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نص المادة كما هو في النظام  التعديل المقترح على المادة
 األساسي الحالي

  المعدلة  المادة

 النظام األساسي لشركة أبناء محمد حسن الناقول
 مدرجةشركة مساهمة 

 1 : عنوان الشركة شركة مساهمة مقفلة 

 (:1مادة )
م ألحكوووام نظوووام الشوووركا   ولوائحوووه وهووو ا تحوووول ابقوووا

المقيووودة  النظوووام كشوووركة أبنووواء محمووود حسووون النووواقول 
مدينووووة الوووودمام تحوووو  الوووورقم فووووي السووووجل التجووووار  ب 
هوووووووووووووو  24/4/1437  وتووووووووووووواري  2050108220ك

م لما يلي:  إلى شركة مساهمة سعودية وفقا
 
 

م ل ووووو ا النظوووووام وأحكوووووام  تحوووووول ابقوووووا
الشوووووركا  البوووووادر بالمرسووووووم الملكوووووي 

وتووووووووووواري    3الكوووووووووووريم رقوووووووووووم كم/
هوووووو شوووووركة أبنووووواء محمووووود  28/1/1437

حسوووووون النوووووواقول المحوووووودودة للبووووووناعة 
والتجوووووووارة والمقووووووواو   كشوووووووركة  ا  
مسووووةولية محوووودودة  المقيوووودة   السووووجل 
التجووووار  لمدينوووووة الوووودمام تحووووو  الووووورقم 

  وتوووووووووووووووووووووووووووووواري  2050108220ك
هووووو إلووووى شووووركة مسوووواهمة  24/4/1437

م لما يلي:  سعودية مقفلة وفقا

 (: 1مادة )
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"شوووووركة أبنووووواء محمووووود سوووووم الشركة:ا  (:2ماااااادة )

 مدرجة.حسن الناقول" شركة مساهمة سعودية 

"شووووركة أبنوووواء محموووود حسوووون النوووواقول" 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة".

أسم    (:2مادة )

 الشركة: 
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 أغراض الشركة:  (:3مادة )

إن الغوووورض الوووو   كونوووو  موووون أجلووووه الشووووركة هووووو 
 مزاولة أعمال:

 لعقاريةاألنشاة ا -1
 التشييد والبناء  -2
 البناعا  التحويلية  -3
 التعديين واستغالل المحاجر  -4
 النقل والتخزين  -5

 
م وتمووووارش الشووووركة أنشووووات ا وفقوووو لألنظمووووة المتبعووووة  ا

وبعووووود الحبوووووول علوووووى التوووووراخي  الالزموووووة مووووون 
 الج ا  المختبة إن وجد .

إن الغووووورض الووووو   كونووووو  مووووون أجلوووووه 
 الشركة هو مزاولة أعمال:

اإلسوووومنتي والخرسووووانة إنتوووواب البلووووو  -1
 الجاهزة.

أعمووووووووووال األلمنيوووووووووووم والحوووووووووودادة -2
 والنجارة.

شوووووراء األراقوووووي وإقاموووووة المبووووواني -3
علي وووووا واسوووووتبمارها بوووووالبي  او اإليجوووووار 

 لبالح الشركة.
خوووووووودما  اإلسووووووووتيراد والتبوووووووودير -4

 والوكا   التجارية ووكالء التوزي .
 النقليا  والكسارا .-5

وتموووووووارش الشوووووووركة انشوووووووات ا وفقوووووووا 
نظمووووة المتبعووووة وبعوووود الحبووووول علووووى أل

التووووووراخي  الالزمووووووة موووووون الج ووووووا  
 المختبة ان وجد . 

أغراض    (:3مادة )

 الشركة: 
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 المشاركة والتمل  في الشركا : (:4مادة )

 المشوووواركة فووووي الشووووركا  األخوووور  يجوووووز للشووووركة
ا  بمفردهوووووا ك ا  إنشووووواء شووووورك كموووووا يجووووووز ل وووووا

مقفلوووووة  بشووووورا أ  و مسووووواهمة مسوووووةولية محووووودودة أ
لاير  نيووووووو  خمسووووووة مل5يقوووووول رأش المووووووال عوووووون ك

كمووووووا يجوووووووز ل ووووووا ان تمتلوووووو  األسوووووو م  سووووووعود .
والحبووووو  فوووووي شوووووركا  أخووووور  قائموووووة أوتنووووودم  
مع وووا ول وووا حووو  اإلشوووترا  مووو  الغيووور فوووي ت سووويش 
الشوووووركا  المسووووواهمة أو  ا  المسوووووةولية المحووووودودة 
و لووو  بعووود إسوووتيفاء موووا تتالبوووه األنظموووة والتعليموووا  

تبعووووة فووووي هوووو ا الشوووو ن كمووووا يجوووووز للشووووركة أن الم
تتبوووور  فووووي هوووو ل األسوووو م أو الحبوووو  علووووى أ  

 يشمل  ل  الوسااة في تداول ا.
 

يجووووز للشوووركة إنشووواء شوووركا  بمفردهوووا 
ك ا  مسوووووووئولية محووووووودودة أو مسووووووواهمة 
مقفلوووة  بشووورا أ  يقووول رأش الموووال عووون 

  مليوووووون لاير. كموووووا يجووووووز ل وووووا ان 5ك
كا  تمتلووو  ا سووو م والحبووو  فوووي شووور

أخووور  قائموووة أوتنووودم  مع وووا ول وووا حووو  
ا شوووووترا  مووووو  الغيووووور فوووووي ت سووووويش 
الشووووووركا  المسوووووواهمة أو  ا  المسووووووةلية 
المحووودودة و لووو  بعووود اسوووتيفاء موووا تتالبوووه 
ا نظمووووة والتعليمووووا  المتبعووووة فووووي هوووو ا 
الشووو ن كموووا يجووووز للشوووركة ان تتبووور  
فوووي هووو ل ا سووو م أو الحبووو  علووووى أ  

 يشمل  ل  الوسااة في تداول ا.

المشاركة   (:4مادة )

 والتمل  في الشركا : 
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 رأش مال الشركة: (:7مادة )

  29.000.000حوووووودد رأش مووووووال الشووووووركة بمبلوووووو  ك
مقسووووم إلووووى تسووووعة وعشوووورون مليووووون لاير سووووعود  

سوووو م  وتسووووعمائة ألوووو ابنووووان مليووووون   2.900.000ك
لكوووول  اإلسووووميةمتسوووواوية القيمووووة تبلوووو  القيمووووة  إسوووومي
سووووووعود  وجميع ووووووا  ريووووووا   عشوووووورة  10من ووووووا ك

حووووووودد رأش موووووووال الشوووووووركة بمبلووووووو  
لاير   تسوووووووووووووووووووووووووووعة 29.000.000ك

وعشووووورون مليوووووون لاير سوووووعود  مقسوووووم 
  سوووووووو م اسوووووووومي 2.900.000إلووووووووى ك

متسوووواوية القيمووووة تبلوووو  القيمووووة ا سوووومية 
  لاير سوووووووووعود  10لكووووووووول من وووووووووا ك

رأش مال   (:7مادة )

 الشركة: 
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 وجميع ا أس م عادية عينية. أس م عادية عينية.

 ا كتتا  في ا س م: (:8مادة )

 رأش الموووووال كاموووول أسوووو م فوووووي  لمسوووواهموناإكتتوووو  
ابنووووووووان مليووووووووون   2.900.000ك البووووووووال  عووووووووددها

 تبلوووووو  وبقيمووووووة إجماليووووووة ،وتسووووووعمائة الوووووو  سوووووو م
 تسووووووووعة وعشوووووووورون مليووووووووون لاير 29.000.000ك

 سعود 

اكتتوووو  الشووووركاء بكاموووول أسوووو م الشووووركة 
ابنووووووان مليوووووووون  2.900.000كالبالغووووووة 

قيمت ووووا  ةوتسووووعمائة الوووو  سوووو م والبالغوووو
  29.000.000ك

تسوووووعة وعشووووورون مليوووووون لاير سوووووعود  
ويقووووور الشوووووركاء بمسوووووئوليت م التقوووووامنية 
فوووي أمووووال م الخابوووة تجوووال الغيووور ب نوووه 
توووم الوفووواء بقيموووة كامووول رأش الموووال عنووود 

 الت سيش

 

ا كتتا    (:8مادة )

 في ا س م
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 بي  األس م الغير مستوفاة القيمة: (:9مادة )

يلتووووزم المسوووواهم بوووودف  قيمووووة السوووو م فووووي المواعيوووود 
الوفوووواء فووووي المعينوووة لوووو ل  وإ ا تخلوووو  المسووواهم عوووون 

عالمووووه جوووواز لمجلووووش اإلدارة بعوووود إ ميعوووواد اإلسووووتحقا 
رونووووي أو بهبالغووووه بخاووووا  اإللكت عوووون اريوووو  البريوووود 

مسوووووجل بيووووو  السووووو م فوووووي موووووزاد علنوووووي أو سوووووو  
م للقووووووابا  األورا  الماليوووووة بحسووووو  األحووووووال وفقوووووا

تحووووددها الج ووووة المختبووووة، وتسووووتوفي الشووووركة التووووي 
موووون حبوووويلة البيوووو  المبووووال  المسووووتحقة ل ووووا وتوووورد 

فوووي حبووويلة كإ ا لوووم ت وبووواح  السووو م ، إلوووى البووواقي 
للشوووركة أن تسوووتوفي البيووو  للوفووواء ب ووو ل المبوووال  جووواز 
ومووو   لووو  يجووووز  البووواقي مووون جميووو  أمووووال المسووواهم.

للمسووواهم المتخلووو  عووون الووودف  إلوووى يووووم البيووو  دفووو  
م إلي ووووا المبووووروفا   القيمووووة المسووووتحقة عليووووه مقووووافا
التوووووي أنفقت وووووا الشوووووركة فوووووي هووووو ا الشووووو ن، وتلغوووووي 
م ألحكووووام هوووو ل المووووادة،  الشووووركة السوووو م المبيوووو  وفقووووا

م جديوووود ام يحموووول رقووووم السوووو م وتعاووووي المشووووتر  سوووو ما
الملغوووي وتةشووور فوووي سوووجل األسووو م بوقوووو  البيووو  مووو  

 بيان اسم المال  الجديد.
 

يلتووووزم المسوووواهم بوووودف  قيمووووة السوووو م فووووي 
المواعيوووووود المعينووووووة لوووووو ل  وإ ا تخلوووووو  
المسوووواهم عوووون دفعووووة قيمووووة السوووو م فووووي 
المواعيوووود المعينووووة لوووو ل  جوووواز لمجلووووش 
اإلدارة بعووووود إنووووو ار المسووووواهم بخاوووووا  

انوووه المببووو  فوووي سوووجل مسوووجل علوووى عنو
المسووواهمين بيووو  السووو م فوووي موووزاد علنوووي 
أو سووووووووو  األورا  الماليووووووووة بحسوووووووو  
األحووووال وفقوووا للقووووابا تحوووددها الج وووة 
المختبووووة، وموووو   لوووو  يجوووووز للمسوووواهم 
المتخلوووو  حتووووى اليوووووم المحوووودد للمزايوووودة 
ان يوووودف  القيمووووة المسووووتحقة عليووووه مقووووافا 
إلي وووووووا المبوووووووروفا  التوووووووي أنفقت وووووووا 

الشوووووووركة مووووووون  الشوووووووركة، وتسوووووووتوفي
حبوووويلة البيووووو  المبووووال  المسوووووتحقة ل وووووا 
وتووورد البووواقي لبووواح  السووو م ، فوووه ا لوووم 
تفوووي حبووويلة البيووو  للوفووواء ب ووو ل المبوووال  
جوووواز للشووووركة ان تسووووتوفي البوووواقي موووون 

 جمي  أموال المساهم.
م  وتلغوووي الشوووركة السووو م الووو   بيووو  وفقوووا
ألحكووووام هوووو ل المووووادة وتعاووووي المشووووتر  

الملغوووي  سووو ما جديووودا يحمووول رقوووم السووو م
وتةشووور بووو ل  فوووي سوووجل األسووو م بوقوووو  

 البيعم  بيان إسم المال  الجديد.
 

بي    (:9مادة )

األس م الغير مستوفاة  
 القيمة: 
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 إبدار األس م: (:10مادة )

تبوووودر ب قوووول  نو  يجوووووز أ إسووووميةتكووووون األسوووو م 
وإنموووا يجووووز أن تبووودر بووو على  اإلسوووميةمووون قيمت وووا 

مووون هووو ل القيموووة، وفوووي هووو ل الحالوووة األخيووورة يقوووا  
فووووور  القيموووووة فوووووي بنووووود مسوووووتقل قووووومن حقوووووو  
المسوووووواهمين و  يجوووووووز توزيع ووووووا ك ربووووووا  علووووووى 

ل للتجزئوووووة فوووووي المسووووواهمين ، والسووووو م غيووووور قابووووو
السوووووو م أشووووووخا   لوووووو ممواج ووووووة الشووووووركة فووووووه ا 

وجوووو  علووووي م أن يختوووواروا أحوووودهم لينووووو   متعووووددون
ن م فووووي اسووووتعمال الحقووووو  المتعلقووووة بووووه ويكووووون عوووو

هووووووة ء األشووووووخا  مسووووووةولين بالتقووووووامن عوووووون 
 ا لتزاما  الناشئة عن ملكية الس م.

تكون األس م اسومية و  يجووز ان تبودر باقول 
من قيمت ا األسمية وإنما يجوز ان تبدر باعلى 
من ه ل القيمة، وفي ه ل الحالة األخيرة يقوا  

قل قوومن حقووو  فوور  القيمووة فووي بنوود مسووت 
المسوواهمين و  يجوووز توزيع ووا ك ربووا  علووى 
المسوواهمين ، والسوو م غيوور قابوول للتجزئووة فووي 
مواج ووة الشووركة فووه ا تملوو  السوو م أشووخا  
عديدون وج  علي م أن يختاروا احودهم لينوو  
عن م في اسوتعمال الحقوو  المتعلقوة بوه ويكوون 
هووة ء األشووخا  مسووةولين بالتقووامن عوون 

 ئة عن ملكية الس م. ا لتزاما  الناش
 

إبدار   (: 10مادة )

 األس م: 
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 :األس م الممتازة: (11مادة )

م  يجووووز للجمعيوووة العاموووة غيووور العاديوووة للشوووركة وابقوووا
لألسووووش التووووي تقووووع ا الج ووووة المختبووووة  أن تبوووودر 
م ممتووووووازة أو أن تقوووووورر شووووووراءها أو تحويوووووول  أسوووووو ما
أسوووو م عاديووووة إلووووى أسوووو م ممتووووازة أو تحويوووول األسوووو م 

 12 إضافاااااة مااااادة 



3 
 

الممتووووازة إلووووى عاديووووة. و  تعاووووي األسوووو م الممتووووازة 
الحوووووو  فووووووي التبوووووووي  فووووووي الجمعيووووووا  العامووووووة 

مين. وترتوووو  هوووو ل األسوووو م ألبووووحاب ا الحوووو  للمسوووواه
فوووي الحبوووول علوووى نسوووبة أكبووور مووون أبوووحا  األسووو م 
العاديوووة مووون األربوووا  البوووافية للشوووركة بعووود تجنيوووو  

 "ا حتيااي النظامي

 

شوووووراء الشوووووركة ألسووووو م ا وبيع وووووا  (:12ماااااادة )

 :وارت ان ا

يجوووووز للشووووركة شووووراء أسوووو م ا العاديووووة أو الممتووووازة 
ب وووود  تخفوووويض رأسوووومال ا أو ا حتفوووواظ ب ووووا ك سوووو م 
خزينووووة، كمووووا يجوووووز للشووووركة بيوووو  أسوووو م الخزينووووة 
و أعلوووى مرحلووووة واحوووودة أو عووودة مراحوووول أو ارت ان ووووا 

تخبيبوووو ا لموووووظفي الشووووركة قوووومن برنووووام  أسوووو م 
المووووووظفين و لووووو  وفووووو  القووووووابا التوووووي تقوووووع ا 

بوووة وبعووود موافقوووة الجمعيوووة العاموووة غيووور الج وووة المخت 
العاديوووووة بنوووووواء علوووووى توبووووووية مجلووووووش اإلدارة. و  
يكوووون لألسووو م التوووي تشوووتري ا الشوووركة أبووووا  فوووي 

 ".جمعيا  المساهمين

 

 13 إضافاااااة مااااادة 

 تداول ا س م:(:13مادة )

  يجوز تداول األس م التي يكتت  ب ا المةسسون إ  بعد نشر 
 إبنويالقوائم المالية عون سونتين مواليتين   تقول كول من وا عون 

عشر ش رام من تاري  تحوول الشوركة، ويةشور علوى بوكو  
ه ل األس م بما يدل على نوع ا وتاري  تحول الشوركة والمودة 

فترة الحظر نقول  التي يمن  في ا تداول ا، وم   ل  يجوز خالل
م ألحكام بي  الحقو  من أحد المةسسوين إلوى  ملكية األس م وفقا
مةسش آخر أو من وربة أحد المةسسين فوي حالوة وفاتوه إلوى 
الغير ، أو في حالوة التنفيو  علوى أمووال المةسوش المعسور أو 
المفلش، على أن تكون أولوية امتال  تلو  األسو م للمةسسوين 

المووادة علووى مووا يكتتوو  بووه  اآلخوورين، وتسوور  أحكووام هوو ل
 المةسسون في حالة زيادة رأش المال قبل إنققاء مدة الحظر.

 

 يجووووز توووداول األسووو م التوووي يكتتووو  ب وووا 
المةسسون إ  بعود نشور القووائم الماليوة لسونتين 
ماليتين   تقل كل من ا عن ابني عشر ش رام من 
تووواري  تحوووول الشوووركة، ويةشووور علوووى هووو ل 

وع وا وتواري  تحوول البكو  بموا يودل علوى ن 
الشركة والمدة التي يمتن  في ا تداول ا، وم   ل  
يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األس م وفقوا 
ألحكام بي  الحقو  من احد الشركاء إلى شوري  
آخر أو من وربة أحد الشوركاء فوي حالوة وفاتوه 
إلووى الغيوور ، أو فووي حالووة التنفيوو  علووى أموووال 

علووى أن تكووون الشووري  المعسوور أو المفلووش، 
أولوية امتال  تلو  األسو م للشوركاء اآلخورين، 
وتسوور  أحكووام هوو ل المووادةعلى مووا يكتتوو  بووه 
الشركاء في حالة زيادة رأش المال قبل إنققواء 

 مدة الحظر.

تداول  (:11مادة )

 ا س م: 
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 :سجل المساهمين:(14مادة )

م ألحكام   السو  المالية ولوائحوه نظام  تتداول أس م الشركة وفقا
 التنفي ية.

تتداول أس م الشركة بالقيد في سجل المسواهمين 
ال   تعدل الشركة او تتعاقد على إعدادهالشوركة 
والوو   يتقوومن أسووماء المسوواهميين وجنسوويات م 
ومحوووال إقوووامت م وعنووواوين م وم ووون م وأرقوووام 

من وا ويةشور ب و ا القيود األس م والقدر المدفو   
على الس م و  يعتد بنقل ملكيوة السو م األسومي 
في مواج ة الشركة او الغير إ  من تاري  القيود 

 في السجل الم كور. 
تبدر الشركة ش ادا  األس م بحيث تكون  ا  
م علي ا مون رئويش مجلوش  أرقام متسلسلة وموقعا
إدارة الشوووركة أو مووون يفوقوووه مووون أعقووواء 

بخواتم الشوركة ويتقومن السو م   المجلش وتخوتم
علووى األخوو ، رقووم وتوواري  القوورار الوووزار  
البووادر بووالترخي  بت سوويش الشووركة ورقووم 
وتاري  القرار الوزار  بوهعالن ت سويش شوركة 
وقيمة رأش المال وعدد األسو م المووز  علي وا 
وقيمووة السوو م ا سوومية والمبووال  الموودفو  من ووا 

سجل  (: 12مادة )

 المساهمين:
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ي وغرض الشركة باختبوار ومركزهوا الرئيسو
ومدت ا ويج  أن يكوون لألسو م كوبونوا   ا  
أرقام متسلسلة ومشتملة على رقم الس م المرفقة 

 به.
 

 زيادة رأش المال(:15مادة )

ن تقوورر زيووادة رأش مووال أللجمعيووة العامووة غيوور العاديووة  -1
ش المال قد دف  كامال و  يشوترا أالشركة، بشرا ان يكون ر

أن يكووون رأش المووال قوود دفوو  ب كملووه إ ا كووان الجووزء غيوور 
المال يعود إلى أس م بدر  مقابل تحويول   أشرالمدفو  من  

أدوا  دين أو بكو  تمويلية إلوى أسو م ولوم تنتوه بعود المودة 
 المقررة لتحويل ا إلى أس م.

وال أن تخب  للجمعية العامة غير العادية في جمي  األح  -2
األس م المبدرة عند زيادة رأش المال أو جزءام من ا للعاملين 
في الشركة والشركا  التابعة أو بعق ا أو أ  مون  لو . و  
يجوز للمساهمين ممارسة ح  األولويوة عنود إبودار الشوركة 

 لألس م المخببة للعاملين.
 
للمساهم المال  للس م وق  بودور قورار الجمعيوة العاموة   -3
ة فووي ر العاديووة بالموافقووة علووى زيووادة رأش المووال األولويووغيوو
كتتا  باألس م الجديدة التوي تبودر مقابول حبو  نقديوة، ا 

ويبل  هة ء ب ولويت م بالنشور فوي جريودة يوميوة أو بوهبالغ م 
بواساة البريد المسجل عن قرار زيوادة رأش الموال وشوروا 

 ا كتتا  ومدته وتاري  بدايته وانت ائه.
وية يح  للجمعية العامة غير العادية وق  العمل بح  األول  -4

كتتووا  بزيووادة رأش المووال مقابوول حبوو  للمسوواهمين فووي ا 
نقدية أو إعااء األولويوة لغيور المسواهمين فوي الحوا   التوي 

 تراها مناسبة لمبلحة الشركة.
يح  للمساهم بي  ح  األولوية أو التنازل عنه خالل المودة   -5

رار الجمعيوة العاموة بالموافقوة علوى زيوادة من وق  بدور قو
خر يوم لالكتتا  في األس م الجديدة المرتباة آرأش المال إلى  

م للقوابا التي تقع ا   .الج ة المختبةب  ل الحقو ، وفقا
  أعوالل ،تووز  األسو م 4ي الفقورة كفوم  مراعاة ما ورد    -6

 الجديدة علوى حملوة حقوو  األولويوة الو ين البووا ا كتتوا  ،
يملكونه من حقو  أولوية من إجمالي حقو  األولوية   بنسبة ما
ن زيادة رأش المال بشرا أ  يتجواوز موا يحبولون عالناتجة  

عليه ما البول من األس م الجديدة، ويوز  البواقي مون ا سو م 
الجديوودة علووى حملووة حقووو  ا ولويووة الوو ين البووو أكبوور موون 

أولويوة مون إجموالي نبيب م ، بنسوبة موا يملكونوه مون حقوو   
حقووو  ا ولويووة الناتجووة موون زيووادة رأش المووال ، بشوورا أ  
يتجوواوز مايحبوولون عليووه موواالبول موون األسوو م الجديوودة ، 

لوم تقورر الجمعيوة  ويار  ماتبقى من األس م علوى الغيور، موا
العامة غير العاديوة أو يون  نظوام السوو  الماليوة علوى غيور 

  ل .
 

يوة ان تقورر زيوادة .للجمعية العاموة غيور العاد1
رأش مال الشركة، بشرا ان يكون راش الموال 
قد دف  كامال و  يشوترا أن يكوون رأش الموال 
قد دف  ب كمله إ ا كان الجزء غيور المودفو  مون 
أش المال يعود إلى أس م بدر  مقابل تحويول 
أدوا  ديون أو بووكو  تمويليووة إلوى أسوو م ولووم 

 س م.تنته بعد المدة المقررة لتحويل ا إلى أ
.للجمعية العامة غير العادية في جمي  األحوال 2

أن تخب  األس م المبودرة عنود زيوادة رأش 
المووال أو جوووزءام من وووا للعوواملين فوووي الشوووركة 
والشووركا  التابعووة أو بعقوو ا أو أ  موون  لوو . 
و  يجوز للمساهمين ممارسة ح  األولوية عند 

 إبدار الشركة لألس م المخببة للعاملين.
المالوو  للسوو م وقوو  بوودور قوورار .للمسوواهم 3

الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة 
رأش الموووال األولويوووة فوووي األكتتوووا  باألسووو م 
الجديدة التي تبدر مقابل حب  نقدية، ويبلو  
هووة ء بوو ولويت م بالنشوور فووي جريوودة يوميووة أو 
بووهبالغ م بواسوواة البريوود المسووجل عوون قوورار 

 كتتووا  ومدتووه زيووادة رأش المووال وشووروا ا
 وتاري  بدايته وانت ائه. 

.يح  للجمعية العامة غير العادية وق  العمول 4
بح  األولويوة للمسواهمين فوي األكتتوا  بزيوادة 
رأش المووال مقابوول حبوو  نقديووة أو إعاوواء 
األولوية لغير المساهمين في الحا   التي تراها 

 مناسبة لمبلحة الشركة. 
ة أو التنووازل .يحو  للمسوواهم بيوو  حوو  األولويوو5

عنه خالل المدة من وق  بدور قرار الجمعيوة 
العامة بالموافقة على زيادة رأش المال إلى أخر 
يوم لالكتتا  في األس م الجديدة المرتباوة ب و ل 
م للقوووابا التووي تقووع ا الج ووة  الحقووو ، وفقووا

 المختبة .
  أعووالل 4.موو  مراعوواة مووا ورد قووي الفقوورة ك6

حملوووة حقوووو  ،توووز  األسووو م الجديووودة علووى 
األولوية ال ين البوا ا كتتا  ، بنسبة مايملكونه 
من حقو  أولويوة مون إجموالي حقوو  األولويوة 
الناتجة من زيادة رأش المال بشورا أ  يتجواوز 
ما يحبلون عليه ما البول من األس م الجديودة، 
ويوز  البواقي مون ا سو م الجديودة علوى حملوة 

نبويب م ، حقو  ا ولوية ال ين البو أكبور مون  
بنسبة ما يملكونه من حقو  أولوية مون إجموالي 
حقو  ا ولوية الناتجة من زيوادة رأش الموال ، 
بشرا أ  يتجاوز مايحبلون عليه ماالبول مون 
األسوو م الجديوودة ، وياوور  موواتبقى موون األسوو م 
علووى الغيوور، مووالم تقوورر الجمعيووة العامووة غيوور 
 العادية أو ين  نظام السو  الماليوة علوى غيور

  ل .
 

زيادة  (:13مادة )

 رأش المال 
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للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأش المال إ ا -1
زاد علووى حاجووة الشووركة أو إ ا منيوو  بخسووائر. ويجوووز فووي 
الحالة ا خيرة وحدها تخفويض رأش الموال إلوى موادون الحود 
المنبوو  عليووه فووي المووادة كالرابعووة والخمسووين  موون نظووام 
 الشووركا . و  يبوودر قوورار التخفوويض إ  بعوود تووالوة تقريوور
خووا  يعوودل مراجوو  الحسووابا  عوون األسووبا  الموجبووة لووه 
واإللتزاما  التي على الشوركة وعون أبور التخفويض فوي هو ل 

 ا لتزاما .
وإ ا كوووووان تخفووووويض رأش الموووووال نتيجوووووة زيادتوووووه  -2

علووووى حاجووووة الشووووركة، وجبوووو  دعوووووة الوووودائنين إلووووى 
م   60ك إبووووداء إعتراقووووات م عليووووه خووووالل سووووتين يومووووا

فووويض فوووي جريووودة يوميوووة مووون تووواري  نشووور قووورار التخ
تووووووز  فوووووي المناقوووووة التوووووي في وووووا مركوووووز الشوووووركة 
الوووورئيش. فووووهن إعتوووورض أحوووود الوووودائنين وقوووودم إلووووى 

فووووي الميعوووواد الموووو كور ، وجوووو   هالشووووركة مسووووتندات 
إ ا كوووان حوووا  أو دينوووه  إليوووهعلوووى الشوووركة أن توووةد  

م للوفاء به إ ا كان أجال. م كافيا  أن تقدم له قمانا

تخفيض رأش المال إ ا زاد على حاجة الشوركة 
أو إ ا مني  بخسائر. ويجوز في الحالة ا خيرة 
وحوودها تخفوويض رأش المووال إلووى مووادون الحوود 
المنبو  عليه في المادة كالرابعة والخمسين  
من نظام الشركا . و  يبدر قورار التخفويض 
إ  بعووود توووالوة تقريووور خوووا  يعووودل مراجووو  

سووابا  عوون األسووبا  الموجبووة لووه وعوون الح
ا لتزاموووا  التوووي علوووى الشوووركة وعووون أبووور 

 التخفيض في ه ل ا لتزاما .
وإ ا كان تخفيض رأش المال نتيجة زيادته على 
حاجة الشركة، وجب  دعوة الودائنين إلوى إبوداء 
اعتراقات م عليه خالل سوتين يوموا مون تواري  
ي نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توز  فو

المناقة التي في ا مركوز الشوركة الورئيش. فوهن 
اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستندا  
في الميعواد المو كور ، وجو  علوى الشوركة أن 
تووةد  إليووه دينووه إ ا كووان حووا  أو أن تقوودم لووه 

م للوفاء به إ ا كان أجال.  م كافيا  قمانا
 

 رأش المال: 

 

 إدارة الشركة:(: 17مادة )

  5يتوووووولى إدارة الشوووووركة مجلوووووش إدارة مةلووووو  مووووونك
خمسووووة أعقوووواء تنتخووووب م الجمعيووووة العامووووة العاديووووة 

و لووو   للمسووواهمين لمووودة   تزيووود عووون بوووالث سووونوا 
 .باتبا  أسلو  التبوي  التراكمي

 

يتوووووووولى إدارة الشوووووووركة مجلوووووووش إدارة 
  خمسوووة أعقووواء تنتخوووب م 5مةلووو  مووونك

العاديووووووة للمسوووووواهمين الجمعيووووووة العامووووووة 
 لمدة   تزيد عن بالث سنوا .

إدارة   (: 15مادة )

 الشركة: 
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 انت اء عقوية المجلش:(:18مادة )

عقووووو مجلووووش اإلدارة فووووي الحووووا   تنت ووووي عقوووووية 
 التالية:
 بانت اء مدته. -1
 بهستقالة العقو أو وفاته.  -2
ا ا ببوووو  لمجلووووش اإلدارة أن العقووووو قوووود أخوووول  -3

بمبووووولحة الشوووووركة بواجباتوووووه باريقوووووة تقووووور 
بشووووورا أن يقتووووورن  لووووو  بموافقوووووة الجمعيوووووة 
العامووووة العاديووووة علووووى توبووووية مجلووووش اإلدارة 

 في ه ا الش ن.
م  -4 إ ا أبووووووبح غيوووووور بووووووالح للعقوووووووية وفقووووووا

ألحكووووام أ  نظووووام أو تعليمووووا  سووووارية ونافوووو ة 
 في المملكة العربية السعودية.

بشووووو ر إفالسوووووه أو إعسوووووارل أو قووووودم إ ا حكوووووم  -5
م للتسووووية مووو  دا ئنيوووه، أو توقووو  عووون دفووو  البوووا

 ديونه.
 إ ا أببح  قوال العقلية غير سليمة. -6
إ ا حكوووم بهدانتوووه فوووي جريموووة غووو ، أو جريموووة  -7

 مخلة باألمانة واألخال  أو أدين بالتزوير.
فووووووي حووووووال تغيوووووو  عوووووون حقووووووور بالبووووووة  -8

إجتماعوووووووا  متتاليوووووووة للمجلوووووووش دون عووووووو ر 
مشووووورو ، ويبووووودر القووووورار مووووون الجمعيوووووة 

وبووووية مجلووووش العامووووة العاديووووة بنوووواءم علووووى ت 
 اإلدارة.

ومووو   لووو  يجووووز للجمعيوووة العاموووة العاديوووة فوووي 
كووووول وقووووو  عوووووزل جميووووو  أعقووووواء مجلوووووش 
ا دارة أو بعقووووو م و لووووو  دون إخوووووالل بحووووو  
العقوووووو المعوووووزول تجوووووال الشوووووركة بالماالبوووووة 
بووووووالتعويض إ ا وقوووووو  العووووووزل لسووووووب  غيوووووور 

تنت ووووي عقوووووية المجلووووش بانت وووواء مدتووووه 
م  أو بانت وووواء بووووالحية العقووووو ل ووووا وفقووووا
أل  نظووووووام أو تعليمووووووا  سووووووارية فووووووي 
المملكوووووة، ومووووو   لووووو  يجووووووز للجمعيوووووة 
العامووووة العاديووووة فووووي كوووول وقوووو  عووووزل 
أو جميوووووووو  أعقوووووووواء مجلووووووووش ا دارة 

بعقوووووو م و لوووووو  دون إخووووووالل بحوووووو  
العقوووووووو المعوووووووزول تجوووووووال الشوووووووركة 
بالماالبوووووة بوووووالتعويض إ ا وقووووو  العوووووزل 

 لسب  غير مقبول أو 
فوووي وقووو  غيووور مناسووو  ولعقوووو مجلوووش 
ا دارة أن يعتوووووووزل بشووووووورا أن يكوووووووون 
 لووووو  فوووووي وقووووو  مناسووووو  وإ  كوووووان 

 مسئو م قبل الشركة عما 
 يترت  على ا عتزال من أقرار. 

 

انت اء  (:16)مادة 

 عقوية المجلش: 
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مقبووووول أو فووووي وقوووو  غيوووور مناسوووو  ولعقووووو 
مجلوووووش ا دارة أن يعتوووووزل بشووووورا أن يكوووووون 
 لووو  فوووي وقووو  مناسووو  وإ  كوووان مسوووئو م قبووول 
الشووووركة عمووووا يترتوووو  علووووى ا عتووووزال موووون 

 .أقرار

 المركز الشاغر في المجلش:  (:19مادة )

ا ا شووووغر مركووووز أحوووود أعقوووواء مجلووووش ا دارة كووووان 
مةقتوووووا فوووووي المركوووووز  ام للمجلوووووش أن يعوووووين عقوووووو

الشوووواغر علووووى ان يكووووون مموووون تتوووووافر فووووي م الخبوووورة 
والكفايوووووة ويجووووو  أن تبلووووو  بووووو ل  الووووووزارة وكووووو ل  

أيوووام عمووول مووون  هيئوووة السوووو  الماليوووة خوووالل خمسوووة
توووواري  التعيووووين وأن يعوووورض التعيووووين علووووى الجمعيووووة 
العاموووووة العاديوووووة فوووووي أول اجتموووووا   ل وووووا ويكمووووول 
العقوووو الجديووود مووودة سوووولفه وإ ا لوووم تتووووافر الشووووروا 

عوووودد  الالزمووووة  نعقوووواد مجلووووش ا دارة بسووووب  نقوووو 
اعقووووائه عوووون الحوووود ا دنووووى المنبووووو  عليووووه فووووي 

قيووووة نظووووام الشووووركا  أو هوووو ا النظووووام وجوووو  علووووى ب 
ا عقوووواء دعوووووة الجمعيووووة العامووووة العاديووووة لالنعقوووواد 

م  نتخوووا  العووودد الوووالزم مووون  سوووتين  60كخوووالل  يوموووا
 ا عقاء.

 

ا ا شووووغر مركووووز أحوووود أعقوووواء مجلووووش 
ا دارة كووووان للمجلووووش أن يعووووين عقوووووام 
م فووووي المركووووز الشوووواغر علووووى ان  مةقتووووا
يكووووووون مموووووون تتوووووووافر فووووووي م الخبوووووورة 

الووووزارة والكفايوووة ويجووو  أن تبلووو  بووو ل  
وكووووو ل  هيئوووووة السوووووو  الماليوووووة خوووووالل 
خمسووووة أيووووام عموووول موووون توووواري  التعيووووين 
وأن يعووووورض التعيوووووين علوووووى الجمعيوووووة 
العامووووة العاديووووة فووووي أول اجتمووووا   ل ووووا 
ويكموووول العقووووو الجديوووود موووودة سوووولفه وإ ا 
لووووم تتوووووافر الشووووروا الالزمووووة  نعقوووواد 
مجلووووووش ا دارة بسووووووب  نقوووووو  عوووووودد 
أعقوووائه عووون الحوووود ا دنوووى المنبووووو  

يوووه فوووي نظوووام الشوووركا  أو هووو ا النظوووام عل
وجووووو  علوووووى بقيوووووة ا عقووووواء دعووووووة 
الجمعيووووة العامووووة العاديووووة لالنعقوووواد خووووالل 
م  نتخوووا  العووودد الوووالزم مووون  سوووتين يوموووا

 ا عقاء.
 

المركز   (: 17مادة )

 الشاغر في المجلش: 
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 بالحيا  مجلش اإلدارة(:20مادة )

المقووووووررة للجمعيووووووة  ختبابووووووا اإلموووووو  مراعوووووواة 
العامووووووة يكووووووون لمجلووووووش اإلدارة أوسوووووو  السوووووولاا  
والبوووووالحيا  فوووووي إدارة الشوووووركة واإلشووووورا  علوووووى 
أعمال ووووووا وأموال ووووووا وتبووووووري  أمورهووووووا ورسووووووم 
السياسوووة العاموووة التوووي تسوووير علي وووا لتحقيووو  الغووورض 

، وللمجلوووش فوووي سوووبيل القيوووام الووو   قامووو  مووون أجلوووه
يل بواجباتووووه حوووو  القيووووام بمووووا يلووووي و لوووو  علووووى سووووب 

 المبال   الحبر:
وإقوووورار أحكووووام وقوووو   ئحووووة داخليووووة ألعمالووووه  -1

 حوكمة الشركة. ئحة 
إبوووورام جميوووو  العقووووود واإلتفاقيووووا ، بمووووا فووووي  لوووو  -2

دون حبوووووور عقووووووود الشووووووراء والبيوووووو  واإليجووووووار 
واإلسوووووتئجار والوكوووووا   واإلمتيووووواز ، وغيرهوووووا مووووون 
المسووووووتندا  والمعووووووامال  والبووووووفقا  نيابووووووة عوووووون 

 والدخول في المناقبا  نيابةم عن ا.الشركة 
التوقيووووو  عووووون الشوووووركة علوووووى عقوووووود ت سووووويش  -3

الشووووووووركا  والتعووووووووديال  والمالحوووووووو  وقوووووووورارا  
الشوووووركاء فوووووي الشوووووركا  المشووووواركة ب وووووا الشوووووركة 
داخوووول وخووووارب المملكووووة وزيووووادة رأش مال ووووا ودفوووو  

الم شوووووو ادا  التسووووووجيل ومتابعووووووة الرسوووووووم واسووووووت 
وشووووووراء ا  دمج ووووووا وتحويل ووووووا وتبووووووفيت ا إجووووووراء

الحبوووو  واألسوووو م وبيع ووووا والتنووووازل عن ووووا سووووواء 
م من ووووووا واإلعووووووالن فووووووي إ م أو جزئيووووووا ن كووووووان كليووووووا

البوووووووح  الرسووووووومية ومقابلوووووووة جميووووووو  الج وووووووا  
 الحكومية والتوقي  على كل مايلزم مما تقدم.

فووووتح وإدارة وتشووووغيل وإغووووال  الحسووووابا  البنكيووووة  -4
والحبووووووول علووووووى القووووووروض وغيوووووور  لوووووو  موووووون 

يوووووة أل  مووووودة بموووووا فوووووي  لووووو  التسووووو يال  ا ئتمان 
القوووروض التوووي تتجووواوز مووودت ا بوووالث سووونوا  و لووو  

مووووو  مراعووووواة ا ختبابوووووا  المقوووووررة 
للجمعيووووة العامووووة يكووووون لمجلووووش اإلدارة 
أوسوووووو  السوووووولاا  والبووووووالحيا  فووووووي 
إدارة الشوووووووووركة واإلشووووووووورا  علوووووووووى 
أعمال وووووا وأموال وووووا وتبوووووري  أمورهوووووا 

سوووووير ورسوووووم السياسوووووة العاموووووة التوووووي ت 
علي وووا لتحقيووو  الغووورض الووو   قامووو  مووون 
أجلوووه ولوووه فوووي سوووبيل  لووو  ببوووفة خابوووة 

 وبدون تحديد.
 وق   ئحة داخلية ألعماله. -أ
تفاقيوووووا ، إبووووورام جميووووو  العقوووووود وا - 

بموووا فوووي  لووو  دون حبووور عقوووود الشوووراء 
والبيوووووووووو  واإليجووووووووووار واإلسووووووووووتئجار 
والوكوووووا   وا متيووووواز ، وغيرهوووووا مووووون 

والمعوووووووامال  والبوووووووفقا  المسوووووووتندا  
نيابوووووة عووووون الشوووووركة والووووودخول فوووووي 

 المناقبا  نيابة عن ا.
التوقيوووو  عوووون الشووووركة علووووى عقووووود  - 

ت سووووووووويش الشوووووووووركا  والتعوووووووووديال  
والمالحوووووو  وقوووووورارا  الشووووووركاء فووووووي 
الشوووركا  المشووواركة ب وووا الشوووركة داخووول 
وخوووووارب المملكوووووة وزيوووووادة رأش مال وووووا 
ودفووووووو  الرسووووووووم واسوووووووتالم شووووووو ادا  

عووووووة إجرائووووووا  دمج ووووووا التسووووووجيل ومتاب 
وتحويل ووووا وتبووووفيت ا وشووووراء الحبوووو  
واألسوووو م وبيع ووووا والتنووووازل عن ووووا سووووواء 
م من ووووا واإلعووووالن  م أو جزئيووووا أن كووووان كليووووا
فووووي البووووح  الرسوووومية ومقابلووووة جميوووو  
الج ووووا  الحكوميووووة والتوقيوووو  علووووى كوووول 

 مايلزم مما تقدم.

بالحيا  : 18مادة

 مجلش اإلدارة
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موووووون بوووووونادي  ومةسسووووووا  التمويوووووول الحكووووووومي 
والبنووووووو  التجاريووووووة والبيووووووو  الماليووووووة وشووووووركا  
ا ئتمووووووان وأ  ج ووووووة ائتمانيووووووة أخوووووور ، وإبوووووودار 
القوووووومانا  والكفووووووا   لبووووووالح أ  ج ووووووة كانوووووو  
عنوووودما يوووور  وفقووووا لتقووووديرل المحووووض أن  لوووو  يخوووودم 

لحة الشووووركة، وتحريوووور سووووندا  ألموووور وغيوووور مبوووو
 لووووووو  مووووووون األورا  التجاريوووووووة والقيوووووووام بكافوووووووة 
المعوووووامال  وإبوووووورام كافوووووة ا تفاقيووووووا  والبووووووفقا  
المبوووووورفية إ  أنووووووه فووووووي حالووووووة عقوووووود القووووووروض 
التجاريووووة التووووي تجوووواوز آجال ووووا بالبووووة سوووونوا  يلووووزم 

 مراعاة الشروا التالية:
أن يحووووودد مجلوووووش اإلدارة فوووووي قووووورارال أوجوووووه  . أ

 تخدام القرض وكيفية سدادل.اس
أن يراعوووووي فوووووي شوووووروا القووووورض والقووووومانا   .  

اإلقووووووورار بالشوووووووركة  مالمقدموووووووة لوووووووه عووووووود
 ومساهمي ا والقمانا  العامة للدائنين.

إبووووورام عقوووووود البيووووو  والشوووووراء وعقوووووود اإليجوووووار  -5
والقيوووووام نيابوووووة عووووون الشوووووركة بشوووووراء األراقوووووي 
والعقووووووارا  وغيرهووووووا موووووون ممتلكووووووا  األبووووووول 

ولووووة وغيوووور المنقولووووة الالزمووووة لتحقيوووو  واألموووووال المنق
أغووووراض الشووووركة وبيوووو  تلوووو  المنقووووو   واإلفوووورا  
والت مووووي  والوووورهن وفوووو  الوووورهن أل  موووون أمووووال  
الشووووركة لوووود  المحوووواكم وكتووووا  العوووودل وقبووووول البيوووو  
وتحديوووود الووووبمن واإلقوووورار بقبقووووه علووووى أنووووه فيمووووا 
يتعلووووو  ببيووووو  عقوووووارا  الشوووووركة يجووووو  أن يتقووووومن 

بيوووووووووا  قووووووووورارل محقووووووووور مجلوووووووووش اإلدارة وحي 
 بالتبر  مراعاة الشروا التالية:

.أن يحووووودد المجلوووووش فوووووي قووووورار البيووووو  األسوووووبا  أ
 والمبررا  له.

م    لبمن المبل. . أن يكون البي  مقاربا
. أن يكووووون البيوووو  حاقوووورام إ  فووووي الحووووا   التووووي ب

 يقدرها المجلش وبقمانا  كافية.
.أ  يترتووووو  علوووووى  لووووو  التبووووور  توقووووو  بعوووووض د

 و تحميل ا بالتزاما  أخر .أنشاة الشركة أ
 
حوووووو  البوووووولح والتنووووووازل والتعاقوووووود وا لتووووووزام  -6

وا رتبووووواا وتحبووووويل ديوووووون الشوووووركة أو الشوووووركا  
  التابعة وقبول البلح والتحكيم.

علوووووى  لمجلوووووش اإلدارة بنووووواءم  رأموووووين سوووووتعيوووووين  -7
 اقترا  رئيش مجلش اإلدارة.

الموافقووووووة علووووووى اللوووووووائح الداخليووووووة والماليووووووة  -8
والفنيوووووة للشوووووركة والسياسوووووا  واللووووووائح  واإلداريوووووة

 الخابة بالعاملين في ا.
تعيوووووين المسوووووئولين عووووون إدارة الشوووووركة مووووون  و   -9

الخبووووورة والكفووووواءة حسوووووبما يووووورال المجلوووووش وتحديووووود 
واجبووووات م ومكافوووو ت م وتعيووووين رئوووويش تنفيوووو   للشووووركة 

وتعووووووووديل إختبابوووووووواته وبووووووووالحياته وتحديوووووووود 
م ومكافآتوووووه وواجباتوووووه  تعيوووووين  ولمجلوووووش اإلدارة أيقوووووا

 نائ  أو أكبر للرئيش التنفي   للشركة.
تفووووووووويض المسووووووووئولين عوووووووون إدارة الشووووووووركة  -10

سوووم الشوووركة فوووي حووودود القواعووود اببوووالحية التوقيووو  ب 
 التي يقع ا مجلش اإلدارة.

المجلووووش تشووووكيل اللجووووان وتخويل ووووا مووووا يوووورال  -11
مالئموووا مووون البوووالحيا  والتنسوووي  بوووين هووو ل اللجوووان 
و لووو  ب ووود  سووورعة البووو  فوووي األموووور التوووي تعووورض 

 
فووووووووتح وإدارة وتشووووووووغيل وإغووووووووال   -ث

الحسووووووابا  البنكيووووووة والحبووووووول علووووووى 
لقووووروض وغيوووور  لوووو  موووون التسوووو يال  ا

ا ئتمانيوووووة أل  مووووودة بموووووا فوووووي  لووووو  
القووووروض التووووي تتجوووواوز موووودت ا بووووالث 
سووونوا  و لووو  مووون بووونادي  ومةسسوووا  
التمويووووول الحكوووووومي والبنوووووو  التجاريوووووة 
والبيوووووو  الماليوووووة وشوووووركا  ا ئتموووووان 
وأ  ج وووووة ائتمانيوووووة أخووووور ، وإبووووودار 
القوووومانا  والكفووووا   لبووووالح أ  ج ووووة 

ر  وفقووووووا لتقووووووديرل كانوووووو  عنوووووودما يوووووو
المحوووووووض أن  لووووووو  يخووووووودم مبووووووولحة 
الشوووركة، وتحريووور سووووندا  ألمووور وغيوووور 
 لوووووو  موووووون األورا  التجاريووووووة والقيووووووام 
بكافوووووووة المعوووووووامال  وإبووووووورام كافوووووووة 
ا تفاقيووووووا  والبووووووفقا  المبوووووورفية إ  
أنوووه فوووي حالوووة عقووود القوووروض التجاريوووة 
التوووي تجووواوز آجال وووا بالبوووة سووونوا  يلوووزم 

 مراعاة الشروا التالية:
أن يحوووودد مجلووووش اإلدارة فووووي قوووورارال -1

 أوجه استخدام القرض وكيفية سدادل.
 
أن يراعووووووي فووووووي شووووووروا القوووووورض -2

والقوووومانا  المقدمووووة لووووه عوووود اإلقوووورار 
بالشووووووووركة ومسوووووووواهمي ا والقوووووووومانا  

 العامة للدائنين.
 
إبوووورام عقووووود البيوووو  والشووووراء وعقووووود  -ب

اإليجوووووار والقيوووووام نيابوووووة عووووون الشوووووركة 
را  وغيرهووووا بشووووراء األراقووووي والعقووووا

موووووون ممتلكووووووا  األبووووووول واألموووووووال 
المنقولووووووة وغيوووووور المنقولووووووة الالزمووووووة 
لتحقيوووو  أغووووراض الشووووركة وبيوووو  تلوووو  
المنقوووووووووو   واإلفووووووووورا  والت موووووووووي  
والوووورهن وفوووو  الوووورهن أل  موووون أمووووال  
الشووووركة لوووود  المحوووواكم وكتووووا  العوووودل 
وقبووووول البيوووو  وتحديوووود الووووبمن واإلقوووورار 
بقبقووووه علووووى أنووووه فيمووووا يتعلوووو  ببيوووو  

  الشوووووركة يجووووو  أن يتقووووومن عقوووووارا
محقوووووووور مجلووووووووش اإلدارة وحيبيووووووووا  
قووووورارل بالتبووووور  مراعووووواة الشوووووروا 

 التالية:
.أن يحوووودد المجلووووش فووووي قوووورار البيوووو  1

 األسبا  والمبررا  له.
 . أن يكون البي  مقاربا لبمن المبل.2
. أن يكووووووون البيوووووو  حاقوووووورام إ  فووووووي 3

الحوووووووا   التوووووووي يقووووووودرها المجلوووووووش 
 وبقمانا  كافية.

رتوووووو  علووووووى  لوووووو  التبوووووور  .أ  يت 4
توقوووووو  بعووووووض أنشوووووواة الشووووووركة أو 

 تحميل ا بالتزاما  أخر .
تعيوووووووين سوووووووكرتير لمجلوووووووش اإلدارة  - 

بنووووواءا علوووووى اقتووووورا  رئووووويش مجلوووووش 
 اإلدارة.
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 علي ا.
التوووووو مين علووووووى ممتلكووووووا  الشووووووركة البابتووووووة  -12

 والمنقولة.
الموافقووووة علووووى إقامووووة شووووركا  تابعووووة وفوووورو   -13

ومكاتوووووووو  وتوووووووووكيال  للشووووووووركة وا شووووووووتراكا  
 والمساهمة في أ  من الشركا .

إقوووورار خاووووة عموووول الشووووركة والموافقووووة علووووى  -14
 خاا ا التشغيلية وميزانيت ا الرأسمالية.

ويكووووون لمجلووووش إدارة الشووووركة وفووووي الحووووا    -15
بوووراء  موووة موووديني الشوووركة مووون إالتوووي يقووودرها حووو  

م لموووووا يحقووووو  مبووووولحت ا علوووووى أن  التزاموووووات م ابقوووووا
يتقووووومن محقووووور مجلوووووش اإلدارة وحيبيوووووا  قووووورارل 

 ة:ومراعاة الشروا التالي 
.أن يكووووون اإلبووووراء بعوووود مقووووي سوووونة كاملووووة علووووى أ

 نشة الدين كحد أدنى.
.أن يكوووون اإلبوووراء لمبلووو  محووودد كحووود أقبوووى لكووول  

 عام للمدين الواحد.
.اإلبووووووراء حوووووو  للمجلووووووش  يجوووووووز التفووووووويض أو ب

 التوكيل فيه.
سوووم الشوووركة والقبوووول االووو  القوووروض البنكيوووة ب  -16

ا بشوووووروا ا وأحكام وووووا وأسوووووعارها وتوقيووووو  عقودهووووو
سوووووتالم اونما ج وووووا وتع ووووودات ا وجوووووداول سووووودادها و

القووووووورض والتبووووووور  فيوووووووه وتقوووووووديم القووووووومانا  
م الكفووووالء والتقووووامن مع ووووم والوووو  والكفووووا   وتقوووودي 

سوووووم اعتموووووادا  ب عفووووواء مووووون القوووووروض وفوووووتح اإلاإل
الشوووووووركة وتمديووووووودها والتقووووووودم والموافقوووووووة علوووووووى 
القوووووروض والتسووووو يال  المبووووورفية بكافوووووة أنواع وووووا 

والمبووووووار  وبوووووونادي   والوووووورهن لوووووود  البنووووووو 
اإلقوووووراض العاموووووة والج وووووا  التمويليوووووة وشوووووركا  

سووووتبمار المحليووووة والدوليووووة وتحريوووور سووووندا  ألموووور اإل
واألورا  الماليوووووة األخووووور  كموووووا يجووووووز ل وووووم عقووووود 
القوووووروض والتموووووويال  والتسوووووو يال  الماليوووووة موووووو  
بوووووونادي  ومةسسووووووا  التمويوووووول الحكووووووومي م مووووووا 

وعقووووود بلغوووو  موووودت ا وعقووووود المرابحووووة اإلسووووالمية 
تفاقيوووووا  المتعلقوووووة بمنتجوووووا  الخزينوووووة الحوالوووووة واإل

ةسسوووا  التمويووول مولوووه عقووود القوووروض مووو  البنوووو  و
جال وووا ن ايوووة مووودة آالماليوووة التجاريوووة التوووي   تتجووواوز 

سووووتالم القوووورض والتنووووازل عنووووه والوووو  إالشووووركة و
عفووووواء منوووووه والووووو  عووووودم وجوووووود إ  التزاموووووا  اإل

ماديوووووة وتسوووووديد القووووورض ككموووووا يحووووو  لوووووه وفقوووووا 
بووووالحيا  الممنوحووووة لووووه تفووووويض أو توكيوووول الغيوووور لل

 ب ا .
ولمجلووووووش اإلدارة كافوووووووة البووووووالحيا  والسووووووولاا  
أعووووالل ويحوووو  لمجلووووش اإلدارة بوووو ن يع وووود بوووو   موووون 
بووووووالحياته إلووووووى العقووووووو المنتوووووود ، أو الوووووورئيش 
التنفيوووو  ، أو أ  عقووووو فووووي مجلووووش اإلدارة، أو إلووووى 
أ  موووون الموووووظفين أو العوووواملين فووووي الشووووركة، ويحوووو  

لوووووش أن يفووووووض أو يوكووووول أ  شوووووخ  آخوووووور للمج
هوووووا بسووووولاة أو سووووولاا  محوووووددة للمووووودة التوووووي يرا

 المجلش مناسبة.

 
الموافقووووووة علووووووى اللوووووووائح الداخليووووووة  -خ

 والمالية 
واإلداريووووة والفنيووووة للشووووركة والسياسووووا  

 واللوائح الخابة بالعاملين في ا.
 
لمسووووئولين عوووون إدارة الشووووركة تعيووووين ا -د

مووون  و  الخبووورة والكفووواءة حسوووبما يووورال 
 المجلش وتحديد واجبات م ومكاف ت م.

 
تفووووووووويض المسووووووووئولين عوووووووون إدارة  - 

الشوووووووركة ببوووووووالحية التوقيووووووو  باسوووووووم 
الشوووووركة فوووووي حووووودود القواعووووود التوووووي 

 يقع ا مجلش اإلدارة.
 
تشووووكيل اللجووووان وتخويل ووووا مووووا يوووورال  -ر

ا  المجلووووووش مالئمووووووا موووووون البووووووالحي 
والتنسوووي  بوووين هووو ل اللجوووان و لووو  ب ووود  
سووورعة البووو  فوووي األموووور التوووي تعووورض 

 علي ا.
 
الموافقوووة علوووى إقاموووة شوووركا  تابعووووة  -ز

وفووووورو  ومكاتووووو  وتووووووكيال  للشوووووركة 
 وا شتراكا  

 والمساهمة في أ  من الشركا .
 
إقووووووورار خاوووووووة عمووووووول الشوووووووركة  -ش

والموافقووووووة علووووووى خاا ووووووا التشووووووغيلية 
 وميزانيت ا الرأسمالية.

 
ويكوووووووون لمجلوووووووش إدارة الشوووووووركة  - 

وفوووي الحوووا   التوووي يقووودرها حووو  أبوووراء 
 موووووة موووووديني الشوووووركة مووووون التزاموووووات م 
م لموووووا يحقووووو  مبووووولحت ا علوووووى أن  ابقوووووا
يتقوووووووومن محقوووووووور مجلوووووووووش اإلدارة 
وحيبيوووووا  قووووورارل ومراعووووواة الشوووووروا 

 التالية:
.أن يكووووون اإلبووووراء بعوووود مقووووي سوووونة 1

 كاملة على نشة الدين كحد أدنى.
 
يكووووون اإلبووووراء لمبلوووو  محوووودد كحوووود .أن 2

 أقبى لكل عام للمدين الواحد.
 
.اإلبووووووراء حوووووو  للمجلووووووش  يجوووووووز 3

 التفويض أو التوكيل فيه.
الوووووو  القووووووروض البنكيووووووة باسووووووم  - 

الشووووركة والقبووووول بشووووروا ا وأحكام ووووا 
وأسوووووعارها وتوقيووووو  عقودهوووووا ونما ج وووووا 
وتع ووووودات ا وجوووووداول سووووودادها واسوووووتالم 
القووووووورض والتبووووووور  فيوووووووه وتقوووووووديم 
القووووومانا  والكفوووووا   وتقوووووديم الكفوووووالء 
والتقووووامن مع ووووم والوووو  ا عفوووواء موووون 
القووووووروض وفووووووتح ا عتمووووووادا  باسووووووم 
الشوووووركة وتمديووووودها والتقووووودم والموافقوووووة 
علووووى القووووروض والتسوووو يال  المبوووورفية 
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بكافووووة أنواع ووووا والوووورهن لوووود  البنووووو  
والمبووووووووار  وبوووووووونادي  اإلقووووووووراض 
العاموووووة والج وووووا  التمويليوووووة وشوووووركا  

المحليوووووة والدوليوووووة وتحريووووور ا سوووووتبمار 
سوووووووووندا  ألمووووووووور واألورا  الماليوووووووووة 
األخووور  كموووا يجووووز ل وووم عقووود القوووروض 
والتموووووويال  والتسووووو يال  الماليوووووة مووووو  
بوووووووووونادي  ومةسسووووووووووا  التمويوووووووووول 
الحكووووومي م مووووا بلغوووو  موووودت ا وعقووووود 
المرابحوووووة اإلسوووووالمية وعقوووووود الحوالوووووة 
وا تفاقيووووا  المتعلقووووة بمنتجووووا  الخزينووووة 

البنووووووو   ولووووووه عقوووووود القووووووروض موووووو 
وةسسوووووا  التمويووووول الماليوووووة التجاريوووووة 
التوووووي   تتجووووواوز اجال وووووا ن ايوووووة مووووودة 
الشوووووركة واسوووووتالم القووووورض والتنوووووازل 
عنوووه والووو  ا عفووواء منوووه والووو  عووودم 
وجووووووود إ  التزامووووووا  ماديووووووة وتسووووووديد 
القووووووورض ككموووووووا يحووووووو  لوووووووه وفقوووووووا 
للبوووووالحيا  الممنوحوووووة لوووووه تفوووووويض أو 

 توكيل الغير ب ا .
 

حووووودود ويكوووووون للمجلوووووش أيقوووووا فوووووي 
اختبابوووووووواته أن يوكوووووووول أو يفوووووووووض 
عقووووام واحووودام أو أكبووور مووون أعقوووائه أو 
مووون الغيووور فوووي مباشووورة عمووول أو أعموووال 

 معينة.    
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 مكافآ  أعقاء المجلش:  (:21مادة )

 ك إن وجوووووووود   تحوووووووودد مكافوووووووو ة مجلووووووووش اإلدارة 
بواسوووواة الجمعيووووة العامووووة العاديووووة وفووووي حوووودود مووووا 
نوووو  عليووووه نظووووام الشووووركا  ولوائحووووه ، باإلقووووافة 

م إلووووى بوووودل حقووووور وبوووودل انتقووووال  لمووووا يحووووددل  وفقووووا
مجلوووووش اإلدارة مووووو  مراعووووواة األنظموووووة والقووووورارا  
والتعليمووووا  المتبعووووة بالمملكووووة البووووادرة موووون الج ووووا  
المختبووووة ويجوووو  أن يشووووتمل تقريوووور مجلووووش اإلدارة 

الجمعيوووة العاموووة العاديوووة علوووى بيوووان شوووامل لكووول إلوووي 
موووووا حبووووول عليوووووه أعقووووواء مجلوووووش اإلدارة خوووووالل 
السووونة الماليوووة مووون مكافوووآ  وبووودل مبوووروفا  وغيووور 
 لووو  مووون المزايوووا ، وأن يشوووتمل كووو ل  علوووي بيوووان موووا 
قبقووووووه أعقوووووواء المجلووووووش بوبووووووف م عوووووواملين أو 
إداريوووين أو موووا قبقوووول نظيووور أعموووال فنيوووة أو إداريوووة 

م علووووى بيووووان بعوووودد أو استشووووارا   وأن يشووووتمل أيقووووا
جلسووووا  المجلووووش وعوووودد الجلسووووا  التووووي حقوووورها 
كووووول عقوووووو مووووون تووووواري  آخووووور إجتموووووا  للجمعيوووووة 

 العامة.

تتكوووون مكافووو ة مجلوووش اإلدارة مووون نسوووبة 
عشووووورة بالمائوووووة مووووون بوووووافي األربوووووا  

  علووووووووى %5وبعووووووود توزيوووووووو  نسووووووووبةك
المسوووووواهمين وبمووووووا   يتجوووووواوز مائتووووووان 

  الوووو  لاير لكوووول عقووووو وفقووووا لمووووا نوووو
عليووووه نظووووام الشووووركا  او ا  انظمووووة او 
قوووورارا  او تعليمووووا  اخوووور  مكملووووة لووووه 
وفووووووي جميوووووو  األحوووووووال تقوووووووم لجنووووووة 
الترشوووويحا  والمكافووووا  برفوووو  التوبووووية 
لمجلووووووووش ا دارة بمقوووووووودار المكافووووووووا  
الموووو كورة ويبوووور  لوووورئيش واعقوووواء 
مجلووووش ا دارة بدلحقووووور قوووودرل بالبووووة 
آ   لاير عووووون كووووول اجتموووووا  يحقووووورل 

اركوووووا  يعوووووادل قيموووووة ويبووووور  بووووودل 
تووووو كرة درجوووووة رجوووووال األعموووووال علوووووى 
الخاوووووا السووووعودية وبوووودل مبيوووو  الفووووي 
لاير عوووون كوووول يوووووم موووون أيووووام ا جتمووووا  
للعقووووو الوووو   يكووووون ا جتمووووا  خووووارب 
مقوووور اقامتووووه ويجوووو  ان يشووووتمل تقريوووور 
مجلوووووش اإلدارة الوووووى الجمعيوووووة العاموووووة 
العاديوووة علوووى بيوووان شوووامل لكووول ماحبووول 

خوووووالل  عليوووووه اعقووووواء مجلوووووش اإلدارة
السووووونة الماليوووووة مووووون مكافوووووا  وبووووودل 
مبووورو  وغيووور  لووو  مووون المزايوووا وان 
يشوووووتمل كووووو ل  علوووووى بيوووووان ماقبقوووووه 
اعقووووواء المجلوووووش بوبوووووف م عووووواملين او 
اداريووووووين او ماقبقووووووول نظيوووووور اعمووووووال 
فنيوووووووة او اداريوووووووة او استشوووووووارا  وان 
يشوووتمل ايقوووا علوووى بيوووان عووودد جلسوووا  
المجلوووووووش وعووووووودد الجلسوووووووا  التوووووووي 

ري  اخوووور حقوووورها كوووول عقووووو موووون تووووا
 اجتما  للجمعية العامة. 

 

   (: 19مادة )

مكافآ  أعقاء  
 المجلش: 
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بوووووالحيا  رئووووويش مجلوووووش اإلدارة (: 22ادة)مااااا

 والنائ  والعقو المنتد  وأمين السر:
م  يعوووووين مجلوووووش اإلدارة مووووون بوووووين أعقوووووائه رئيسوووووا
م للووورئيش كموووا يجووووز أن يعوووين عقووووام  للمجلوووش ونائبوووا

م للمجلوووووش. و يجووووووز   نبووووو الجمووووو  بوووووين ممنتووووودبا
 رئووووويش المجلوووووش وأ  منبووووو  تنفيووووو   بالشوووووركة.
ويعوووين مجلوووش اإلدارة أموووين سووور للمجلوووش مووون بوووين 
أعقووووائه أو موووون غيوووورهم، وعلووووى أن يقوووووم مجلووووش 
اإلدارة بقوووورار منووووه القيووووام بتحديوووود بووووالحيا  كوووول 

كموووا يجووووز  مووون نائبوووه والعقوووو المنتووود  وأموووين السووور
م  م تنفيوووو يا للشووووركة موووون    لمجلووووش اإلدارة أن يعووووين رئيسووووا

بووووين أعقووووائه أو موووون غيوووورهم بعقوووود مسووووتقل ويحوووودد 
ختبابوووواته ومسووووةلياته إالمجلوووش فووووي قوووورار التعيوووين 

ومكاف توووه ولوووه حووو  عزلوووه ويجووووز أن يجمووو  عقوووو 
لتنفيوووو  . و  واحوووود بووووين العقووووو المنتوووود  والوووورئيش ا

تزيووود مووودة رئووويش المجلوووش والعقوووو المنتووود  وأموووين 
عقووووية كووول السووور عقوووو مجلوووش اإلدارة علوووى مووودة 

مووووون م فوووووي المجلوووووش ، ويجووووووز إعوووووادة إنتخووووواب م 
م مووووون م  وللمجلوووووش فوووووي أ  وقووووو  أن يعوووووزل م أو أيوووووا

فوووي التعوووويض إ ا وقووو   دون إخوووالل بحووو  مووون عوووزل
العووووزل لسووووب  غيوووور مشوووورو  أو فووووي وقوووو  غيوووور 

يعووووين مجلووووش اإلدارة موووون بووووين أعقووووائه 
م  م للوووورئيش ويجوووووز لووووه أن رئيسووووا  ونائبووووا

م و  يجوووووز الجموووو   يعووووين عقوووووام منتوووودبا
بووووووين منبوووووو  رئوووووويش مجلووووووش اإلدارة 
وأ  منبوووو  تنفيوووو   بالشووووركة ويكووووون 
للوووووورئيش بووووووالحية دعوووووووة المجلووووووش 
 جتمووووا  ورئاسووووة اجتماعووووا  المجلووووش 
والجمعيوووووا  العامووووووة للمسوووووواهمين كمووووووا 
يخووووت  رئوووويش المجلووووش فووووي األمووووور 

 -التالية:
تمبيووول الشوووركة فوووي عالقات وووا مووو  الغيووور  -أ

وأمووووووام الققوووووواء والج ووووووا  الحكوميووووووة 
والخابووووة ول وووووم الحوووو  فوووووي الماالبوووووة 
والمرافعووووة والمدافعووووة والمخابوووومة قوووود 
الغيوووووور وحقووووووور الجلسووووووا  وإقامووووووة 
وسووووووما  الوووووودعاو  وسووووووما  الشوووووو ود 
واسوووتجواب م والووورد علوووي م والووو  حلووو  
اليموووين والاعووون فوووي التزويووور والماالبوووة 

حقووووو  لوووود  الغيوووور فووووي كوووول بكافووووة ال
دعوووووو  تقوووووام مووووون الشوووووركة أو قووووودها 
واإلقووووورار واإلنكوووووار والبووووولح وقبوووووول 

 (:20مادة )
رئووووووووويش مجلوووووووووش 
اإلدارة والعقوووووووووووووو 

 المنتد  والسكرتير 
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وتكووووون بووووالحيا  رئوووويش مجلووووش اإلدارة  مناسوووو .
 -على سبيل المبال   الحبر مايلي:

ت ووووا موووو  الغيوووور تمبيوووول الشووووركة فووووي عالقا -1
والمحووووووواكم الشووووووورعية وأموووووووام الققووووووواء 

والج ووووووا  الحكوميووووووة والخابووووووة ول ووووووم 
الحوووو  فووووي الماالبووووة والمرافعووووة والمدافعووووة 
والمخابووووووومة قووووووود الغيووووووور وحقوووووووور 
الجلسووووووا  وإقامووووووة وسووووووما  الووووووودعاو  

سووووووتجواب م والوووووورد إوسووووووما  الشوووووو ود و
علوووي م والووو  حلووو  اليموووين والاعووون فوووي 

لوووود   التزويوووور والماالبووووة بكافووووة الحقووووو 
الغيووور فوووي كووول دعوووو  تقوووام مووون الشوووركة أو 
قوووووودها واإلقوووووورار واإلنكووووووار والبوووووولح 
وقبووووول الحكووووم ونفيووووه واإلعتووووراض عليووووه 
والووو  تمييوووزل  وتنفيووو  الحجوووز أموووام كافوووة 
المحووووواكم الشووووورعية وال يئوووووا  الققوووووائية 
وديووووان المظوووالم ومكاتوووو  العمووول والعمووووال 

بتدائيووووة ولجنووووة الفبوووول واللجووووان العليووووا واإل
ا  األورا  الماليوووووة ولجوووووان فوووووي منازعووووو

ختال  أنواع ووووووا هفووووووض المنازعووووووا  بوووووو
وهيئوووووووا  التحكووووووويم والحقوووووووو  المدنيوووووووة 
وأقسووووووام الشووووووراة والغوووووور  التجاريووووووة 
والبووووووووووناعية  وال يئووووووووووا  الخابووووووووووة 
والشوووووووووركا  والبنوووووووووو  والمبوووووووووار  
التجاريووووة وبيووووو  المووووال وكافووووة بوووونادي  
ومةسسوووووا  التمويووووول الحكوووووومي بمختلووووو  

لمةسسوووووووا  ختبابوووووووات ا واإمسوووووووميات ا و
خوووووتال  أنواع وووووا وغيووووورهم مووووون إعلوووووى 

 المقرقين.
إبووورام جميووو  العقوووود وا تفاقيوووا ، بموووا فوووي   -2

 لوووو  دون حبوووور عقووووود الشووووراء والبيوووو  
سوووووووووتئجار والوكوووووووووا   واإليجوووووووووار واإل

از،                                                                 متيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواإل
وغيرهووووووا موووووون المسووووووتندا  والمعووووووامال  

بووووفقا  نيابووووة عوووون الشووووركة والوووودخول وال
 في المناقبا  نيابة عن ا .

التوقيووو  عووون الشوووركة علوووى عقوووود ت سووويش   -3
الشوووووووووركا  والتعوووووووووديال  والمالحووووووووو  
وقووووووورارا  الشوووووووركاء فوووووووي الشوووووووركا  
المشووووواركة ب وووووا الشوووووركة داخووووول وخوووووارب 
المملكووووة وزيووووادة رأسوووومال ا ودفوووو  الرسوووووم 
واسووووووتالم شوووووو ادا  التسووووووجيل ومتابعووووووة 

وتحويل وووووا وتبوووووفيت ا  إجرائوووووا  دمج وووووا
أمووووام جميوووو  السوووولاا  المختبووووة وشووووراء 
الحبوووووو  واألسوووووو م وبيع ووووووا والتنووووووازل 
م من وووا  م أو جزئيوووا عن وووا سوووواء أن كوووان كليوووا
والتوقيوووووووو  علووووووووى كافووووووووة القوووووووورارا  
والمسوووووووتندا  المالوبوووووووة لفوووووووتح فووووووورو  
للشوووركة واإلعوووالن فوووي البوووح  الرسووومية 
ومقابلوووووووة جميووووووو  الج وووووووا  الحكوميوووووووة 

 يلزم مما تقدم.والتوقي  على كل ما

إبووووورام عقوووووود البيووووو  والشوووووراء وعقوووووود   -4
اإليجوووار والقيوووام نيابوووة عووون الشوووركة بشوووراء 
األراقووووووي والعقووووووارا  وغيرهووووووا موووووون 
ممتلكوووووا  األبوووووول واألمووووووال المنقولوووووة 

الحكوووم ونفيوووه واإلعتوووراض عليوووه والووو  
تمييوووووزل  وتنفيووووو  الحجوووووز أموووووام كافوووووة 
المحووووواكم الشووووورعية وال يئوووووا  الققوووووائية 
وديووووووووان المظوووووووالم ومكاتووووووو  العمووووووول 
والعمووووووال واللجووووووان العليووووووا وا بتدائيووووووة 

نازعووووا  األورا  ولجنووووة الفبوووول فووووي م
الماليوووووووة ولجوووووووان فوووووووض المنازعوووووووا  
بوووووواختال  أنواع ووووووا وهيئووووووا  التحكوووووويم 
والحقووووووو  المدنيووووووة وأقسووووووام الشووووووراة 
والغووووووووور  التجاريوووووووووة والبوووووووووناعية  
وال يئووووا  الخابووووة والشووووركا  والبنووووو  
والمبوووووار  التجاريوووووة وبيوووووو  الموووووال 
وكافوووووة بووووونادي  ومةسسوووووا  التمويووووول 
الحكووووووووووومي بمختلوووووووووو  مسووووووووووميات ا 

ا والمةسسوووووووا  علووووووووى واختبابوووووووات 
اخوووووووتال  أنواع وووووووا وغيووووووورهم مووووووون 

 المقرقين.
إبوووووووووورام جميوووووووووو  العقووووووووووود  -       

وا تفاقيووووا ، بمووووا فووووي  لوووو  دون حبوووور 
عقوووووووود الشوووووووراء والبيووووووو  واإليجوووووووار 

وا سوووووووتئجار والوكوووووووا   وا متيووووووواز،                                                                 
لمعوووووامال  وغيرهوووووا مووووون المسوووووتندا  وا

والبوووووووفقا  نيابوووووووة عووووووون الشوووووووركة 
 والدخول في المناقبا  نيابة عن ا .

التوقيوووو  عوووون الشووووركة علووووى عقووووود   - 
ت سووووووووويش الشوووووووووركا  والتعوووووووووديال  
والمالحوووووو  وقوووووورارا  الشووووووركاء فووووووي 
الشوووركا  المشووواركة ب وووا الشوووركة داخووول 
وخووووووارب المملكووووووة وزيووووووادة رأسوووووومال ا 
ودفووووووو  الرسووووووووم واسوووووووتالم شووووووو ادا  

ة إجرائووووووا  دمج ووووووا التسووووووجيل ومتابعوووووو
وتحويل وووووووا وتبوووووووفيت ا أموووووووام جميووووووو  
السوووولاا  المختبووووة وشووووراء الحبوووو  
واألسوووو م وبيع ووووا والتنووووازل عن ووووا سووووواء 
م من ووووا والتوقيوووو   م أو جزئيووووا أن كووووان كليووووا
علووووووى كافووووووة القوووووورارا  والمسووووووتندا  
المالوبوووووووة لفوووووووتح فووووووورو  للشوووووووركة 
واإلعووووووالن فووووووي البووووووح  الرسوووووومية 
ومقابلووووووة جميوووووو  الج ووووووا  الحكوميووووووة 

 توقي  على كل مايلزم مما تقدم.وال
إبووورام عقوووود البيووو  والشوووراء وعقوووود  -ث

اإليجوووووار والقيوووووام نيابوووووة عووووون الشوووووركة 
بشووووراء األراقووووي والعقووووارا  وغيرهووووا 
موووووون ممتلكووووووا  األبووووووول واألموووووووال 
المنقولووووووة وغيوووووور المنقولووووووة الالزمووووووة 
لتحقيوووو  أغووووراض الشووووركة وبيوووو  تلوووو  
المنقووووو   بعوووود موافقووووة مجلووووش اإلدارة 

والت مووووووي  والوووووورهن وفوووووو   واإلفوووووورا 
الوووورهن أل  موووون أمووووال  الشووووركة لوووود  
المحوووواكم وكتووووا  العوووودل وقبووووول البيوووو  

 وتحديد البمن واإلقرار بقبقه.
تعيوووووين مووووووظفين والتعاقووووود مع وووووم   -ب

وتحديووووووود مرتبوووووووات م وبووووووورف م مووووووون 
الخدموووووة والووووو  الت شووووويرا  واسوووووتقدام 
المووووووووظفين والعموووووووال مووووووون الخوووووووارب 
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وغيووور المنقولوووة الالزموووة لتحقيووو  أغوووراض 
الشوووركة وبيووو  تلووو  المنقوووو   بعووود موافقوووة 
مجلووووووووش اإلدارة واإلفوووووووورا  والت مووووووووي  

ن أموووووال  والووووورهن وفووووو  الووووورهن أل  مووووو
الشوووووركة لووووود  المحووووواكم وكتوووووا  العووووودل 
وقبوووووول البيووووو  وتحديووووود الوووووبمن واإلقووووورار 

 بقبقه.
تعيووووين موووووظفين والتعاقوووود مع ووووم وتحديوووود    -5

مرتبووووات م وبوووورف م موووون الخدمووووة والوووو  
الت شووووويرا  واسوووووتقدام المووووووظفين والعموووووال 
مووووووون الخوووووووارب واسوووووووتخراب ا قاموووووووا  
ورخووو  العمووول ونقوووول الكفوووا   والتنووووازل 

 عن ا
خاووووة عموووول الشووووركة والموافقووووة  إقوووورار  -6

علوووووووى خاا وووووووا التشوووووووغيلة وميزانيت وووووووا 
 الرأسمالية.

تمبيوووول الشووووركة أمووووام المحوووواكم الشوووورعية  -7
وال يئوووووا  الققوووووائية والمحووووواكم اإلداريوووووة 
كديووووووووان المظوووووووالم  واللجوووووووان الابيوووووووة 
الشووووووورعية ومكاتووووووو  العمووووووول والعموووووووال 

بتدائيووووووة والعليووووووا  واللجووووووان العماليووووووة كاإل
لماليووووة ولجووووان ولجووووان فووووض المنازعووووا  ا

تسووووووية المنازعوووووا  المبووووورفية ومكاتووووو  
الفبوووول فووووي منازعووووا  األورا  التجاريووووة 
ولجووووان حسووووم المنازعووووا  التجاريووووة وكافووووة 
اللجوووووووان الققوووووووائية وشوووووووبه الققوووووووائية 
وهيئوووا  التحكوووويم ولوووه حوووو  فوووي الماالبووووة 
وإقاموووووة الووووودعاو  والمرافعوووووة والمدافعوووووة 
والمخابوووووومة وسووووووما  الوووووودعاو  والوووووورد 

ر واإلنكووووووار واإلبووووووراء علي ووووووا واإلقوووووورا
والبوووووولح والتنووووووازل والقسوووووومة والفوووووورز 

متنوووووووا  عنوووووووه والووووووو  اليموووووووين ورد اإل
وإجوووووراء التسوووووويا  ب نواع وووووا وإحقوووووار 
الشوووو ود والبينووووا  والاعوووون في ووووا واإلجابووووة 
والجوووووور  والتعووووووديل والاعوووووون بووووووالتزوير 
وإنكووووووار الخاوووووووا واألختووووووام والتواقيوووووو  
والووو  المنووو  مووون السوووفر ورفعوووه والووو  

فيوووو  والوووو  التحكوووويم وتعيووووين الحجووووز والتن 
الخبوووووراء والمحكموووووين والاعووووون بتقوووووارير 

سوووووتبدال م إالخبوووووراء والمحكموووووين وردهوووووم و
مووووون نظوووووام  230والووووو  تابيووووو  الموووووادة 

المرافعوووووا  الشووووورعية والماالبوووووة بتنفيووووو  
حكووووووووام ونفي ووووووووا حكووووووووام وقبووووووووول األاأل

حكووووووام والووووووو  وا عتووووووراض علوووووووى األ
سووووووتئنا  وتمييزهووووووا والتموووووواش إعووووووادة اإل

عتبوووووووار والووووووو  رد اإل النظووووووور والووووووو 
ن وووووووواء مووووووووايلزم  حقووووووووور إالشووووووووفعة و

الجلسوووا  فوووي جميووو  الووودعاو  التوووي ترفووو  
موووون وقوووود الشووووركة و لوووو  لوووود  جميوووو  

سوووووم هسوووووتالم المبوووووال  بشوووووي  ب إالمحووووواكم و
سوووووووتالم بوووووووكو  ا حكوووووووام إالشوووووووركة و

دخووووال والوووو  تنحووووي القاقووووي والوووو  اإل
والتووووداخل والتنوووووازل عوووون كافوووووة الحقوووووو  
والققووووايا وال بووووة والشووووفعة والكفالووووة كمووووا 
يحووو  لوووه وفقوووا للبوووالحيا  الممنوحوووة لوووه 

واسوووووتخراب ا قاموووووا  ورخووووو  العمووووول 
 ونقل الكفا   والتنازل عن ا

إقووووووورار خاوووووووة عمووووووول الشوووووووركة  - 
والموافقووووووة علووووووى خاا ووووووا التشووووووغيلة 

 وميزانيت ا الرأسمالية.
تمبيووووووول الشوووووووركة أموووووووام المحووووووواكم  -خ

الشوووورعية وال يئووووا  الققووووائية والمحوووواكم 
اإلداريووووووة كديوووووووان المظووووووالم  واللجووووووان 
الابيووووووة الشوووووورعية ومكاتوووووو  العموووووول 

 بتدائيوووووة والعموووووال واللجوووووان العماليوووووة كا
والعليووووووا  ولجووووووان فووووووض المنازعووووووا  
الماليووووووة ولجووووووان تسوووووووية المنازعووووووا  
المبووووووورفية ومكاتووووووو  الفبووووووول فوووووووي 
منازعوووووووا  األورا  التجاريوووووووة ولجوووووووان 
حسووووووم المنازعووووووا  التجاريووووووة وكافووووووة 
اللجووووووان الققووووووائية وشووووووبه الققووووووائية 
وهيئوووا  التحكووويم ولوووه حووو  فوووي الماالبوووة 
وإقامووووة الوووودعاو  والمرافعووووة والمدافعووووة 

خابووووومة وسوووووما  الووووودعاو  والووووورد والم
علي ووووووا واإلقوووووورار واإلنكووووووار واإلبووووووراء 
والبووووولح والتنوووووازل والقسووووومة والفووووورز 
والوووووو  اليمووووووين ورد ا متنووووووا  عنووووووه 
وإجووووراء التسووووويا  ب نواع ووووا وإحقووووار 
الشووووووو ود والبينوووووووا  والاعووووووون في وووووووا 
واإلجابوووووة والجووووور  والتعوووووديل والاعووووون 
بوووووالتزوير وإنكوووووار الخاووووووا واألختوووووام 

  المنووووو  مووووون السوووووفر والتواقيووووو  والووووو
ورفعووووه والوووو  الحجووووز والتنفيوووو  والوووو  
التحكووووويم وتعيوووووين الخبوووووراء والمحكموووووين 
والاعووووون بتقوووووارير الخبوووووراء والمحكموووووين 
وردهووووووم واسووووووتبدال م والوووووو  تابيوووووو  

موووووون نظووووووام المرافعووووووا   230المووووووادة 
الشوووووورعية والماالبووووووة بتنفيوووووو  ا حكووووووام 
وقبوووووول ا حكوووووام ونفي وووووا وا عتوووووراض 

تئنا  علووووووى ا حكووووووام والوووووو  ا سووووووو
وتمييزهووووووا والتموووووواش إعووووووادة النظوووووور 
والووووو  رد ا عتبوووووار والووووو  الشوووووفعة 
وان وووواء مووووايلزم  حقووووور الجلسووووا  فووووي 
جميووو  الووودعاو  التوووي ترفووو  مووون وقووود 
الشوووووركة و لووووو  لووووود  جميووووو  المحووووواكم 
واسووووتالم المبووووال  بشووووي  باسووووم الشووووركة 
واسووووووتالم بووووووكو  ا حكووووووام والوووووو  
تنحوووووووي القاقوووووووي والووووووو  ا دخوووووووال 

عوووون كافووووة الحقووووو  والتووووداخل والتنووووازل 
والققوووايا وال بوووة والشوووفعة والكفالوووة كموووا 
يحووو  لوووه وفقوووا للبوووالحيا  الممنوحوووة لوووه 
تفوووووويض أو توكيووووول الغيووووور ب وووووا. كموووووا 
يخوووووووت  نائووووووو  الووووووورئيش والعقوووووووو 
المنتوووووود  مجتمعووووووين أو منفووووووردين فووووووي 

 األمور التالية:
تمبيووووول الشوووووركة فوووووي الووووودفا  المووووودني  -أ

والجووووووووازا  والترحيووووووول والووووووووزارا  
الماوووووووارا  والسوووووووفارا  والبلوووووووديا  و

والجموووووووووار  والمووووووووووان  والغووووووووور  
التجاريوووووووووة والبوووووووووناعية وال يئوووووووووا  
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 تفويض أو توكيل الغير ب ا.
ولووووه حوووو  اإلسووووتالم والتسووووليم فووووي جميوووو   -8

ماسوووووووب  ولووووووووكالئ م حووووووو  اإلسوووووووتالم 
والتسووووليم، ومراجعووووة جميوووو  الج ووووا   ا  

يوووووو  العاقووووووة بكوووووول ماسووووووب  وإن وووووواء جم
اإلجرائوووووووا  الالزموووووووة والتوقيووووووو  فيموووووووا 
يتالووووو   لووووو ، ولووووورئيش المجلوووووش كافوووووة 
البوووووالحيا  والسووووولاا  أعوووووالل، ولوووووه أن 
يفوووووووووض أو يوكوووووووول كوووووووول أو بعووووووووض 
بووووالحياته إلووووى أحوووود أعقوووواء المجلووووش أو 
الغيووور فوووي مباشووورة عمووول أو أعموووال محوووددة 
ولووووه حوووو  توكيوووول الغيوووور بكوووول أو بعووووض 
مووووا كر و لوووو  داخوووول المملكووووة وخارج ووووا 

ولوووووورئيش المجلووووووش أن يعاووووووي  وعزلووووووه
للمفوووووض أو الوكيوووول حوووو  توكيوووول الغيوووور 
فووووي السوووولاا  المفوووووض أو الموكوووول ب ووووا 

ولوووووه حووووو  مووووون رئووووويش مجلوووووش اإلدارة. 
إلغووووووواء الوكوووووووا   الشووووووورعية وإلغووووووواء 

م.  التفويض أو التوكيل جزئيا أو كليا
يحووول نائووو  رئووويش المجلوووش محووول رئووويش 

 مجلش اإلدارة عند غيابه.
ي حووووال تعيينووووه يتمتوووو  العقووووو المنتوووود  فوووو

بالبوووووووالحيا  التوووووووي يحوووووووددها مجلوووووووش 
اإلدارة، وعلوووووى العقوووووو المنتووووود  تنفيووووو  
التعليموووووا  التوووووي يوج  وووووا لوووووه مجلوووووش 

 اإلدارة.
م لتقووووووديرل  يحوووووودد مجلووووووش اإلدارة، وفقووووووا
وبقوووورار يبوووودر عنووووه المكافووووآ  الخابووووة 
التوووووي يحبووووول علي وووووا رئووووويش المجلوووووش 

 والعقو المنتد .
 يعووووين مجلووووش اإلدارة أمووووين سر"سووووكرتير"
للمجلوووش يختوووارل مووون بوووين أعقوووائه أو مووون 
غيوووووورهم، يخوووووووت  بتسووووووجيل محاقووووووور 

جتماعووووووووا  مجلووووووووش اإلدارة وتوووووووودوين إ
القووووووووورارا  البوووووووووادرة عووووووووون هووووووووو ل 
اإلجتماعوووووووا  وحفظ وووووووا إلوووووووى جانووووووو  

ختبابوووووا  األخووووور  التوووووي ممارسوووووة اإل
يوكل ووووووا إليووووووه مجلووووووش اإلدارة، ويحوووووودد 

 المجلش مكاف ته.
 

الخابووووة والشووووركا  والمةسسووووا  علووووى 
اخوووووووتال  أنواع وووووووا والووووووودخول فوووووووي 
المناقبوووووووووا  والقوووووووووبض والتسوووووووووديد، 

 وإعااء المخالبا  حول المحاسبة.
إبوووووووورام عقووووووووود البيوووووووو  واإليجووووووووار  -  

وا سووووتئجار والقيووووام نيابووووة عوووون الشووووركة 
راقووووي والعقووووارا  وغيرهووووا بشووووراء األ

موووووون ممتلكووووووا  األبووووووول واألموووووووال 
المنقولووووووة وغيوووووور المنقولووووووة الالزمووووووة 
لتحقيوووو  أغووووراض الشووووركة ودفوووو  الووووبمن 
وبيووو  تلوووو  المنقووووو   واإلفوووورا  وقبولووووه 
والت موووووي  والووووورهن وفووووو  الووووورهن أل  
مووووون أموووووال  الشوووووركة لووووود  المحووووواكم 
وكتوووووا  العووووودل وقبوووووول البيووووو  وتحديووووود 

وا سووووووتالم الووووووبمن واإلقوووووورار بقبقووووووه 
والتسوووووليم ودمووووو  البوووووكو  والتجزئوووووة 
والفووووورز واسوووووتالم البوووووكو  وتحوووووديب ا 
وإدخال ووووا فووووي النظووووام الشووووامل والتنووووازل 
عووووون الووووونق  فوووووي المسووووواحة والحووووو   
واإلقوووووافة وتعوووووديل الحووووودود واألاووووووال 
والمسوووواحة وأرقووووام القاوووو  والمخااووووا  
والبوووووووووكو  وتواريخ وووووووووا وأسوووووووووماء 
ا حيوووووواء وإخووووووراب حجوووووو  ا سووووووتحكام 

 األمال . لكافة
مراجعوووووة جميووووو  البنوووووو  والمبوووووار   -  

المحليووووة والدوليووووة فووووي المملكووووة العربيووووة 
السوووووعودية وخارج وووووا وفوووووتح الحسوووووابا  
باسوووووووم الشوووووووركة واعتمووووووواد التوقيووووووو  
والسوووح  موووون الحسوووابا  واإليوووودا  في ووووا 
نقووووووودام أو شووووووويكا  والتحويووووووول من وووووووا 
واسووووووتخراب بااقووووووة البوووووورا  اآللووووووي 
واسوووووتالم ا واسوووووتالم األرقوووووام السووووورية 

اسوووووووووتخراب البااقوووووووووا  وإدخال وووووووووا و
ا ئتمانيووووة واسوووووتالم ا واسوووووتالم األرقوووووام 
السوووورية ل ووووا واسووووتخراب كشوووو  حسووووا  
واسوووووتخراب دفتووووور شووووويكا  واسوووووتالم ا 
وتحريرهووووووووووا وإبوووووووووودار الشوووووووووويكا  
المبوووووودقة باسووووووم الشووووووركة واسووووووتالم ا 
واسووووووووووتالم الحوووووووووووا   وبوووووووووورف ا 
وا شووووووترا  فووووووي بوووووونادي  األمانووووووا   
وتجديوووودها واسووووتيرداد وحوووودا  بوووونادي  

مانووووووا  وتنشوووووويا الحسووووووابا  وقفوووووول األ
الحسوووووووووابا  وتسوووووووووويت ا وبووووووووور  
الشووووويكا  باسوووووم الشوووووركة وا عتوووووراض 
علووووووى الشوووووويكا  واسووووووتالم الشوووووويكا  
المرتجعوووووة وتحوووووديث البيانوووووا  وتوقيووووو  
األورا  التجاريوووووووووووووة والمسوووووووووووووتندا  
والشوووووووووويكا  وكافووووووووووة المعووووووووووامال  
المبوووووورفية باسووووووم الشووووووركة وكوووووو ل  
ابوووودار القووووومانا  والكفوووووا   لبوووووالح 

وإبوووووودار حسووووووابا  ا ئتمووووووان  الغيوووووور
والسوووووووووندا  ألمووووووووور وكافوووووووووة األورا  
التجاريووووة وتوقيوووو  كافووووة أنوووووا  العقووووود 
والوبووووووووائ  وا تفاقيووووووووا  والبووووووووكو  
ومسووووتندا  التسوووو يال  ول ووووم حوووو  فووووتح 
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الحسوووووابا  ا سوووووتبمارية باسوووووم الشوووووركة 
لوووود  كافووووة البنووووو  وشووووركا  التمويوووول 
الشووووووورعية والمةسسوووووووا  الماليوووووووة وأ  

ئتمانيووووة والبوووونادي  شووووركا  أو هيئووووا  ا
العقاريووووووة والبووووووناعية باسووووووم الشووووووركة 
واسووووووتالم المبووووووال  المدفوعووووووة للشووووووركة 
وتسوووليم ا وكووو ل  ابووورام كافوووة العقوووود مووو  
بووووووندو  التنميووووووة البووووووناعية وتقووووووديم 
الكفوووالء والتقوووامن مع وووم والتوقيووو  أموووام 
كاتووووو  العووووودل فيموووووا يخووووو  الووووورهن 
البووووناعي ول ووووم حوووو  اسووووتبمار األموووووال 

سووووا  الماليوووة المحليوووة وتشوووغيل ا لووود  األ
 والدولية.

التوقيووووو  علوووووى كافوووووة أنووووووا  العقوووووود  -ث 
والوبوووووائ  والمسوووووتندا  بموووووا فوووووي  لووووو  
دون حبووووور عقوووووود ت سووووويش الشوووووركا  
والتعووووووووديال  والمالحوووووووو  وقوووووووورارا  
الشووووركاء فووووي الشووووركا  المشوووواركة ب ووووا 
داخووووووول وخوووووووارب المملكوووووووة وزيوووووووادة 
رأسووووومال ا وتخفيقوووووه وتعوووووديل المووووودراء 

اإلدارة ودخوووووول وعوووووزل م وتعوووووديل بنووووود 
وخووووروب شووووركاء الوووودخول فووووي شووووركا  
قائمووووووة وشووووووراء الحبوووووو  واألسوووووو م 
ودفوووو  الووووبمن وبيوووو  الحبوووو  واألسوووو م 
واسوووتالم القيموووة واألربوووا  والتنوووازل عووون 
الحبووووو  واألسووووو م مووووون راش الموووووال 
م أو جوووووزءام من وووووا  سوووووواء أن كوووووان كليوووووا
وقبوووول التنوووازل عووون الحبووو  واألسووو م 
ورأش المووووووال ول ووووووم حوووووو  حقووووووور 

الت سيسوووووووووية والتحويليوووووووووة  جمعيات وووووووووا
والعامووووووة العاديووووووة وغيوووووور العاديووووووة أو 
تفوووووويض موووووا يووووورال مناسووووو  للحقوووووور 
للمناقشوووووة والتبوووووووي  باسووووووم الشووووووركة 
ودفووووووو  الرسووووووووم واسوووووووتالم شووووووو ادا  
التسوووووووووجيل واسوووووووووتخراب السوووووووووجال  
التجاريووووة والتجديوووود واإلقووووافة والتعووووديل 
والشوووووا  ومتابعوووووة اجرائوووووا  دمج وووووا 
وتحويل وووووووا وتبوووووووفيت ا أموووووووام جميووووووو  
السوووووولاا  المخووووووت  وتغييوووووور الكيووووووان 
القووووانوني ل وووو ل الشووووركا  إلووووى كيانووووا  
مختلفوووووة وتوقيووووو  ا تفاقيوووووا  وتسوووووجيل 
العالموووووووووا  والوكوووووووووا   التجاريوووووووووة 
والتنوووووووازل عووووووون م وتسوووووووجيل بوووووووراءة 
ا ختوووووورا  وفووووووتح الملفووووووا  للشووووووركة 
واشوووووترا  الغرفوووووة التجاريوووووة وتجديووووودها 
والتوقيووووووو  علوووووووى كافوووووووة القووووووورارا  

ة لفووووووتح فوووووورو  والمسووووووتندا  المالوبوووووو
للشووووركة والتوقيوووو  علووووى عقووووود تحووووول 
فوووورو  الشووووركة إلووووى شووووركا  مسووووتقلة 
بكيووووان قووووانوني منفبووووول أمووووا شوووووركا  
 ا  مسوووووووئولية محووووووودودة او شوووووووركا  
مسووووواهمة مقفلوووووة والتوقيووووو  علوووووى كافوووووة 
المسوووووتندا  المالوبوووووة لووووو ل  واإلعوووووالن 
فووووي البووووح  الرسوووومية ومقابلووووة جميوووو  
الج ووووا  الحكوميووووة والتوقيوووو  علووووى كوووول 
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 يلزم مما تقدم. ما
مراجعوووووووووووووة وزارة العووووووووووووودل ووزارة  -ب

الداخليوووووووووة ووزارة الخارجيوووووووووة ووزارة 
الوووووووودفا  ووزارة الااقووووووووة والبووووووووناعة 
والبوووووووروة المعدنيوووووووة ووزارة التجوووووووارة 
وا سوووووتبمار وإدارة العالموووووا  التجاريوووووة 
والوكوووووووا   التجاريوووووووة وإدارة الجوووووووودة 
النوعيووووووووة والمعووووووووادن البمينووووووووة وإدارة 

ب شوووو ادة منشوووو  الم وووون الحوووورة واسووووتخرا
والووووو  ا عفووووواء الجمركوووووي ومراجعوووووة 
وزارة الماليووووووووة ووزارة العموووووووول ووزارة 
البووووووووحة وإدارة الشووووووووئون البووووووووحية 
والمستشووووووووفيا  األهليووووووووة والحكوميووووووووة 
وفروع ووووووا ومووووووا يتبع ووووووا موووووون إدارا  
وأقسوووام وهيئوووا  ومراجعوووة هيئوووة الغووو اء 
والووووووووودواء مراجعوووووووووة إدارة الجوووووووووودة 
والنوعيووووووووووة وهيئووووووووووة الموبووووووووووفا  

ش وشووووووووركا  ا تبووووووووا   والمقووووووووايي 
وت سوووويش ال واتوووو  البابتووووة او الجوووووا   
باسووووم الشووووركة ومراجعووووة ال يئووووة العامووووة 
لالسوووووتبمار والتوقيووووو  أمام وووووا ومراجعوووووة 
هيئووووة سووووو  المووووال ودخووووول المناقبووووا  
واسوووووتالم ا سوووووتبمارا  وتوقيووووو  العقوووووود 
الخابووووووووة بالشووووووووركة موووووووو  الغيوووووووور 
واسووووووووتخراب التووووووووراخي  البووووووووناعية 

وإلغائ وووووا ونقل ووووووا وتجديووووودها وتعوووووديل ا 
ومراجعووووووووة الت مينووووووووا  ا جتماعيوووووووووة 
والوووووودفا  الموووووودني ومبوووووولحة الزكوووووواة 
والووووودخل وفوووووروع م وموووووا يتبع وووووا مووووون 

 إدارا  وأقسام.
تعيوووووين الموووووووظفين والعموووووال وفبوووووول م  - 

وعووووزل م والوووو  الت شوووويرا  وا سووووتقدام 
والتعاقوووووود مع وووووووم وتحديووووووود مرتبوووووووات م 
ومكافووووووووو ت م واسوووووووووتخراب ا قاموووووووووا  

العووووودة والن ائيووووة وت شوووويرا  الخووووروب و
ونقوووول الكفووووا   والتنووووازل عن ووووا ول ووووم 
حوووو  توكيوووول الغيوووور فووووي كوووول أو بعووووض 

 بالحياته.
الموافقوووووة علوووووى إقاموووووة شوووووركا  تابعوووووة  -خ

وفوووووووتح فووووووورو  للشوووووووركة ومكاتووووووو  
وتوووووووووووكيال  للشووووووووووركة وإغالق ووووووووووا 
وا شوووووترا  والمسووووواهمة فوووووي أ  مووووون 

 الشركا  القائمة أو ت سيس ا.
إقوووورار خاووووة عموووول الشووووركة والموافقووووة  -د

علوووووى خاا وووووا التشوووووغيلية وميزانيت وووووا 
 الرأسمالية.

ل ووووووووم الحوووووووو  أن يفوقوووووووووا بعووووووووض  - 
بووووالحيات م إلووووى غيوووورهم موووون أعقوووواء 
المجلوووش أو الغيووور فوووي مباشووورة عمووول أو 
أعموووال محوووددة ول وووم حووو  توكيووول الغيووور 
بكووووول أو بعوووووض موووووا كر و لووووو  داخووووول 
المملكوووووة وخارج وووووا وعزلوووووه وللوكيووووول 
حوووووو  توكيوووووول الغيوووووور.ويعين مجلووووووش 

سووووور يختوووووارل مووووون بوووووين ا دارة أموووووين 
أعقوووووووائه أو مووووووون غيووووووورهم ويحووووووودد 
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اختبابوووووووه ومكاف توووووووه بقووووووورار مووووووون 
مجلوووووش ا دارة.و تزيووووود مووووودة رئووووويش 
المجلووووووش ونائبووووووه والعقووووووو المنتوووووود  
وأموووووين السوووووور عقوووووو مجلووووووش اإلدارة 
علوووووى مووووودة عقووووووية كووووول مووووون م فوووووي 
م اعوووادة انتخووواب م  المجلوووش، ويجووووز دائموووا
وللمجلووووش فووووي أ  وقوووو  أن يعووووزل م او 

م مووون م دون إخوووالل بحووو  مووون عوووزل  أيوووا
فووووي التعووووويض إ ا وقوووو  العووووزل لسووووب  
غيووووور مشووووورو  أو فوووووي وقووووو  غيووووور 

 مناس    
 
 

 

 إجتماعا  المجلش: (:23مادة )

مووورتين علوووى األقووول فوووي السووونة  اإلدارة يجتمووو  مجلوووش
بوووووودعوة موووووون رئيسووووووه وتكووووووون الوووووودعوة خايووووووة 

توجوووووه ويجووووووز أن ومبوووووحوبة بجووووودول األعموووووال، 
  اليووود أو ترسووول بالبريووود لكووول عقوووو تسووولم الووودعوة و

أو الفووووووواكش أو  وسوووووووائل اإلتبوووووووا   األخووووووور أو 
ا لكترونووووي و لوووو  قبوووول بالبووووة أيووووام موووون بالبريوووود 

ويجووووو  علوووووى رئووووويش  التووووواري  المحووووودد لالجتموووووا 
المجلوووووش أن يووووودعو المجلوووووش إلوووووى ا جتموووووا  متوووووى 

، ويجوووو  أن الوووو  إليووووه  لوووو  ابنووووان موووون األعقوووواء
يوقووو  جميوووو  األعقووواء علووووى محقووور كوووول إجتمووووا . 
كمووووا يجوووووز عقوووود اجتماعووووا  المجلووووش عوووون اريوووو  
ال ووووات  أو بواسوووواة وسووووائل التقنيووووة الحديبووووة أخوووور  
تسووووومح لجميووووو  األعقووووواء الحاقووووورين أن يكونووووووا 

ن مووووووون جميووووووو  األعقووووووواء األخووووووورين مسوووووووموعي 
الحاقووورين، موووا لوووم يوووتم اإلخاوووار بخوووال   لووو  فوووهن 
للووورئيش أن يعتبووور كمووون أجووول تحديووود النبوووا   بووو ن 

أو بواسوووواة  ت أ  عقووووو مشووووار  عوووون اريوووو  ال ووووا
وسووووائل التقنيووووة الحديبووووة حاقوووورام ايلووووة فتوووورة إنعقوووواد 
اإلجتمووووا ، ويترتوووو  فووووي هوووو ل الحالووووة علووووى أمووووين 

ارا  المتخوووو ة خووووالل السوووور إرسووووال نسوووو  عوووون القوووور
  اإلجتما  إلى أعقاء المجلش للتوقي  علي ا.

 

يجتموووو  المجلووووش موووورتين علووووى األقوووول 
فوووي السووونة بووودعوة مووون رئيسوووه وتكوووون 
الووووودعوة خايوووووة ويجووووووز أن تسووووولم   
اليووووود أو ترسووووول بالبريووووود أو الفووووواكش أو 
بالبريوووووود ا لكترونووووووي ويجوووووو  علووووووى 
رئووووويش المجلوووووش أن يووووودعو المجلوووووش 

  إليووووه  لوووو  إلووووى ا جتمووووا  متووووى الوووو
 ابنان من األعقاء.

 
 

  (:21مادة)
 اجتماعا  المجلش: 
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 :جتما  المجلشإنبا    (:42مادة )

م إ  إ ا إ يكوووووون  -1 جتموووووا  المجلوووووش بوووووحيحا
  بالبوووووة أعقووووواء علوووووى األقووووول 3حقووووورل ك
 باألبالة.

يجووووز لعقوووو مجلوووش اإلدارة أن ينيووو  عنوووه  -2
عوووا  جتماإغيووورل مووون األعقووواء فوووي حقوووور 

م للقوابا األتية :  المجلش وفقا
  يجوووووووز لعقووووووو مجلووووووش اإلدارة أن  -أ

ينوووو  عووون أكبووور مووون عقوووو واحووود فوووي 
 جتما .حقور  ل  اإل

وبشووو ن  أن تكوووون اإلنابوووة بابتوووة بالكتابوووة -  
 إجتما  محدد.

التبووووووي   يجووووووز للعقوووووو النائووووو   -ب
علووووى القوووورارا  التووووي يحظوووور النظووووام 

 على المني  التبوي  بش ن ا.
إ ا لوووم يتحقووو  النبوووا  المووو كور أعوووالل فوووي  -3

أول إجتمووووووا  للمجلوووووووش فووووووهن اإلجتموووووووا  

م إ    يكووووون اجتمووووا  المجلووووش بووووحيحا
  بالبوووووة أعقووووواء علوووووى 3إ ا حقووووورل ك

األقوووول ويجوووووز لعقووووو مجلووووش اإلدارة 
أن ينيووو  عنوووه غيووورل مووون ا عقووواء فوووي 

المجلوووووش ابقوووووا حقوووووور اجتماعوووووا  
 للقوابا ا تية:

  يجوووووووز لعقووووووو مجلووووووش اإلدارة أن  -أ
ينوووو  عنوووه أكبووور مووون عقوووو واحووود فوووي 

 حقور  ا  ا جتما .
 بابتة بالكتابة. أن تكون اإلنابة -  
  يجوووووووز للنائوووووو  التبوووووووي  علووووووى  -  

القوووورارا  التووووي يحظوووور علووووى المنيوووو  
 التبوي  بش ن ا.

يمكووون أن توووتم اجتماعوووا  المجلوووش عووون  -ث 
اريووووو  ال وووووات  أو األتبوووووال المرئوووووي 
أو باسوووووووووووووووووووتخدام التقنيوووووووووووووووووووا  
الحديبة.وتبووووووودر قووووووورارا  مجلوووووووش 

نبا    (:22مادة)

 اجتما  المجلش:  
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يةجوووول لموووودة   تقوووول عوووون سووووبعة أيووووام و  
م وتووتم الوودعوة إليووه  يزيوود عوون إبنووا عشوور يومووا

م لألبوووول ، المشوووار ل وووا فوووي هووو ا النظوووام وفقوووا
فوووي نفوووش المكوووان والزموووان  ويجووور  عقووودل
األول ويكوووووووون  لالجتموووووووا الووووووو   حووووووودد 

م إ ا حقوووووورل  اإلجتمووووووا  البوووووواني بووووووحيحا
 .بالبة أعقاء

قووووورارا  مجلوووووش اإلدارة ب غلبيوووووة وتبووووودر  -4
آراء األعقووووووواء الحاقووووووورين أو الممبلوووووووين 
فيووووه وعنوووود تسوووواو  اآلراء يوووورجح الجانوووو  
الوووووو   بووووووو  معووووووه رئوووووويش الجلسووووووة، 

فوووووي ولمجلوووووش اإلدارة أن يبووووودر قووووورارا  
األموووووور العاجلوووووة بوووووالتمرير عووووون اريووووو  
عرقوووو ا علووووى جميوووو  األعقوووواء متفوووورقين 
موووا لوووم يالووو  أحووود األعقووواء كتابوووة إجتموووا  
المجلوووووش للمداولوووووة في وووووا وتبووووودر هووووو ل 
القوووورارا  إ ا مووووا أقرت ووووا األغلبيووووة المالقووووة 
ألعقووووووواء المجلوووووووش ، وتعووووووورض هووووووو ل 

ل أوالقووووورارا  علوووووى مجلوووووش اإلدارة فوووووي 
 .إجتما  تال له

 

اإلدارة ب غلبيووووووووووووة آراء األعقوووووووووووواء 
 الحاقووووورين أو الممبلوووووين فيوووووه وعنووووود
تسووووواو  اآلراء يووووورجح الجانووووو  الووووو   
بوووووووو  معوووووووه رئووووووويش الجلسوووووووة ، 
ولمجلوووووش اإلدارة أن يبوووووودر قوووووورارا  
بووووالتمرير عوووون اريوووو  عرقوووو ا علووووى 
جميووو  األعقووواء متفووورقين موووالم يالوووو  
أحووود األعقووواء كتابوووة اجتموووا  المجلوووش 
للمداولوووة في وووا وتبووودر هووو ل القوووورارا  
إ ا موووووووا أقرت وووووووا األغلبيوووووووة المالقوووووووة 

ض هووووو ل ألعقووووواء المجلوووووش، وتعووووور
القووووورارا  علوووووى مجلوووووش اإلدارة فوووووي 

 أول اجتما  تال له.
 

 

 :مداو   المجلش(:25مادة)

تببوووووو  مووووووداو   مجلووووووش اإلدارة وقراراتووووووه فووووووي 
محاقوووور يوقع ووووا رئوووويش المجلووووش وأعقوووواء مجلووووش 
اإلدارة والحاقووووورون وأموووووين السووووور وتووووودون هووووو ل 
المحاقووور فووووي سوووجل خووووا  يوقعوووه رئوووويش مجلووووش 

 .وأمين السراإلدارة 

تببووووووووو  موووووووووداو   مجلوووووووووش اإلدارة 
وقراراتوووه فوووي محاقووور يوقع وووا رئووويش 
المجلوووووووش وأعقووووووواء مجلوووووووش اإلدارة 

اقووووورون وأموووووين السووووور وتووووودون والح
هووووو ل المحاقووووور فوووووي سوووووجل خوووووا  
يوقعوووووه رئووووويش مجلوووووش اإلدارة وأموووووين 
السوووووور ، ويمكوووووون أن تووووووتم اجتماعووووووا  

 المجلش عن اري  
ال ووووووووات  أو األتبووووووووال المرئووووووووي أو 

 بهستخدام التقنيا  الحديبة.
 

  (:23مادة)
 مداو   المجلش  
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 حقور الجمعيا : (:26مادة )

لكووووول مسووووواهم حووووو  حقوووووور الجمعيوووووا   -1
العاموووة للمسووواهمين ولوووه فوووي  لووو  أن يوكووول 

م  خوووور موووون غيوووور أعقوووواء آعنووووه شخبووووا
مجلوووووش اإلدارة أو عووووواملي الشوووووركة فوووووي 

 حقور الجمعية العامة.
لجمعيووووا  العامووووة يجوووووز عقوووود إجتماعووووا  ا -2

شوووووووترا  المسووووووواهم فوووووووي إللمسووووووواهمين و
مووووووداو ت ا والتبوووووووي  علووووووى قرارات ووووووا 

الوسوووووووائل التقنيوووووووة الحديبوووووووة، بواسووووووواة 
بحسوووو  القوووووابا التووووي تقووووع ا الج وووووة 

 المختبة.
 

م كوووان عووودد أسووو مه حووو   لكووول مكتتووو  أيوووا
حقووووووور الجمعيووووووة التحوليووووووة ولكوووووول 
مسوووووواهم حوووووو  حقووووووور الجمعيووووووا  
العامووووة للمسوووواهمين ولووووه فووووي  لوووو  أن 
م أخوووور موووون غيوووور  يوكوووول عنووووه شخبووووا
أعقووووووواء مجلوووووووش اإلدارة أو عووووووواملي 

 الجمعية العامة.الشركة في حقور 
 

  (: 24مادة )
 حقور الجمعيا   
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 ح ف  

يوووودعو الشووووركاء جميوووو  المكتتبووووين إلووووى 
عقوووود جمعيووووة تحويليووووة خووووالل خمسووووة 
وأربعوووووين يومووووو  مووووون تووووواري  قووووورار 
الوووووزارة بووووالترخي  لتحويوووول الشووووركة 
ويشوووووترا لبوووووحة ا جتموووووا  حقوووووور 
عووودد مووون المكتتبوووين يمبووول نبووو  رأش 

لوووم يتووووافر هووو ا الموووال علوووى األقووول. فوووه ا 
النبوووووا  يتعوووووين توجيوووووه دعووووووة إلوووووى 
اجتمووووا  بووووان يعقوووود بعوووود خمسووووة عشوووور 

  (: 25مادة )
 الجمعية التحولية  
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يوموووا علوووى ا قووول مووون توجيوووه الووودعوة 
إليوووووه. وفوووووي جميووووو  األحووووووال يكوووووون 
م أيوووووا كوووووان  ا جتموووووا  البووووواني بوووووحيحا

 عدد المكتتبين الممبلين فيه.
 

 
 

 ح ف  

 
التحوليوووووة بووووواألمور تخوووووت  الجمعيوووووة 
  موووووون نظووووووام 63الووووووواردة بالمووووووادة ك

 الشركا .
 

  (:26مادة)
اختبابا  الجمعية  

 التحولية: 
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ختبابووووووا  الجمعيووووووة العامووووووة إ (:27مااااااادة )

 العادية:
فيموووا عووودا األموووور التوووي تخوووت  ب وووا الجمعيوووة العاموووة 
غيووووور العاديوووووة، تخوووووت  الجمعيوووووة العاموووووة العاديوووووة 

بالشوووووركة وتنعقووووود مووووورة بجميووووو  األموووووور المتعلقوووووة 
علوووى األقووول فوووي السووونة خوووالل األشووو ر السوووتة التاليوووة 
إلنت ووووواء السووووونة الماليوووووة للشوووووركة ويجووووووز دعووووووة 
جمعيووووا  عاديووووة أخوووور  كلمووووا دعوووو  الحاجووووة إلووووى 

  ل .
 

فيمووووا عوووودا األمووووور التووووي تخووووت  ب ووووا 
الجمعيوووة العاموووة غيووور العاديوووة، تخوووت  
الجمعيوووووووة العاموووووووة العاديوووووووة بجميووووووو  

بالشوووركة وتنعقووود مووورة األموووور المتعلقوووة 
علوووى األقووول فوووي السووونة خوووالل األشووو ر 
السووووتة التاليووووة  نت وووواء السوووونة الماليووووة 
للشووووووركة ويجوووووووز دعوووووووة جمعيووووووا  
عاديوووة أخووور  كلموووا دعووو  الحاجوووة إلوووى 

  ل .
 

  (: 27مادة )
اختبابا  الجمعية  

 العامة العادية: 
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إختبابووووووا  الجمعيووووووة العامووووووة   (:28مااااااادة)

 غير العادية:
تخوووت  الجمعيوووة العاموووة غيووور العاديوووة بتعوووديل نظوووام 
الشوووووركة األساسوووووي باسوووووتبناء األموووووور المحظوووووور 
م ول وووا أن تبووودر قووورارا  فوووي  علي وووا تعوووديل ا نظاموووا

ختبابووووا  الجمعيووووة إاألمووووور الداخلووووة ابووووالم فووووي 
العامووووة العاديووووة و لوووو  بالشووووروا واألوقووووا  نفسوووو ا 

 ة للجمعية العامة العادية.المقرر
 

تخووووت  الجمعيووووة العامووووة غيوووور العاديووووة 
بتعووووووديل نظووووووام الشووووووركة األساسووووووي 
باسووووووتبناء األمووووووور المحظووووووور علي ووووووا 
م ول وووووووا أن تبووووووودر  تعوووووووديل ا نظاموووووووا
قوووورارا  فووووي األمووووور الداخلووووة ابووووالم 
فووووووي اختبابووووووا  الجمعيووووووة العامووووووة 
العاديوووووة و لووووو  بالشوووووروا واألوقوووووا  

عامووووووة نفسوووووو ا المقووووووررة للجمعيووووووة ال
 العادية.

 

   (:28مادة)

اختبابا  الجمعية  
 العامة غير العادية: 
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 دعوة الجمعيا : (:29مادة )

العاموووووة أو الخابوووووة للمسووووواهمين  ا تنعقووووود الجمعيووووو
م لنظووووام الشووووركا   بوووودعوة موووون مجلووووش اإلدارة، وفقووووا

وعلوووووى مجلوووووش اإلدارة أن وهووووو ا النظوووووام ولوائحوووووه 
يوووودعو الجمعيووووة العامووووة العاديووووة لالنعقوووواد إ ا الوووو  
 لووووو  مراجووووو  الحسوووووابا  أو لجنوووووة المراجعوووووة أو 

  موووون رأش المووووال %5عوووودد موووون المسوووواهمين يمبوووول ك
اجوووو  الحسووووابا  دعوووووة علووووى األقوووول. ويجوووووز لمر

الجمعيوووووة لالنعقووووواد إ ا لوووووم يقوووووم المجلوووووش بووووودعوة 
م  موووون توووواري  الوووو   الجمعيووووة خووووالل بالبووووين يومووووا

مراجوووووو  الحسووووووابا . وتنشوووووور الوووووودعوة  نعقوووووواد 
الجمعيووووة العامووووة  وجوووودول األعمووووال فووووي بووووحيفة 

مركووووز  المناقووووة التووووي في ووووا  يوميووووة توووووز  فووووي
 الشووووركة الرئيسووووي قبوووول الميعوووواد المحوووودد لالنعقوووواد

يووووم علوووى األقووول، ومووو   لووو    21عووون  مووودة   تقووولب 
يجووووووز ا كتفووووواء بتوجيوووووه الووووودعوة فوووووي الميعووووواد 
الموووو كور إلووووى جميوووو  المسوووواهمين بخاابووووا  مسووووجلة 
وترسووول بوووورة مووون الووودعوة وجووودول األعموووال إلوووى 

 وزارة التجوووووارة وهيئوووووة السوووووو  الماليوووووةكووووول مووووون 
 و ل  خالل المدة المحددة للنشر.

 

الخابووووووة تنعقووووود الجمعيوووووة العاموووووة أو 
للمسووووووواهمين بووووووودعوة مووووووون مجلوووووووش 
م لوووووودعوة مجلووووووش اإلدارة  اإلدارة، وفقووووووا
وعلووووووووى مجلووووووووش اإلدارة أن يوووووووودعو 
الجمعيوووووة العاموووووة العاديوووووة لالنعقووووواد إ ا 
الووو   لووو  مراجووو  الحسوووابا  أو لجنوووة 
المراجعوووووة أو عووووودد مووووون المسووووواهمين 

  مووووون رأش الموووووال علوووووى %5يمبووووول ك
األقووووول. ويجووووووز لمراجووووو  الحسوووووابا  

لالنعقووووواد إ ا لوووووم يقوووووم دعووووووة الجمعيوووووة 
المجلووووووش بوووووودعوة الجمعيووووووة خووووووالل 
بالبوووين يوموووا مووون تووواري  الووو  مراجووو  

 الحسابا .
وتنشوووووور الوووووودعوة  نعقوووووواد الجمعيووووووة 
العاموووة فوووي بوووحيفة يوميوووة تووووز  فوووي 
مركووووز الشووووركة الرئيسووووي قبوووول الميعوووواد 

يووووم علوووى األقووول،   21المحووودد لالنعقووواد
ومووووو   لووووو  يجووووووز ا كتفووووواء بتوجيوووووه 

اد المووووو كور إلوووووى الووووودعوة فوووووي الميعووووو
جميووووو  المسووووواهمين بخاابوووووا  مسوووووجلة 
وترسوووول بووووورة موووون الوووودعوة وجوووودول 
األعمووووال إلووووى الوووووزارة و لوووو  خووووالل 

 المدة المحددة للنشر.
 

دعوة   (: 29مادة )

 الجمعيا : 
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 سجل حقور الجمعيا : (:30مادة )

يسووووجل المسوووواهمون الوووو ين يرغبووووون فووووي حقووووور 
الجمعيووووة العامووووة أو الخابووووة أسوووومائ م فووووي مركووووز 

نعقووووواد الشوووووركة الرئيسوووووي قبووووول الوقووووو  المحووووودد إل
 الجمعية. 

 

يسوووووجل المسووووواهمون الووووو ين يرغبوووووون 
فووووووي حقووووووور الجمعيووووووة العامووووووة او 
الخابووووة اسوووومائ م فووووي مركووووز الشووووركة 
الرئيسووووي قبوووول الوقوووو  المحوووودد  نعقوووواد 

 الجمعية. 
 

سجل   (: 30مادة )

 حقور الجمعيا : 

 

33 

جتموووووا  الجمعيوووووة العاموووووة إنبوووووا  (:31ماااااادة )

 العادية:
العاديووووة لجمعيووووة العامووووة جتمووووا  اإنعقوووواد إ يكووووون 

م إ  إ ا حقووووورل مسووووواهمون يمبلوووووون ربووووو   بوووووحيحا
نبووووا  رأش المووووال علووووى األقوووول، وإ ا لووووم يتوووووفر ال

يعقووود ا جتموووا  البووواني ، الوووالزم لعقووود هووو ا ا جتموووا 
بعوووود سوووواعة موووون انت وووواء الموووودة المحووووددة  نعقوووواد 
اإلجتموووووا  األول بشووووورا أن تتقووووومن الووووودعوة لعقووووود 

إمكانيووووة عقوووود  إلووووىاإلجتمووووا  األول مايفيوووود اإلعووووالن 
عوة لوووم تتقووومن الووود فوووي حوووالو اإلجتموووا  البووواني ،

الووووودعوة   وج ووووواإلشوووووارة إلوووووى اإلجتموووووا  البووووواني 
م إجت  التاليووووة  مووووا  بوووواني يعقوووود خووووالل البالبووووين يومووووا

بالاريقووووة  الوووودعوة  لإلجتمووووا  السوووواب ، وتنشوووور هوووو ل
هووووو ا  مووووون  92كالموووووادة  المنبوووووو  علي وووووا فوووووي

  النظوووووام وفوووووي جميووووو  األحووووووال يكوووووون اإلجتموووووا
م كان عدد األس م الممبلة فيه. م أيا  الباني بحيحا

 

 يكووووووون انعقوووووواد اجتمووووووا  الجمعيووووووة 
م إأل إ ا  العاموووووووووة العاديوووووووووة بوووووووووحيحا
حقوووورل مسوووواهمون يمبلووووون ربوووو  رأش 
الموووووال علوووووى األقووووول، وإ ا لوووووم يتووووووفر 
النبووووا  الووووالزم لعقوووود هوووو ا ا جتمووووا  
وج ووو  الووودعوة إلوووى اجتموووا  بوووان يعقووود 

م التا ليووووة لالجتمووووا  خووووالل البالبووووين يومووووا
السووواب ، وتنشووور هووو ل الووودعوة بالاريقوووة 
المنبوووووووو  علي وووووووا فوووووووي الموووووووادة 
كالبالبوووووون  مووووون هووووو ا النظوووووام. وفوووووي 
جميوووووو  األحوووووووال يكووووووون ا جتمووووووا  
البووواني بوووحيحا أيوووا كوووان عووودد األسووو م 

 الممبلة فيه.
 

  (: 31مادة )
نبا  اجتما   

 الجمعية العامة العادية: 
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نبوووووا  اجتموووووا  الجمعيوووووة العاموووووة  (:32ماااااادة)

 غير العادية:
يوووووة العامووووة غيوووور العاديوووووة   يكووووون اجتمووووا  الجمع

م إ  إ ا حقوووووووورل مسوووووووواهمون يمبلووووووووون  بووووووووحيحا
رأش المووووال فووووه ا لووووم يتوووووفر هوووو ا نبوووو    %50ك

النبوووووا  فوووووي ا جتموووووا  األول، يعقووووود ا جتموووووا  
إنت ووووواء المووووودة المحوووووددة البووووواني بعووووود سووووواعة مووووون 
ول بشووووووورا أن تتقووووووومن  نعقووووووواد اإلجتموووووووا  األ

الوووودعوة لعقووووود اإلجتمووووا  األول موووووا يفيوووود اإلعوووووالن 
لوووم  فوووي حوووالو عووون إمكانيوووة عقووود اإلجتموووا  البووواني.

إمكانيوووووة  اإلشوووووارة إلوووووى  األولوووووى تتقووووومن الووووودعوة
اإلجتما  البوووواني توجووووه الوووودعوة إلووووى إجتمووووا  عقوووود

 بوووان يعقووود بووونفش األوقوووا  المنبوووو  علي وووا فوووي
 ه ا النظام. من  92كالمادة 

جميووووو  األحووووووال يكوووووون اإلجتموووووا  البووووواني  وفوووووي 
م إ ا حقوووورل عوووودد موووون المسوووواهمين يمبلووووون  بووووحيحا

   على األقل.%25كرب  رأش المال 
وإ ا لوووووم يتووووووفر النبوووووا  الوووووالزم فوووووي اإلجتموووووا   

البوووواني وج وووو  الوووودعوة إلووووى إجتمووووا  بالووووث ينعقوووود 
المووووادة باألوقووووا  نفسوووو ا المنبووووو  علي ووووا فووووي 

تمووووا  البالووووث هوووو ا النظووووام ويكووووون اإلج  موووون 29ك
م كووووان عوووودد األسوووو م الممبلووووة فيووووه بعوووود  م أيووووا بووووحيحا

 موافقة الج ة المختبة.
 

  يكوووون اجتموووا  الجمعيوووة العاموووة غيووور 
م إأل إ ا حقوووووووورل  العاديووووووووة بووووووووحيحا
مسوووواهمون يمبلووووون نبوووو  رأش المووووال 
فووووه ا لووووم يتوووووفر هوووو ا النبووووا  فوووووي 
األجتموووووا  األول وج ووووو  الووووودعوة إلوووووى 

البالبوووووين اجتموووووا  بوووووان، يعقووووود خوووووالل 
م التاليووووة لالجتموووا  السوووواب  وتنشوووور  يوموووا
الووووودعوة بالاريقوووووة المنبوووووو  علي وووووا 

 في المادة كالبالبون  من ه ا النظام.
وفووووي جميوووو  ا حوووووال يكووووون ا جتمووووا  
م إ ا حقوووورل عوووودد موووون  البوووواني بووووحيحا
المسووووواهمين يمبووووول ربووووو  رأش الموووووال 
علووووى األقوووول . وا ا لووووم يتوووووفر النبووووا  

اني وج وووو  الووووالزم فووووي ا جتمووووا  البوووو
دعوووووووة الووووووى اجتمووووووا  بالووووووث ينعقوووووود 
با وقوووووا  نفسووووو ا المنبوووووو  علي وووووا 
فوووي الموووادة كالبالبوووون  مووون هووو ا النظوووام 
م  ويكووووووون ا جتمووووووا  البالووووووث بووووووحيحا
مكوووان عووودد ا سووو م الممبلوووة فيوووه بعووود  أيا

 موافقة الج ة المختبة.
 

  (: 32مادة )
نبا  اجتما   

الجمعية العامة غير  
 العادية: 
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 التبوي  في الجمعيا : (:33مادة)

فوووي الجمعيوووا  بوووو  عووون كووول سووو م  مسووواهملكووول 
العامووووة، ويجوووو  إسووووتخدام التبوووووي  التراكمووووي فووووي 
إنتخووووووووا  مجلوووووووووش اإلدارة، ويجوووووووووز للمسووووووووواهم 
التبوووووي  علووووى قوووورارا  الجمعيووووة العامووووة بواسوووواة 
وسوووووائل التقنيوووووة الحديبوووووة بحسووووو  القووووووابا التوووووي 

سوووو م  لكوووول مكتتوووو  بووووو  عوووون كوووول
يمبلووووه فووووي الجمعيوووووة التحوليووووة ولكووووول 
مسوووواهم بووووو  عوووون كوووول سوووو م فووووي 
الجمعيوووووا  العاموووووة ويجووووو  اسوووووتخدام 
التبوووووووي  التراكمووووووي فووووووي انتخووووووا  

 مجلش اإلدارة.

  (: 33مادة )
التبوي  في  

 الجمعيا : 
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  تقع ا الج ا  المختبة.

 قرارا  الجمعيا : (:34مادة)

باألغلبيووووة  العامووووة العاديووووةتبوووودر قوووورارا  الجمعيووووة 
المالقوووووة لألسووووو م الممبلوووووة فوووووي ا جتموووووا ، كموووووا 
تبووووودر قووووورارا  الجمعيوووووة العاموووووة غيووووور العاديوووووة 

إ   بلبووووي األسوووو م الممبلووووة فووووي ا جتمووووا  ب غلبيووووة 
م بزيووووووادة رأش المووووووال أو  إ ا كووووووان قوووووورارام متعلقووووووا
بتخفيقووووه أو بهاالووووة موووودة الشووووركة أو بحل ووووا قبوووول 

نققوووواء الموووودة المحووووددة فووووي نظام ووووا األساسووووي أو إ
م  بانوووودماج ا موووو  شووووركة أخوووور  فووووال يكووووون بووووحيحا
إ  إ ا بوووودر ب غلبيووووة بالبووووة أربووووا  األسوووو م الممبلووووة 
فوووووي ا جتموووووا ، وعلوووووى مجلوووووش اإلدارة أن يشووووو ر 
م ألحكووووام نظووووام الشووووركا  قوووورارا  الجمعيووووة  وفقووووا

 ا تقووووومن  تعوووووديل نظوووووام إالعاموووووة غيووووور العاديوووووة 
 ساسي.الشركة األ

 

تبووودر القووورارا  فوووي الجمعيوووة التحوليوووة 
باألغلبيووووة المالقووووة لألسوووو م الممبلووووة في ووووا 
، وتبووووودر قووووورارا  الجمعيوووووة العاموووووة 
العاديووووووة باألغلبيووووووة المالقووووووة لألسوووووو م 
الممبلوووووة فوووووي ا جتموووووا ، كموووووا تبووووودر 
قوووورارا  الجمعيووووة العامووووة غيوووور العاديووووة 
ب غلبيووووة بالبووووة أربووووا  األسوووو م الممبلووووة 

م فوووي ا جتموووا  إ   إ ا كوووان قووورارام متعلقوووا
بزيوووووووادة رأش الموووووووال أو بتخفيقوووووووه أو 
بهاالوووووة مووووودة الشوووووركة أو بحل وووووا قبووووول 
انققووووواء المووووودة المحوووووددة فوووووي نظام وووووا 
األساسووووووي أو بانوووووودماج ا موووووو  شووووووركة 
م إ  إ ا  أخوووووور  فووووووال يكووووووون بووووووحيحا
بووووودر ب غلبيوووووة بالبوووووة أربوووووا  األسووووو م 

 الممبلة في ا جتما 

  (: 34مادة )
 قرارا  الجمعيا  : 
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رئاسوووووووة الجمعيوووووووا  وإعوووووووداد  (:36ماااااااادة )

 المحاقر
يووووورأش اجتماعوووووا  الجمعيوووووا  العاموووووة للمسووووواهمين 
رئوووويش مجلووووش اإلدارة أو نائبووووه عنوووود غيابووووه أو موووون 
ينتدبوووه مجلوووش اإلدارة مووون بوووين أعقوووائه لووو ل  فوووي 

ويعووووين حووووال غيووووا  رئوووويش مجلووووش اإلدارة ونائبووووه 
الوووورئيش أمووووين سوووور اإلجتمووووا  وجامعووووا األبوووووا  
ويحوووورر باجتمووووا  الجمعيووووة محقوووور يتقوووومن عوووودد 

رين أو الممبلووووين وعوووودد األسوووو م المسوووواهمين الحاقوووو
التوووووي فوووووي حيوووووازت م باألبوووووالة أو الوكالوووووة وعووووودد 
األبوووووا  المقووووررة ل ووووا والقوووورارا  التووووي اتخوووو   
وعوووودد األبوووووا  التووووي وافقوووو  علي ووووا أو خالفت ووووا 

وافيووووووة للمناقشووووووا  التووووووي دار  فووووووي  وخالبووووووة
ا جتمووووا  وتوووودون المحاقوووور ببووووفة منتظمووووة عقوووو  

ش كوووول اجتمووووا  فووووي سووووجل خووووا  يوقعووووه رئوووووي 
 وأمين سرها وجام  األبوا .الجمعية 

 

يووووورأش اجتماعوووووا  الجمعيوووووا  العاموووووة 
للمسوووووواهمين رئوووووويش مجلووووووش اإلدارة أو 
نائبوووه عنووود غيابوووه أو مووون ينتدبوووه مجلوووش 
اإلدارة موووون بووووين أعقووووائه لوووو ل  فووووي 
حوووووال غيوووووا  رئووووويش مجلوووووش اإلدارة 
ونائبوووووه، ويحووووورر باجتموووووا  الجمعيوووووة 
محقوووووور يتقوووووومن عوووووودد المسوووووواهمين 
الحاقوووورين أو الممبلووووين وعوووودد األسوووو م 
التووووووي فووووووي حيووووووازت م باألبووووووالة أو 
الوكالوووة وعووودد األبووووا  المقوووررة ل وووا 
والقوووووورارا  التووووووي اتخوووووو   وعووووووودد 
األبوووووووا  التووووووي وافقوووووو  علي ووووووا أو 
خالفت وووووا وخالبوووووة وافيوووووة للمناقشوووووا  
التووووووي دار  فووووووي ا جتمووووووا  وتوووووودون 
المحاقوووور ببووووفة منتظمووووة عقوووو  كوووول 
ه اجتموووووا  فوووووي سوووووجل خوووووا  يوقعووووو

رئووويش الجمعيووووة وأمووووين سوووورها وجووووام  
 األبوا .

 

رئاسة   (: 36مادة )

الجمعيا  وإعداد  
 المحاقر: 
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 تشكيل اللجنة:(:37مادة )

عاديووووة لجنووووة تشووووكل بقوووورار موووون الجمعيووووة العامووووة ال
  أعقووووواء مووووون غيووووور 3مراجعوووووة مكونوووووة مووووون ك

التنفيوووووو يين سووووووواء موووووون  دارةاإلأعقوووووواء مجلووووووش 
المسوووواهمين أو غيوووورهم ويحوووودد فووووي القوووورار م مووووا  

 اللجنة وقوابا عمل ا ومكافآ  أعقائ ا.
 

تشوووووكل بقووووورار مووووون الجمعيوووووة العاموووووة 
  3العاديوووة لجنوووة مراجعوووة مكونوووة مووون ك

اعقووووواء مووووون غيووووور أعقووووواء مجلوووووش 
ا دارة التنفيوووووووووو يين سووووووووووواء موووووووووون 
المسوووووواهمين أو غيوووووورهم ويحوووووودد فووووووي 

جنووووووة وقوووووووابا القوووووورار م مووووووا  الل
 عمل ا ومكافآ  أعقائ ا.

 

تشكيل  (:37مادة )

 اللجنة: 
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 اللجنة: ختبابا إ (:39مادة )

تخووووت  لجنووووة المراجعووووة بالمراقبووووة علووووى أعمووووال 
الشوووركة، ول وووا فوووي سوووبيل  لووو  حووو  ا اوووال  علوووى 
سوووجالت ا ووبائق وووا والووو  أ  إيقوووا  أو بيوووان مووون 
أعقووووووووواء مجلوووووووووش اإلدارة أو اإلدارة التنفي يوووووووووة، 
ويجوووووز ل ووووا أن تالوووو  موووون مجلووووش اإلدارة دعوووووة 
الجمعيوووة العامووووة للشووووركة لالنعقوووواد إ ا أعووووا  مجلووووش 

و أل وووووا أو تعرقووووو  الشوووووركة ألقووووورار اإلدارة عم
 خسائر جسيمة.

 

تخوووووت  لجنووووووة المراجعووووووة بالمراقبووووووة 
علوووى أعموووال الشوووركة، ول وووا فوووي سوووبيل 
 لووووو  حووووو  ا اوووووال  علوووووى سوووووجالت ا 
ووبائق ووووا والوووو  أ  إيقووووا  أو بيوووووان 
مووووووووون أعقووووووووواء مجلوووووووووش اإلدارة أو 
اإلدارة التنفي يووووووووة، ويجوووووووووز ل ووووووووا أن 
تالوووووو  موووووون مجلووووووش اإلدارة دعوووووووة 
الجمعيوووووة العاموووووة للشوووووركة لالنعقووووواد إ ا 
أعووووووووا  مجلووووووووش اإلدارة عمل ووووووووا أو 
تعرقوووووووو  الشوووووووووركة ألقووووووووورار او 

 خسائر جسيمة.

  (: 39مادة )
 اختبابا  اللجنة: 
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 تقارير اللجنة:(:40مادة)

علووووى لجنووووة المراجعووووة النظوووور فووووي القوووووائم الماليووووة 
للشوووووركة والتقوووووارير والملحوظوووووا  التوووووي يقوووووودم ا 
مراجووووو  الحسوووووابا  وإبوووووداء مرئيات وووووا حيال وووووا إن 
وجوووود ، وعلي ووووا كوووو ل  إعووووداد تقريوووور عوووون رأي ووووا 
فوووي شوووان مووود  كفايوووة نظوووام الرقابوووة الداخليوووة فوووي 
الشوووركة وعموووا قامووو  بوووه مووون أعموووال أخووور  تووودخل 
فووووي ناووووا  اختبابوووو ا وعلووووى مجلووووش اإلدارة أن 

م كافيووووة  موووون هوووو ا التقريوووور فووووي مركووووز يووووود  نسووووخا
الشوووووركة الرئيسوووووي قبووووول موعووووود انعقووووواد الجمعيوووووة 

  واحوووود وعشوووورون 21ك بموووودة   تقوووول عوووونالعامووووة 
م  علووووى األقوووول لتزويوووود كوووول موووون رغوووو  موووون  يومووووا

التقريووووور أبنووووواء  لوووووىويت منوووووه  المسووووواهمين بنسوووووخة
 انعقاد الجمعية .

 

علوووووى لجنوووووة المراجعوووووة النظووووور فوووووي 
القوووووووائم الماليووووووة للشووووووركة والتقووووووارير 
والملحوظوووووا  التوووووي يقووووودم ا مراجووووو  
الحسووووابا  وإبووووداء مرئيات ووووا حيال ووووا إن 
وجوووود ، وعلي ووووا كوووو ل  إعووووداد تقريوووور 
عووون رأي وووا فوووي شوووان مووود  كفايوووة نظوووام 
الرقابووووة الداخليووووة فووووي الشووووركة وعمووووا 
قاموو  بووه موون أعمووال أخوور  توودخل فووي 

ابوووووو ا وعلووووووى مجلووووووش ناووووووا  اختب
م كافيوووة مووون هووو ا  اإلدارة أن يوووود  نسوووخا
التقريوووور فووووي مركووووز الشووووركة الرئيسووووي 
قبوووول موعوووود انعقوووواد الجمعيووووة العامووووة   

  واحووووود وعشووووورون يوموووووا علوووووى 21ك
األقوووول لتزويوووود كوووول موووون رغوووو  موووون 
المسوووووواهمين بنسووووووخة منووووووه ويتووووووولى 

 التقرير أبناء انعقاد الجمعية .
 

تقارير  (:40مادة)

 اللجنة: 
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 بالحيا  مراج  الحسابا : (:42مادة)

  اووووال لمراجوووو  الحسووووابا  فووووي أ  وقوووو  حوووو  ا
علووووى دفوووواتر الشووووركة وسووووجالت ا وغيوووور  لوووو  موووون 
م الوووو  البيانووووا  واإليقوووواحا   الوبووووائ ، ولووووه أيقووووا
التوووي يووور  قووورورة الحبوووول علي وووا، ليتحقووو  مووون 
موجووووودا  الشووووركة والتزامات ووووا وغيوووور  لوووو  ممووووا 
يوووودخل فووووي ناووووا  عملووووه وعلووووى رئوووويش مجلووووش 
اإلدارة أن يمكنووووووه موووووون أداء واجبووووووه وإ ا بوووووواد  

فووووي هوووو ا الشوووو ن أببوووو  مراجوووو  الحسووووابا  بووووعوبة 
 لووو  فوووي تقريووور يقووودم إلوووى مجلوووش اإلدارة فوووه ا لوووم 
ييسوووور المجلووووش عموووول مراجوووو  الحسووووابا ، وجوووو  
عليوووووووه أن يالووووووو  مووووووون مجلوووووووش اإلدارة دعووووووووة 

 الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.
 

لمراجووو  الحسوووابا  فوووي أ  وقووو  حوووو  
ا اوووووووال  علوووووووى دفووووووواتر الشوووووووركة 
وسووووجالت ا وغيوووور  لوووو  موووون الوبووووائ ، 

م الووووووووو  البيانوووووووووا  و لوووووووووه أيقوووووووووا
واإليقووووواحا  التوووووي يووووور  قووووورورة 
الحبوووووووول علي وووووووا، ليتحقووووووو  مووووووون 
موجووووودا  الشووووركة والتزامات ووووا وغيوووور 
 لوووو  ممووووا يوووودخل فووووي ناووووا  عملووووه 
وعلووووووووى رئوووووووويش مجلووووووووش اإلدارة أن 
يمكنوووووه مووووون أداء واجبوووووه وإ ا بووووواد  
مراجوووو  الحسووووابا  بووووعوبة فووووي هوووو ا 
الشووو ن أببووو   لووو  فوووي تقريووور يقووودم إلوووى 

ارة فوووه ا لوووم ييسووور المجلوووش مجلوووش اإلد
عمووول مراجووو  الحسوووابا ، وجووو  عليوووه 
أن يالووووو  مووووون مجلوووووش اإلدارة دعووووووة 
الجمعيووووة العامووووة العاديووووة للنظوووور فووووي 

 األمر.
 

  (:42مادة)
بالحيا  مراج   

 الحسابا : 
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 السنة المالية: (:43مادة )

تبوووودأ السوووونة الماليووووة للشووووركة موووون أول شوووو ر ينوووواير 
 .ديسمبر من كل سنةوتنت ي بن اية ش ر 

 

تبوووودأ السوووونة الماليووووة للشووووركة موووون أول 
شووووو ر ينووووواير وتنت وووووي بن ايوووووة شووووو ر 
ديسوووومبر موووون كوووول سوووونة علووووى أن تبوووودأ 
السووونة الماليوووة األولوووى مووون تووواري  قيووودها 
بالسوووووجل التجوووووار  كشوووووركة مسووووواهمة 
وحتوووى ن ايوووة شووو ر ديسووومبر مووون السووونة 

 الميالدية الحالية.
 

السنة   (: 43مادة )

 المالية: 
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 الوبائ  المالية (:44مادة) -1
يجووو  علوووى مجلوووش اإلدارة فوووي ن ايوووة كووول سووونة  -1  -2

ماليوووووة للشوووووركة أن يعووووود القووووووائم الماليوووووة للشوووووركة 
وتقريووورام عووون نشووواا ا ومركزهوووا الموووالي عووون السووونة 

قوووومن هوووو ا التقريوووور الاريقووووة ت الماليووووة المنققووووية، وي 
المقترحووووة لتوزيوووو  األربووووا  ويقوووو  المجلووووش هوووو ل 
الوبووووائ  تحوووو  تبوووور  مراجوووو  الحسووووابا  قبوووول 

بموووودة   الموعوووود المحوووودد  نعقوووواد الجمعيووووة العامووووة 
م على األقل.45ك تقل عن    خمسة وأربعين يوما

يجووووو  أن يوقووووو  رئووووويش مجلوووووش إدارة الشوووووركة  -2 -3

يجوووو  علووووى مجلووووش اإلدارة فووووي ن ايووووة  -5
كووول سووونة ماليوووة للشوووركة أن يعووود القووووائم 
الماليوووة للشووووركة وتقريووورام عوووون نشوووواا ا 
ومركزهووووا المووووالي عوووون السوووونة الماليووووة 
المنققووووووية، ويقوووووومن هوووووو ا التقريوووووور 
الاريقوووووة المقترحوووووة لتوزيووووو  األربوووووا  
ويقوووو  المجلووووش هوووو ل الوبووووائ  تحوووو  
تبوووووور  مراجوووووو  الحسووووووابا  قبوووووول 

د المحوووووودد  نعقوووووواد الجمعيووووووة الموعوووووو
م 45العامووووة  ك   خمسووووة وأربعووووين يومووووا

الوبائ    (:44مادة)

 المالية  
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الوبووووووائ   المووووووالي ديرهامووووووورئيسوووووو ا التنفيوووووو   و
  موووون هوووو ل المووووادة، 1المشووووار إلي ووووا فووووي الفقوووورة ك

وتووووود  نسوووو  من ووووا فووووي مركووووز الشووووركة الرئيسووووي 
تحوووو  تبوووور  المسوووواهمين قبوووول الموعوووود المحوووودد 

  21كعوووون  بموووودة  تقوووول نعقوووواد الجمعيووووة العامووووة 
م واحد وعشرون   على األقل.يوما

علووووووووى رئوووووووويش مجلووووووووش اإلدارة أن يووووووووزود  -3 -4
للشووووووركة وتقريوووووور  المسوووووواهمين بووووووالقوائم الماليووووووة

لوووم  مجلوووش اإلدارة وتقريووور مراجووو  الحسوووابا  موووا
تنشووور فوووي جريووودة يوميوووة تووووز  فوووي مركوووز الشوووركة 
الرئيسوووي وعليوووه أيقوووا أن يرسووول بوووورة مووون هووو ل 

 يووووةسووووو  المالالالتجووووارة وهيئووووة وزارة الوبووووائ  إلووووى 
بموووودة و لوووو  قبوووول توووواري  انعقوووواد الجمعيووووة العامووووة 

م على 15كعن   تقل  األقل.  خمسة عشر يوما
 

 على األقل.
يجووووو  أن يوقووووو  رئووووويش مجلوووووش إدارة  -6

الشوووووركة ورئيسووووو ا التنفيووووو   وديرهوووووا 
الموووووالي الوبوووووائ  المشوووووار إلي وووووا فوووووي 

  موووون هوووو ل المووووادة، وتووووود  1الفقوووورة ك
نسوووووو  من ووووووا فووووووي مركووووووز الشووووووركة 
الرئيسوووووي تحووووو  تبووووور  المسووووواهمين 

دد  نعقوووواد الجمعيووووة قبوووول الموعوووود المحوووو
  واحوووووود وعشوووووورون 21العامووووووة بووووووو ك

 على األقل.
علووووى رئوووويش مجلووووش اإلدارة أن يووووزود  -7

المسووووواهمين بوووووالقوائم الماليوووووة للشوووووركة 
وتقريوووووووور مجلووووووووش اإلدارة وتقريوووووووور 
مراجووووو  الحسوووووابا  موووووالم تنشووووور فوووووي 
جريووووودة يوميوووووة تووووووز  فوووووي مركوووووز 
الشوووووركة الرئيسوووووي وعليوووووه أيقوووووا أن 

الوبوووائ  إلوووى يرسووول بوووورة مووون هووو ل 
الووووووزارة و لووووو  قبووووول تووووواري  انعقووووواد 

  خمسوووة عشووور 15الجمعيوووة العاموووة بوووو ك
م على األقل.  يوما

8-  

 توزي  األربا : (:45مادة )

تووووووز  أربوووووا  الشوووووركة البوووووافية السووووونوية علوووووى 
 الوجه اآلتي:

  مووووون بوووووافي األربوووووا  لتكووووووين %10نووووو  كيج -1 -1
النظوووووامي للشوووووركة ويجووووووز أن تقووووورر حتيوووووااي اإل

الجمعيووووة العامووووة العاديووووة وقوووو  هوووو ا التجنيوووو  متووووى 
  موووون رأش المووووال %30بلوووو  ا حتيووووااي الموووو كور ك

 المدفو .
للجمعيوووووة العاموووووة العاديوووووة بنووووواء علوووووى اقتووووورا   -2 -2

مووووووون بوووووووافي   %15كمجلوووووووش اإلدارة أن تجنووووووو  
يخبوووووو   تفوووووواقياألربووووووا  لتكوووووووين احتيووووووااي ا

 حددة.لغرض أو أغراض معينة وم
للجمعيووووووة العامووووووة العاديووووووة أن تقوووووورر تكوووووووين  -3 -3

احتياايوووووا  أخووووور ، و لووووو  بالقووووودر الووووو   يحقووووو  
مبووولحة الشوووركة أو يكفووول توزيووو  أربوووا  بابتوووة قووودر 
اإلمكوووووان علوووووى المسووووواهمين، وللجمعيوووووة المووووو كورة 
كووو ل  أن تقتاووو  مووون بوووافي األربوووا  مبوووال  إلنشووواء 
مةسسوووووا  اجتماعيوووووة لعووووواملي الشوووووركة أو لمعاونوووووة 

م من ه ل المةسسا ما ي   كون قائما
يوووووز  موووون البوووواقي بعوووود  لوووو  علووووى المسوووواهمين  -4 -4

  موووون رأش مووووال الشووووركة %5نسووووبة   تقوووول عوووون ك
 المدفو .

يجووووووووز للشوووووووركة بعووووووود إسوووووووتيفاء القووووووووابا -5 -5
الموقوووووووعية موووووون الج ووووووا  المختبووووووة توزيوووووو  

 .أربا  مرحلية نب  سنوية ورب  سنوية
 

 

تووووووووز  أربوووووووا  الشوووووووركة البوووووووافية 
 السنوية على الوجه اآلتي:

  مووووون بوووووافي األربوووووا  %10يجبنووووو  ك -6
لتكوووووين ا حتيووووااي النظووووامي للشووووركة 
ويجوووووووز أن تقوووووورر الجمعيووووووة العامووووووة 
العاديوووة وقووو  هووو ا التجنيووو  متوووى بلووو  

  مووووووون %30ا حتيوووووووااي المووووووو كور ك
 رأش المال المدفو .

للجمعيوووووة العاموووووة العاديوووووة بنووووواء علوووووى  -7
اقتووووووورا  مجلوووووووش اإلدارة أن تجنوووووووو  

  مووووون بوووووافي األربوووووا  لتكووووووين %15ك
احتيوووووااي اقوووووافي يخبووووو  لغووووورض 

 أو أغراض معينه.
للجمعيووووووة العامووووووة العاديووووووة أن تقوووووورر  -8

تكوووووووين احتياايووووووا  أخوووووور ، و لوووووو  
بالقوووودر الوووو   يحقوووو  مبوووولحة الشووووركة 
أو يكفووووول توزيووووو  أربوووووا  بابتوووووة قووووودر 
اإلمكووووان علووووى المسوووواهمين، وللجمعيووووة 
المووو كورة كووو ل  أن تقتاووو  مووون بوووافي 

ال  إلنشوووووواء مةسسووووووا  األربووووووا  مبوووووو
اجتماعيووووة لعوووواملي الشووووركة أو لمعاونووووة 

م من ه ل المةسسا   ما يكون قائما
يوووووز  موووون البوووواقي بعوووود  لوووو  علووووى  -9

  مووووون %5المسووووواهمين نسوووووبة   تقووووول ك
 رأسمال الشركة المدفو .

مووووو  مراعووووواة األحكوووووام المقوووووررة فوووووي  -10
  مووووووون  هووووووو ا النظوووووووام، 20الموووووووادة ك
  مووووون نظوووووام الشوووووركا  76والموووووادة ك

  %10د ماتقووووودم نسوووووبة كيخبووووو  بعووووو
مووووون البووووواقي لمكافووووو ة مجلوووووش اإلدارة، 
علوووى أن يكوووون اسوووتحقا  هووو ل المكافووو ة 
م مووووو  عووووودد الجلسوووووا  التوووووي  متناسوووووبا

 يحظرها العقو.

توزي    (: 45مادة )

 األربا : 
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 األربا : ستحقا إ (:64مادة)

م لقووورار تح  المسووواهم حبوووته فوووي األيسووو ربوووا  وفقوووا
الجمعيووووة العامووووة البووووادر فووووي هوووو ا الشوووو ن ويبووووين 

وتوووواري  التوزيوووو  وتكووووون  سووووتحقا إلاالقوووورار توووواري  
سووووو م المسوووووجلين فوووووي أحقيوووووة ا ربوووووا  لموووووالكي األ

سووووواهمين فوووووي ن ايوووووة اليووووووم المحووووودد سوووووجال  الم
 .ستحقا لإل

يسووووتح  المسوووواهم حبووووته فووووي ا ربووووا  
م لقوووورار الجمعيووووة العامووووة  البووووادر وفقووووا

فوووي هووو ا الشووو ن ويبوووين القووورار توووواري  
ا سوووووتحقا  وتووووواري  التوزيووووو  وتكوووووون 
أحقيوووووووة ا ربوووووووا  لموووووووالكي ا سووووووو م 
المسوووووجلين فوووووي سوووووجال  المسووووواهمين 

 في ن اية اليوم المحدد لالستحقا .

  (:46مادة)
 استحقا  األربا : 
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 توزي  األربا  لألس م الممتازة:   : 47مادة)

أ  سووونة ماليوووة فهنوووه   إ ا لوووم تووووز  أربوووا  عووون  -1
يجوووووز توزيوووو  أربووووا  عوووون السوووونوا  التاليووووة إ  
ا لحكووووم المووووادة  بعوووود دفوووو  النسووووبة المحووووددة وفقووووم

  موووون نظووووام الشووووركا  ألبووووحا  األسوووو م 114ك
 .الممتازة عن ه ل السنة

إ ا فشوووول  الشووووركة فووووي دفوووو  النسووووبة المحووووددة  -2
م لحكووووم المووووادة ك   موووون نظووووام الشووووركا   114وفقووووا
الث سوووونوا  متتاليووووة فهنووووه موووون األربووووا  موووودة بوووو

يجوووووووز للجمعيووووووة الخابووووووة ألبووووووحا  هوووووو ل 
م ألحكوووووام الموووووادة ك    89األسووووو م المنعقووووودة ابقوووووا

مووون نظوووام الشوووركا  ، أن تقووورر إموووا حقوووورهم 
اجتماعوووووووووا  الجمعيوووووووووة العاموووووووووة للشوووووووووركة 
والمشووووواركة فوووووي التبووووووي  أو تعيوووووين ممبلوووووين 
عووون م فوووي مجلوووش اإلدارة بموووا يتناسووو  مووو  قيموووة 

لمووووووال ، و لوووووو  إلووووووى أن أسوووووو م م فووووووي رأش ا
توووتمكن الشركووووة مووون دفووو  كووول أربوووا  األولويوووة 
المخببووووووة ألبووووووحا  هوووووو ل األسوووووو م عوووووون 

 .السنوا  السابقة

  إضافاااااة مااااادة 

 خسائر الشركة: (:48مادة )

إ ا بلغووووو  خسوووووائر شوووووركة المسووووواهمة نبووووو   -1 -1
رأش المووووال الموووودفو  فووووي أ  وقوووو  خووووالل السوووونة 
الماليووووة وجوووو  علووووى أ  مسووووئول فووووي الشووووركة أو 
مراجووو  الحسوووابا  فوووور علموووه بووو ل  إبوووال  رئووويش 
مجلوووووووش اإلدارة وعلوووووووى رئووووووويش مجلوووووووش اإلدارة 
إبوووووال  أعقووووواء المجلوووووش فوووووورام بووووو ل ، وعلوووووى 

م يو خمسوووووة عشووووور  15كمجلوووووش اإلدارة خوووووالل  موووووا
ة الجمعيوووووة العاموووووة غيووووور مووووون علموووووه بووووو ل  دعوووووو

 خمسوووووة وأربعوووووين  45ك جتموووووا  خووووواللالعاديوووووة لإل
م مووون تووواري  علموووه بالخسوووائر لتقووورر إموووا زيوووادة  يوموووا
م ألحكوووام نظووووام  رأش موووال الشوووركة أو تخفيقووووه وفقوووا
الشووووركا  و لوووو  إلووووى الحوووود الوووو   توووونخفض معووووه 

دون نبوووو  رأش المووووال  نسووووبة الخسووووائر إلووووى مووووا
ة قبووول األجووول المحووودد فوووي حووول الشوووركالمووودفو ، أو 

 .ه ا النظام 
وتعوووود الشووووركة منققووووية بقوووووة نظووووام الشووووركا   -2 -2

إ ا لوووم تجتمووو  الجمعيوووة العاموووة خوووالل المووودة المحوووددة 
  موووون هوووو ل المووووادة، أو إ ا اجتمعوووو  1فووووي الفقوووورة ك

وتعووو ر علي وووا إبووودار قووورار فوووي الموقوووو ، أو إ ا 
قوووووورر  زيووووووادة رأش الموووووووال وفوووووو  األوقوووووووا  

كتتوووا  فوووي كووول فوووي هووو ل الموووادة ولوووم يوووتم اإللمقوووررة ا
م   90ك زيووووادة رأش المووووال خووووالل موووون  تسووووعين يومووووا
 بدور قرار الجمعية بالزيادة.

إ ا بلغووووو  خسوووووائر شوووووركة المسووووواهمة  -3
نبووووو  رأش الموووووال المووووودفو  فوووووي أ  
وقووو  خوووالل السووونة الماليوووة وجووو  علوووى 
أ  مسوووووئول فوووووي الشوووووركة أو مراجووووو  
الحسوووووابا  فوووووور علموووووه بووووو ل  إبوووووال  

مجلوووووش اإلدارة وعلوووووى رئووووويش  رئووووويش
مجلوووووووووش اإلدارة إبوووووووووال  أعقووووووووواء 
المجلووووش فووووورام بوووو ل ، وعلووووى مجلووووش 
م موووون  اإلدارة خووووالل خمسووووة عشوووور يومووووا
علموووووه بووووو ل  دعووووووة الجمعيوووووة العاموووووة 
غيوووور العاديووووة لالجتمووووا  خووووالل خمسووووة 
م مووووون تووووواري  علموووووه  وأربعوووووين يوموووووا
بالخسوووائر لتقووورر إموووا زيوووادة رأش موووال 

م أل حكووووووام الشووووووركة أو تخفيقووووووه وفقووووووا
نظوووام الشوووركا  و لووو  إلوووى الحووود الووو   
تووووونخفض معوووووه نسوووووبة الخسوووووائر إلوووووى 
مووووادون نبوووو  رأش المووووال الموووودفو ، 
أو حوووول الشووووركة قبوووول األجوووول المحوووودد 

 في ه ا نظام الشركا .
وتعووووود الشوووووركة منققوووووية بقووووووة نظوووووام  -4

الشووووووركا  إ ا لووووووم تجتموووووو  الجمعيووووووة 
العاموووووة خوووووالل المووووودة المحوووووددة فوووووي 

أو إ ا    مووووون هووووو ل الموووووادة،1الفقووووورة ك
اجتمعوووو  وتعوووو ر علي ووووا إبوووودار قوووورار 

  (: 47مادة )
 خسائر الشركة: 
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فوووووي الموقوووووو ، أو إ ا قووووورر  زيوووووادة  
رأش المووووال وفوووو  األوقووووا  المقوووووررة 
فوووي هووو ل الموووادة ولوووم يوووتم ا كتتوووا  فوووي 
كوووول زيووووادة رأش المووووال خووووالل تسووووعين 
م مووووون بووووودور قووووورار الجمعيوووووة  يوموووووا

 بالزيادة.
 

 

 المسئولية:دعو  (:49مادة)

لكوووول مسوووواهم الحوووو  فووووي رفوووو  دعووووو  المسووووئولية 
المقووووررة للشووووركة علووووى أعقوووواء مجلووووش اإلدارة إ ا 
كووووان موووون شوووو ن الخاوووو  الوووو   بوووودر موووون م إلحووووا  
قووووورر خوووووا  بوووووه و  يجووووووز للمسووووواهم رفووووو  
الوووودعو  الموووو كورة إ  إ ا  كووووان حوووو  الشووووركة فووووي 
رفع ووووا   يووووزال قائمووووا ويجوووو  علووووى المسوووواهم أن 

موووه علوووى رفووو  الووودعو  مووو  قبووور يبلووو  الشوووركة بعز
حقوووووه علوووووى الماالبوووووة بوووووالتعويض عووووون القووووورر 

 الخا  ال   لح  به. 
النفقوووووا  التوووووي تكلف وووووا  الشوووووركة ويجووووووز تحميووووول

م المسوووووواهم إلقامووووووة دعووووووو   كانوووووو  نتيجت ووووووا أيووووووا
 بالشروا اآلتية:

 إ ا أقام الدعو  بحسن نية. -1 .1
 ا تقووودم إلوووى الشوووركة بالسوووب  الووو   مووون أجلوووه إ -2 .2

  30ولووووم يحبوووول علووووى رد خووووالل ك أقووووام الوووودعو 
م.  يوما

إ ا كوووووان مووووون مبووووولحة الشوووووركة إقاموووووة هووووو ل  -3 .3
  التاسووووعة 79الوووودعو  بنوووواءام علووووى حكووووم المووووادة ك

 .نظام الشركا والسبعين من 
 قائمة على أساش بحيح.  أن تكون الدعو -4 .4

  
 

لكوووول مسوووواهم الحوووو  فووووي رفوووو  دعووووو  
المسووووووئولية المقووووووررة للشووووووركة علووووووى 

اإلدارة إ ا كوووووان مووووون أعقووووواء مجلوووووش 
شووو ن الخاووو  الووو   بووودر مووون م إلحوووا  
قوووورر خووووا  بووووه و  يجوووووز للمسوووواهم 
رفوووو  الوووودعو  الموووو كورة إ  إ ا  كووووان 
حووو  الشوووركة فوووي رفع وووا   يوووزال قائموووا 
ويجووو  علوووى المسووواهم أن يبلووو  الشوووركة 
بعزموووه علوووى رفووو  الووودعو  مووو  قبووور 
حقووووه علووووى الماالبووووة بووووالتعويض عوووون 
 القووووورر الخوووووا  الووووو   لحووووو  بوووووه.
ويجوووووز تحميوووول النفقووووا  التووووي تكلف ووووا 
المسوووواهم إلقامووووة دعووووو  علووووى الشووووركة 

م كان  نتيجت ا بالشروا اآلتية:  أيا
 إ ا أقام الدعو  بحسن نية. .5
إ ا تقوووودم إلووووى الشووووركة بالسووووب  الوووو    .6

موووون أجلووووه أقووووام الوووودعو  ولووووم يحبوووول 
م.30على رد خالل ك    يوما

إ ا كووووان موووون مبوووولحة الشووووركة إقامووووة  .7
علوووى حكوووم الموووادة  هووو ل الووودعو  بنووواءام 

   التاسعة والسبعين من النظام.79ك
أن تكووووون الوووودعوة قائمووووة علووووى أسوووواش  .8

 بحيح.
 

 

دعو   (:48مادة)

 المسئولية: 
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 الشركة: إنققاء (:50مادة)

دور التبوووووفية  نققوووووائ اتووووودخل الشوووووركة بمجووووورد إ
وتحوووووتفظ بالشخبوووووية اإلعتباريوووووة بالقووووودر الوووووالزم 
للتبووووفية ويبوووودر قوووورار التبووووفية اإلختياريووووة موووون 
الجمعيووووة العامووووة غيوووور العاديووووة ويجوووو  أن يشووووتمل 
قووووورار التبوووووفية علوووووى تعيوووووين المبوووووفي وتحديووووود 
سوووولااته وأتعابووووه والقيووووود المفروقووووة علووووى سوووولااته 
 أ والموووووودة الزمنيووووووة الالزمووووووة للتبووووووفية ويجوووووو  

موووودة التبووووفية اإلختياريووووة خمووووش سوووونوا   تجوووواوزت 
و  يجووووووز تمديووووودها ألكبووووور مووووون  لووووو  إ  بووووو مر 
ققووووووائي وتنت ووووووي سوووووولاة مجلووووووش إدارة الشووووووركة 
بحل ووووا وموووو   لوووو  يظوووول هووووة ء قووووائمين علووووى إدارة 
الشووووركة ويعوووودون بالنسووووبة إلووووى الغيوووور فووووي حكووووم 
المبووووفين إلووووى أن يعووووين المبووووفي وتبقووووى جمعيووووا  

دة التبووووفية ويقتبوووور المسوووواهمين قائمووووة خووووالل موووو
دورهووووووا علووووووى ممارسووووووة إختبابووووووات ا التووووووي   

 تتعارض م  إختبابا  المبفي.
 

توووودخل الشووووركة بمجوووورد انققووووائ ا دور 
التبوووووووووفية وتحوووووووووتفظ بالشخبوووووووووية 
ا عتباريوووووة بالقووووودر الوووووالزم للتبوووووفية 
ويبووووودر قووووورار التبوووووفية ا ختياريوووووة 
مووووون الجمعيوووووة العاموووووة غيووووور العاديوووووة 

التبووووووفية ويجوووووو  أن يشووووووتمل قوووووورار 
علوووى تعيوووين المبوووفي وتحديووود سووولااته 
وأتعابووووووه والقيووووووود المفروقووووووة علووووووى 
سوووووولااته والموووووودة الزمنيووووووة الالزمووووووة 
للتبووووووفية ويجوووووو  أ تتجوووووواوز موووووودة 
التبوووووفية ا ختياريوووووة خموووووش سووووونوا  
و  يجووووز تمديووودها ألكبووور مووون  لووو  إ  
بوووو مر ققووووائي وتنت ووووي سوووولاة مجلووووش 
ادارة الشووووركة بحل ووووا وموووو   لوووو  يظوووول 

مين علوووووى ادارة الشوووووركة هوووووة ء قوووووائ 
ويعووودون بالنسوووبة الوووى الغيووور فوووي حكوووم 
المبووووووفين الووووووى أن يعووووووين المبووووووفي 
وتبقوووووى جمعيووووووا  المسووووواهمين قائمووووووة 
خووووالل موووودة التبووووفية ويقتبوووور دورهووووا 
علووووى ممارسووووة اختبابووووات ا التووووي   

 تتعارض م  اختبابا  المبفي.

انققاء   (:49مادة)

 الشركة: 
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 (:51مادة)
هيئوووة السوووو   نظوووامالشوووركا  ولوائحوووه ويابووو  نظوووام 

لوووم يووورد بوووه  فوووي كووول موووا ولوائحوووه التنفي يوووة الماليوووة
 ن  في ه ا النظام.

يابووو  نظوووام الشوووركا  ولوائحوووه فوووي كووول 
 مالم يرد به ن  في ه ا النظام

 (: 50مادة)
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