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أويجار بات ها استثمار و طيها المباني اقامة و بيعها و تطويرها و الأراضي .ثراء ١ ١
ورشو المسدودطت بناء و العقارات صيانة و إدارة و تملك و تطويرها و السر 

بيعها.و تأجيرها و الصيانة 
الخاتسةوالمشاريع والمرافق المصانع وصيانة وبناء وتشغيل وإدارة إقامة  ١٢

والمعدنيةوالبلأستيكية والكرتونية الورقية أنواعها بجميع والتعليق بالطباعة 
واللخافوالملصقات الأطفة وصناعة والتعليق الطباعة بأعمال والقيام وغيرها 

أنواعها٠بكافة والأثرطة 
مناللازمة التراخيص طى الحصول وبعد المتبعة الأنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس 
وحدت.إن المحتصة الجهات 

ألابشرط مقفلة مساهمة أو محدودة مسؤولية رئات بمفردها شركات إنشاء للمشركة يجوز 
قيوالحصص الأسهم تمتلك أن لها يجوز كما ، ريال مليون خمسة عن المال رأس يقل 

الشركاتتاسيس في الغير مع الاشتراك حق ولها معها تندمج أو قاتمة أخرى شركات 
والتعليماتالأنظمة تتطلبه ما استيفاء بعد وذلك المحدودة المسئولية ذات أو المساهمة 

طىالحصص أو الأسهم هذه في تتصرف أن للمشركة يجوز كما ٠ الشأن هذا قي المتبعة 
تداولها.قي الوساطة ذلك يشمل ألا 

سإلضيىزن
لمجلسويجوز السعودية المربية بالمملكة الرياض مدينة في يقع للشركة الرئيسي المركز 
أوالسعودية المربية المملكة داخل نوكيلات او مكاتب أو فروعا لها ينشئ أن الإدارة 

.خارجها

تالشركة مدة - السادسة المادة 
كشركةالتجاري بالسحل قيدها من تبدأ ميلادية سنة ( ٩٩)سنة وتسعون تسعة الشركة مدة 

انتهاءقبل المائية غير عامة الالجمعية بفرار الشركة مدة إطالة دائما ،ويجوز مساهمة 
الأقل.على واحدة بسنة اجلها 
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يلنممى

والأسهم(المال )لأس 
تالمال رأس - الساعة المادة 

وعشرونوحمسة رمانتان سعودى ريال ٢ ٢ ,٥ ٠ ٠ ,٠ ٠ ٠ ٠ بمبلغ الشركة مال رأس حدد 
٠إلى مقسم سعودي( ريال مليون  الق(وخمسمائة مليون وعشرون )اثنان  ٢٢١٥٠ ٠٠١٠ 

سعودي،ريالأت عشرة ( ١٠)منها لكل الاسمية القيمة وتبلغ القيمة متساوية اسمي سهم 
عاديةعينية أسهم وجميعها 

دون,عشرون ان اثن( ٢٢١٥٠٠١٠٠٠عددها)البالغ الأسهم بكامل المساهمون اكتتب 
تقييمصحة في الغبر تجاه النحاسية بمسؤوليتهم المساهمون ويقر سهم. الق وخمسمائة 

الشركةءمال رأس بكامل الوفاء سبق قد وبانه عينية، كاسهم المقدمة الأصول 

ئلأ؛ظجإلسارؤإ
أنالمختصة الجهة تضعها التي للأسى طبقا للشركة العادية غير العامة للمجمعية يجوز 

لدلو او ممتازْ أسهم إلى عادية أسهم تحويل أو شراءها تقرر أن أو ممتازة أسهمأ تصدر 
الجمعياتفي التصويت في الحق الممتازة الأسهم تعطي ولا عادية إلى الممتازة الأسهم 
مناكثر نسبة على الحصول في الحق لأصحابها الأسهم هده وترتب للماهمين العامة 

النظامي.الاحتياطي تجنيب بعد للمشركة الصافية الأرباح من العادية الأسهم أصحاب 

سة_|
ميعادفي الوفاء عن ا تحلفوإذا لدلك، المعينة المواعيد في المهم قيمة بدفع المساهم يلتزم 

اوالألكذ>وني الربد طريق عن إعلامه بعد الإدارة لمجلس جاز الاستحقاق، 
وفقاالأحوال بحسب المالية الأوراق سوق أو العلني المزاد في المهم بيع مسجل بخطاب 

المخلصة.الجهة تحددها التي للمضوابط 
السهم.صاحب إلى الباقي وترد لها المستحقة المبالغ البيع حصيلة من اكركة ويستوفي 

جميعمن الباقي تستوفي ان للشركة حاز المبالغ، بهده للوفاء البيع حصيلة تكف لم وإذا 
المساهم.أموال 

ألادفادمحف
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مضافاطيه المستحقة القيمة دفع البيع يوم إلى الدفع عن المتخلف للمساهم يجوز ذلك ومع 
الشأن.هدا في الشركة أنفقيها التي المصروفان إليها 

يحملجديدا سهما المشتري وتعطي المائة، هده لأحكام وفقا المبيع السهم الشركة وتلغي 
الجديد.المالك اسم بيان مع البيع بوقوع الأسهم سجل في ونوشر الملغى، السهم رقم 

رإلأسيحن
تصدرأن يجوز وإنما الاسمية، قيمتها من باقل تصدر أن يجوز ولا اسمبة الأسهم تكون 
ضمنمستقل بند في القيمة فرق يضاف الأخيرة الحالة هذه وفي ، القيمة هذه من باطى 
للمتجزنةقابل غير والسهم المساصين. طى كارباح توزيعها يجوز ولا . المساشمين حقوق 

أحدهميختاروا ان طيهم وجب متعددون اشخاص السهم ملك فاذا ، الشركة مواجهة في 
مسوولينالأشخاص هؤلاء ويكون ، به المتعلقة الحقوق استعمال في عنهم لينوب 

ٍالمهم ملكية من الناشئة الالتزامات عن بالتضامن 

إمحيطحنئ؛
سنتينعن المالية القوائم نشر بعد إلا المساصون بها يكتتب التي الأسهم تداول يجوز لا 

علىويوشر الشركة. تحول تاريخ من شهرا عشر اثني عن منهما كل تقل لا ماليتين 
فيهابمنع الني والمدة الشركة نحول وتاريخ نوعها طى يدل بما الأسهم هذه صكوك 
تداولها.

احدمن الحقوق بيع لأحكام وفقا الأسهم ملكية نقل الحظر مدة خلال يحوز ذلك ومع 
فيا'و الغبر إلى وفاته حالة في المساصين أحد ورثة من أو آخر مساهم إلى الماصين 

تلكامتلاك أولوية تكون أن طى المفلس، أو المعسر المساهم أموال على التنفيذ حالة 
الأخرين.للمساصين الأسهم 

قبلالمال رأس زيادة حالة في الماصون به يكتتب ما طى المادة هذه أحكام وتسري 
الحظرمدة انقضاء 

تالمساسن سجل - عشرة الثالثة المادة 
٠المالية السوق نظام لأحكام وفقا الشركة أسهم تتداول 

ازار،ادهُ،

اسغدقة,4ارفاس،اّ 
اساءاب ايرهاء 

للتجارةالواحة زمرة 
محيص أ،،اماصءأأ/.اا 

٠٠ r.rrء./ irtايرام 
تجارى،مجل 

٢٢ ض ٤ صفحة (١٠١.١٩.٣٩ر. رئس

.١,/٢٢ ./ه ١ ّناريخ العادية غار العامة غرارانمعية ض بغاء العظام اصدارنمغة *تم 
الخيرم ّ-



ا

لضوادطوفقا ترتهنها او الممتازة أو المائية اسهمها شراء للشركة يجوز ١
فىأصوات الشركة تشتريها التي للاسهم ولايكون المختصة الجهة وإجراءات 

المساهمين.جمعيات 
أسهمبرنامج ضمن الشركة في للعاملين وتخصيصها أسهمها شراء للمشركة يجوز  ٠٢

المخلصة.الجهة وإجراءات لضوابط وفقا الخاملين 
لضوابطوفقا مراحل عدة أو مرحلة على الخزينة أسهم بيع للمشركة جوز ي٣ 

المختصة.الجهة وإجراءات 
الجهةوإجراءات لضوابط وفقا لدين ضمانا أسهمها ارتهان للشركة جوز ي ٤

المختممة

[المال راس زيادة - عشرة الخامسة المادة 
يكونآن بشرط ، الشركة مال رأس زيادة تقرر أن المائية غير العامة للمجمعية ٠ ١ 

كانإذا بأكمله دفع قد المال رأس يكون أن يشترط ولا كاملا. دفع قد المال رأس 
أدواتتحويل مقابل صدرت أسهم إلى يعود المال رأس من المدفوع غير الجزء 

أسهم.إلى لتحويلها المقررة المدة بعد تنته ولم أسهم إلى تمويلية صكوك أو دين 
عندالمصدرة الأسهم نخصص أن الأحوال جميع في المائية غير العامة للمجمعية  ٠٢

بعضها،أو النابعة والشركات الشركة قي للعاملين منها جزءا أو المال رأس زيادة 
الشركةإصدار عند الأولوية حق ممارسة للمساهمين يجوز ولا ذلك. من أي أو 

للمعاملمين.المخحيصمة للاسهم 
علىبالموافقة المادية غير العامة الجمعية قرار صدور وقت للسهم اّلك لمساهم ل ٣

حصصمقابل تصدر التي الجديدة بالأسهم الاكتئاب في الأولوية اقو رأس زيادة 
الريبوساطة بابلاغهم أو يومية حرية في بالنشر باولويتهم هؤلاء ويبلغ نقدية، 

وتاريخومدته الاكتئاب وشروط اّل رأس زيادة قرار عن المسجل 
وانتهائه.

الاكتئابفي للمساسين الأولوية بحق الممل وقف المادية غير المامة للمحمعية حق ي ٤
فيالمساشمين كير الأولوية إعطاء أو نقدية حصص مقابل المل رأس بزيادة 

الشركة.لمصلحة مناسبة تراها الني المالأت 

رداُفسهُْ
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قرارصدور وقت من المدة خلال عنه التنازل او الأولوية حق بيع للمساهم يحق  ٠٥
الأسهمفي للأكتتاب يوم اخر إلى المال رأس زيادة على بالموافقة الماصة الجمعية 
المختصة.الجهة تضعها التي للضوابط وفقا الحقوق، بهده المرتبطة الجديدة 

حقوقحملة على الحديدة الأسهم توزع أعلاه، )٤( القثرة في ورد ما مراعاة مع  ٠٦
إجماليمن أولوية حقوق من يملكونه ما بنسبة الاكتئاب، طلبوا الدين الأولوية 

طيهيحصلون ما يتجاوز ألا بشرط المال، رأس زيادة من الناتجة الأولوية حقوق 
حقوقحملة على الجديدة الأسهم من الباقي ويوزع الحديدة، الأسهم من طلبوه ما 

منأولوية حقوق من يملكونه ما بنسبة نصيبهم، من أكثر طلبوا الدين الأولوية 
مايتجاوز ألا بشرط المال، رأس زيادة من الناتجة الأولوية حقوق إجمالي 

علمىالأسهم من تبقى ما ويطرح الجديدة، الأسهم من طلبوه ما عليه يحصلون 
ذلك.غير يائية غير اّمة الجمعية تقرر لم ما الغير، 

ئكتسلن
إذاأو الشركة حاجة على زاد إذا المال رأس تخفيض تقرر أن اّدية غير اّمة للمجمعية 

الحددون ما إلى المال رأس تخفيض وحدها الأخيرة الحالة في ويجوز بخسانر منيت 
أرم يدّدر ولا الشركات. نظام من والخمسين( رالرابعة المادة في عليه المنصوص 

وءنله الموجبة الأسباب عن الحسابات مراجع يعده خاص تقرير تلاوة بعد الا الحتفيضر 
الالتزامات.هذه في التخفيض اثر وعن الشركة على التي الالتزامات 

ا،لىالداذذين دعوة وجبت الشركة، حاجة على زيادته نتيجة المال رأس تخفيض كان وإذا 
ي3مؤةجريدة في التحسر قرار نشر تاريخ من يوما ستين خلال عليه اعتراضاتهم إبداء 

إلىوقدم الداننين أحث اعترض فان الرنيس. الشركة مركز فيها التي المنطقة في توزع 
حالالكن إذا دينه إليه تودي ان الشركة على وجب المذكور، الميعاد في مستنداته الشركة 

أجلا.كان إذا به للوفاء كافيا ضمانأ له تقدم أن او 

م|دغاسي،ده
سصسنسرئر|ي|ري 

ساءاسم !٠٠ اا،تمةن٠ 
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الإدار5ارمجلس 

صدةإدثلأع؛ضة~مجدسللأيكؤث
العامةالجمعية تعينهم أعضاء ا ا ر ستة من يتكون إدارة مجلس الشركة إدارة يتولى 

القرارصدور تاريخ من إدارة مجلس أول مدة وتبدأ سنوات. ثلاثة عن تريد لا لمدة المادية 
سنواتءخمس ولمدة الشركة بتحول القاضي الوزاري 

^^إنمحلسن
أونظام لأي وقفا لها انمضو صلاحية باننهاء أو مدته بانتهاء المجلس عضوية ننتهي 

عزلوقت كل في المائية انمامة للجمعبة يجوز ذلك ومع المملكة، في سارية تعليمات 
نجاهالمعزول المضو بحق إخلال دون وذلك بعضهم أو الادارة مجلس أعضاء جميع 

مناسبغير وقت في أو مقبول غير لسبب العزل وقع اذا بالتعوييس بالمطالبة الشركة 
مسوولاكان والأ مناسب وقت في ذلك يكون أن بشرط يعتزل أن الادارة مجلس ولمضو 

أضرار.من الاعتزال على يترتب عما الشركة قبل 

المركزفي موقنا عضوا يعين أن للمجلس كان الإدارة مجلس أعضاء أحد مركز شغر إذا 
السوقهينة بذلك تبلغ أن ويجب والكفاية الخبرة فيهم تتوافر ممن يكون أن على الشاغر 
علىالتعبين يعرض وان التعيين تاريخ من عمل أيام خمسة)٥( اقصاها مدة خلال المالية 

تتوافرلم واذا سلفه. مدة الحديد المضمو ويكمل لها اجتماع أول في المائية المامة الجمعية 
الأدنىالحد عن أعضائه عدد نقص بسبب الإدارة مجلس لانعقاد اللازمة الشروط 

دعوةالأعضاء بقبة على وجب النظام، هذا أو الشركات نظام في عليه المنصوص 
الأعضاء.من اللازم المدد لأنتخاب يوما ( ٦٠)ستين خلال للانعثاد المادية العامة الجمعية 

اسلسإظتو
السلطاتاوسع الإدارة لمجلس يكون امة، العللمجمعية المقررة الاختصاصات مراعاة مع 

داخلأمورها وتصريف وأموالها أعمالها علمى والإشراف الشركة إدارة في والملأحيات 
وخارجها.الملكة 

,اعار،س،1،«اسرقن.
اسدءاسي الغرقغاّء 

للتجاؤةالواحة 3هرة 
المحضسف  ء«اماصءأأ/.اا 

»,r.rr/.»/r»اداض 
نجادي:.مجل 
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الغيرمع علاقانها في الشركة تمثيل - الحصر لا المثال سبيل على الإدارة، لمجلس 
والبلدياتوالأمانات الشرعية المحاكم وأمام والخاصية الحكومية الجهات كافة وأمام 

القضاياوإدارات الممل ومكاتب المظالم وديوان القضائية والهيئات القروية والمجمعات 
القضائيةاللجان وكافة التجارية الأوراق ولجان الممالية والمنيا الابتدائية واللجان الممالية 
وكافةالشرطة وأقسام المدئية والحقوق نوعها. كان أي أخرى لجان وأي التحكيم ولجان 

المملكةوخارج داخل التجارية الرف ومجالس التجارية والخرف التنفيذية الجهات 
أنواعهااختلاف على والمؤسسات والشركات الخاصمة الهينات وأمام السعودية المربية 

والتوقيعوالتسليم والاستلام وقبوله والإفراغ والبيع الشراء حق الإدارة ولمجلس والأفراد 
ولهوفكه الرهن حق وله الثمن وتسليم الثمن وقبحس الثمن ودفع الميل كاتب لدى ذلك على 
والقسمةالمسكوك ودمج والإضافة والحذف ومساحتها بحدودها المسكوك تعديل طلب 

حقوله المخططات استخدام تعديل وطلب والمكوك الأملاك ضم حق وله والفرز 
علىالموافقة حق وللممجلس وفسحها المقود وتوقيع والدفع والقبض والاستئجار التأجير 

الشركاتمن أي في والمساهمة والاشتراك للمشركة ونوكيلات وفرو-۶ تابعة شركات إقامة 
تعديلاتهاكافة مع الشركة فيها تشترك التي الشركات تأسيس عقود على التوقيع وحق 
تعديلاتأي أو شركاء خروج أو جدد شركاء دخول أو المال رأس خفتض أو برفع سواء 

حقوله والشراء والأستحواذ الاندماج قرارات على والتوقيع نوعها كان أي أخرى 
عننيابة واكفقات والامتيازات والوكالأت والاتفاقيات المقود أنواع كافة على التوقيع 

والمكوكوالمستندات الوثائق على والتوقيع عنها نيابة المناقصات في والدخول الشركاء 
المرافعةحق الإدارة ولمجلمس الرسمية الجهات وكافة الميل كتاب أمام والإفراغات 

والإقراروالتنازل والملح والمحاكمة والمطالبة والمداعاة والمخاصمة والمدافعة 
الخطوطوإنكار والدفع البينة وإقامة عليها والرد الدعاوي وسماع والشفعة والإنكار 
القضاياومتابعة وردهم والمحكمين الخبراء تعين وطلب والتزوير فيها والطعن والأخنام 

المظالموديوان الشرعية المحاكم جميع أمام وذلك ضدها او الشركة قبل من تقام الني 
وإداراتالممل ومكاتب والمالية التجارية المنازعات ولجان القضائية الهينات وجميع 

كانأيآ أخرى لجان وأي التحكيم ولحان المالية والملميا الابتدائية واللجان المالية القضايا 
القضاياكافة إنهاء حق وله كائن حكومية جهة وأي التنفيذ من يحصل ما وقبتض نوعها 
أونفيها أو تنفيذها وطلب الأحكام قبول حق وله . لديهم ضدها أو الشركة قبل من المقامة 

بخصوصيلمزم ما كافة على التوقيع وحق تميزها أو استئنافها وطلب عليها الاعتراض 
ذلك

ار|رفاانيار6

اسغرئذ،اس»اث ,إداري 
أمسيسر  ايرهاسر 

للتجارةالواحة زهرة 
البسمع  ،«mrاصهآاا-ا/ 

ء./أأ.أء IUاسرام 
تجارى:.مبل 
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أوالبنوك كافة لدى الشركة باسم الحسابات وتشغيل وإدارة فتح حق الإدارة ولمجلس 
وإصدارالتحويلات وإجراء الإعتمادات وفتح والإيداع والسحب صفيتها أو إقفالها 

والمستنداتالأوراق كافة على والتوقيع الشركة بأعمال يتعلق فيما البنكية الضمانات 
الأوراقوإنشاء لأمر سندات وتحرير المصرفية المعاملات أنواع وكافة والشيكات المالية 

لنشاطاللازمة التمويلية المعاملات كافة وإجراء وقبضمها وتطهيرها وتوقيعها التجارية 
عقودوتوقيع علميه والتوقيع التمويل شركات من بانواعه التمويل طلب ذلك في بما الشركة 
الاستثماروعقود والأستصيناع والإجارة المرابحة اتفاقيات وتوقيع التسهيلأت وأوراق 

والصفتانالاتفاقيات كافة وإبرام المعاملات بكافة والقيام التجارية الأوراق من ذلك وغير 
الشركةعن نيابة والتفاويتض الشرعية الوكالات إصدار حق وللمجلس حصر دون 

جزليا.او كليا وإلغائها 
منححق وله رسومها وسداد والأستقدام العمل مكاتب من التأشيرات طلب حق وله 

تاشيراتوطلب عنها والتنازل الكفالأت ونقل النهاني والخروج والعودة الخروج تاشيرات 
داخلالفروع افتتاح وتقرير ٠ وتجديدها العمل ورخص الاقامات واستخراج الزيارة 
وإجراءوتحديدها التجارية السجلات واستخراج السعودية العربية المملكة وخارج 

أيالتراخيصن استخراج وطلب شطب أو تغيير أو إضافة أو حذف من علبها التعديلات 
إلغاءها.أو تغيير أو إضافة أو حذف من علبها التعديلات وإجراء وتجديدها نوعها كان 

السنويةالرأسمالية وميزانيتها التشغيلية حططها علمى والموافقة الشركة عمل خطة وإقرار 
والملوانحوالسياسات للمشركة والفنية والإدارية والمالية الداخلية اللموانح على والموافقة 
باسمالتوقيع بحعلاحية الشركة إدارة عن المسنولين وتفويئض فيها بالعاملين الخاصة 
الإدارة.مجلس يضعها التي القواعد حدود في الشركة 
هونالر على والتوقيع وعزلهم. وفصلهم وميزاتهم مرتباتهم وتحديد الموظفين وتعيين 
الاستثمارية.والعقارية الصناعية التنمية وصناديق والأهلية الحكومية البنوك لصالح 

الحكوميالتمويل ومؤسسات صناديق مع القروض عقد الإدارة لمجلس يجوز كما 
القروضلعقد التالية الشروط مراعاة مع التجارية القروتض عقد وله مدتها، بلغت مهما 
سنوات;ثلاث آجالها تتجاوز الني 

سداده.وكيفية القرضر استخدام أوجه قراره في الإدارة مجلس يحدد أن ( ١ 
بالشركةالإضرار عدم له المقدمة والضمانات القرض شروط في يراعي أن 

للمدانذينالعامة والضمانات ومساهميها 

ارار؛سءادف

|سمتيابمار»اس»اث 
ساءاسم

ءافامُص ،-١٠٠٢|صءأأ/.ا/ 

١٠ r.rr/ء•/rtالمءايق 
بمالي:.مجل 

٢٢ من ٩ صفحة المس رم (١٠١. ١٩.٣٩ر.
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باسموالارتباط والالتزام والتعاقد والتنازل الصلح حق الإدارة لمجلس يكون كما 
تائهامن التي والتصرفات الأعمال بكافة القيام الإدارة ولمجلص عنها ونيابة الشركة 

الشركة.اغراضر تحقيق 
مدينيذمة إبراء حق يقدرها التي الحالات وفي الشركة إدارة لمجلس ويكون 

الإدارةمجلس محضر يتضمن أن علمى مصلحتها، يحقق لما طبقا التزاماتهم من الشركة 
الت1ليةإالشروط مراعاة قراره وحيثيات 

أدنى.كحد الدين نشوء علمى كاملة سنة مضي بعد الإبراء يكون أن ١( 
الواحد.للمدين عام لكل أقصى كحد محدد لمبلمغ الإبراء يكون أن ٢^ 
قيه.التفويض يجوز لا للمجلس حق الإبراء ٣( 

ئ؛تثئؤإعسعإسضإ
العامةالجمعية يقدرها كما معين مبلغ من وجدت إن الإدارة مجلس عضو مكافأة تتكون 

مبلغمكافات من الإدارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز الأ علمى المائية 
أنويجب ولوائحه، الشركات نظام عليه نيس ما حدود في سنويا ريال ألف خمسمائة 

حصلما لكل شامل بيان على المائية المامة الجمعية إلى الإدارة مجلس تقرير يشتمل 
ذلكوغير مصروفات وبدل مكافآت من المالية المنة حلال الإدارة مجلس اعضاء علميه 

عاملينبوصفهم المجلس أعضاء قبضه ما بيان على كذلك التقرير يشتمل وان المزايا، من 
علىأيضا يشمل وان استثمارات أو إدارية أو فنية أعمال نظير قبضوه ما آو إداريين أو 

اجتماعآخر تاريخ من عضو كل حضرها التي الحلمات وعدد المجلس حلمات بعدد بيان 
المامة.للمجمعبة 

صاٍوسن
;المر 
عضوايعين أن له ويجوز للرنيس ونائبا رئيسا اعضانه بين من الإدارة مجلس يعين 

بالمركة.تنفيذي منصب وأي الادارة مجلس رئيس ضب بين الجمع يجوز ولا منتدبا، 
والجمعياتالمجلس، اجتماعات ورئاسة للاجتماع المجلس دعوة صلاحية للمرنيس ويكون 
الخكوميةوالجهات القضاء وامام الغير مع علاقتها في اكركة وتمثيل للمساصلن العامة 

قصولجان المالية الأوراق منازعات في الفصل ولجنة والمحاكم الميل وكتاب 
والمرقاكرطة واقسام المدنية والحقوق التحكيم وهينان انواعها باختلاف المانعات 

انواعهااختلاف على والمؤسسات والمركات الخاصة والهيئات والحسناعية التجارية 

التيار،انار» 

سسُم؛ادار،سس 
مسراسم سُثناسر 

ممتجايةالواحة زهرة 
مدم ،-mrادغرّءأأا.ا/ 

i،r.rr/.*/rtايمءاتق 
لبادي:.ض

(١٠١. ١٩.٣٩ر.
صفحةمس 
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والمدافعةوالمرافعة وعزلهم والمحاسن الوكلاء وتعيين الشرعية الوكالات واصدار 
عننيابة علبها والاعتراض الأحكام وقبول والتحكيم والاقرار والصلح والمخاصمة 

الأتية;بالأمور ايضا ويخنحن الشركة 
عقودحصر دون ذلك في بما والمستندات ائق والوثالمقود انوع كافة على التوقيع ا- 

علىوالتوقيع وملحقالها تعديلاتها كافة مع الشركة فيها تشترك التي الشركة تأسيس 
اتواتفاقيالرسمية والجهات الميل كاتب امام اج والأخر والمكوك الاتفاقيات 

والبيوتوالمصارف والبنوك الحكومي التمويل ومؤسسات صناديق مع القروتض 
وتسديدالشركة حقوق وتحصيل وفكها والرهون الأت والكفوالضمانات المالية 

التزاماتها
والقبضوالتاجير والاستئجار والتسليم والاستلام وقبوله والأفراح والشراء البيع ب- 

المناقصماتفي والدخول والدفع 
السنداتواصدار البنوك لدى والابداع والسحب ادات والاعتمحسابات فتح ت_ 

.التجارية الأوراق وكافة والشيكات 
وطلبالخدمة من وصرفهم اتهم مرنبوتحديد معهم والتعاقد موظفين تعيين ث_ 

ورخصالاقامات واستخراج الخارج من والممال الموظفين واستقدام التأشيرات 
٠عنها والتنازل الكفالأت ونقل الممل 

اولملأحبات اختصاصيه حدود في المير وتوكيل تقويضن المجلس لرئيس ويجوز 
التفويضالخاء وله معينه اعمال او بعمل القيام او معين تصريف او اجراء باتخاذ 

كليا.او جزئيا التوكيل او 
تلمكتنفيذ وعليه الألارة مجلس يحددها الني بالملأحيات المنتدب العضو ويتمتع 

الادارةمجلس له يوجهها الني التعليمات 
ويتمتع، للمجلس بها تقارير ويرفع للشركة اليومية الأعمال بإدارة المنتدب المحو ويقوم 

اتخاذحق وله والأنظمة القوانين حسب له المخولة الملاحيان بكافة المنتدب المضو 
مناسبةيراها الني القرارات كافة 
علميهايحصل التي الخاصة المكافآت عنه يصدر وبقرار لتقديره وفقا الادارة مجلس يحدد 

المنتدبوالمضو المجلس رئيس 
بتسجيلويختص غيرهم من او اعضانه بين من يختاره سر أمين الادارة مجلس ويعين 

الاجتماعاتهذا عن المادرة القرارات وتلوين الاداره مجلس اجتماعات محاضر 
الادارةمجلس اليه يوكلها التي الأخرى الاختصاصات ممارسة جانب الى وحفظها 

مكافأتهالمجلس ويحدد 
رُاد،|دءال»

السرد.اس»،م >اعا6ُ 
|سا،ااا>ام سره!٣ 
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.أم٢٢،./ inسءا،ي 
بمالي:■ّجفي 

٢٢ من ١ ١ صفحة دذأسس (١٠١. ١٩.٣٩ر.
.١./٥./٢٢ ١ تانيغ غيرالعادا اسة غرارالسبة عش بما. اكخلأم امدارنمغد *نم 
اض ٣٠



مدةعلى الادارة مجلس عضو المر وأمين المنتدب والمضو المجلس رئيس مدة تزيد ولا 
يعزلهما'ن وقت أي في وللمجلمس انتخابهم إعادة ويجوز ، المجلس في منهم كل عضوية 

أومشروع غير لسبب المزل وقع إذا التعويض في عزل من بحق إخلال دون منهم أيا أو 
مناسب.غير وقت في 

صلمحضن
كلواحد اجتماع عن لأيقل بما السنة، في الأقل على مرات اربعة الادارة مجلس يجتمع 

بالبريداو مسجل بخطاب او خطية الدعوة وتكون ، رئيسه من بدعوة أشهر ثلاثة 
إليهطلب متى الاجتماع إلى المجلس يدعو أن المجلس رئيس على ويحب الالكتروني، 

الأعضاء.من اثنان ذلك 

^^دماعالم؛ضن
ألابشرط ، الأقل على الأعضاء نصيف حضره إذا إلا صحيحا المجلس اجتماع يكون لا 

ينيبأن الإدارة مجلس لمضو يجوز و ، بالأصالة أعضاء ٣ عن الحاضرين عدد يقل 
الأتيةإللمظوابط طبقا المجلس اجتماعات حضور في الأعضاء من غيره عنه 

حضورفي واحد عضو من أكثر عن ينوب أن الإدارة مجلس لمضو يجوز لا ١- 
الاجتماع.ذلك 

محدد.اجتماع وبشان بالكتابة ثابتة الإنابة تكون أن ب. 
المنيبعلى النظام يحظر التي القرارات على التصويت للنائب يجوز لا - ت 

بشأنهاالتصويت 
تساويوعند فيه الممثلين أو الحاضرين الأعضاء آراء باغلبية المجلس قرارات وتصدر 

الجلمسه.رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح الأراء 
قضاولأتإسضسإ

وأعضاءالمجلس رئيس يوقعها محاضر في وقراراته الادارة مجلس مداولات تثبت 
يوقعهخاص سجل في المحاضر هذه وتلون السر وأمين الحاضرون الإدارة مجلس 
السر.وأمين ألادارة مجلس رئيس 

تالمجلس لجان — والعشرون السادط المادة 
وفقاغيرهم من أو المجلس أعضاء من سواء منه منبثقة لجان تشكيل الإدارة لمجلس 
وفقأأموره وتصريف مهامه تأدية فى لمساعدته وأوضاعها وظروفها الشركة لحاجة 

ءذادْاسدف

أيسرهن،ايفدماس ءأدادْ 
اسيالأمام  سرقنسر 

للتجايةالواحات ذمرْ 
امضعاف 

آ،،اد M./TT|صء

سءأم
بماري:.،جل 
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أعضائهاومكافات عملها وضوابط اللجية مهام تحدد المجلس يضعها عامة لإجراءات 
يكونأن على الإدارة مجلس يقرها لجنة لكل خاصة لائحة ضمن أو منه صادر بقرار 
منالصائرة العلاقة ذات واللوانح للأنظمة وفقا محدده بمهام تعنى التي اللجان بينها 

المختصمةالجهة 

المساسزارجمعيات 
ضوقانمعاي؛ن

غيرهمأو المساصين من أي كنابة يوكل أن أو العامة، الجمعية حضور مساهم لكل يحق 
وذلكالإدارة، مجلس أعضاء من يكون لا أن على الجمعية حضور في الحق لهم الذين 

الغرفإحدى من مصدقا يكون أن يجب والذي لذلك المعد الوكالة نص نموذج بمقتضى 
٠عمل جهة او البنوك أحد أو التجارية 

لأتحوئ؛ن
منيومأ وأربعين خمسة خلال تحولية جمعية عقد إلى المكنتبين جميع الماصون يدعو 

منعدد حضور الاجتماع لصمحة ويشترط بتحول بالترخيص الوزارة قرار تاريخ 
دعوةوجهت النصاب هذا يتوافر لم فإذا الأقل، على المال أس ر نصيف يمثل المكتتبين 

يعقدأو إليه الدعوة توجيه من الأقل علمى يوما عشر خمسة بعد يعقد ثان اجتماع إلى 
أنعلى الأول الاجتماع لانعقاد المحددة اكة انتهاء من ساعة بعد الثاني الاجتماع 

ذلكءالأول الاجتماع دعوة تتضمن 
قمحه.الممثلين المكتتبين عدد كان أيا صحيحا الثاني الاجتماع يكون الأحوال، جميع وفي 

اصولما؛إئز
الشركات.نظام من آ والستون رالثالثة بالمادة الواردة بالأمور التحولية الجمعية تختص 

تالعادية العامة الجمعية اختصاصك - الثلاثون المادة 
العامةالجمعية تختمر العادية، غير العامة الجمعية بها تختمر الني الأمور عدا فيما 

الأشهرخلال الخة في الأقل على مرة وتنعقد بالشركة، المتعلقة الأمور بجميع العادية 
كلماأخرى عادية عامة جمعيات دعوة ويجوز للشركة، المالية السنة لاتهاء التالية المة 
ذلكءإلى الحاجة دعت 

رواو،سُف سراسم أتجرهاسر 
سيره(اسءا،؛< >بمار» 

سارةام|حات زهرة 
تجليساف  أ،،ام n./TTأصء

٠٠ T"TT•«/،أ/ سءايز 
-تجارى تجبل 

1سرم  (١٠١. ١٩. ٣٩ر.

١. ./٢١ ./ْ ١ بت1ريغ غبرالعادية العامة ثرارانمعهة عر بناء الغنام امداريغة •تم 

ض•تم 



\العادية غير العامة الجمعية احتصاصات . والثلاثون الحادية المادة 
الأمورباستثئاء الأساس الشركة نظام بتعديل العادية غير العامة الجمعية تختمن 

فيأصلأ الداخلة الأمور في قرارات تصدر أن ولها نظاما. تعديلها علبها المحظور 
للجمعيةالمقررة نفسها والأوضاع بالشروط وذلك العادية العامة الجمعية اختصاصات 

المائية.الماصة 

ساتزن
نمللما وقفا الإدارة، مجلس من بدعوة للمساهمين الخاصة أو العامة الجمعيات تنعقد 
إذاللانعقاد المائية الماصة الجمعية يدعو أن الإدارة مجلس وعلى الشركات نظام عليه 
بالمائةخمسة يمئل المساهمين من عدد أو المراجعة لجنة أو الحسابات مراجع ذلك طلب 
لمإذا للانعقاد الجمعية دعوة الحسابات لمراجع ويجوز الأقل. علمى المال رأس من ( )%٥ 

الحسابات.مراجع طلب تاريخ من يوما ( ٣٠)ثلاثين خايل الجمعية بدعوة المجلس يقم 
او" افصاح — نداول " الالكتروني الموقع في امة عالالجمعية لانعقاد الدعوة وتنشر 

المحددالميعاد قبل الرئيسي الشركة مركر فيها التي المنطقة في توزع يومية صحيفة 
الدعوةبتوجيه الاكتفاء يجوز ذلك ومع الأقل. على يوما ٢( ١ ز وعشرين بواحد للانعثاد 

الدعوةمن صورة وترسل مسجلة. يخطابات المساهمين جميع إلى المذكور الميعاد في 
ٍللنشر المحددة المدة خلال وذلك المالية السوق هينة إلى الأعمال وجدول 

:الجمعيات حضور سجل - والثلاثون الثالثة المادة 
فياسمائهم الخاصة او العامة الجمعية حضور في يرغبون الذين المساهمون يسجل 
الجمعية.لانعقاد المحدد الوقت قبل الرئيسي الشركة مركز 

س-ؤإلعايدق
يمثلونمساهمون حضره إذا إلا صحيحا العادية العامة الجمعية اجتماع انعقاد يكون لا 

أنفيجب الاجتماع، هذا لمقد اللازم النصاب يتوفر لم وإذا الأقل على المال رأس ربع 
التاليين؛الخيارين أحد الأول الاجتماع لقد الدعوة تتضمن 

المحددةالمدة انتهاء من ساعة بعد المائية العامة للجمعية الثاني الاجتماع عقد جواز ١- 
يفيدما صيراحة الأول الاجتماع لمقد الدعوة تتضمن أن بشرط الأول الاجتماع لانعقاد 

الاجتماع.هذا عقد بإمكانية 

رذادةاوغب،لة

,ادادْاسئسادحمتي
اسىاسل،,  سرهو*ا 

للتجارةالواحة زهرة 
المحييعاف  Jtutrاصءأأا.ا/ 

pi.m.t inارءءاذز 
■نجادي؛ ض

٢٢ من ١ ٤ صفحة دع|ااسي (١٠١٠١٩٠٣٩ر.
٢. ./٢٢ ./0 ١ بتاييخ غيرالعادية العامة فرارالجعمة ض بتاء النظام اصدارنمغة مم 
الغجرمم 



السابق،للاجتماع التالية يومأ الثلاثين خلال يعقد ثان اجتماع إلى الدعوة توجيه جواز - ٢
هذامن والثلاثوزا رالثانية المائة في عليها المنصوص بالطريقة الدعوة هذه وتنثر 
النظام.

فيهالممثلة الأسهم عدد كان أيا صحيحا الثاني الاجتماع يكون الأحوال جميع وفي 

ئزسهإزغدركسزن
يمثلونمساهمون حضره إذا الأ صحيحا العادية غير العامة الجعبة اجتماع يكون لا 

بمحلسمائهم تسجيل الحضور في الراغبين المساهمين وعلى ، المال راس نصف 
كمااأدتتماع، بدابة من ساعة نصيف قبل يقفل سوف الحضور سجل بأن علما الحضور 

حسبعليها ادق مصيإنابة بموجب آخر مساهم توكيل الحضور عليه يتعذر لمن يمكن 
اوالتجارية الغرف إحدى من مصدقا يكون أن يجب والذي لذلك المعد الوكالة نص نموذج 

قبلعنوانها على الشركة لمقر الإنابات جميع ترسل أن على عمل جهة او البنوك أحد 
هذالعقد اللازم النصاب يتوفر لم وإذا الأقل، على ( يوم ٢ ر اثنين بيومين الاجتماع 

;التاليين الخيارين احد الأول الاجتماع لعقد الدعوة تتضمن ان فيجب الاجتماع، 
صراحةالأول الاجتماع لعقد الدعوة تتضمن أن بشرط الثاني الاجتماع عقد جواز ١. 

الاجتماعهذا عقد بإمكانية مايفيد 
السابق،للاجتماع التالية يوما الثلاثين حالال يعقد ثان اجتماع إلى الدعوة توجيه جواز ٢- 

٠النظام هذا من ا الثلاثون ر المادة فى عليها المنصيوتص بالطريقة الدعوة هذه وتنشر 
المساهمينمن عدد حضره إذا صحيحا الثاني الاجتماع يكون الأحوال جميع وفى ٣- 

الأقل.على المال راس ربع يمثل 

ساتن
كلعن صوت مساهم ولكل التحولية الجمعية في يمثله سهم كل عن صوت مكتئب لكل 
الادارة.مجلس انتخاب في الئراكمي التصويت استخدام ويجب العامة الجمعيات في سهم 

;الجمعيات قرارات - والثلاثون السابعة المادة 
وتصدرفيها الممثلة للاسهم المطلقة بالاغلمبية التحولية الجمعية في القرارات تصدر 

تصدركما الاجتماع في الممثلة للاسهم المطلقة بالأغلبية العادية العامة الجمعية قرارات 
كاناذا الأ الاجتماع، في الممثلة الأسهم ثلثي باغلبية العادية غير العامة الجمعية قرارات 

انقضاءقبل بحلمها آو الشركة مدة بإطالة او تخفيضه أو اّل رأس بزيادة متعلقا قرارا 

ساُء|هي،ر؛
4أرءسء،هسسرمأ

اسم! ٠١٥٠١١ الغر؛•لخم 

ثلتجارةالواحة زمرة 
محض مف

أ،،اماصءأأ/«ا/ 

٠٠١٠٠١١ IU ء./أأ.أ،ا
تجارى.-جل 

٢٢^٥١ ١٥ا-ّا-ف,لأت اسن رغأ!(١٠١. ١٩. ٣٩.ر 
.٢./٢٢ ./>، ١ ضخ نمالعاوية العامة معبة  اثعقرار عر بناء الطام اصدارفغة *نم 

الشم*نم 



اذاالأ صحيحا يكون فلا أخرى شركة مع باندماجها أو الأساس نظامها في المحددة المدة 
الاجتماع.في الممثلة الأسهم ارباع ثلاثة باغلبية صدر 

الأسيلةوتوجيه الجمعية أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق مساهم لكل 
مراجعاو الإدارة مجلس ويجيب الحسابات. ومراجع الإدارة مجلس أعضاء إلى شانها في 

رامحاوإذا للضرر. الشركة مصلحة يعرض لا الذي بالقدر المساهمين أسيلة عن الحسابات 
الشانهدا في قرارها وكان الجمعية، إلى احتكم مقنع، غير سؤاله على الرد أن المساهم 

نافذا.

كدإيإلمطتضٍن
اوغيابه عند نانبه آو الإدارة مجلس رنيس للمساسين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس 

الإدارةمجلس رئيس غياب حال في لدلك أعضائه بين من الإدارة مجلس ينتدبه من 
ونائبه.
وعددالممثلين أو الحاضرين المساشمين عدد يتضمن محضر الجمعية باجتماع ويحرر 
النيوالقرارات لها المقررة الأصوات وعدد الوكالة أو بالأصالة حيازتهم في التي الأسهم 
التيللمناقشات وافية وخلاصة خالفتها أو عليها وافقت الني الأصوات وعدد اتخذت 
خاصسجل في اجتماع كل عقب منتظمة بصفة المحاضر وتلون الاجتماع في دارت 
الأصوات.وجامع سرها وأمين الجمعية رنيس يوقعه 

سلخكى

المناصة(رلجنة 

غيرمن أعضاء ثلاثة مكونة مراجعة لجنة المائية المامة الجمعية من بقرار تشكل 
مهماتالقرار في ويحدد غيرهم أو المساشمين من سواء التنفيذيين الادارة مجلس أعضاء 

أعضانها.ومكافات عملمها وضوابط اللجنة 

البار،ررادء 

السرد!،« u_lا|عارف 
س،ااسم السرداسر 

للتجارةالواحة زهرة 
سس1بمس أ،،اماسء٢٢;.ا/ 

١٠ r.rr/.# IXIاسءام 
تجارى:■سبل 

٢٢ س ١ ٦ صفحة وماسس ٢١٠١. ١٩.٣٩ر.
.٢ ٢٢./ْ./١ بناييخ اليائية غم اسه ترارانمعبة ض بنا• الغلام •تم,دارسعة 

الشم•تم 



ال1ثزنإثاعإ
باغلمبيةقراراتها ونمير أعضائها، أغلبية حضور المراجعة لجنة  ۶٠لجتما لحسحة يشترط 

رنيسمعه صوت الذي الجانب يرجح الأصوات تساوي وعند الحاضرين، أصوات 
اللجية

سإسةل
الاطلاعحق ذلك سبيل في ولها الشركة، أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختص 

الإدارةأو الإدارة مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي وطلب ووئامها سجلاتها على 
إذاللانعقاد للشركة العامة الجمعية دعوة الإدارة مجلس من تطلب أن لها ويجوز التنفيذية، 

جسيمة.خسائر أو ار لأضر الشركة تعرضت أو عملمها الإدارة مجلس أعاق 

يفدمهاالني والملمحوظات والتقارير للمشركة المالية القوائم في النظر المراجعة لجنة على 
رأيهاعن تقرير إعداد كذلك وعليها وجدت، إن حيالها مرنياتها وإبداء الحسابات، مراجع 

أخرىأعمال من به قامت وعما الشركة في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى شان في 
التقريرهذا من كافية نسخا يودع أن الإدارة مجلس وعلى ٍ اختماصّها نطاق في تدخل 

علمىيوما وعشرين بواحد العامة الجمعية انعقاد موعد قبل الرئيس الشركة مركز في 
الجمعية.انعقاد أثناء التقرير ويتلي منه. بنسخة المساصين من رغب من كل لتزويد الأقل 

االحسابات رمياجع 

غصئتن
لهمالمرخص الحسابات مراجعي بين من أكثر أو حسابات مراجع للشركة يكون ان يجب 

ويجوزعمله، ومدة مكافأته وتحدد سنويا، العادية العامة الجمعية تعينه المملكة في بالعمل 
فيالتغيير وقع إذا التعويلض في بحنقه الإخلال عدم مع تغييره وقت كل في أيضا للجمعية 

مشروع.غير لسبب أو مناسب غير وقت 

ادارفاسدة
اسمم؛سدس ,ريال، 

لسرامب اردُهناسر 

للتجارةالواحة زمرة 
القضمحاق  أ،،اماريءآأا.ا/ أل1 

inالمءافز 
لبادي■■-محبي 

٢١ر. ٢٢س  ١٧٥١٠٩٠٦بمراسة ١٠١٩.٣٩.

•٢•/٠•/١١١ بماُيغ مح'سبة العامة فرارالسيف ض بنا• النظام امدارسغة *تم 



صئت|
منذلك وغير وسجلالها الشركة دفاتر على الاطلاع حق وقت أي في الحسابات لمراحع 
علبها،الحصول ضرورة يرى التي والإيضاحات ات البي\ذطلب أيضا وله الوثائق، 

وعلىعمله. نطاق في يدخل صما ذلك وغير والتزامالها الشركة موجودات من ليتحقق 
فيصعوبة الحسابات مراجع صادف وردا واجبه، أداء من يمكنه أن الإدارة مجلس رئيس 

مراجععمل المجلمص ييسر لم فإذا الإدارة. مجلس إلى يقدم تقرير في ذلك اثبت الشأن هذا 
فيللمنذنر العادية العامة الجمعية دعوة الإدارة مجلس من يطلب أن عليه وجب الحسابات، 

الأمر.

سميع

الأرباح(وتوزيع الشيكة )حسابات 

نبياأن على سنة كل من ديسمبر ٣ ١ في وتنتهي يناير أول من للشركة المالية السنة تبدأ 
وتنتهيمساهمة كشركة التجاري بالسحل قيدها تاريخ من التحول بعد الأولي المالية السنة 

التاليةالميلادية السنة من ديسمبر ٣ ١ في 

ك_المالميإ
للشركةالمالية الق_وانم يعد أن للمشركة مالية سنة كل ضاية في الإدارة مجلس على يجب أ- 

التقريرهذا ويضمن المنقضية، المالية السنة عن المالي ومركزها نشاطها عن وتقريرا 
مراحعتصرف تحت ائق الوثهذه المجلس ويضع اح. الأربلتوزبع المقترحة الطريقة 

علىيوما ( ٤٥)وأربعين بخمسة المامة الجمعية لانعقاد المحدد الموعد قبل الحسابات 
الأقل.

الوثائقالمالي ومديرها التنفيذي ورسمها الشركة إدارة مجلس رئيس يوقع أن يحب ب- 
الرئيسيالشركة مركز في منها نسخ وتودع المادة، هذه من إ )أ الفقرة في إليها المشار 

(٢١)وعشرين بواحد العامة الجمعية لانعقاد المحدد الموعد قبل المساصين تصرف تحت 
الأقل.على يوما 

مجلسوتقرير للشركة، المالية بالقوانم المساشملن يزود أن الإدارة مجلس رنيس ث-على 
مركزفي توزع يومية جريدة في تنشر لم ما الحسابات، مراجع وتقرير الإدارة، 

رناو،اسرْ

ايسري4ار*اس»،س 
اسمالسر  سرهسر 

للتجارةالواحة نمرة 
مضمد  أا،اماصءأأ/.ا/ 

i»r.rr«./ ٨٢٠سرافذ 
لبادي:.ض

١ر. ٢٢س  ١٨صفحة هس (١٠١٩٠٣٩.
٢٠٢٢././٠ ٩ بتاؤيخ غيرالعادبة العامة يرارالبمة عر بناء الظام صدارنسحة مم 
الشمم



السوقهينة إلى الوثائق هذه من صورة يرسل أن أيضا وطيه ٠ الرئيسي الشركة 
الأقل.طى يوما ( ١٥)عشر بخمسة العامة الجمعية انعقاد تاريخ قبل وذلك المالية، 

الأتي;الوجه على السنوية الصافية الشركة أرباح توزع 
٧١ويجوز_ للمسركة، النظامي الاحتياطي لتكوين الأرباح صافي من ١^( )٠ أ-يجنب 
(٠٧٣ ) المذكور الاحتياطي بلغ متى التجنيب هذا وقف العادية العامة الجمعية تقرر 

المدفوع,المال رأس من 
صافيمن ا/ا )»تجنب أن الإدارة مجلس اقتراح طى بناء العادية العامة للجمعية ٢- 

معينةاغراص او لغرض يخصص اتفاقي احتياطي لتكوين الأرباح 
يحققالذي بالقدر وذلك أحرى، احتياطك تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية  ٠٣

وللجمعبةالمساهمين. على الإمكان قدر ثابتة أرباح توزيع يكفل أو الشركة مصلحة 
لعاملياجتماعية مؤسسات لإنشاء مبالغ الأرباح صافي من تقتطع أن كذلك المذكورة 

المؤسسات,هذه من قانما يكون ما لمعاونة أو الشركة 
مالرأس من الأقل على ا%( ) تمثل نسبة المساهمين على ذلك بعد الباقي من ٤-يوزع 

المدفوع,الشركة 

ربعاو سنوي نصمف بشكل مساهميها على مرحلية أرباح توزيع للشركة يجوز كما 
الإدارةلمجلس العادية العامة الجمعية قبل من صادر تفويض طى بناء وذلك سنوي، 
سنويا,يجدد مرحلية أرباح بتوزيع 

ئئحن
ويبينالسان هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقآ الأرباح في حصته المساهم يستحق 
المسجلينالأسهم لمالكي الأرباح احقية وتكون التوزيع وتاريخ الاستحقاق تاريخ القرار 

للأسنحقاق,المحدد اليوم نهاية في المساهمين سجلات في 

رذاد،اسارء

وارْارددىس|دسردنا
رسمسم  رهسص 

للتجارةالواحة زمرة 
محض مد ،-mr|سءأأ/.اا 

٠٠• ٢٢،•/ IUسءا،ء  ٢
تجارى:.ّجل 

اس'ا'ادنحةآ،اءاس (١٠١٠١٩.٣٩ر.
.١./ه./٢٢ ١ تاييخ العادية غم العامة غرارانمعية ض بنا. النفلأم امدارنمغة •نم 

الض*تم 



نهئحلأحقصتاو؛و
السنواتعن أرباح توزيع يجوز لا فإنه ماليه، سنة أي عن أرباح توزع لم إذا ١. 

منالمائة( بعد عشرة رالرابعة المائة لحكم وفقا المحددة النسبة دفع بعد إلا التالية 
السنة.هده عن الممتازة الأسهم لأصحاب الشركات نظام 

المائةبعد عشرة رالرابعة المائة لحكم وفقا المحددة النسبة دفع في الشركة فشلت ذا إ ٢
للمجمعبةيجوز فإنه متتالية، سنوات ثلاث مدة الأرباح (من الشركات نظام من 

منوالثمانين( التاسعة ر اّدة لأحكام طبقا المنعقدة الأسهم، هذه لأصحاب الخاصة 
للشركةالعامة الجمعية اجتماعات حضورهم إما تقرر أن الشركات، نظام 

معيتناسلب بما الإدارة مجلس في عنهم ممثلين تعيين أو التصويت، في والمشاركة 
أرباحكل دفع من الشركة تتمكن أن إلى وذلك اّل، رأس في أسهمهم قيمة 

السابقة.السنوات عن الأسهم هذه لأصحاب المخحيصمة الأولوية 

;الشركة شانر - والخمسون الحائية المادة 
خ_لألوقت أي في الخفوع، المش رأس نصف المساهمة شركة خسانر بلغت ذا إ ١

علمهفور الحسابات مراجع أو الشركة في مسوول أي على وجب اّلية، السنة 
أعضاءإبلاغ الإدارة مجلس رنيس وعلى الإدارة، مجلس رئيس إبلاغ بذلك 

بذلكعلمه من يوما عشر خمسة حلال الإدارة مجلس وعلمى بذلك، فورأ المجلس 
تاريخمن يومأ وأربعين خمسة خلال للاجتماع المائية غير انمامة الجمعية دعوة 
نذل-املأحكام وفقا تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة إما لتقرر بالمخسانر؛ علمه 

رأسنصف دون ما إلى الخسائر نسبة معه تنخفض الذي المد إلى وذلك الشركات 
الشركات.نظام هذا في المندد الأجل قبل الشركة حل أو اسوع، المش 

اكه,خلال العامة الجمعية تجتمع لم إذا الشركات نظام بقوة منقضية الشركة تعد و٢ 
قرارإصدار عليها وتعذر اجتمعت إذا أو اّدة، هذه من ١( ر الفقرة في المحددة 

هذهفي المقررة الأوضاع وفق اقو رأس زيادة قررت إذا أو الموضوع، في 
صدورمن يوما تسعين خلال اقو رأس زيادة كل في الاكتئاب يتم ولم المادة 
الجمعيةبالزيادة.قرار 

اداو0سءمحف
ادسُةغا4أدْاسءا،؛< 

ارضاسلم  الفدقن ١٠٠؛

تلتجاؤةالواحة 3هرة 
اليمسف  r،_اصءأأا.ا/ 

١٠ r.rr/-» IUأدمءاغف 
بخالي:.تجل 

ط.آساأهاس (١٠١. ١٩.٣٩ز.
.٢٢ ./ه./٢ ١ ناييخ العادية ض العامة العععبة تراد عر بناء الغغلأم دارنمغة اص *نم 
الشم•تم 



الثكنكفف؛

رالسازعاتا

^^دسووئزإ
الإدارةمجلس اعضاء على للمشركة المقررة المسووب دعوى رفع في الحق مساهم لكل 
رفعللمساهم يجوز ولا به. خاص ضرر إلحاق منهم صدر الذي المخطا ثان من كان إذا 

انالمساهم على ويجب قائما. يزال لا رفعها في الشركة حق كان إذا إلا المذكورة الدعوى 
الدعوى.رفع علمى بعزمه الشركة يبلغ 

سمع

وصفيتهااالشنكة رحل 
;الشركة انقضاء - والخمسون الثالثة المادة 
اللازمبالقدر الاعتبارية بالشخحسية وتحتفظ النصفية دور انقضائها بمجرد الشركة تدخل 

ا'نويجب الخالية غير الخامة الجمعية من الاختيارية النصفية قرار ويصدر للتصفية 
علىالمفروضة والقيود واتعابه سلطاته وتحديد المصيخي تعيين على التصفية قرار يشتمل 

خمسالاختيارية التصفية مدة تتجاوز الأ ويجب للتصفية اللازمة الزمنية والمدة سلطاته 
ادارةمجلس سلطة وتنتهي قضائي بامر الأ ذلك من لأكثر تمديدها يجوز ولا سنوات 
الغيرالى بالنسبة ويعدون الشركة ادارة علمى قائمين هؤلاء يظل ذلك ومع بحلها الشركة 

مدةخلال قائمة المساهمين جمعيات وتبقى المحني يعين آن المى المصيفين حكم في 
اختصاصاتمع تتعارض لا التي اخلصاصانها ممارسة على دورها ويقتصر التصفية 

المحني.

محالفامبمُ.

ادسرهن|اس*،،؛> اإعار0 
رميماسر  أدرهم اس

للتجارةالواحات زهرة 
سامم ،«mrاصءأأا.ا/ 

،•/*أ.أم IUسءا،ز 
بادي:.لض 

صفحةا\س\\مس (١٠١. ١٩.٣٩ر.
٢. T ٩./٠./٢ بتاؤيخ غيرالعادية العامة عرمرارانمعهة بناء النظام اْءضارتغة *تم 

تم'لغير



سمر

حنامئةاراحكام 

ئيق
النظام.هذا في نص به يرد لم ما كل في ولوائحه الشركات نظام يطبق 

النشر- والخمسون الخامسة المادة 
ولوائحه.الشركات نظام لأحكام طبقا وينشر النظام هذا يودع 

الغيار؛رن|ره  ساءاسم ايرقن،ا 1>
بمم*سساسغرهت( للتجارةالواحة زهرة 

دام ^،امءآا/.ا/ ص1 

l،t.Tء.اأ«/ سءافذ 
تجارى-سجل 

,-..^٢٢٥^٢٢(١٠١. ١٩٠٣٩ر. اسمنيتم 

١٢.٢٢./ه./<ناريخ ءماسدرة العامة فرارالعمة عش سا. النظام نمغة صداوام 

الشم*نم 


