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رقم المادة

نص المادة الحالية

ج .لرئيس مجلس اإلدارة حق تمثيل
المممممادة  :)22تمعم ي ي
الشركة تمثيال كامال أمام السلطات
رئيس المجلس  /النائب
المختصة والقضاء والغير و له حق
 /الرئيس التنفيمممو و
المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة
العضمممو المنتد  /ن ي
والمدافعة والمخاصمة وسماع
السر
الدعاوى والرد عليها واإلقرار
واإلنكار والصلح والتنازل وطلب
اليمين ورده واالمتناع عنه وطلب
المنع من السفر ورفعه ومراجعة
دوائر الحجز والتنفيذ وطلب الحجز
والتنفيذ وتعيين الخبراء والمحكمين
وتحديد أتعابهم وقبول تقاريرهم
والطعن بها وطلب استبدالهم
والمطالبة بتنفيذ األحكام وقبولها
ونفيها واالعتراض عليها بكافة
الطرق النظامية واستالم األحكام
والمبالغ وذلك أمام كافة الجهات
القضائية واللجان والهيئات بدرجاتها.
ولرئيس المجلس والرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب على سبيل المثال ال
الحصر الحق في بيع وشراء ورهن
وفك رهن وفرز العقارات وتسليم
واستالم الثمن واإلفراغ وقبوله
والتجزئة والفرز واستالم الصكوك
وتحديثها وتعديلها أمام كتابات العدل
وكافة جهات االختصاص وذلك في

نص المادة بعد التعديل المقترح
ج .لرئيس مجلس اإلدارة حق تمثيل الشركة تمثيال كامال أمام السلطات المختصة والقضاء والغير
و طلب التحكيم و له حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وسماع
الدعاوى والرد عليها و طلب اإلدخال و التدخل لدى جميع المحاكم و ديوان المظالم و لجان
الفصل و إلتماس إعادة النظر و طلب نقض األحكام لدى المحكمة العليا و طلب تنحي القاضي
و احضار الشهود و البينات و الطعن فيها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وطلب
اليمين ورده واالمتناع عنه و اإلجابة و الجرح و التعديل و الطعن بالتزوير و إنكار الخطوط
و األختام و التواقيع و طلب رد اإلعتبار وطلب المنع من السفر ورفعه ومراجعة دوائر الحجز
والتنفيذ وطلب الحجز والتنفيذ وطلب الحبس التنفيذي ورفعه وتعيين الخبراء والمحكمين
وتحديد أتعابهم وقبول تقاريرهم والطعن بها وطلب استبدالهم والمطالبة بتنفيذ األحكام وقبولها
ونفيها واالعتراض عليها بكافة الطرق النظامية واستالم األحكام والمبالغ وذلك أمام كافة
الجهات القضائية واللجان والهيئات بدرجاتها .ولرئيس المجلس والرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب مجتمعين او منفردين على سبيل المثال ال الحصر الحق في البيع بثمن آجل و البيع
بالتقسيط للعقار و بيع وشراء العقارات و رهن وفك رهن وقبول رهن و فك رهن بموجب
خطاب من بنك الجزيرة وفرز العقارات و البيع بشرط رهن العقارات و التنازل و قبول التنازل
و تعديل الصكوك المرهونة وتسليم واستالم الثمن والهبة و اإلفراغ وقبول الهبة و اإلفراغ
والتجزئة والفرز واستالم الصكوك و دمجها وتحديثها وتعديلها أمام كتابات العدل وكافة جهات
االختصاص وذلك في الحدود المقررة بقرارات مجلس اإلدارة ذات الصلة و التنازل عن النقص
في المساحة و قبول الزيادة في المساحة و تحويل األراضي السكنية الى زراعية او صناعية
والعكس و تعديل اسم المالك و رقم السجل المدني و رقم الحفيظة و تعديل الحدود و األطوال
و المساحة و أرقام القطع و المخططات و الصكوك و تواريخها و أسماء األحياء و ضم المساحة
الزائدة المجاورة لألرض و التنازل لصالح أمالك الدولة و استخراج صك بدل فاقد و بدل تالف
و تحويل الذرعة الى أمتار في الصك و استخراج رخصة تسوير و هدم و فسح بناء او ترميم
و استخراج شهادات اتمام البناء و عمل مخطط لألرض المملوكة و مراجعة األمانات و البلديات
و استالم المبالغ و التعويضات الخاصة و استالم التثمين الخاص و قبول التثمين و اإلعتراض
عليه و التأجير و وتوقيع عقود اإليجار وتعديلها وتجديدها وفسخها واستالم األجرة وتسليمها
وتعيين وتوكيل الممثلين النظاميين للشركة والشركات التي تساهم فيها وتحديد صالحياتهم ومدة

الحدود المقررة بقرارات مجلس
اإلدارة ذات الصلة وتوقيع عقود
اإليجار وتعديلها وتجديدها وفسخها
واستالم األجرة وتسليمها وتعيين
وتوكيل الممثلين النظاميين للشركة
والشركات التي تساهم فيها وتحديد
تعيينهم
ومدة
صالحياتهم
ومراجعـــــة كافــة الجهات الحكومية
وغير الحكومية وطلب تنفيذ
وإلغـــــاء الخدمات وإنهاء كافة
المعامالت واستالم وتسليم كل ما يلزم
إلنهاء معامالت الشركة لدى هذه
الجهات وتأسيس الشركات والتوقيع
على عقود التأسيس ومالحق التعديل
وقرارات الشركاء واألنظمة األساسية
وتعيين المدراء وتحديد صالحياتهم
وعزلهم وتحديد وتعديل بند اإلدارة
وزيادة رأس المال وخفض رأس
المال عبر كافة األدوات النظامية
وتحديده وشراء الحصص واألسهم
وبذل الثمن وبيع الحصص واألسهم
وقبض الثمن والتنازل عن الحصص
واألسهم وقبوله ونقل الحصص
واألسهم والسندات وتعديل أغراض
الشركة وتعديل بنود عقد التأسيس أو
مالحق التعديل واألنظمة األساسية
أمام كافة الجهات الرسمية وكتابات
العدل واستخراج السجالت التجارية
والتراخيص وتجديدها وتوقيع العقود
الخاصة بالشركة مع الغير ونشر
عقود التأسيس وتعديالتها وملخصاتها
واألنظمة األساسية والتعامل مع
البنوك والمؤسسات المالية المحلية

تعيينهم ومراجعـــــة اإلدارة العامة للمرور و المديرية العامة للسجون ومراجعة مراكز
الشرطة والنيابة العامة وإدارة األدلة الجنائية والمديرية العامة للدفاع المدني و كافــة الجهات
الحكومية وغير الحكومية وطلب تنفيذ وإلغـــــاء الخدمات وإنهاء كافة المعامالت واستالم
وتسليم كل ما يلزم إلنهاء معامالت الشركة لدى هذه الجهات وتأسيس الشركات والتوقيع على
عقود التأسيس ومالحق التعديل وقرارات الشركاء واألنظمة األساسية وتعيين المدراء وتحديد
صالحياتهم وعزلهم وتحديد وتعديل بند اإلدارة وزيادة رأس المال وخفض رأس المال عبر
كافة األدوات النظامية وتحديده وشراء الحصص واألسهم وبذل الثمن وبيع الحصص واألسهم
وقبض الثمن والتنازل عن الحصص واألسهم وقبوله ونقل الحصص واألسهم والسندات
وتعديل أغراض الشركة وتعديل بنود عقد التأسيس أو مالحق التعديل واألنظمة األساسية أمام
كافة الجهات الرسمية وكتابات العدل واستخراج السجالت التجارية والتراخيص وتجديدها
وتوقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير ونشر عقود التأسيس وتعديالتها وملخصاتها واألنظمة
األساسية والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية والتوقيع و االستالم
والتسليم وتوكيل من يرونه من داخل الشركة أو خارجها في كل أو بعض الصالحيات المبينة
بهذه المادة ومنح من يتم توكيله حق توكيل الغير ،مع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك.

والخارجية والتوقيع و االستالم
والتسليم وتوكيل من يرونه من داخل
الشركة أو خارجها في كل أو بعض
الصالحيات المبينة بهذه المادة ومنح
من يتم توكيله حق توكيل الغير.

