النظام األساس
شركة أيان لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية)
الباب األول
تأسيس الشركة
المادة األولى :التأسيس والتحول:
تأسست طبقا ً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقا ً لما يلي:
المادة الثانية :اسم الشركة:
شركة أيان لإلستثمار (شركة مساهمة سعودية).
المادة الثالثة :أغراض الشركة:
حددت أغراض الشركة في التالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إقامة المشرررررواات الصررررنااية المدتلتة وإدارتلا وتشررررهيللا وصرررريانتلا بمتردها أو با شررررتراك مع
غيرها من الشركات أو الليئات أو األفراد.
أامال الصيانة واإلدارة والتشهيل للمدن الصنااية والسكنية والتجارية والمرافق والمن شآت العامة
والداصة.
تملك واستصالح األراضي واستهالللا في إقامة مشاريع اإلنتاج الزرااي والحيواني.
تملك العقارات واألرا ضي وإدارتلا وت شهيللا و صيانتلا وإقامة المن شآت التجارية وال سكنية اليلا
واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.
تملك التنادق والمسرررررتشرررررتيات والمرافق الصرررررحية والتعليمية والترفيلية والسرررررياحية واسرررررتثمارها
وإدارتلا وتشهيللا وصيانتلا.
إقامة مدازن التبريد وأسررررررراطيل النقل وورن الصررررررريانة واإلصرررررررالح ومحطات الوقود وإدارتلا
وتشهيللا وصيانتلا.
تجارة الجملة والتجزئة لما يددل في نطاق أامال الشركة ال صنااية والزرااية والسياحية وال صحية
وتصدير منتجات المملكة المدتلتة إلى الدول األدرى.
الحصول الى الوكا ت التجارية.

وتمارس الشررررركة أنشررررطتلا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصررررول الى التراديا الالزمة من الجلات
المدتصة.

النظام االساسي

اسم الشركة
شركة أيان لالستثمار
سجل جتاري
()2252021816
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املوافق  2020/07/13م
رقم الصفحة
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*تم الشهر* *تم اصدارنسخة النظام بناء على قرارالجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ 2020/06/25م

وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز للشركة إنشاء شركات بمتردها (ذات مسؤولية محدودة او مساهمة مقتلة بشرط أ يقل رأس المال ان
( )5مليون كما يجوز للا أن تمتلك ا سلم والحصا في شركات أدرى قائمة أو تندمج معلا  ،و ا شتراك
مع الهير في تأسرريس الشررركات المسرراهمة أو ذات المسررئولية المحدودة وذلك بما يتجاوز( )%20اشرررين
بالمائة من احتياطاتلا الحرة و يزيد الى ( )%10اشررررة بالمائة من رأسرررمال الشرررركة التي تشرررارك فيلا،
وأن يتجاوز إجمالي هذه المشررررررراركات قيمة هذه ا حتياطيات مع ابالي الجمعية العامة العادية في اول
اجتماع للا ،وذلك بعد اسررررتيتاء ما تتطلبه ا نظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشررررأن .كما يجوز للشررررركة ان
تتصرف في هذه ا سلم او الحصا الى أ يشمل ذلك الوساطة في تداوللا.
المادة الخامسة :المركز الرئيسي للشركة:
يكون المركز الرئيسررري للشرررركة بالدبر وانوانلا ا.ب  77411الدبر  31952كما يجوز نقل المقر الى
أي جلة أدرى دادل المملكة بقرار يصررردر من الجمعية العامة الهير اادية ،يجوز لمجلس اإلدارة أن ينشررر
للا فرواا أو مكاتب أو توكيالت دادل المملكة أو دارجلا.
المادة السادسة :مدة الشركة:
مدة الشررررركة ( 99سررررنة) تسررررعا ً وتسررررعين سررررنة ميالدية تبدأ من تاري صرررردور قرار وزير التجارة بإاالن
تأسرريسررلا ،ويجوز دائما ً إطالة مدة الشررركة بقرار تصرردره الجمعية العامة غير العادية قبل انتلاء أجللا بسررنة
الى األقل.
الباب الثاني
رأس المال واألسهم
المادة السابعة :رأس المال:
حدد رأس مال الشررركة بمبل( ( )737,320,690سرربعمائة وسرربعة وثالثون مليون وثالثة مائة واشرررون الف
وسرررتمائة وتسرررعون لاير سرررعودي مقسرررم إلى ( 73,732,069سرررلم) ثالثة وسررربعون مليون وسررربعمائة واثنان
وثالثون الف وتسعة وستون سلم متساوية القيمة ،وتبل( القيمة اإلسمية لكل منلما ( )10اشرة لاير سعودي،
وكللا أسلما اادية ونقدية.
المادة الثامنة :االكتتاب في األسهم:
اكتتب المؤسرررسرررون في(1,900,000سرررلما)مليون وتسرررعمائة ألف سرررلما ودفعوا قيمتلا بالكامل مبلها وقدره(
190,000,000لاير) مائة وتسعون مليون لاير سعودي أودات لدى البنك العربي الوطني فرع المبرز باسم
الشركة تحت التأسيس وتطرح األسلم الباقية لالكتتاب العام دالل ثالثين يوما من تاري نشر القرار الوزاري
المردا بتأسررررريس الشرررررركة وفي هذه الحالة يدفع اند ا كتتاب كامل قيمة السرررررلم كما يكون إيداع حصررررريلة
ا كتتاب باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المعينة للذا الهرض ،وتدفع باقي قيمة األسرررررررلم المكتتب
فيلا في المواايد التي يحددها مجلس اإلدارة.
النظام االساسي

اسم الشركة
شركة أيان لالستثمار
سجل جتاري
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

المادة التاسعة :بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة:
يلتزم المساهم بدفع قيمة السلم في المواايد المعينة لذلك ،وإذا تدلف ان الوفاء في ميعاد ا ستحقاق ،جاز
لمجلس اإلدارة بعد إاالمه ان طريق اإلاالن الى موقع تداول أو إبالغه بدطاب مسرررجل بيع السرررلم في
المزاد العلني وفقا ً للضوابط التي تحددها الجلة المدتصة.
وتسرررتوفي الشرررركة من حصررريلة البيع المبال( المسرررتحقة للا وترد الباقي إلى صررراحب السرررلم .وإذا لم تكف
حصيلة البيع للوفاء بلذه المبال( ،جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
ومع ذلك يجوز للمسرررررررراهم المتدلف ان الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المسرررررررتحقة اليه مضررررررررا فا ً إليلا
المصروفات التي أنتقتلا الشركة في هذا الشأن.
وتلهي الشركة السلم المبيع وفقا ً ألحكام هذه المادة ،وتعطي المشتري سلما ً جديدا ً يحمل رقم السلم الملهى،
وتؤشر في سجل األسلم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

المادة العاشرة :إصدار األسهم:
تكون األسلم إسمية و يجوز أن تصدر بأقل من قيمتلا األسمية وإنما يجوز أن تصدر بأالى من هذه القيمة،
وفي هذه الحالة األديرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين و يجوز توزيعلا كأرباح
الى المسرراهمين ،والسررلم غير قابل للتجزئة في مواجلة الشررركة فإذا تملكه أشررداا اديدون وجب اليلم أن
يدتاروا أحدهم لينوب انلم في استعمال الحقوق المدتصة بالسلم ويكون هؤ ء األشداا مسئولين بالتضامن
ان ا لتزامات الناشئة ان ملكية السلم.
المادة الحادية عشر :تداول األسهم:
األسلم قابلة للتداول بعد إصدار شلاداتلا واستثناء من ذلك يجوز تداول األسلم التي يكتتب بلا المؤسسون
قبل نشرررر الميزانية وحسررراب األرباح والدسرررائر ان سرررنتين ماليتين تقل كل منلا ان اثني اشرررر شرررلرا ً من
تاري إاالن تأسرريس الشررركة كما يجوز تداول أسررلم زيادة رأس المال التي يكتتب بلا المؤسررسررون إذا تمت
زيادة رأس المال في فترة الحظر المذكورة الى أن تبدأ مدة السرررررررنتين في هذه الحالة من تاري تعديل بيانات
الشركة بالسجل التجاري بما يتيد الزيادة.
ويؤشر الى هذه الصكوك بما يدل الى نوالا وتاري تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيلا تداوللا ،ومع
ذلك يجوز دالل فترة الحظر نقل ملكية األسرررررلم النقدية وفقا ً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسرررررسرررررين إلى
مؤسررس ردر أو إلى أحد أاضرراء مجلس اإلدارة لتقديملا كضررمان لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسررسررين في
حالة وفاته إلى الهير.
المادة الثانية عشر :سجل المساهمين:
تتداول أسلم الشركة وفقا ألحكام نظام السوق المالية.
النظام االساسي
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

المادة الثالثة عشر :إصدار شهادات األسهم:
ت صدر الشركة شلادات األسلم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة ويوقع اليلا ا ضوان من أا ضاء مجلس
اإلدارة وتدتم بداتم الشركة ويتضمن السلم الى األدا رقم وتاري القرار الوزاري الصادر بالترديا
بتأسررريس الشرررركة ورقم وتاري القرار الوزاري الصرررادر بإاالن تأسررريس الشرررركة وقيمة رأس المال وادد
األسررلم الموزاة اليلا وقيمة السررلم ا سررمية والمبل( المدفوع منلا وأغراض الشررركة بادتصررار ومركزها
الرئيسرري ومدتلا ،ويجوز أن يكون لهسررلم كوبونات ذات أرقام مسررلسررلة ومشررتملة الى رقم السررلم المرفقة
به.
المادة الرابعة عشر :زيادة رأس المال:
.1

.2

.3

.4
.5
.6

للجمعية العامة غير العادية بعد الحصول الى موافقة الجلات المدتصة ،أن تقرر زيادة
رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كامالً ،و يشترط أن يكون رأس
المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسلم صدرت
مقابل تحويل أدوات دين أو صررررررركوك تمويلية إلى أسرررررررلم ولم تنت له بعد المدة المقررة
لتحويللا إلى أسلم.
للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تدصررا األسررلم المصرردرة اند زيادة
رأس المال أو جزءا ً منلا للعاملين في الشررركة والشررركات التابعة أو بعضررلا ،أو أي من
ذلك .و يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية اند إصدار الشركة لهسلم المدصصة
للعاملين.
للمسررررراهم المالك للسرررررلم وقت صررررردور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة الى
زيادة رأس المال األولوية في ا كتتاب باألسرررررلم الجديدة التي تصررررردر مقابل حصرررررا
نقدية ،ويبل( هؤ ء بأولويتلم بالنشرررررررر في جريدة يومية أو بإبالغلم بوسررررررراطة البريد
المسجل ان قرار زيادة رأس المال وشروط ا كتتاب ومدته وتاري بدايته وانتلائه.
يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمسررررررراهمين في ا كتتاب
بزيادة رأس المال مقابل حصررا نقدية أو إاطاء األولوية لهير المسرراهمين في الحا ت
التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
يحق للمسررررررراهم بيع حق األولوية أو التنازل انه دالل المدة من وقت صررررررردور قرار
الجمع ية ال عا مة بالمواف قة الى ز يادة رأس ال مال إلى ردر يوم لالكت تاب في األسرررررررلم
الجديدة المرتبطة بلذه الحقوق ،وفقا ً للضوابط التي تضعلا الجلة المدتصة.
مع مراارراة مررا ورد في التقرة ( )4أااله ،توزع األسرررررررلم الجررديرردة الى حمل رة حقوق
األولوية الذين طلبوا ا كتتاب ،بنسررررررربة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق
األولوية الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أ يتجاوز ما يحصلون اليه ما طلبوه من
األسلم الجديدة ،ويوزع الباقي من األسلم الجديدة الى حملة حقوق األولوية الذين طلبوا
أكثر من نصيبلم ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة
من زيادة رأس المال ،بشرط أ يتجاوز ما يحصلون اليه ما طلبوه من األسلم الجديدة،
ويطرح ما تبقى من األسررلم الى الهير ،ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينا
نظام السوق المالية الى غير ذلك.

النظام االساسي
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

المادة الخامسة عشر :تخفيض رأس المال:
للجمعية العامة غير العادية بناء الى مبررات مقبولة  ،إذا زاد ان حاجتلا أو إذا منيت الشررررركة بدسررررائر،
ويجوز في الحالة األديرة وحدها تدتيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوا اليه في المادة (الرابعة
والدمسرررين) من نظام الشرررركات  ،و يصررردر القرار إ بعد تالوة تقرير مراقب الحسرررابات ان األسرررباب
الموجبة له وان ا لتزامات التي الى الشرررررررركة وأثر التدتيض في هذه ا لتزامات ويبين القرار طريقة
التدتيض وإذا كان التدتيض نتيجة زيادة رأس المال ان حاجة الشرررررررركة وجبت داوة الدائنين الى إ بداء
ااتراضاتلم اليه دالل ستين يوما ً من تاري نشر قرار التدتيض في جريدة يومية توزع بالبلد الذي يقع
فيه المركز الرئيسررري للشرررركة ،فإذا ااترض أحدهم وقدم إلى الشرررركة مسرررتندات في الميعاد المذكور وجب
الى الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حا ً أو أن تقدم له ضمانا ً كافيا ً للوفاء به إذا كان رجالً.
الباب الثالث
مجلس اإلدارة
المادة السادسة عشر :إدارة الشركة:
 .1يتولى إدارة الشررركة مجلس إدارة مؤلف من ( )7سرربعة أاضرراء تعينلم الجمعية العامة العادية لمدة
تزيد ان ثالث سنوات الى أن يستددم التصويت التراكمي في انتداب مجلس اإلدارة.
 .2يكون أاضاء المجلس مسؤولين بالتضامن ان تعويض الشركة أو المساهمين أو الهير ان الضرر
الذي ينشررأ ان إسرراءتلم تدبير شررؤون الشررركة أو مدالتتلم أحكام النظام أو نظام الشررركة األسرراسرري
وكل شرط يقضى بهير ذلك يعد كأن لم يكن .وتقع المسؤولية الى جميع أاضاء مجلس اإلدارة إذا
نشرررأ الدطأ من قرار صررردر بإجماالم أما القرارات التي تصررردر بأغلبية اآلراء ،فال يسرررأل انلا
األاضرراء المعارضررون متى أثبتوا ااتراضررلم صررراحه في محضررر ا جتماع .و يعد الهياب ان
حضرور ا جتماع الذي يصردر فيه القرار سرببا ً لإلاتاء من المسرؤولية ا إذا ثبت ادم الم الع ضو
الهائب بالقرار أو ادم تمكنه من ا اتراض اليه بعد المه به.
المادة السابعة عشر :انتهاء عضوية المجلس:
تنتلي اضوية مجلس اإلدارة بأحد األسباب التالية:
 .1بانتلاء مدتلا.
 .2باستقالة العضو أو وفاته.
 .3إذا تدلف العضو ان حضور أربع جلسات متتالية دون اذر مشروع.
 .4إذا صدر ضده حكم باإلفالس.
 .5إذا أصبح غير صالح للعضوية وفقا ألحكام أي نظام نافذ في المملكة العربية السعودية.
وإذا شررررهر مركز أحد أاضرررراء مجلس اإلدارة أثناء السررررنة جاز للمجلس أن يعين اضرررروا ً ردر في المركز
الشاغر الى أن يعرض هذا التعيين الى أول اجتماع للجمعية العامة العادية إلقراره ويكمل العضو المعين
مدة سلته.

النظام االساسي
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فيصل العلياني

وإذا هبط ادد أاضرررراء مجلس اإلدارة ان النصرررراب الالزم لصررررحة اجتماااته وجب داوة الجمعية العامة
العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األاضاء.
المادة الثامنة عشر :صالحيات المجلس:
مع ادم اإلدالل با دتصررررررراصرررررررات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسرررررررع السرررررررلطات
والصالحيات إلدارة أامال الشركة واإلشراف الى شؤونلا وتصريف أمورها ورسم السياسات والقوااد
العامة لعمللا والبرامج المالية واإلدارية لتسيير أمورها.
وللمجلس في سررربيل القيام بواجباته مباشررررة كافة السرررلطات والقيام بكافة األامال والتصررررفات التي يكون
للشركة إجراؤها بموجب نظاملا أو اقد تأسيسلا.
ويكون لمجلس اإلدارة الى سرررربيل المثال الحصررررر اقد قروض والضررررمانات ملما كانت مبالهلا وألية
مدة كانت بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتلا ثالث سنوات.
وأن ي شررررتري ويبيع ويرهن ويتك رهن اقارات واسررررتالم صرررركوك وتعديل الحدود وا طوال والمسرررراحة
وأرقام القطع والمدططات والصرررركوك وتواريدلا وأسررررماء األحياء وا سررررتالم والتسررررليم ومراجعه جميع
الجلرات ذات العالقرة وانلراء جميع اإلجراءات الالزمرة والتوقيع فيمرا يتطلرب ذلرك ومنقو ت وممتلكرات
الشركة واإلقرار باستيتاء الذمم وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتلم والمدال صة وحق التوقيع الى
اقود إنشرررراء وتأسرررريس الشررررركات التي تشررررارك بلا الشررررركة واقود تعديللا وحق الددول في المزايدات
والمناقصرررررررات بكافة أنواالا وقبض األموال الداصرررررررة بالشرررررررركة وإيداالا بالبنوك وفتح ا اتمادات
المستندية والحسابات وتشهيللا وإقتاللا والتوقيع الى المستندات والشيكات وتظليرها وشراء الحصا
واألسلم ودفع الثمن .
وتمثيل الشرررررررركة لدى الدوائر الحكومية والشرررررررركات واألفراد والبنوك وكتاب العدل والهرف التجارية
والصرررنااية وإصررردار الوكا ت الشرررراية الالزمة نيابة ان الشرررركة والممثلين وتحديد رواتبلم ومكافأتلم
وازللم ،وله الحق في التبرع من أموال الشركة وا شتراك في جمعيات البر والجمعيات الديرية.
وللمجلس أن يعلد إلى واحد أو أكثر من أاضائه أو من الهير في مباشرة امل أو أامال معينة للمدة التي
يراها المجلس مناسرربة ،وذلك بموجب صرركوك وكا ت أو تتويض ،ويحق لوكيله حق توكيل الهير في كل
أو جزء مما أوكل فيه ،وللمجلس حق مباشررررررررة كل هذه الصرررررررالحيات دادل ودارج المملكة العربية
السعودية.
المادة التاسعة عشر :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
يدفع ألاضرراء مجلس إدارة الشررركة مقابل الددمات التي يقومون بلا مبل( مقطوع وقدرة مائة ودمسررون الف
لاير لكل اضو ان السنة المالية ،الى أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقا ً لهنظمة والضوابط الصادرة بلذا
الشأن  ،باإلضافة إلى بدل حضور جلسات قدره ثالثة ا ف لاير ان كل جلسة لكل اضو من أاضاء مجلس
اإلدارة ويشمل بدل الحضور أمين سر المجلس.
ويدفع مبل( مقطوع وقدرة دمس رون الف لاير لكل اضررو مشررارك في لجنة وبحد أقصررى سرربعون الف لاير إذا
كان اضررو في أكثر من لجنة الى أن يكون اسررتحقاق هذه المكافاة متناسرربا ً مع ادد الجلسررات التي يحضرررها
العضو ،باإلضافة الى بدل حضور وقدرة ثالثة ا ف لاير لكل اضو ان كل جلسة ان كل لجنة ويشمل بدل
الحضور أمين سر اللجنة.
النظام االساسي
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فيصل العلياني

يدفع ألاضرراء مجلس اإلدارة مكافأة بنسرربة ( )%10من صررافي األرباح بعد دصررم ا حتياطيات التي تقررها
الجمعية العامة وبعد توزيع ربح الى المساهمين يقل ان ( )%5من رأس مال الشركة المدفوع.
و في جميع األحوال يتجاوز مجموع ما يحصررررررل اليه اضررررررو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو
اينية مبل( دمسررررمائة الف لاير وفى حدود ما نا اليه نظام الشررررركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات
أدرى مكملة له ويشرتمل تقرير مجلس ا دارة الى الجمعية العامة العادية الى بيان شرامل لكل ما حصرل اليه
أاضاء مجلس اإلدارة دالل السنة المالية من رواتب ونصيب فى األرباح وبدل حضور و مصروفات وغير
ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور الى بيان ما تم صرفه لهاضاء مجلس اإلدارة بوصتلم موظتين
أو إداريين أو ما صرفوه نظير أامال فنية أو إدارة أو استشارية سبق أن وافقت اليلا الجمعية العامة للشركة.
المادة العشرين :صالحيات الرئيس ونائب رئيس المجلس:
.1

.2

.3
.4

يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشرررررركة في االقاتلا مع الهير وأمام القضررررراء وفي المرافعة والمدافعة
وله حق المطالبة وإقامة الدااوى  -المرافعة و المدافعة  -سررررماع الدااوى والرد اليلا  -اإلقرار -
اإلنكار  -الصررلح  -التنازل  -طلب اليمين ورده وا متناع انه  -إحضررار الشررلود والبينات والطعن
في لا  -اإل جا بة والجرح والت عد يل  -الطعن بالتزوير  -إن كار الدطوط واألد تام والتواقيع  -ط لب
المنع من السرررتر ورفعه  -طلب الحجز والتنتيذ -طلب التحكيم  -تعيين الدبراء والمحكمين  -الطعن
بت قارير الدبراء والمحكمين وردهم واسرررررررت بداللم -طلب تطبيق ال مادة  230من ن ظام المراف عات
الشررررررررايررة  -المطررالبررة بتنتيررذ األحكررام  -قبول األحكررام ونتيلررا  -ا اتراض الى األحكررام وطلرب
ا ستئناف -التماس إاادة النظر -طلب رد ا اتبار -طلب الشتعة -إنلاء ما يلزم حضور الجلسات
في جميع الدااوى لدى جميع المحاكم -اسررتالم المبال( بشرريك -اسررتالم صرركوك األحكام -طلب تنحي
القاضي -طلب اإلددال والتدادل -لدى المحاكم الشراية -لدى المحاكم اإلدارية (ديوان المظالم) -
لدى اللجان الطبية الشررراية -لدى اللجان العمالية -لدى لجان فض المنازاات المالية ولجان تسرروية
المنازاات المصرفية -لدى مكاتب التصل في منازاات األوراق التجارية ولجان حسم المنازاات
التجارية  -لدى اللجان الجمركية ولجان الهن التجاري  -لدى هيئة الر قابة والتحقيق  -لدى هيئة
التحقيق وا دااء العام والمقاضرررراة وقبول الحكم ونتيه والصررررلح واإلسررررقاط واإلبراء والتنازل ان
الحقوق وطلررب الحجز الى المرردينين وتدليتلم وتوقيع العقود وا تترراقيررات بررأنواالررا وتوقيع اقود
تأسرريس الشررركات التي تشررارك بلا الشررركة وكذلك مالحق تعديل اقود التأسرريس ،وله حق توكيل
الهير وفقا ً لما يقرره مجلس اإلدارة وطبقا لما هو مبين في النظام األساسي للشركة.
يعين مجلس اإلدارة من بين أاضررائه رئيسررا ونائبا ً كما يجوز له أن يعين من بين أاضررائه اضرروا
منتدبا ،كما يجوز أن يجمع اضرروا واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضررو المنتدب ،ويتولى
مجلس اإلدارة توزيع ا دتصاصات والمكافآت الداصة بلما وفقا للذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أاضائه أو من الهير مديرا ااما للشركة تحدد صالحياته وأتعابه بقرار
مستقل.
ك ما ويعين مجلس اإلدارة سررررررركرت يرا من بين أاضررررررررا ئه أو من غيرهم ،ويدتا بتحرير و قائع
وقرارات مجلس اإلدارة في محاضررررررر وإثباتلا في سررررررجل داا يعد للذا الهرض وتحدد مكافأته
النظام االساسي
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بقرار من المجلس و تزيد مدة رئيس المجلس والعضرو المنتدب والسركرتير اضرو مجلس اإلدارة
ان اضررررررروية كل منلم في المجلس ،ويجوز دائما إاادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضرررررررو
المنتدب والسكرتير اضو مجلس اإلدارة.
المادة الحادية والعشرين :اجتماعات المجلس:
يجتمع مجلس ا دارة في مركز الشررررررركة أو دارجة مرتين سررررررنويا ً الى األقل بداوة من رئيسرررررره،
وتكون الداوة مصحوبه بجدول األامال ،ويجب الى رئيس المجلس أن يداو المجلس إلى ا جتماع
متى طلب إليه ذلك اثنان من األاضررررررراء ،توجه الداوة لكل اضرررررررو قبل المواد المحدد لالجتماع
بأسبواين الى األقل
المادة الثانية والعشرين :نصاب اجتماع المجلس:
يكون اجتماع المجلس صررحيحا اإل إذا حضررره أصررالة نصررف األاضرراء الى األقل ،بشرررط أ يقل ادد
الحاضرررين ان أربعة أاضرراء وتصرردر قرارات المجلس بأغلبية رراء الحاضرررين أو الممثلين وإذا تس راوت
األصوات فيرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس أو من يتوضه لرئاسة الجلسة.
المادة الثالثة والعشرين :مداوالت المجلس:
تثبت مداو ت المجلس وقراراته في محاضررر يوقعلا رئيس المجلس وأاضرراء مجلس اإلدارة والسرركرتير
وتدون هذه المحاضر في سجل داا يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
المادة الرابعة والعشرين :تمرير القرارات:
يجوز لمجلس اإلدارة إصرردار قراراته في حال ا سررتعجال بالتصررويت المنترد اليلا من األاضرراء بالبريد
أو التاكس أو البرق أو التلكس إ إذا طلب أحد األاضررراء كتابة اقد اجتماع للمجلس للمداولة فيه الى أن
يعرض القرار بلذه الطريقة الى المجلس في أول اجتماع له إلقرار

لباب الرابع
جمعيات المساهمين
المادة الخامسة والعشرين :حضور الجمعيات:
الجمعية العامة المكونة تكوينا ً صرررحيحا تمثل جميع المسررراهمين و يجوز انعقادها إ في المدينة التي يقع
فيلا المركز الرئيسي للشركة.
لكل مكتتب أيا كان ادد أسرررلمه حق حضرررور الجمعية التأسررريسرررية بطريق األصرررالة أو نيابةً ان غيره من
المكتتبين ولكل مسرراهم حق حضررور الجمعية العامة وللمسرراهم أن يوكل انه كتابةً شرردصررا ً ردر من غير
أاضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة.
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المادة السادسة والعشرين :اختصاصات الجمعية التحولية:
تدتا الجمعية التحولية باألمور اآلتية:
-1التحقق من ا كتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء ،طبقا ألحكام نظام الشرررررررركات بالحد األدنى من رأس
المال وبالقدر المستحق من قيمة األسلم.
-2و ضررررررع النصرررررروا النلائية لنظام الشررررررركة ،ولكن
المعروض اليلا إ بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيلا.

يجوز للا إددال تعديالت جوهرية الى النظام

-3المداولة في تقرير المؤسسين ان األامال والنتقات التي اقتضاها التأسيس.
وي شترط ل صحة انعقادها ح ضور ادد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال الى األقل ،ولكل مكتتب في
اجتماااتلا صوت ان كل سلم اكتتب به أو يمثله.
المادة السابعة والعشرين :اختصاصات الجمعية العادية:
فيما ادا األمور التي تدتا بلا الجمعية العامة غير العادية تدتا الجمعية العامة العادية بجميع األمور
المتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة الى األقل في السنة دالل الستة شلور التالية نتلاء السنة المالية للشركة،
كما يجوز داوة جمعيات اادية أدرى كلما دات الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة والعشرين :اختصاصات الجمعية الغير عادية:
تدتا الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشرررركة باسرررتثناء األحكام المحظور اليلا تعديللا نظاماً،
وفضررررالً ان ذلك يكون للا أن تصرررردر قرارات في األمور الدادلة في ادتصرررراا الجمعية العامة العادية
وذلك بنتس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األديرة.
المادة التاسعة والعشرين :دعوة الجمعيات:
تنعقد الجمعيات العامة للمسرراهمين بداوة من مجلس اإلدارة والى مجلس اإلدارة أن يداو الجمعية العامة
العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسرررررررابات أو لجنة المراجعة أو ادد من المسررررررراهمين يمثل  %5من رأس
المال الى األقل  ،وتنشررر الداوة نعقاد الجمعية العامة في صررحيتة يومية توزع في المدينة التي يقع بلا
المركز الرئيسرري للشررركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـرررررررر(واحد واشرررين) يوما ً الى األقل ويجوز داوة
المساهمين للميعاد المذكور بدطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسلم الشركة اسمية الى أن تشتمل الداوة
في كل األحوال الى جدول األامال وترسرررررررل صرررررررورة من الداوة وجدول األامال إلى اإلدارة العامة
للشررررررركات بوزارة التجارة وكذلك الى هيئة السرررررروق المالية دالل المدة المحددة للنشررررررر ويجوز أن يعقد
ا جتماع الثاني بعد سررااة من انتلاء المدة المحددة نعقاد ا جتماع األول بشرررط أن تتضررمن الداوة لعقد
ا جتماع األول ما يتيد ان إمكانية انعقاد ا جتماع الثاني بعد سرررررررااة من انتلاء المللة المحددة لالجتماع
األول .

النظام االساسي
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

المادة الثالثون :سجل حضور الجمعيات :
يحرر اند انعقاد الجمعية كشرررف بأسرررماء المسررراهمين الحاضررررين والممثلين ومحال إقامتلم مع بيان ادد
األسررلم التي في حيازتلم باألصررالة أو بالوكالة وادد األصرروات المدصررصررة للا ويكون لكل ذي مصررلحة
ا طالع الى هذا الكشف.
المادة الحادية والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العادية:
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صررحيحا ً إ إذا حضررره مسرراهمون يمثلون ربع رأس مال الشررركة
الى األقل.
إذا لم يتوافر النصررراب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق التقرة األولى من هذه المادة ،يجوز
أن يعقد ا جتماع الثاني بعد سرررررااة من انتلاء المدة المحددة نعقاد ا جتماع األول بشررررررط أن تتضرررررمن
الداوة لعقد ا جتماع األول ما يتيد ان إمكانية انعقاد ا جتماع الثاني بعد سااة من انتلاء المللة المحددة
لالجتماع األول .ويكون ا جتماع الثاني صحيحا ً أي كان ادد األسلم الممثلة فيه.
المادة الثانية والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية الغير عادية:
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صررحيحا ً إ إذا حضررره مسرراهمون يمثلون نصررف رأس المال
الي األقل ،فإذا لم يتوافر هذا النصاب في ا جتماع األول  ،يجوز أن يعقد ا جتماع الثاني بعد سااة من
انت لاء ال مدة الم حددة نع قاد ا جت ماع األول ويكون ا جت ماع ال ثاني صرررررررحي حا ً إذا حضرررررررره ادد من
المسررراهمين يمثل ربع رأس المال الى األقل بشررررط أن تتضرررمن الداوة لعقد ا جتماع األول ما يتيد ان
إمكانية انعقاد ا جتماع الثاني بعد سررررررررااة من انتلاء المللة المحددة لالجتماع األول  ،وإذا لم يتوافر
النصاب نعقاد ا جتماع الثاني  ،وجلت الداوة الى اجتماع ثالث ينعقد وفقا باألوضاع نتسلا المنصوا
اليلا بالمادة ( )31من النظام ويكون ا جتماع الثالث صحيحا ً أيا ً كان ادد األسلم الممثلة فيه  ،وذلك بعد
موافقة الجلات المدتصة .
المادة الثالثة والثالثون :التصويت في الجمعيات:
لكل مكتتب صررروت ان كل سرررلم يمثله في الجمعية التأسررريسرررية وتحسرررب األصررروات في الجمعيات العامة
العادية وغير العادية الى أسرررراس صرررروت واحد لكل سررررلم ،ومع ذلك يجوز ألاضرررراء مجلس اإلدارة
ا شررررتراك في التصررررويت الى القرارات التي تتعلق بإبراء ذمتلم ان مدة إدارتلم ،يسررررتددم التصررررويت
التراكمي في انتداب أا ضاء مجلس اإلدارة ،بحيث يجوز استددام حق الت صويت للسلم أكثر من مرة
واحدة.
المادة الرابعة والثالثون :قرارات الجمعيات:
 .1تصرردر القرارات في الجمعية التأسرريسررية باألغلبية المطلقة لهسررلم الممثلة فيلا وتصرردر قرارات
الجمعية العامة باألغلبية المطلقة ولهسلم الممثلة في ا جتماع.
 .2كما تصرردر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسررلم الممثلة في ا جتماع إ إذا
كان القرار متعلقا ً بزيادة أو تدتيض رأس المال أو بإطالة مدة الشرررررررركة أو بحل الشرررررررركة قبل
انقضرراء المدة المحددة في نظاملا أو بإدماج الشررركة في شررركة أو في مؤسررسررة أدرى فال يكون
القرار صحيحا ً إ إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسلم الممثلة في ا جتماع.
 .3الى مجلس اإلدارة أن يشررررررلر وفقا ً ألحكام المادة ( )65من نظام الشررررررركات قرارات الجمعية
العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام األساسي للشركة.
النظام االساسي
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

المادة الخامسة والثالثون :المناقشة في الجمعيات:
لكل مسررراهم حق مناقشرررة الموضرررواات المدرجة في جدول أامال الجمعية وتوجيه األسرررئلة بشرررأنلا إلى
أاضررررراء مجلس اإلدارة ومراقب الحسرررررابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسرررررابات الى أسرررررئلة
الم ساهمين بالقدر الذي يعرض م صلحة ال شركة لل ضرر وإذا رأى الم ساهم أن الرد الى سؤاله غير
مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
المادة السادسة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبة اند غيابة أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين
أاضررائه في حالة غيابة .ويعين الرئيس أمين سررر لالجتماع وجامعا ً لهصرروات ويحرر باجتماع الجمعية
محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وادد األسلم في حيازتلم باألصالة أو بالوكالة
وادد األصررررررروات المقررة للا والقرارات التي اتدذت وادد األصررررررروات التي وافقت اليلا أو دالتتلا
ودالصرررة وافية للمناقشرررات التي دارت في ا جتماع وتدون المحاضرررر بصرررتة منتظمة اقب كل اجتماع
في سجل داا يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات.
الباب الخامس
لجنة المراجعة
المادة السابعة والثالثون :تشكيل اللجنة :
تشرررركل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير أاضرررراء مجلس ا دارة التنتيذيين سررررواء من
المسرررراهمين أو غيرهم ،ويصرررردر في شررررأن ملماتلا وكيتية امللا وقوااد ادتيار أاضررررائلا ومكافآتلم ومدة
اضررويتلم قرار من الجمعية العامة للشررركة بنا ًء الى اقتراح مجلس اإلدارة ،الى أن يتراوح ادد أاضررائلا
من ثالثة الى دمسه أاضاء.
المادة الثامنة والثالثون :نصاب اجتماع اللجنة:
يشرررررترط لصرررررحة اجتماع لجنة المراجعة حضرررررور أغلبية أاضرررررائلا ،وتصررررردر قراراتلا بأغلبية أصررررروات
الحاضرين ،واند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
المادة التاسعة والثالثون :نصاب اجتماع اللجنة:
تدتا لجنة المراجعة بالمراقبة الى أامال الشرررركة والتحقق من سرررالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية
وأنظمة الرقابة الدادلية فيلا ،وتشمل ملام اللجنة بصتة داصة ما يلي:
 .1مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإاالناتلا المتعلقة بأدائلا المالي قبل ارضلا الى مجلس
اإلدارة ،لضمان نزاهتلا وادالتلا وشتافيتلا ،وإبداء رأيلا.
 .2إبداء الرأي التني بناء الى طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير المجلس القوائم المالية للشررركة
اادلة ومتوازنة ومتلومة وتتضررمن المعلومات التي تتيح للمسرراهمين والمسررتثمرين تقييم المركز أو
الوضع المالي للشركة وأدائلا ونموذج امللا واستراتيجيتلا.
 .3دراسررة أية مسررائل مل ّمة أو غير مألوفة تتضررمنلا التقارير المالية والحسررابات ،والبحث بدقة في أية
م سائل يثيرها المدير المالي لل شركة أو من يتولى ملامه أو م سؤول ا لتزام في ال شركة أو مراجع
الحسابات.
النظام االساسي
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

 .4التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 .5دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنلا.
 .6للجنة المراجعة في سبيل أداء ملاملا حق ا طالع الى سجالت الشركة ووثائقلا ،طلب أي إيضاح
أو بيان من أاضرراء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنتيذية ،أن تطلب من مجلس اإلدارة داوة الجمعية
العامة للشركة لالنعقاد إذا أااق امللا أو كانت الشركة تتعرض ألضرار أو دسائر جسيمة.
المادة األربعون :تقارير اللجنة:
الى لجنررة المراجعررة النظر في القوائم المرراليررة للشرررررررركررة والتقررارير والملحوظررات التي يقرردملررا مراجع
الحسررررابات ،وإبداء مرئياتلا حياللا إن وجدت ،واليلا كذلك إاداد تقرير ان رأيلا في شرررران مدى كتاية
نظام الرقابة الدادلية في الشرررركة واما قامت به من أامال أدرى تددل في نطاق ادتصررراصرررلا .والى
مجلس اإلدارة أن يودع نسرردا ً كافية من هذا التقرير في مركز الشررركة الرئيس قبل مواد انعقاد الجمعية
العامة بـرررررررررر(واحد واشررررين) يوما ً الى األقل لتزويد كل من رغب من المسررراهمين بنسررردة منه .ويتلى
التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
الباب السادس
مراجع الحسابات
المادة الحادية واألربعون :تعيين مراجع الحسابات:
يكون للشررررركة مراجع حسررررابات أو أكثر من بين المصرررررح للم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة
سنويا وتحدد مكافأته ويجوز للا إاادة تعيينه ،الى أ يتجاوز مجموع مدة تعيينه دمس سنوات متصلة
بموجب الشروط الواردة في المادة ( )133من نظام الشركات.
المادة الثانية واألربعون :صالحيات مراجع الحسابات:
لمراجع الح سابات في كل وقت حق ا طالع الى دفاتر ال شركة و سجالتلا وغير ذلك من الوثائق وله
أن يطلب البيانات واإليضررراحات التي يرى ضررررورة الحصرررول اليلا ،وله أيضرررا أن يحقق موجودات
الشركة والتزاماتلا.
والى مراقب الح سابات أن يقدم إلى الجمعية العامة ال سنوية تقريرا ً يت ضمن موقف ال شركة من تمكينه
من الحصرررررول الى البيانات واإليضررررراحات التي طلبلا وما يكون قد كشرررررته من مدالتات ألحكام نظام
الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.
الباب السابع
حسابات الشركة وتوزيع األرباح
المادة الثالثة واألربعون :السنة المالية:
تبدأ السررررنة المالية للشررررركة ااتبارا من اليوم األول من شررررلر يناير من كل سررررنة وتنتلي بنلاية شررررلر
ديسمبر من كل سنة.
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

المادة الرابعة واألربعون :الوثائق المالية:
يعد مجلس اإلدارة في نلاية كل سنة مالية جردا ً لقيمة أ صول ال شركة ود صوملا في التاري المذكور
كما يعد ميزانية الشررركة وحسرراب األرباح والدسررائر وتقريرا ً ان نشرراط الشررركة ومركزها المالي ان
السرررررنة المالية المنقضرررررية والطريقة التي يقترحلا لتوزيع األرباح الصرررررافية وذلك قبل انعقاد الجمعية
العامة العادية بستين يوما ً الى األقل ،ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل
المواد المقرر نعقاد الجمعية بدمسررة ودمسررين يوما ً الى األقل ،ويوقع رئيس مجلس اإلدارة الوثائق
المذكورة وتودع ن س منلا في المركز الرئي سي لل شركة تحت ت صرف الم ساهمين قبل المواد المقرر
نعقاد الجمعية العامة بدمسرررررة واشررررررين يوما ً الى األقل والى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشرررررر في
صحيتة توزع في المدينة التي يقع فيلا المركز الرئي سي لل شركة الميزانية وح ساب األرباح والد سائر
ودالصررة وافية من تقرير مجلس اإلدارة والنا الكامل لتقرير مراقب الحسررابات وأن يرسررل صررورة
من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشررررركات قبل انعقاد الجمعية العامة بدمسررررة واشرررررين يوما ً الى
األقل.
المادة الخامسة واألربعون :توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد دصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األدرى الى
الوجه التالي:
 .1يجنب  % 10من األرباح الصرررررررافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنب متى بل( ا حتياطي المذكور ( % )30من رأس المال المدفوع.
 .2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  %5من رأس المال المدفوع.
 .3يدصرا بعد ما تقدم بما يتجاوز  %10من الباقي لمكافأة أاضراء مجلس اإلدارة وحسرب ما تقرره
الجلات المدت صة ،إ ضافة إلى بدل ح ضور الجل سات التي ي ستحقلا الع ضو في كل جل سة وم صاريف
الستر وا نتقال للعضو الهير مقيم ويوزع الباقي بعد ذلك الى المساهمين حصة إضافية في األرباح
وفقا لما تقرره الجمعية أو يرحل لهاوام التالية.
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية الى مساهميلا بشكل نصف سنوي او ربع سنوي  ،اذا نا نظاملا
األساسي الى جواز ذلك  ،بعد استيتاء المتطلبات التالية :





أن تتوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويا ً .
ان تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة .
ان يتوفر لديلا سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحلا .
ان يتوافر لدى الشررركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا ً در قوائم مالية مراجعه كافية لتهطية األرباح
المقترح توزيعلا بعد دصرررررررم ما تم توزيعه ورسرررررررملته من تلك األرباح بعد تاري هذه القوائم
المالية .

المادة السادسة واألربعون :استحقاق األرباح:
تدفع األرباح المقرر توزيعلا الى المساهمين في المكان والمواايد التي يحددها مجلس اإلدارة.
النظام االساسي

اسم الشركة
شركة أيان لالستثمار
سجل جتاري
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المادة السابعة واألربعون :خسائر الشركة:
 .1إذا بلهت دسررائر الشررركة نصررف رأس المال المدفوع في أي وقت دالل السررنة وجب الى أي
مسرررؤول في الشرررركة أو مراجع الحسرررابات فور المه بذلك إبالي رئيس مجلس اإلدارة والى
رئيس مجلس اإلدارة إبالي أاضرررراء المجلس فورا ً بذلك  ،والى مجلس اإلدارة دالل دمسررررة
اشر يوما ً من المه بذلك –داوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع دالل دمسة وأربعون
يوما ً من تاري امله بالدسررائر لتقرر إما زيادة رأس المال أو تدتيضرره (وفقا ً ألحكام النظام )
وذلك الى الحد الذى تندتض معه نسرررررربة الدسررررررائر إلى ما دون رأس المال المدفوع  ،أو حل
الشركة قبل األجل المحدد في نظاملا األساسي.
 .2وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة دالل المدة المحددة في
التقرة ( )1من هذه المادة ،أو إذا اجتمعت وتعذر اليلا إصررررردار قرار في الموضررررروع ،أو إذا
قررت زيادة رأس المال وفق األوضررراع المقررة في هذه المادة ولم يتم ا كتتاب في كل زيادة
رأس المال دالل تسعين يوما ً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
الباب الثامن
المنازعات
المادة الثامنة واألربعون :دعوى المسؤولية:
لكل مسرراهم الحق في رفع داوى المسررئولية المقررة للشررركة الى أاضرراء مجلس اإلدارة إذا كان من
شررأن الدطأ الذي صرردر منلم إلحاق ضرررر داا به بشرررط أن يكون حق الشررركة في رفعلا ما زال
قائما ويجب الى المساهم أن يدطر الشركة بعزمه الى رفع الداوى.
حل الشركة وتصفيتها
المادة التاسعة واألربعون :انقضاء الشركة:
تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة للا وفقا للذا النظام أو وفقا لهحكام المنصوا اليلا في نظام
الشررررركات واند انتلاء مدة الشررررركة أو في حالة حللا قبل األجل المحدد للا تقرر الجمعية العامة غير
العادية بناء الى اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصرررررتية وتعيين مصرررررتيا أو أكثر وتحدد صرررررالحيتلم
وأتعابلم وتنتلي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائما الى إدارة
الشررركة إلى أن يتم تعيين المصررتي وتبقي ألجلزة الشررركة ادتصرراصرراتلا بالقدر الذي يتعارض مع
ادت صا صات الم صتين ويثبت للمساهمين الحق في الح صول الى ن صيب من موجودات الشركة اند
التصتية.
الباب التاسع
أحكام ختامية
المادة الخمسون:
يودع هذا النظام وينشر طبقا ً لنظام الشركات.
وهللا ولي التوفيق.
النظام االساسي
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