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 األول الباب

 الشركة سيسأت

  التأسيس األولى: مادةال

  .سعودية وفقاً لما يلي ويق شركة مساهمةللتس جرير شركة النظام وهذاولوائحه  الشركات نظام ألحكام طبقأ تؤسس

  اسم الشركةالثانية:  مادةال

  ).سعودية مدرجة مساهمة شركة( للتسويق ريجر شركة

  أغراض الشركةالثالثة: مادة ال

 البيع بالجملة والتجزئة لشواحن المركبات الكهربائية. -
 أنشطة التصدير واالستيراد. -
 أنشطة التصدير. -
 أنشطة االستيراد. -
 البيع بالجملة للحقائب. -
تيراد اإلنتاج الفكري  - مل: اس اعدة (ويش ائل التعليمية المس حف والوس البيع بالجملة للكتب والمجالت والص

 .)المكتوب أو المرسوم أو المصور
 البيع بالجملة لألدوات المكتبية (القرطاسية). -
 البيع بالجملة للكروت مسبقة الدفع. -
 الخاصة بالرسم.البيع بالجملة لألدوات الفنية  -
 البيع بالجملة للسلع الفوتوغرافية والبصرية (النظارات) والمكبرات والمناظير. -
 .DVD/CDالبيع بالجملة الشرطة الكاست والفيديو  -
 البيع بالجملة للساعات. -
 البيع بالجملة لأللعاب اإللكترونية ويشمل االستيراد. -
 الطابعات وأحبارها).البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، يشمل (بيع  -
 البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل االستيراد. -
 البيع بالجملة ألجهزة الهواتف ومعدات االتصال. -
 البيع بالجملة لكاميرات التصوير ومستلزماتها. -
 البيع بالجملة ألجهزة الخرائط الرقمية. -
 البيع بالجملة في اكسسوارات الهواتف النقالة. -
 الهواتف النقالة.البيع بالجملة لقطع غيار  -
 البيع بالجملة للمعدات واآلالت المكتبية ماعدا الحواسيب ومستلزماتها. -
 البيع بالجملة لالثاث المكتبي. -
 البيع بالجملة لمعدات وأدوات التغليف. -
 البيع بالجملة للماكينات المحاسبية واإلحصائية والكتابية ومعدات المكاتب ولوازمها. -



 اسم الشركة
 جرير للتسويقشركة 

  
  االساسي النظام

  التجارة وزارة
  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
1010032264  

  التاريخ
  م31/08/2022

  يصل البلويف

 رقم
  الصفحة

  17من  3الصفحة 

م10/05/2202خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة          
 

 ئل تعليمية.البيع بالجملة لمعدات ووسا -
 البيع بالجملة للهدايا والكماليات. -
 األسواق المركزية للمواد الغذائية واالستهالكية. -
 .)البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها ، يشمل (الطابعات وأحبارها -
 البيع بالتجزئة اللعاب الفيديو وبرامجها وملحقاتها. -
 البيع بالتجزئة ألجهزة الهواتف النقالة. -
 بالتجزئة في اكسسوارات الهواتف النقالة.البيع  -
 البيع بالتجزئة للبرمجيات. -
 بيع البرمجيات غير المعدة بناء على الطلب. -
 البيع بالتجزئة لقطع غيار الهواتف النقالة. -
 البيع بالتجزئة لمعدات الراديو والتلفزيون. -
 البيع بالتجزئة للمعدات السمعية والصوتية. -
 .CD – DVDسجيل والعرض لالشرطة الممغنطة البيع بالتجزئة ألجهزة الت -
 البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعها (غير الملبوسات) مثل الستائر. -
 .)البيع بالتجزئة لمستلزمات الخياطة والحياكة (الكلف -
 البيع بالتجزئة للخرداوات المعدنية وعدد وادوات النجارة والحدادة. -
 والورنيش والمواد الالصقة. البيع بالتجزئة لألصباغ والطالء -
 البيع بالتجزئة لالدوات الكهربائية وتمديداتها. -
 البيع بالتجزئة لألجهزة االلكترونية والكهربائية المنزلية. -
 ).4742البيع بالتجزئة لألجهزة المنزلية (فيما عدا األجهزة المذكورة في الفئة  -
 البيع بالتجزئة لألجهزة االستقبال التلفزيوني. -
 بالتجزئة للمنتجات الخشبية والفلينية والبالستيكية.البيع  -
غوالت اليدوية المتنوعة (أدوات القطع، والخزفيات، واألواني الزجاجيه  - البيع بالتجزئة لالدوات المنزلية والمش

 .)والفخارية... الخ
 .)الخ..البيع بالتجزئة النظمة االمن والسالمة ، يشمل (األقفال والخزائن . -
 ة للكتب والمجالت والصحف والوسائل التعليمية المساعدة.البيع بالتجزئ -
 البيع بالتجزئة لألثاث المكتبي. -
 البيع بالتجزئة لألدوات الفنية الخاصة بالرسم. -
 البيع بالتجزئة للقرطاسية واالدوات المكتبية والجرائد والمجالت (المكتبات). -
 عها.البيع بالتجزئة للكروت(البطاقات) مسبقة الدفع بكافة أنوا -
 المسجلة بكافة أنواعها.  DVDالبيع بالتجزئة الشرطة الكاسيت والفيديو و -
 البيع بالتجزئة لالشرطة بكافة أنواعها الغير مسجلة. -
 البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والدراجات الهوائية وغيرها. -
 البيع بالتجزئة للقوارب والدراجات الهوائية وغيرها. -
 للوازم الرحالت والصيد.البيع بالتجزئة  -
 البيع بالتجزئة للمنتجات والسلع الجلدية وتوابع السفر من الجلود وبدائل الجلود. -
 البيع بالتجزئة للحقائب. -
 البيع بالتجزئة لكاميرات التصوير ومستلزماتها. -
 بيع أجهزة القياس والرقابة ومعدات وأجهزة المالحة. -
 بيع كابالت كهربائية واتصاالت. -
 معدات وأجهزة سلكية والسلكية.بيع  -
 البيع بالتجزئة للساعات بأنواعها. -
 تجارة الفخاريات والمشغوالت اليدوية. -
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 .)بيع األدوات والمواد البالستيكية (بما فيها األكياس -
 إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع أنواعها). -
 إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية. -
 يانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأره، وغيرها من ملحقات مشابهة.إصالح وص -
 إصالح وصيانة أجهزة الهواتف الالسلكية. -
 إصالح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة (الجوال). -
 إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية. -
 إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة ( بجميع أنواعها ). -
 الحاسبة األلكترونية وغير األلكترونية. إصالح اآلالت -
 أنظمة التشغيل. -
 العاب الحاسوب. -
 افالم وبرامج الفيديو. -
 أنشطة أخرى متعلقة بالتصدير واالستيراد. -
تيراد وإنتاج األوعية الفكرية المكتوبة أو  - مل : اس ر الكتب الورقية والقواميس واألطالس والخرائط ( ويش نش

 المرسومة أو المصورة ).
 ر االلكتروني.النش -
 الكتب المسموعة. -
 نشر الكتب على االنترنت. -
 نشر الصحف والمجالت والدوريات. -
 نشر برامج اإلذاعة والتلفزيون، يشمل (النشرات العلمية والسياسية). -
 نشر الصور واألشكال المحفورة. -
 نشر البرامج الجاهزة. -
 أنشطة النسخ والتصوير. -
 أنشطة تغليف الطرود والهدايا. -
 بالتجزئة عن طريق االنترنت.البيع  -
 أنشطة أخرى للبيع بالتجزئة عن طريق بيوت الشراء بالبريد أو عن طريق اإلنترنت. -
 أنواع البيع األخرى خارج المتاجر واألكشاك واألسواق . -
 البيع بالجملة عن طريق اإلنترنت. -
 شراء وبيع االراضى والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة. -
 .)تاجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنيةإدارة و -
 .)إدارة وتاجير العقارات المملوكة او المؤجرة (غير سكنية -
 إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين. -
 التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة. -
 التطوير العقاري للمباني التجارية بأساليب البناء الحديثة. -
 ارة العقارات مقابل عمولة.أنشطة إد -
 اإلنشاءات العامة للمباني السكنية. -
 .)االنشاءات العامة للمباني غير السكنية (مثل المدارس والمستشفيات والفنادق ....الخ -
 تشطيب المباني. -
 تركيب االسقف الداخلية والحواجز وتلبيس الجدران باألخشاب. -
 اإلنشاءات العامة للمباني السكنية. -
 ات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها.إدارة عملي -
 التنظيف العام للمباني. -
 تنظيف خارجي للمباني. -
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 النقل البري للبضائع. -
 خدمات شحن وتفريق السلع بصفة عامة. -
 المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع. -
 أنشطة التعبئة والتفريغ من صناديق الشحن. -
 ة.الخدمات اللوجستي -
 نقل الطرود (محلي). -
 نقل الطرود (محلي ودولي). -
 تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات االلكترونية. -
 أنشطة الحجز وبيع التذاكر لألحداث الرياضية والترفيهية والمعارض والمؤتمرات. -
 تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات. -
 تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات. -

  والتملك في الشركات المشاركةالرابعة:  مادةال

ركات بمفردها  اء ش ركة إنش اهمة)يجوز للش ؤولية محدودة أو مس ركات (ذات مس كما يجوز لها أن تمتلك  وفق نظام الش
شركات المساهمة األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس  ال

ؤولية المحدودة ركة أن  أو ذات المس أن. كما يجوز للش تيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الش وذلك بعد اس
  يشمل ذلك الوساطة في تداولها.ي هذه األسهم أو الحصص على أال تتصرف ف

  للشركة الخامسة: المركز الرئيسمادة ال

عودية و ركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية الس ي للش ئ لها فروعاً أو يجوز لمجلس اإلدارة أالمركز الرئيس ن ينش
  .ملكة العربية السعودية أو خارجهايالت داخل المكومكاتب أو ت

  مدة الشركةالسادسة: مادة ال

عون ( عة وتس ركة تس دور قرار وزير التجارة 99مدة الش نة تبدأ من تاريخ ص ركة) س ، بالموافقة على إعالن تحول الش
  .تهاء أجلها بسنة واحدة على األقلالشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انويجوز دائما ً إطالة مدة 

 الثاني الباب

  رأس المال واألسهم

  رأس المال السابعة: مادةال

ركة حدد رأس م عودي 1,200,000,000مليار ومئتي مليون ( بمبلغال الش م إلى ) لایر س رون مليون مقس مائة وعش

هم 120,000,000( اوية القيمة) س مية ، تبلغ القمتس رة (يمة االس هم منها عش عودي10لكل س هم عادية ) لایر س ، كلها أس

  .الشركة المدفوع تتمثل في رأس مال

  

  الثامنة: االكتتاب في األسهممادة ال

  .سهم الشركة ودفعت قيمتها بالكاملاكتتب المساهمون بجميع أ
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  وارتهانهاالمادة التاسعة: شراء الشركة أسهمها وبيعها 

  يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة، وبيعها، وارتهانها، وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

  : األسهم الممتازةعاشرةالمادة ال

هماً ممتازة  در أس ة أن تص عها الجهة المختص س التي تض ركة وطبقاً لألس أو تقرر يجوز للجمعية العامة غير العادية للش

هم الممتازة إلى عادية هم ممتازة أو تحويل األس هم عادية إلى أس راءها أو تحويل أس %) من رأس 10بما ال يزيد عن ( ش

األسهم ألصحابها الحق هذه ، وترتب في الجمعيات العامة للمساهمين صويتالحق في التاألسهم الممتازة ال تعطي ، والمال

  بعد تجنيب االحتياطي النظامي.للشركة األرباح الصافية  أصحاب األسهم العادية من من رأكبفي الحصول على نسبة 

  شر: بيع األسهم الغير مستوفاة القيمةالحادية عالمادة 

المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في 

بيع السهم  أو حسب ما تحدده الجهة المختصة، أو بموقع الشركة اإللكتروني بجريدة يوميةاإلعالن  بعد إعالمه عن طريق

  .تحددها الجهة المختصةفي المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال والضوابط التي 

روفات التي  افاً إليها المص تحقة عليه مض اهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المس ومع ذلك يجوز للمس

  .أنفقتها الشركة

فاء كف حصيلة البيع للوإذا لم ت، وصاحب السهمى لإوتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي 

  .جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم ،بهذه المبالغ

ر في  هم الملغى، وتؤش هماً جديداً يحمل رقم الس تري س هم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي المش ركة الس وتلغي الش

  سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

  األسهمإصدار  ة عشر:الثاني مادةال

، وفي جوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمةوإنما ي ،أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية الشركة اسمية وال يجوز تكون أسهم

، في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة

هم غير قابل للتجزئة في مواجهة  ركةوالس هم فإذا  ،الش خاص ملك الس وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب متعددون أش

امات الناشئة عن ملكية شخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزويكون هؤالء األ ،بالسهمالمتعلقة عنهم في استعمال الحقوق 

 .السهم

  

  مادة الثالثة عشر: سجل المساهمينال

  السوق المالية. تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام



 اسم الشركة
 جرير للتسويقشركة 

  
  االساسي النظام

  التجارة وزارة
  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
1010032264  

  التاريخ
  م31/08/2022

  يصل البلويف

 رقم
  الصفحة

  17من  7الصفحة 

م10/05/2202خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة          
 

  زيادة رأس المالالرابعة عشرة: مادة ال

رط أن يكون رأس المال قد دفع كامالً.  وال  . 1 ركة، بش للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الش

ترط أن رأس المال دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع  درت مقابل يش هم ص من رأس المال يعود إلى أس

  المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم. تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه بعد أدوات دين أو صكوكتحويل 

درة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها  . 2 هم المص ص األس للجمعية غير العادية في جميع األحول أن تخص

شركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك.  وال يجوز للمساهمين مم شركة وال ارسة حق األولوية للعاملين في ال

  عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.

المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في  للمساهم . 3

ر في ص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنش در مقابل حص هم الجديدة التي تص  أو يةجريدة يوم االكتتاب باألس

ركة اإللكتروني ة،  بموقع الش ب ما تحدده الجهة المختص روط االكتتاب أو حس عن قرار زيادة رأس المال وش

  ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

اهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل  . 4 يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمس

  لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة. حصص نقدية أو إعطاء األولوية

دور الجمعية العامة بالموافقة عل . 5 اهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت ص ى زيادة يحق للمس

عها وابط التي تض هم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للض الجهة  رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األس

  المختصة.

هم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، 4مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( . 6 ) أعاله، توزع األس

رط أال يتجاوز  بة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بش بنس

هم  لون عليه ما طلبوه من األس هم الجديدة علىما يحص حملة حقوق األولوية  الجديدة، ويوزع الباقي من األس

بة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية من زيادة رأس  يبهم، بنس الذين طلبوا أكثر من نص

غير، المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على ال

  ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

  الخامسة عشر: تخفيض رأس المالمادة ال

ائر، ويجوز في  ركة أو إذا منيت بخس للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الش

ون من نظام  وص عليه في المادة الرابعة والخمس الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنص

در قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير ركات.  وال يص باب الموجبة له وعن  الش ابات عن األس خاص يعده مراجع الحس

  االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.
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اتهم عليه خالل  ركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراض وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الش

ركة  ر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الش تين يوما من تاريخ نش  الرئيس. فإنس

تنداته في الم ركة مس ركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الش يعاد المذكور، وجب على الش

 كافيا للوفاء به إذا كان آجال. له ضماناأو أن تقدم 

 الثالث الباب

  مجلس اإلدارة

  إدارة الشركة السادسة عشر: مادةال

ركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية ( اء تنتخبهم الجمعية العامة العادية 8يتولى إدارة الش ) 3لمدة ال تزيد عن ثالث () أعض

  سنوات.

  انتهاء عضوية المجلس مادة السابعة عشر:ال

وية المجلس بانتهاء مدته أو  الحية تنتهي عض وبانتهاء ص ارية في المملكة، ومع  العض لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات س

هم وذل اء المجلس أو بعض و ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعض ك دون إخالل بحق العض

و مجلس  ب، ولعض بب غير مقبول أو في وقت غير مناس ركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لس المعزول تجاه الش

رط أن يكون  ركة عما يترتب على االعتزال من االدارة أن يعتزل بش ؤوالً قبل الش ب وإال كان مس ذلك في وقت مناس

  أضرار.

  الشاغر في المجلس المركز مادة الثامنة عشر:ال

اء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعي غر مركز أحد أعض اغرإذا ش واً مؤقتاً في المركز الش ، على أن يكون ممن ن عض

ة أيام عمل من  لوهيئة السوق المالية خال واإلستثمارتتوفر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة  خمس

لفه.لتعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لتاريخ التعيين وأن يعرض ا و الجديد مدة س إذا لم و ها ويكمل العض

روط الالزمة النعقاد وص عل تتوفر الش ائه عن الحد االدنى المنص بب نقص عدد أعض يه في نظام مجلس االدارة بس

ركات اء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خال الش تين يوماً النتخاب العدد الالزم من وجب على بقية االعض ل س

  االعضاء.

  صالحيات مجلس اإلدارة التاسعة عشر: مادةال

لطات في إدارة ا ع الس ات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوس اص ركة بما يحقق مع مراعاة االختص لش

، والحقوق المدنية وأقسام الشرطة، والغرف التجارية المثال ال الحصر تمثيل الشركة مع الغيراغراضها، وله على سبيل 

والدخول في  والجهات الحكومية والخاصة،والصناعية، والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها، 
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لح وقبول األحك ة والص مة والمخالص ديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاص ات، والقبض والتس ام المناقص

والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ، كما للمجلس حق التوقيع على  ،ونفيها

بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة  ،كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات

مية، وكذلك وا ،تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل كوك أمام كتاب العدل والجهات الرس لتوقيع على االتفاقيات والص

وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله  ،اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت

ليم تالم والتس تئجار والتأجير ،واالس ابات واالعتما ،والقبض والدفع ،واالس حب واإليداع لدى البنوك وفتح الحس دات والس

رفية، كما له  يكات وكافة المعامالت المص تندات والش رفية والتوقيع على كافة األوراق والمس مانات المص دار الض وإص

تقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد  يرات واس تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأش

واحداً يفوض عضواً للمجلس في حدود اختصاصه أن يكون اج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها، ومرتباتهم واستخر

  عمل أو أعمال معينة.ه أو من الغير في مباشرة من أعضائ أو أكثر

  :مراعاة الشروط التاليةعلى أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه يجب 

  .األسباب والمبررات لهقرار البيع أن يحدد المجلس في  . 1

  .ن المثلأن يكون البيع مقارباً لثم . 2

  .تي يقدرها المجلس وبضمانات كافيةأن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت ال . 3

ات  س ناديق ومؤس ، وله عقد القروض التمويل الحكومي مهما بلغت مدتهاكما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع ص

، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة التجارية التي ال

  :سنواتثالث 

  .مال الشركة % من رأس75أال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أية سنة مالية واحدة عن  . 1

  .وكيفية سدادهأوجه استخدام القرض أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره  . 2

لحتها،  ركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مص  معويكون لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقدرها إبراء ذمة مديني الش

  مراعاة الشروط التالية:

  أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين. . 1

  أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. . 2

  براء حق لمجلس اإلدارة ويجوز التفويض فيه وفق شروط وضوابط يحددها المجلس.اإل . 3

  مكافأة أعضاء المجلس مادة العشرون:ال

وص عليها في الفقرة ( بة المنص ب النس وفي  من هذا النظام، واالربعون الرابعة ) المادة4تتكون مكافأة مجلس اإلدارة حس
تمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان  ركات ولوائحه، ويجب أن يش حدود ما نص عليه نظام الش
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سنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا،  شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل ال
اء الم ه أعض تمل كذلك على بيان ما قبض اً على وأن يش تمل ايض ارات وأن يش تش فهم عاملين أو اداريين أو اس جلس بوص

  بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو وتاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

  صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر  مادة الحادية والعشرون:ال

ساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه  رئي
  رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

ركة ويختص رئيس المجلس  اء وهيئات التحكيممع الغير وبتمثيل الش ، وكتاب العدل، ومكاتب العمل واللجان أمام القض

ام  ائية األخرى، وهيئات التحكيم والحقوق المدنية، وأقس العليا واالبتدائية، ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القض

ات على اختالف أنواعها س ركات والمؤس ة والش ناعية، والهيئات الخاص رطة، والغرف التجارية والص  جميع معو ،الش

ةالجهات ال ديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة حكومية والخاص ات والقبض والتس ، والدخول في المناقص

والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام واالعتراض عليها، كما لهما حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق 

شركات التي ت سيس ال شركة وتعديالتها والتوقيع على االتفاقيات والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأ شترك فيها ال

كوك واإلفراغات  تخراج بدل الفاقد والص مانات واس مية، وكذلك اتفاقيات القروض والض أمام كتاب العدل والجهات الرس

راء واإلفراغ وقبوله واال ديد التزاماتها، والبيع والش ركة وتس يل حقوق الش تالم والكفاالت ومتابعة المعامالت وتحص س

دار  حب واإليداع لدى البنوك وإص ابات واالعتمادات والس تئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحس ليم واالس والتس

الضمانات المصرفية والتوقيع على المستندات والشيكات، كما لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد 

التجارية للشركة، وإضافة وحذف مدراء إلى ومن السجالت، وإضافة األنشطة بما وله اصدار وتجديد السجالت مرتباتهم، 

له أن يعين الوكالء والمحامين عن الشركة وأن يفوض واحداً أو أكثر من كما  ، يتوافق مع األنشطة التي تمارسها الشركة

  أعضاءه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

  جلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس.ويكون للرئيس صالحية دعوة م

الحية التمثيل  اء وهيئات التحكيم أفيما عدا ص و المنتدب نائب الرئيس ويتمتع مام القض الحيات العض افة بذات الص باإلض
  إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة.

و المنتدب،  لمكافأة لرئيس المجلسا ويجوز لمجلس اإلدارة تحديد افة إلى المكافأة المقروالعض اء مجلس رباإلض ة ألعض
  اإلدارة.

ائه أو من غيرهم ر يختاره من بين أعض ر  ، ويحدد مكافأتهويعين مجلس اإلدارة أمين س جيل محاض ، ويختص بتس
ا اص افة إلى ما يوكله له مجلس اإلدارة من اختص ادرة عنه، باإلض ، وال تزيد تاجتماعات مجلس اإلدارة والقرارات الص

و المنتدب  ر مدة رئيس المجلس ونائبه والعض وية كل منهم في المجلس، وأمين الس و مجلس اإلدارة على مدة عض عض
ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل 

  لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
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  مجلس اإلدارةاجتماعات  الثانية والعشرون: مادةال

يلة يتحقق بها اإلبالغ،  ه، وتكون الدعوة بأي وس نة بدعوة من رئيس يجتمع مجلس اإلدارة بما ال يقل عن مرتين في الس
  ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.  

  نصاب اجتماع المجلس لعشرون:مادة الثالثة واال

نصف األعضاء على األقل، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه  ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره 
  مجلس طبقاً للضوابط اآلتية:غيره من االعضاء في حضور اجتماعات ال

  أن تكون اإلنابة كتابة، ويجوز أن تكون مرسلة عبر البريد اإللكتروني. . 1

  يجب أن تكون اإلنابة محددة باجتماع محدد. . 2

  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور االجتماع. . 3

  ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. . 4

در قرارات المجلس بأغلبية  رين أو الممثلين وتص اء الحاض اوي اآلراء يرجح الجانب الذي آراء االعض فيه، وعند تس

ة وت معه رئيس الجلس ة (ص ي موافقة ما ال يقل عن خمس تثناءاً من ذلك فإن القرارات التالية تقتض اء 5، واس ) من أعض

  مجلس اإلدارة الحاضرين أو الممثلين في االجتماع:

  سنة مالية واحدة. %) من رأس مال الشركة خالل أية30االقتراض بأكثر من ثالثين بالمائة ( . 1

%) من رأس مال الشركة خالل أية سنة مالية 20اعتماد االستثمارات الرأسمالية بما يزيد عن عشرين بالمائة ( . 2

  واحدة.

  بيع عقارات الشركة. . 3

اء و اء متفرقين ما لم يطلب أحد األعض ها على كافة األعض در قرارات بالتمرير عن طريق عرض لمجلس اإلدارة أن يص

  المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له. كتابة اجتماع

  مداوالت المجلس مادة الرابعة والعشرون:ال

ر،  رون وأمين الس اء المجلس الحاض ر يوقعها رئيس المجلس وأعض تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاض

  رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه 

  

 الرابع الباب

  جمعيات المساهمين

  الخامسة والعشرون: حضور الجمعياتمادة ال
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اهم ح  اهم لكل مس ور لكل مس اً أن يوكل عنه كتابة ، وله في ذلك لعامةالجمعيات اق حض خص اء ش آخر من غير أعض

  .عاملي الشركة في حضور الجمعية العامةمجلس اإلدارة أو 

  اختصاصات الجمعية العامة العادية والعشرون: السادسة المادة

دا االمور التي تختص ا ع ة فيم ادي ة غير الع ام ة الع ا الجمعي اديبه ة الع ام ة الع ة ، تختص الجمعي ة بجميع االمور المتعلق

دعوة جمعيات ز يجوو، للشركةية النتهاء السنة المالية التال الستة شهراأل، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل بالشركة

  . ى كلما دعت الحاجة لذلكرعادية أخ

  الجمعية العامة غير العادية ختصاصاتوالعشرون: ا السابعة مادةال

استختص الجمعية العامة غير ال ركة األس تثناء األحك عادية بتعديل نظام الش ً باس ن ولها أ ،ام المحظور عليها تعديلها نظاما

شروط واألوضاع المقررة للجمعية  تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس ال

  .العادية

  دعوة الجمعيات والعشرون:الثامنة  مادةال

اهمين بدعوة من مجلس اإلدارةتنعقد الجمعيات العامة   لالنعقاد ية، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادللمس

ابات مراجع إذا طلب ذلك  اهمين يمثل (الحس ويجوز ، ) من رأس المال على األقل%5أو لجنة المراجعة أو عدد من المس

ابات دعوة الجمعية لالنعقاد  ذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع إلمراجع الحس

  الحسابات. 

ر ال حيفة يومية توزع فيدعوة النعقاد الجمعية العامة في وتنش ركة الرئيس ص قبل الميعاد  المدينة التي بها المركز الش

رينبـ   لالنعقادالمحدد  ً  واحد وعش ورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة ا ،على األقل يوما ل ص  لتجارةوترس

  .خالل المدة المحددة للنشر وهيئة السوق المالية واإلستثمار

  سجل حضور الجمعيات :التاسعة والعشرون مادةال

  يسجل المساهمون أسمائهم في مكان انعقاد الجمعية. 

  يةالجمعية العامة العاداجتماع صاب : نالثالثون مادةال

إذا لم ، فيمثلون ربع رأس المال على األقل اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمونانعقاد ال يكون 

اب  اعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول في االجتماع األول يتوفر هذا النص يعقد االجتماع الثاني بعد س

من الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد عن امكانية عقد هذا االجتماع، رط أن تتض حي ويكون بش أياً حاً االجتماع الثاني ص

  .كان عدد األسهم الممثلة فيه

  الجمعية العامة غير العادية اجتماع نصاب :الحادية والثالثون مادةال

 األقل،اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على انعقاد ال يكون 

اب في االجتماع األول  اعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع فإذا لم يتوفر هذا النص يعقد االجتماع الثاني بعد س
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من الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد عن امكانية عقد هذا االجتماع رط أن تتض االجتماع الثاني  كون، وياألول بش

  .ين يمثل ربع رأس المال على االقلذا حضره عدد من المساهمإصحيحاً 

ها المنصوص عليها وإذا لم يتوفر ال نصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفس

  من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد االسهم الممثلة فيه. )والعشرون الثامنةفي المادة (

  التصويت في الجمعيات :الثانية والثالثون مادةال

  صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.ولكل مساهم 

  الجمعياتقرارات  :الثالثة والثالثون مادةال

هم الممثلة فى االجتماع در قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألس در قرارات الجمعية العامة  ،تص كما تص

هم الممثلة فى االجتماع و تخفيض رأس المال أو بإطالة أإال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة  ،غير العادية بأغلبية ثلثى األس

مؤسسة أخرى فال  فى شركة أو في هاأو بإدماج االساس أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها مدة الشركة

 .يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثه أرباع األسهم الممثلة فى االجتماع

 في الجمعيات مناقشةال :الرابعة والثالثون ادةالم

وتوجيه األسئلة بشأنها الى أعضاء مجلس اإلدارة الجمعية لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول أعمال 

اباتمراجع و ابات مراجعويجيب مجلس اإلدارة أو  ،الحس اهمين بالقدر الذي الحس ئلة المس لحة  على أس ال يعرض مص

  ذاً.فوكان قرارها فى هذا الشأن نا ،ةاحتكم إلى الجمعي ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع ،الشركة للضرر

  وإعداد المحاضرالجمعيات  رئاسة :الخامسة والثالثون مادةال

ائه لذلك في حال رئيس مجلس اإلدارة أو  العامة الجمعيةيرأس  نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعض

  غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.

ألصالة االمساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التى فى حيازتهم بعدد يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن و

وات المقررة لها والقراراتالوكالة وعدد أو  وات التى اتخذت األص ة  وعدد األص التى وافقت عليها أو خالفتها وخالص

وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع فى سجل خاص يوقعه رئيس  .وافية للمناقشات التى دارت فى االجتماع

  وجامع األصوات.أمين سرها وية عالجم

  

  الباب الخامس

  لجنة المراجعة

  تشكيل اللجنة :السادسة والثالثونمادة ال

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين 

  هم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.سواء من المساهمين أو غير
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  نصاب اجتماع اللجنة :السابعة والثالثونمادة ال

وإذا وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، أعضائها،  عضوين منيشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور 

  ع عضوين تصدر قراراتها باإلجماع.حضر اإلجتما

  اختصاصات اللجنة :الثامنة والثالثون مادةال

في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها 

إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة 

  للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

  تقارير اللجنة :تاسعة والثالثونالمادة ال

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها 

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن 

من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة 

ين بنسخة منه. كل من رغب من المساهم لتزويد يوماً على األقل بـ واحد وعشرينالعامة قبل موعد انعقاد الجمعية الرئيس 

  ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

  

  السادسالباب 

  الحسابات مراجع

  الحسابات مراجعتعيين : االربعون مادةال

فى المملكة تعينه الجمعية  لهم بالعمل مراجعي الحسابات المرخص من بين )أو أكثر(حسابات  مراجعيكون للشركة يجب أن 
 ً ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير  ،وتحدد مكافآته ،العامة سنويا

  في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

  صالحيات مراجع الحسابات :الحادية واالربعونمادة ال

طلب البيانات ، وله طالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائقاالوقت حق  أىّ الحسابات فى  لمراجع
وغير ذلك مما يدخل في نطاق والتزاماتها موجودات الشركة ليتحقق من  ،واإليضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها

من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه  ،عمله
رة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة إلى مجلس اإلدا في تقرير يقدم

  دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

  السابعالباب 

  حسابات الشركة وتوزيع األرباح
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  : السنة الماليةالثانية واالربعون مادةال

  .ديسمبر من كل سنةنهاية فى  وتنتهييناير شهر تبدأ السنة المالية للشركة من أول 

  الوثائق المالية :الثالثة واالربعون مادةال

ومركزها  هاعن نشاط أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً مجلس اإلدارة فى نهاية كل سنة مالية يجب على  . 1

ويضع المجلس هذه الوثائق . لتوزيع األرباحالمقترحة الطريقة يضّمن هذا التقرير و ،المالى عن السنة المنقضية

ً بخمسة وأربعين  العامة قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية الحساباتمراجع تحت تصرف    .على األقل يوما

) من هذه 1في الفقرة (الوثائق المشار إليها  ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي يوقع رئيس مجلس اإلدارةيجب أن  . 2

الجمعية  النعقادتحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر  الشركة الرئيسمركز المادة، وتودع نسخ منها في 

  .يوماً على األقل بـ واحد وعشرينالعامة 

يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع على رئيس مجلس اإلدارة أن  . 3

أن يرسل صورة من هذه الوثائق عليه أيضاً ومركز الشركة الرئيس.  توزع في صحيفة الحسابات، ما لم تنشر في

  يوماً على األقل. بخمسة عشر انعقاد الجمعية العامةتاريخ قبل  وهيئة السوق المالية واإلستثمار إلى وزارة التجارة

  توزيع األرباح :الرابعة واالربعون مادةال

:على الوجه اآلتي توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية  

لجمعية العامة أن تقرر ا، ويجوز للشركة األرباح لتكوين احتياطي نظاميصافي %) من 10يجنب عشرة بالمائة ( . 1

  رأس المال.%) 30ثالثون بالمائة (العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 

%) من 20ب نسبة ال تتجاوز عشرين بالمائة (للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجن . 2

  األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.صافي 

  %) من رأس المال المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة ( . 3

يخصص بعد ما تقدم نسبة ن نظام الشركات، ) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعون م20مع مراعاة المادة ( . 4

على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً  ،%) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة10عشرة بالمائة (ال تتجاوز 

  .مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

الشركة أو يكفل توزيع تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة للجمعية العامة العادية أن  . 5

صافي %) من 10عشرة بالمائة (ال تتجاوز تقتطع نسبة أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية أن 

األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو الستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة 

  لهم.

   األرباح. منيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية  . 6

 المادة الخامسة واالربعون: استحقاق األرباح
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يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ 

لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية  وتكون أحقية األرباح لمالكي االسهم المسجلين ،التوزيع

 ،قرر توزيع أرباح بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، وللجمعية أن ت ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاق

  .  وللجمعية تفويض مجلس اإلدارة في ذلك

  لألسهم الممتازة األرباح توزيع :ة واالربعونالسادس المادة

أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة إذا لم توزع أرباح عن  . 1

  وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.

ً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات من  . 2 إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقا

األرباح مدة ثالث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة وفقاً ألحكام المادة 

ضورهم اجتماعات الجمعية العادية للشركة والمشاركة في (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات، أن تقرر إما ح

التصويت، أو تعيين ممثلي عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم من رأس المال، وذلك إلى أن 

  من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.تتمكن الشركة 

  : خسائر الشركةالسابعة واالربعونمادة ال

أي مسؤول في  وجب علىالمدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، رأس المال نصف إذا بلغت خسائر الشركة  . 1

أعضاء  الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ

 دعوة الجمعية العامة غير العادية فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من علمه مجلس اإلدارة

ً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه  لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

 إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر

   أو حل الشركة قبل األجل المحدد في المادة (السادسة) من هذا النظام.

وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحدد في الفقرة  . 2

قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم ) من هذه المادة، أو اجتمعت وتعذر عليها إصدار ١(

  االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

  الثامنالباب 

  الـمنـازعـات

  : دعوى المسؤوليةالثامنة واالربعونمادة ال

صدر  إلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذيالمقررة للشركة على أعضاء مجلس ا ليةولكل مساهم الحق فى رفع دعوى المسؤ
ً ال ها عحق الشركة فى رفوال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان  ،منهم إلحاق ضرر خاص به  ،زال قائما

  الشركة بعزمه على رفع الدعوى. يبلغويجب على المساهم أن 

  التاسعالباب 
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  يتهاحل الشركة وتصف

  الشركة  انقضاء :التاسعة واالربعونمادة ال

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر قرار التصفية 
االختيارية من الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه 

ية الالزمة للتصفية، ويجب اال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات، والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمن
وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي، وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بحلها ومع ذلك يستمرون بإدارة الشركة 

مين قائمة خالل مدة التصفية ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي، وتبقى جمعيات المساه
  ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي. 

  العاشرالباب 

  حكام ختاميةا

  : نظام الشركاتالخمسونمادة ال

  .يطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذكره فى هذا النظام

  : النشرالحادية والخمسونمادة ال

 .ولوائحه وينشر طبقاً لنظام الشركاتيودع هذا النظام 


