي تلك وحتى مدتها كانت مهما الأنتمانية والتسهيلات 

وأيةالمالية والمؤسسات التجارية والبنوك الحكومية التمويل صناديق من سنوات 
رأىإذا الشركة، لصالح الضمان خطابات وإصدار انتمانية، مؤسسات أو شركات 
وتحريرالشركة، مصلحة تخدم الضمانات تلك ان تقديره في الإدارة مجلس 
التعاملاتأنواع جميع في والتحول الأخرى، المتداولة والأوراق الأمر سندات 
الضماناتوإصدار المستندية الاعتمادات وفتح والاقتراض والأتفاقيات البنكية 
لأجلمدين الجاري أو طلب الجاري الحسابات وفتح تامين وبدون تامين بمقابل 

منوالسحب قيمتها وفض الحوالأت وإجراء الشيكات وإصدار بها التعامل 
كشفالى المحب هذا أدى لو حتى دفع، أوامر أو شيكات بموجب الحساب 
الخرمكفالة وتوقيع والكفالأت الممهدات وتقديم مدين إلى وتحويله الحساب 
والأوراقالمستندات واستلأم للغير الممنوحة للنسهيلأت الممامنية والأداء 

شحنتقد تكون بمانع لأية انماندة الشحن بوالص أو / و والفواتير والسندان 
علىوالحصول والاقتراض الاعتماد لشروط مخالفات أية إجازة حق مع للشركة 

اللازمةالضمانات وتقديم لأمر والسندان المقود وتوقيع المصرفية المسهيلأت 
الرهن؛والخاء والرهن 

الشركةفي تشارك التي الشركات من لأي القروض عدا فيما المالي الأعم تقديم 
الشقيقة.أو الفرعية الشركات من لأي أو 

للشركةونوكيلات ومكاتب وفروع تابعة شركات تأسيس على الموافقة 
الشركات؛من أي في والمساهمة والاشتراكات 

الرنيسيالمقر ذلك في بما والأستثمارات، والأملاك المنارات ورهن وشراء بيع 
معالشركة تجاه والمزاماتهم ديونهم من وإعفانهم المدينين ذمة وإبراء للشركة، 

الإبراء؛في التفويض جواز عدم 
كانت؛طريقة باي الشركة أموال واستثمار توظيف 
قيمتها؛كانت مهما وإبرامها الحكومية الخناقات في الاخول 
الممل؛وإجراءات والفنية والإدارية والمالية والسياسات اللوانح اعتماد 

ومدةالقرار اتخاذ وإجراءات المنفبذية، للإدارة تفوض المي الملاحيان وتحديد 
والوطبقي؛التنظيمي الشركة هيكل على والاعتماد التفوببض 

أداءهمومراقبة الأخرين الموظفين وجميع التنفيذيين كبار وفصل تعببن 
أجورهم،وتحديد بينهم التعاقب آلية على والإشراف الحاجة عند واستبدالهم 

الممل،تاشيرات ومنح الأخرى؛ التوظيف وأحكام وشروط ستحقاتهم، 
ونقلومكفولبها، الشركة لموظفي النهاني والخروج والمودة الخروج وتاشيرات 
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الإستراتيجيةالمصالح مع يتناسب بما مكافأتهم وتحديد كفالاتهم، وتعيين 
والماهمين.للشركة 
بعملبالقيام أو معين تصرف أو اجراء اتخاذ أو بصلاحيات الغبر ونوكيل تفويض ويجوز 

كلباأو جزليا التوكيل او التفويض إلغاء منفردين أو مجتمعين ولهما معينة، أعمال أو 
ملاحيانمراعاة ومع العامة، الجمعية اختصاص في تنحصر الني الأمور وباستشاء 

أمامعنها نيابة والممل الشركة تمثيل صلاحية المنتدب للعضو يكون الإدارة، مجلس 
الرنيسونانب المجلس رنيص اختصاص من فتبقى القضائية الصلاحيات عدا الغير 
العدلوكتابات الحكومية، والوكالأت والوزارات عامة، أو خاصة جهات كانت سواء 

عقودذلك، في بما والأتفاقيات المقود كافة على الشركة عن نيابة والتوقيع والموافقة 
وأيوالتصدير الأستيراد واتفاقيات والمناقصات، الملكية، ونقل والبيع والشراء الإيجار 

الشئونوإدارة والأسشارات. بالمثارات المتعلقة عدا ما أخرى مستندات أو وثانق 
صلاحيةوله البنكية. الحسابات وإغلاق وتشغيل وفتح علبها والإشراف للشركة المالية 

وعزلهم،ومكافأتهم أجورهم وتحديد وتعيينهم معهم والتعاقد الموظفين استخدام 
ونقلالممل، وتاشيرات الإقامة تصاريح ومنحهم الخارج، من لهم التأشيرات وطلب 
منحأو التفويض صلاحياته، نطاق في المنتدب، للعضو ويحق كفالاتهم. وإنهاء 

هذاوالخاء معينة، أعمال أو عمل مباشرة في ثالث طرف لأي الشرعية الوكالات 
جنني.أو كامل بشكل الوكالة أو التفويض 

ويحددغيرهم من أو انه اعم ببن من سواء للمجلس للسر امينأ الإدارة مجلس ويعين 
مجلساجتماعات محاضر بتسجيل المر أمين ويختص تعيينه. ومدة وأتعابه مهامه 

خاصسجل في وحفظها الاجتماعات هذه عن الصادرة القرارات وتلوين الإدارة 
الإدارة.مجلس إليه يوكلها مهام بأية والقيام وتحديثه المجل بذلك والاحتفاظ 

مجلسعضو كان إذا المر، وأمين المنتدب والمضو ونائبه المجلس رئيس مدة تزيد ولا 
أيفي وللمجلس انتخابهم إعادة ويجوز المجلس في منهم كل عضوية مدة على إدارة، 
العزلوقع إذا التعويض في عزل من بحق إخلال دون منهم أيا أو يعزلهم أن وقت 

مناسب.غير وقت في أو مشروح غير لمبب 
المجلساجتماعات والمثرون! الثانية المادة 

ومححوبةحطية الدعوة وتكون رئيسه، من بدعوة المنة في مرتين الإدارة مجلر يجتمع 
ذلكإليه طلب متى الاجتماع إلى المجلس يدعو أن المجلس رئيس على ويجب الأعمال، بحلول 

بالبريدأو بالفاكس او مناولة أو المسجل بالبريد عضو لكل الدعوة وتوجه الأعضاء، من اثنان 
جميعيوقع أن على الأقل، على بأسبوع للاجتماع المحدد الموعد قبل ونلك الالكتروني 

اجتماع.كل محضر على الأعضاء 
المجلساجتماع نصاب والمثرون! الثالثة المادة 

لمضوويجوز الأقل، على بالأصالة أعضاء ثلاثة حضره إذا إلا محبحأ المجلس اجتماع يكون لا 
للضوابططبقا المجلس اجتماعات حضور في الأعضاء من غيره عنه ينيب أن الإدارة مجلس 
ذاتحضور في واحد عضو من أكثر عن ينوب ان الإدارة مجلس لمضو يجوز لا ا( الأتية: 

التصويتللنانب يجوز لا ت( محدد. اجتماع وبشان بالكتابة، ئابته الإنابة تكون أن ب( الاجتماع. 
بشأنها.التصويت المنيب على النظام يحظر التي القرارات على 

r ءأخر إلكترونية اتصال وسيلة اى أو الهاتف عبر الإدارة مجلس اجتماعات عقد ويجوز 

,اداُفنئنانه, اسماسا  لرهناب 
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الأحرين،الحاصرين جميع سماع الحاضرين الأعضاء لجميع تسمح 
فيالممثلين او الحاضرين المجلس أعضاء أصوات باغلببة الإدارة مجلس قرارات وتصدر 

الأصوات،تساوي حال وفي المعني الشأن بحموص للتصويت والموهلين الاجتماع 
المجلس٠رتيس معه صوت الذي القرار يرجح 

أوللعضو يكون صفقة أو ع موضو أي على التصويت الإدارة مجلس لضو يجوز ولا 
فيهامملحة عينه الذي المساهم 

الأعضاءجميع على عرضها طريق عن بالتمرير قرارات يصدر أن الإدارة لمجلس يحق 
هذهوتصدر فيها. للمداولة المجلس اجتماع كتابة الأعضاء احد يطلب لم ما متفرقين 

علىالقرارات هده وتعرض المجلس. لأعضاء المطلقة الأغلبية أقرنها إذا القرارات 
له.تال اجتماع أول في الإدارة مجلس 
المجلسمداولات والعشرون؛ الرابعة المادة 

الحاضرونالإدارة مجلس أعضاء المجلس رفس يوقعها محاصر ني وقراراته الإدارة مجلس مداولات نثبت 
المرواس الإدارة مجلس رفس يوقعه خاص سجل م المحاصر مده وتلون المر وأمين 

الجمعياتحضور والعشرون; الخامسة اّدة 
المامةالجمعيات حضور حق منامم ولكل التحولية، الجمعية حضور حق أسهمه عدد كان أيا مكتف لكل 

فيالشركة عاملي أو الإدارة مجلس اعماء غير من احو شخضا عنه يوكل ان نلك في وله للمساهمين، 
العامةالجمعية حضور 

التحوليةالجمعية والعشرون؛ السادسة اّدة 
تاريخمن يومأ وأربعين خمسة حلال تحولية جمعية عقد إلى المكتئبين جميع المساهمون يدعو 
يمثلالمكتبين من عدد حضور الاجتماع لمحة ويشترط الشركة بتحول بالترحيص الوزارة قرار 

يعقدثان اجتماع إلى دعوة وجهت النصاب هدا يتوافر لم فإذا الأثل، على المال رأس نصف 
الاجتماعيكون الأحوال، جميع وفي إليه. الدعوة توجيه من الأقل على يوما عشر حمية بعد 

فيه.الممثلين المكتبين عيد كان أيا صحيحا الثاني 
التحوليةالجمعية اختصاصات والعشرون؛ السابعة المادة 

الشركات.نظام من والمتوزإ رالئالثة بالمائة الواردة للأمور التحولية الجمعية تحنعس 
العاديةالمامة الجمعية اختصاصيات والعشرون؛ الثامنة المادة 

الأموربجميع المائية العامة الجمعية تختص المائية، غير العامة الجمعية بها تحتمن التي الأمور عدا فيما 
الماليةالمنة لانتهاء التالية المنة الأشهر خلال فيالسة الأقل على مرة وتنعتي بالثركة، 1لمتعلتة 
نلك.إلى الماجة دعت كلما أخرى عانية عامة جمعيات دعوة ويجوز للشركة، 
العاديةغير العامة الجمعية اخلصاصات والعشرون؛ التاسعة اّدة 

تعتيلهاعليها المحظور الأمور باستثناء الأساس اكركة نظام بتعنيل المادية غير الخامة الجمعين تختص 
ونلكالمادية المامة الجمعية اختصاصات في أملأ الداخلة الأمور في قرارات تصدر أن ولها نظاما، 

المادية.المامة للمجمعية المقررة نفسها والأوضاع بالشروط 
الجمعياتدعوة الثلاثون؛ اّدة 

الإدارةمجلس وعلى الإدارة، مجلس من بدعوة للمساهمين الخامة او العامة الجمعيات تعقد 
عددأو المراجعة لجنة أو الحسابات مراحع ذلك طلب إذا للانعقاد المائية العامة الجمعية يدعو أن 
الجمعيةدعوة الحسابات لمراجع ويجوز الأقل. على المال رأس من )ْ%( يمثل المساهمين من 

الحسابات.مراجع طلب تاريخ من يومأ ثلاثين حلال الجمعية بدعوة المجلس يقم لم إذا للانعثاد 
'■'أصءٍقبل الرنيتر الشركة مركز في توزع يومية صحيفة في انمامة الجمعية لانعقاد الدعوة وظشر 
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بتوجيهالاكتفاء يجوز ذلك ومع الأقل. على يوما وعشرون بواحد للانعقاد المحتد الميعاد 
منصورة وترسل مسجلة، بحطابات الماسين جميع إلى المذكور الميعاد في الدعوة 
للنشر.المحددة ^٥■ حلال وذلك الوزارة، إلى الأعمال وجدول الدعوة 
الجمعياتحضور سجل إ والثلاثون الحادية المادة 

مركزفي اسمانهم الخاصّة او العامة الجمعية حضور في يرغبون الشن المساشمون يسجل 
الجمعيةلانعقاد المحدد الوقت قبل الرئيسي الشركة 
العاديةالعامة الجمعية اجتماع نصاب والثلاثون؛ الثانية المادة 

ربعيميلون مساصون حضرر إذا إلا صحيحا العادية العامة الجمعية اجتماع انعقاد يكون لا 

منساعة بعد الثاني الاجتماع يعقد الاجتماع هذا لعقد اللازم النصاب يتوفر لم وإذا 
الاجتماعلعقد الدعوة تتضمن ان بشرط الأول الاجتماع لانعقاد المحددة المدة انتهاء 
الدعوةتتضمن لم حال وفي الاجتماع. هذا عقد إمكانية عن الإعلان يفيد ما الأول 

الثلاثينخلال يعقد ثان اجتماع إلى الدعوة وجهت الثاني، الاجتماع عقد إمكانية الأولى 
اّدةفي عليها الخصوص بالطريقة الدعوة هذه وتنشر المابق، للاجتماع التالية يوما 

النظام.هذا من والعشرون( رالتاسعة 
فيهالممثلة الأسهم عدد كان ايأ صحيحا الثاني الاجتماع يكون الأحوال جميع وفي 

الماديةغير المامة الجمعية احتما۶ نصاب والثلاثون; الثالثة المادة 
يمثلونمساصون حضره إذا إلا صحيحا العادية غير العامة الجمعية اجتماع يكون لا 

الثانيالاجتماع يعفد الأول الاجتماع في النصاب هذا يتوفر لم فإذا اّل رأس نصف 
الدعوةتتضمن أن بشرط الأول الاجتماع لانعقاد المحددة المدة انتهاء من ساعة بعد 

لمحال وفي الاجتماع. هذا عقد إمكانية عن الإعلان يفيد ما الأول الاجتماع لعقد 
ثان،اجتماع إلى الدعوة وجهت الثاني، الاجتماع عقد إمكانية الأولى الدعوة تتضمن 

هذامن والعشرون( رالتاسعة المادة في عليها الخصوص الأوضاء بنفس يعقد 
النظام.

يمثلالمساشمنن من عدد حضره إذا صحيحا الثاني الاجتماع يكون الأحوال جميع وفي 

ينعثدثالث اجتماع إلى دعوة وجهت الثاني الاجتماع في اللازم النصاب يتوفر لم وإذا 
النظامهذا من والعشرون( رالتاسعة المادة في عليها الخصوص نفسها بالأوضاع 

الجهةموافقة بعد فيه المسلة الأسهم عدد كان أيا صحيحا الثالث الاجتماع ويكون 

الجمعياتفي التصويت والثلاثون؛ الرابعة المادة 
فيسهم كل عن صوت مساهم ولكل التحولية الجمعية في يمثله سهم كل عن صوت مكتئب لكل 

الإدارة.مجلس انتخاب في التراكمي التصويت استخدام ويجب المامة الجمعيات 
الجمعياتقرارات والثلاثون؛ الخامسة المادة 

قراراتوتصدر فيها المسلمة للأسهم المطلقة بالأغلبية التحولية الجمعية في القرارات تصدر 
قراراتتصدر كما الاجتماع في المسلة للامهم المطلقة بالأغلبية المائية المامة الجمعية 
متعلقاقرارا كان أذا الأ الاجتماع، في الثلة الأسهم ثلثي باغلبية المائية غير المامة الجمعية 
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فيالمحددة المدة انقضاء قبل بحلها او الشركة، مدة باطالة أو تخفيضه، أو المال، رأس بزيادة 
ارباعثلاثة باغلبية صدر إذا الأ صحيحا يكون فلا أحرى شركة مع باندماجها أو الأساس نظامها 
الاجتماع.في المميلة الأسهم 
الجمعياتكي المناقشة والثلاثون؛ المادسة المادة 

إلىشانها في الأسلة وتوجيه الجمعية اعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق مساهم لكل 
المساهميناسلة عن الحسابات مراجع او الإدارة مجلس ويجيب الحسابات ومراجع الإدارة مجلس اعماء 

إلىاحتكم مثنع، غير سؤاله على الرد ان المساهم رأى وإذا للضرر. الشركة مصلحة يعرض لا الذي بالقدر 
نافذا.الشان هذا في قرارها وكان الجمعية، 
المحاضروإعداد الجمعيات رئاسة والثلاثون؛ المائعة المادة 

مجلسينتيبه من أو غيابه عند ننبه او الإدارة مجلس رنبس للماهمبن انمامة الجمعيات اجتماعات يراس 
محضرالجمعية باجتماع ويحرر ونانبه. الإدارة مجلس رنيس غياب حال في لنلك اعنانه بين من الإدارة 

وعددالوكالة او بالأصالة حيازتهم في الني الأسهم وعدد الميلين او الحاضرين المساهمين عدد يتضمن 
وافيةوخلاصة خالفتها او عليها وافقت التي الأموات وعدد انحنت التي والقرارات لها المقررة الأصوات 
خاصسجل في اجتماع كل عقب منتشة بصفة المحاضر وتلون الاجتماع. في دارت التي للمناقثات 

الأموات.وجامع سرها وأمين الجمعية رنيس يوقعه 
المراجعةلجنة تشكيل والثلاثون؛ الثامنة المادة 

عضاءا غير من اعضاءا رثلاثة من مكونة مراجعة لجنة العالية انمامة الجمعية من بقرار تشكل 
اللجنةمهمات القرار في ويحدد غيرهم او المساهمين من سواء التنفييين الإدارة مجلس 

علىالمراجعة لجنة اعضاء بترشيح يقوم ان الإدارة ولمجلس اعضاضا. ومكافات عملها وضوابط 
لتعيينهم.العادية العامة الجمعية على الترشيح يعرض ان 

المراجعةلجنة اجتماع نصاب والثلاثون؛ التاسعة المادة 
وعندالحاضرس، امموات باغلبية قراراتها ونمير اعضانها، أغلبية حضور المراجعة لجنة اجتماع لممحة يشترط 
اللجية.رفس معه صوت الذي الجانب يرجح الأصوات تساوي 

المراجعةلجنة اختصاصات الأربعون؛ المادة 
ووثانقهاسجالتها على الاطلاع حق نلك سبيل في ولها الشركة، اعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختص 
الإدارةمجلس من تطلب ان لها ويجوز التنفيذية، الإدارة او الإدارة مجلس عضاء من بيان أو إيضاح اي وطلب 
حسما'و الضرار الشوكة تعرضت أو عملها الإدارة مجلس أعاق إذا للانعئاد للشركة العامة الجمعية دعوة 

جسيمة

المراجعةلجنة تقارير والأربعون؛ الحادية المادة 
يقيمها|لني والملمحوظات والتقارير للشركة المالية الثوانم في النظر المراجعة لجنة على 

شانفي رأيها عن تقرير إعداد كيلك وعليها وجدت، إن حيالها مرنياتها وإبداء الحسابات، مراجع 
نطاقفي تدخل أحرى أعمال من به قامت وعما الشركة في الداخلية الرقابة نظام كغاية مدى 

الرئيسالشركة مركز في التقرير هدا من كافية نسخا يودع أن الإدارة مجلس وعلى اختصاصها. 
منرغب من كل لتزويد الأقل على يوما وعشرون بواحد العامة الجمعية انعقاد موعد قبل 

الجمعيةانعقاد اثناء التقرير ويتلي منه بنخة المساهمين 
الحساباتمراجع تعيين والأربعون؛ الثانية المادة 

الملكةفي بالمل لهم المرخص الحسابات مراجعي بين من اكر او حسابات مراجع لنشركن يكون أن يجب 
تغييرهوقت كل في أينا للمجمعية ويجوز عمله، ومدة مكافأته وتحدد سنويا، المائية الخامة الجمعية تعينه 

مشروع.غير لسبب او مناسب غير وقت في التغيير وقع إذا التعويض في بحقه الإخلال عدم مع 
الحساباتمراجع صلاحيات والأربعون؛ الثالثة المادة 
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أيضاوله الوثانق، من يلك وغير وندم' التحول يفاتر على الاطلاع حق وقت ا'تي فم الحسابات لمراجع 
وغيروالتزاماتها التحول موجودات من ليتحقق عليها، الحصول ضرورة يرى التي والإيضاحات البيانات طلب 

مراجعصاتف وإذا واجبه، أداء من يمكنه ان الإدارة مجلس رنهل وعلى عمله. نطاق في ببخل مما يلك 
المجلسييسر لم فإذا الإدارة. مجلس إلى يقدم تقرير في يلك اثبت الئان هذا في صعوبة الحسابات 

الأمر.في للنظر المادية انمامة الجمعية دعوة الإدارة مجلس من يطلب أن عليه وجب المسعات، مراجع عمل 
الماليةالمنة والأربعون؛ الرابعة المائة 

كلمن ديسمبر سهر بنهاية وتنتهي يناير شهر اول من التحولية للجمعية المالية المنة نبيا 
وحتىمساهمة كشركة التجاري بالمحل قيدها تاريخ من الأولي المالية المنة نبيا ان على سنة 

التاليةالمنة من ديسمبر شهر نهاية 
الماليةالوثانق والأربعون؛ الخامسة المادة 

للشركةالمالية الثوانم يعد ان للشركة مالية سنة كل نهاية في الإدارة محليو على يجب . ١
الطريقةالتقرير هدا ويضن المفضية، المالية المنة عن المالي ومركزها نشاطها عن وتقريرا 

قبلالحسابات مراحع تصرف تحلت، الوثانق هده المجلس ويضع الأرباح. لتوزيع المقترحة 
يوقعان يجب ٢. الأقل. على يوما وأربعين بخمسة العامة الجمعية لانعقاد المحدد الموعد 
الفقرةفي إليها المشار الوثانق المالي ها ومشير التنفيذي ورنيسها اكركة إدارة مجلس رئيس 

رقبل المساهمين تصرف تحت الرنيس اكركة مركز في منها نسخ وتودع المادة، هده من ر١ 
مجلسرنيس على ٣. الأقل. على يوما وعشرون بواحد المامة الجمعية لانعقاد المحدد الموعد 
مراجعوتقرير الإدارة، مجلمر وتقرير للشركة، المالية بالقوانم المساهمين يزود ان الإدارة 

يرسلان ما وعليه الرنيس. اكركة مركز في توزع يومية جريدة في تنشر لم ما المسابات، 
يومأعشر بخمسة الخامة الجمعية انعقاد تاريخ قبل ونلك الوزارة، إلى الوثانق هذه من صورة 

الأقل.على 
الأرباحتوزيع والأربعون! السادسة المادة 

الأرباحصافي من %( ١ ٠ ر يجنب . ١ الأتي! الوجه على المنوية الصافية الشركة ارباح توزع 
التجنيبهذا وقف المائية العامة الجمعية تقرر ان ويجوز للشركة النظامي الاحتياطي لتكوين 

بناءالمادية المامة للمجمعية ٢. ع. المشفو المال راس من 0</ْا )٠٣ المذكور الاحتياطي بلغ متى 
يخصصأنفار احتياطي لتكوين الأرباح صافي من نسبة تجنب ان الإدارة مجلس اقتراح على 

وذلكأحرى، احتياطيات تكوين تقرر ان المادية العامة للجمعية  ٠٣معينة. اغراض او لرض 
المساهمين.على الإمكان قدر ثابتة ارباح توزيع يكفل او اكركة مصلحة يحقق الذي بالقدر 

اجتماعيةمؤسسات لإنشاء مبالغ الأرباح صافي من نقتطع ان كذلك المتكورة وللمحمعية 
الماديةالعامة للجمعية ٍ ٤ المؤسسات. هذه من ثانما يكون ما لمعاونة او اكركة لماملي 
المادةر المقررة الأحكام مراعاة مع ٥. الشركة في المساهمين على نلك بعد المر توزيع 

ذ£دمرما بعد يخصمن اكركات نظام من والمجعيزإ رالمادسة والمادة النظام، هذا رمن ١ ٩ 
المكافأةهذه استحقاق يكون ان على الإدارة، مجلس لمكافأة البائي س %( ١ ). نسبة 

المضو.يحضرها الني الحلمات عشي مع متناسبأ 
للشركةالعامة الجمعية تفويض بعد سنوي ربع او سنوي نصف بشكل ماهميها على مرحلية ارباح توزيع للئركة يجوز ِ ٦ 

سنويايجدد قرار بموجب مرحلية ارباح بتوزيع الإدارة لمجلس 

الأرباحاستحقاق والأربعون؛ السابعة المادة 
تاريخالقرار ويبين الثان هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار ومما الأرباح في حصته المساهم يستحق 

فيالمساهمين سجلات في المسجلين الأسهم لمالكي الأرباح احئية وتكون التوزيع وتاريخ الاستحقاق 

ا;اوادفانّانحه. اسم1كطثم  رهسم 
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للاسحقاق.المحدد اليوم نهاية 

الشركةخسانر والأربعون! الثامنة المادة 
وجبالمالية، المنة حلال وقت ا'ي فم ع، المتفو المال رأس نمق المساهمة شركة خسانر بلغت إذا . ١

رنيسوعلى الإدارة، مجلس رنيس ابلاخ بلفك علمه فور الحابات مراجع أو الشركة في مسوول أي على 
بفلكعلمه من يوما عشر خمسة خلال الإدارة مجلس وعلى بفلك، فوزا المجلس أعضاء إبلاغ الإدارة مجلس 
زيادةإما لتقرر ار؛ الخيبعلمه تاريخ من يوما أربعين و خمسة خلال للاجتماع العادية غير المامة الجمعية دعوة 
الضارنسبة معه ننخفض الذي الحد إلى ونلك الشركات نظام لأحكام وفقا تخفيضه أو اكركة مال راس 

وتعد٢, اكركات. نظام في المحدد الأجل قبل اكركة حل ا'و المدفوع، المال رأس نمق دون ما إلى 
من١إ ر النعرة في المعتدية المدة خلال العامة الجمعية تجتمع لم إذا اكركات نظام بئوة منقضية اكركة 

وفقالمال رأس زيادة قررت إذا أو الموضوع، في قرار إصدار عليها وتعذر اجتمعت إذا ا'و المادة، مده 
صدورمن يوما تسعين خلال المال رأس زيادة كل في الأكتف يتم ولم المادة هذه في المقررة الأوضاع 

بالزيادة.الجمعية قرار 

المسؤوليةدعوى والأربعون؛ التاسعة المائة 
شانمن كان إذا الإدارة مجلس عضاء على للشركة المقررة المسؤولية دعوى رفع في الحق مساهم لكل 

اكركةحق كان إذا إلا المشكورة الدعوى رفع للمساهم يجوز ولا به. خاص ضرر إلحاق منهم صدر الذي الخطا 
الدعوى.رفع على بعزمه اكركة يبلغ ان الساهم على ويجب نالتا. يزال لا رفعه' في 

الشركةانقضاء الخمسون؛ المادة 
قرارويصدر للتصفية اللازم بالقدر الاعتبارية باكخصية وتحتفظ التمنية دور اننمانها بمجرد اكركة تنخل 

المصغيتعيين على التصفية قرار يشتمل أن ويجب العالية غير العامة الجمعية من الاختيارية التصفية 
تتجاوزالا ويجب للتصفية اللازمة الزمنية والمدة سلطاته على المفروضة والقيود وأتعابه سلطاته وتحليل 

سلطهوتنتهي قضائي بامر الأ نلك من لأكثر تمديدها يجوز ولا سنوات خمس الاختيارية التصفية مدة 
فيالغير الى بالنسبة ويعدون اكركة ادارة على لتميز هؤلاء يظل ذلك ومع بحلها الشركة ادارة مجلس 

دورهاويقتصر التصفية مدة خلال قانمة المساهمين جمعيات وتبنى المصغي يعين ان الى الممنين حكم 
المصغياخنماصات مع تتعارض لا التي اخنمماماتها ممارسة على 

والخمسونالحادية المادة 
النظام.هذا في نص به يرد لم ما كل في ولوانحه اكركات نظام يطبق 

والخمسونالثانية المادة 
ولوانحه.اكركات نظام لأحكام طبتأ وينثر النظام هذا يودع 

رهالش،ا ا،

للخدماتالعربية جاز 
اسماسا 

،«u،f،،جفيتجوىءرباسسآ(

p او،رم  r.rrM /rr

صفحة 13ض  13اسس
اصدارنمعيةمم 

اسدمح

ثمح'ةمح
ناييخغيرالعادية العامة العمعهة يرار عر 

ة?مأةسءهءممض

امضمحاد 

r.rr/.i/\

الض•٣ 


