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التجارةوزارة 

محاسءةارس هاداساه دةمة4 |سص اليهأم ض اسمؤبة اسس 

^محدإ
لمممح،حظمحإغألذا بعدِإلإطفة طراتِظتي'المواد ىكإداث؛التي' 

ءأضالأ-ئد( •م مد سم  7اسصس ا،ااسن؛ محيراس
ستي. ء

ؤإقيافةحذف 
مساهمةوالعلمية"شركة الملمية المعدات دار همكة 

و؟آكأ"
مساهمةمكة اسيوواسمهة انمدات دار ^^ة 

سداه"
الهمكةاسمر  الثانيةاسة  ١

إضافة
سعوديرد1ل ١( • ر ميما م قيمة ■ القيمة ضاوُة 

r-T '■-٦
لقد'يةأمائية وجميعهاأسهم 

معودييال ر'١( ممما كل قيمة القيمة، متساؤية 
هادية.أسهم وجميعها 

ألمالداس  ١لخابادة1لمادة  ٢

إضافة

اليالغةالمال رأس أسهم كامل ي المساهمون اكنف 

إدئآئأقءهآآ؛اقت0■ييال( م،هون رمائتأن 

اليانعةلمال 1 رأس أسهم كامل ق المساهمون اكتتب 

ل('ليامليون رمانتان 
الأسهمي الاكتئاب  الثامنةالمادة  ٣

إضافة

ميممامن ل باق صدر أن يجوز ولا اسمية الأسهم يكون • ١ 
القيمة،هذه من باعل صدر ان يجوز محإنما اشمية، 

يندي القيمة فرق يضاف الأخيرة الخالة هذه وي 
توزيمايجوز ولا المماهمين، حقوق ضمن مستقل 

ينكجنية قابل ضر والميم المساهمإن. عل كمياح 
متعديونأشغاص المهم ملك فإذا ؤ الهمكة مواجهة 

استعمالي عمم لينوب أحدهم يختاروا أن عللهم وجب 
مسؤولينالأشخاص  ۶١٢٢وكون وه| المتعلقة الخقوق 

آلمهم.ملكية من الناشئة الإلهزامات عن التضامن 
طبقألمنمسللهمكة قيرالغادية العامة لبم9وزٌماعية 

اسههأ.ساهأوض الاي'صع،ا 
ممتازةأسهم ءادية,إل تعوُل؛أسهم أو شراءها تض أن 
.ئالسرين ق' انمق■ سالا انيما تعقل زلا 

الأمتهمهده ومتب للممنانمن 'العامة إلهمعيات 
أممإنإمن نمبة'أةأر مل الجمبمول ي الخق لأْبعاأها 

تجفببغد للفمكة من'امحإ|ايالمافية العادية اشهم 
وطبجتيك|فيإالطاس. لاحقياْل 

تيذخيجؤز لا فإنه مالية سنة.أي غن أناخ تؤزع لم لذاذا 
اضدْظفىة'إلأشدبيصة 

فخفاممن المنة( بغد )|دابمة؛عسرة المادة لخكم وفقأ 
إانمنة هذه عن إلممتاخ الأسهم' لامنمياب الهمكآت 

وفقألخقمدقع؛اللنبة'اثءدة ي السمكة ففك إذا ب. 
مئتظاياJب١ت نت مح؛ءاض( المائة 
ّتيةايجؤز فإله متتالية سوات ملنة;تلأث إئياخ 

قيممامن ل بأق صدر أن يجيز ولا اسمية الأسهم تكون 
وؤرالقيمة، هذه من يأهل نميو أن ٌجوز ؤالما اشمهة، 

مستقلبتي ي القيمة فرق يضاف الأخيرة الخالة هذه 
ملتوزيعهاكانياح ولابجحن المساهمين، حقوق ضمن 

1الهمكة مواجهة ي للتجزية قابل ضر والمهم المساهمين. 
أنملهم وجب متعديون أشخاص المهم ملك فإذا 

استعمالالخقوقالمتعلقةأحدهمليغوبمبمي يغتالوا 
عنبالتضامن مسؤولين الأشخاص هزلأء وكون إه> 

ملكيةالمهم.التاشتةمن ألإلآزامجات 

|لآسهمإصد1ر  العاشرةالمائة 

من١ اكفحت 
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النجارةهمزارة 
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مقأ0- نإهايه  1ربميه.اسنح  |سضاسي دبمااس
اسمهة. 'ء.

غلكْإطهقأ المنعقدة امحمبم هذه لأصحاب الغاصة  أنرالشنكات نظام من والثمانون( رالتاسعة ألمادة 
ألعامةالبمعا حتماعات ا حضؤرهم ْا إض 

عممستاين تعيتن أو السؤيت ي والمقايكة ل|شركة 
رأمإي أسهمهم مع'غيم يتناسب يمل جلس'الإدازة مؤ 

أنياحكل دفع من السمكة تتمكن أن إل ونلك المال 
الآسهم.ءنمده لأصحاب الخصصة الأولوية 

السائقة!السنوات 

1صاقة

وفقأالعادية ضر العامة مناالجمعية للثركةبذرأر لجوي 
العلاثه^سةوسالأمىذات 

للتداولأالقابلة الدين أتوان من.أنواع تؤخ أي إصدار 
العاديمضر انمامة ورجوز'ٌمعهة والصكوك ءلمتدات 

فبمابما هده الدين ألوان لإصدار الإدامة مجلس ممؤعص 
حلألأمن أو أجراء أوعدة جرء ل سواء والصكوك السندات 

منلمايلشته أكر أو يرتامج الإصداراتبموجب من سلسلة 
المإوالمبالغ الأوقات ذلك.في وص أحر لل وقت من الإدارة 
اناومةالإجراءات جميع اتخاذ حق وله الإدارة مجلس يقرها 

يئالعامة مزايمعهة بقرار للشمكة يجوز أرصدارها>كها 
قابلةفمؤية صكوك أو دين أتوان تصير أن العادية 

يئالعامة الجمعية صدودأرإرمن بعد أسهم لل للفعؤيل 
٧١يجو؛و الي الأسهم لعدد الأسى الخد فيه تعدد العادية 

اصيرفإسواء والصكوك الألوان مقابل'يلك إصدارها لتم 
حلأل1من أو ه نفالصكوك'في.الوقت أو الأتوات تلك 

أواأكأرلإمداإبرنامج أومى.بلأل الإصدارات من سلسلة 
تويإالإدارة مجلس ويعير تهيئة. صكوك أو دين" أدوات 
جديدةأسهم الهمعية مده من جديدة موافقة إل حاجة 
تحؤيلهإحاملها يطلب الي الصكوك أو الأؤداق تلك لقابل 

1إالأتوات لخلمةتلك الحيدة التحؤنل طلب قرة اتهاء فير 
اليمنظ1م لتعديل يلمم ما الجلس. وتخل الصكوك  ودأسااألعالإالمصيرة الأسهم بعدد يتنلق إمحساس.فهما 

ئنإدة إجرإ،اتلك اكتمال شهر الإدامة مجلس مل ولجب 
مرايإيإلشهر النظام ق الحيدة بالطمبقة المال يأس 

العادهةأسضر العامة 1لجمعية 

الديئإأتوان أصدار 
لبميأ ٠

أ«ماسءا ارمادةا|لخادية
عسئ

حذف
بعدإلا الميمون يكتتب-ها |لتي اشيم تداول يجيز لا 

مهمام تقل لا مالهتون سلتإن عن المالية القواتم لشر 
بعدإلا الموسعون ما يكتتب |لني اشبم تداول يجيز لا 

مهبمماص لاتقل ماليتءن سلتين عن المالية القوائم لشر  الأسهمتداول 
الخاليةالمائة 

عتمة
٦

٩•ن ٢ المخحة 



اأطسةدارالمعدات لشحكة امحماس النظام تعديل طلب 

التجايةوزارة 

./اا/سآه ٣٦٢٢٢٠٦

رإثائ-هفيم |سىاعبمبم 'الهم امم  اّمانماده ساده
س

٠

علويزشر الشركة. تعول تاييخ من شهإ عشر ام عن 
لحولوتابخ لوعها عل يدل بما الأسهم هنْ مكوك 
خلاليجؤذ ذلك وْع نداولها. فما بمنع |لتي والمدة الشمكة 

منمحقوق بيع لأحكام وفقأ الأسهم ملكية الحظرلقل مدة 
أحدؤدلة اومن مؤسسأخر إل الميسبمين احد 

التللههذعلالئ،راوفيرحالة إل وفاته حالة ي الؤسمون 
اولؤيةلكون أن عل أوالمفلس، المعسر المؤسس أموال 

أحكاموسري الأمين. ل1مؤسسإن الأسهم تلك امتلاك 
نيادةحالة ي المؤسسون به هكت1ب ما عل المادة هذه 
الحظرمئة انقضاء قبل المال رأس 

علثيوقر الشؤكة■ تعول تايخ من شيا عشر أتي عن 
تحولوتائ لوعها عل بمايدل الأسهم هده صكوك 
خلاليجوز ذلك ومع تداولها. فما بمي الم والمدة 1لشركة 

منالحقوق بيع لأذكام وفقأ الأسهم ملكية الحظرتقل مدة 
أحدودُة أومن أخر مؤسس إل المؤسس؛ن احد 

علالتئفهد حالة ي أو الغير إل وفاته حالة ي الزسسين 
أولؤيةتكون أن عل المفلس■ أو المعسر المؤسس أموال 

أذلكموسري الأمين• للمؤمسين الأسهم تلك امتلاك 
نيادةحالة ي المؤسسون به يكتتب ما عل المائة هده 
الحظر.مدة انقضاء قبل الخال رأس 

ء،دإفيجب أسهمه بيع ل المساهمين احد ؤفبة وعقد 
الإللئمجلس يعطر يان امهمه ببيع يرغب الذي إلمسامم 
ىبمن إخطاركتاي( بموجب ا1بءع المعحوهة إالآسام 

ويتضمنالمساسن. سجل ل ييمن • المساهمين سجل 
وللمساهمئإوقيمما. لبيع المموضة الأسهم الإخطارعدد 

تللمزيشردا أن الإحطاد تايخ من يومأ ٦( • ) ستين إخلال 
شئبأدلؤية لأحقيمم الخسموضة القيمة لنفس اشهم 
اشهمقيمة بشان الأطراف يتفق لم فإن أشهم، 

مْدملتقييم وفقأ الثمن نحيبي فهتم لبيع المموضة 
ييئاحتياد يتم مقيمين تلألة بترشيح الهمكة تقوم واحد■ 
تكونأن بشرط البيع ي الراغب الساهم قبل ْن لهم 
حاوأوي ٠ الأسهم تقيهم مجال ي كافية خيرة المقيم لدى 

ييييآسبتم للأسهم> مقيم اختيار عل 1لأتهاق يتم نم 
يتيم|لقرإء تائ وقت للشتكة القانول الحاسب 
هذهي المقيم إليها يتوصل الي القيمة وتمر لائمهم■ 

ثبميحقبول أساسيا عل يتم المر الهائية القيمة م ألحالة 
المساهمقبل من التقييم تكاليف وتدفع البيع• عملية 

ذجساهم من أكر رغبة حال ول أسهمه بيع ي إلراقب 
رام،ي متهم كل حصة بلمية بهمم فتقسم الأسهم للك 
يدغيإمن وجود عدم حالة وي الوقت. ذلك ق القمكة مال 

الألهةتظبهق عن التاج بالسعر مزالمسامجن بالشراء 
الحعل الأسهم من جزء أد كل يبع للمسامم فيحق أعلاه 

]محالة

للضواطوفقأ أومبمها أسهمها لشري أن للتمكة لجؤز 
اليلائمهم يكون ولا 'المائة مسوق هيثة من العامة 
ؤيجؤئالمساسن جمعية ي أصوات 1لشركة نمشها 

أمهمدايبجان وثرأء بيع 
الشركة

الثالثةألمادة 
و\'

مأا 
جديدة()مادة 

V

٩من ٣ الصفحة 



الطبيةدارالمعدأت ؤكة لمح امحماس التذ؛لأم تعديل طلب 

النجالصورارة 
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)رفاته-مدد( البسالأم  |سوالهما اسه ١٠٠١
رصااس
ممة

ء

لموئلفماتغحمهصها لغرض أسهمها بشراء القيام الشرك4 
عىالخامة للضوابط وفقأ الموظفين أسهم حاْج ليمن  للضوابطإوفق[ اينمهم رهن يجوز كما المالية السوق لهنة 

أحقيهالمرمن للداتن وكون التيظهمهة الجبان تضما إلي 
بالمهمالمتعلمة العقوق كافة واستعمال اثنياح قيض 

أوللمساهمين العامة الجمعية احتماعات حضور ؤاستلتاء 
ذلك؛غع عل الرهن عقد ق بتفق مالم فها ألتعبؤت 

إجئتهألئئ

حذفدإش1ذة

ليحهبع؛المائة لص تعديل  الذيإالمساهمإن سجل ل بالقيد 1لشركة أسهم تتداول 
أسماءيتضمن الذي الممكة■ رعداده عل أوتتعاقد تعده 

وأرقا•(وميم اقاميم وأماكن وجنميايم المساهمين 
عئالقيد هدا ي وحشر مها• المفؤخ والقيو أشهم 
مواجهةق الاسم المهم ملكية بنقل يعتد ولا المهم. 
المذكؤئالمجل القيدي تائ من إلا |لغإر أو إلقّركة 

1ك،اهمإنسجل  الثانيةالمائة 

عشر
٨

وفمالها امل الْلرح بعد السمكة أسهم تداول لكون 
الماليةالمرق ونظام 1لقركأت ونظام النظام هذا لآط1م 

المهمبالمملكة المطبقة وا1لوائح والأغظمة ولواوأءهما 
آلتّركهأأسهم فيه تْلرح الذي الموق وقواعد المعودية 

حذق

أعضاءستة )٦( من مؤلف إدانة مجلس القمكة إدارة يتؤل 
مدلا لمدة لاساهمإن العادية العامة الجمعية نسيهم 

سنوات.ثلاث من 

أعضاءستة را( من مؤلف إداوْ مجلس القّءكة إدارة ينيل 
لامدلمدة وامساهمإن العادية العامة الهمعهة تسهم 

اولأالمؤسسون بمين ذلك من واستيفاءأ نوات م ثلاث عن 
سنوات؛٣ لمدة إدارة مجلس 

إدادْالمركة
الغاميمةالمائة 

عثم •

حذف

انللمجلس الإدارةكان أعضاءمجالس إذاشغرمكرأحد 
ممنكون أن ض السمكزالشاغر. ي مزقتأ عضوآ بعين 

الوزارْبذلك تيلغ أن ويجب والكفاية الغيرة فهم تتوافد 
بمرضوأن التعيين تايخ من عمل أيام حمسة خلال 

لهااجتماع أول ي العادية العامة الجمعية عل التعيين 
ارسروطتتوافر لم وإئ1 سلفه. مدة الجديد العضو ؤكمل 
أعضائهعدد لمص بسبب الإدارْ مجلس لانعقاد اللأنمة 

أوهئ1الثؤكأت نظام ي عليه المنصوص الأيل الخد عن 
العامةالهممهة دعوة الأعضاء٠ بقية عل وجب النظام 
مناللازم العدد لألتخاب يومأ ستين خلال للانعقاد اليائية 

الأعضاء.

أنللمجلس الإدارةكان مكراحدأعضاءمجلس إذاشغر 
ئالمنيب بحسب المكرالشاغر ي مؤقتآ عضوأ يعين 

الجلموإ.انتخبت الم اتجمعية ق امحبوات عل إلخصول 
أنوُجب والكفاية الخيرة كهم تتوافر ممن كون أن عل 
التعيإنتاليخ من عمل أيام خمسة خلال الؤزارة بذلك تبلغ 
أولي العادية العامة ايمعهة عل التعيين بمرض وأن 

لموإئ1 سلفه. مئة الجديد العضو ؤكمل لها اجتماع 
يبمبب1لإداوة معلس لالساد الأوبة 1لشروط تتوافر 
قعليه المنصوص الأدنى الخد عن أعضائه عدد تقص 
الاعضاءهبقية عل وجب اكئام هدا أو نظام 
يومأستين خلال العاديةللأنعماي العامة اتجمعيه دعوة 

الأعضاء.من ائاررم العدد لألتخاب 

الجلسؤر الساغر 1لمكذ 
ألمابمةالمائة 

عشر

حذف

بخونالعامة■ للجمعية المقمرة الاختمياهبمك ماعاة مع 
يعققبما 1لشركة إدارة ي الملطات أوسع الإدانة لمجلس 

آمؤدهاوتمحق وأموالها اعمالها عل والإشراف أغر؛ضها 
الغرضلتحقيق علها نمير الي العامة المياسة ودسيم 
الالمثال سبيل عل ذلك ي بما > أجله من قامت الذي 

يل؛ما الخمر 

بخونالعامة، للجمعية الممدة الاختمامبمات مراعاة مع 
يحققيما العمكة إدارة ؤر انملطات اوسع الإدارة لمجلس 

أميطوتمحق وأموالها اعمالها عل والإشراف أغراضها 
الغرصلتحقيق علما لبحر الي العابة الممهابمية وربمم 
بالاغلبيمالإدارة مجلس أجلهؤيختص من قامت 1لذى 

المجلسءّلأحءات 
الثامنةالمادة 

>ءشرة
١١

٩من ٤ المفحت 



الطيعةدارالمعدات ل؛نمركة اهماس النظام تعديل ط|ب 

التجسالآورارص 

رإفاتغ-طد( :ال،مٌس اا،مالهمر.  Hسءا
ءهماسهء
سمة

ء

الخصرلا المثال سبيل عل ذلك ل بما الصلاحياط، يكافة 
ماش:

حنفوإق،اذة

لمالهؤالموق ونمكن المالية الموق هيئة ومراجعة 
)تداول(إلمعودية 

لاخ،زج^إدالضذءء••• العق لهم االسركتأ بمص فيما 
المتاقسات...ودخول انمائ سوئ جعةرميئة 

الغ

الجلسصلاحيات 

الثامنةالمادة 

عيرة

الفقرة)سم(

١١

إضافة
الشؤكةتمثيل الأهلية( والزسسأت رالثمكأت بمص فيما 

دبيهي؛إداكدمء■■■■■
الشنثةتمثيل الأهلية[ والمؤسسات ]القّرءت بمص فيما 

دالتوف،عس. اتجلست صلاحها

الثامنةالمائة 

الققرة)ه0
١٣

1ضالة

الشركةتمثيل حل لهم والبيثات( )الجزانإت بمص فيما • ١ 
علاقاتهاي وفحدما 

المغوديهالمالية وشركة.الوق المالية الموق وهيئة - ٢ 
)تداول(

الدفاعومراجعة والدخل آلمك؛ مصلخة ٢• 
الخكومية.والمشمهات الهير الختوى ونهقة الدلج؛ 

السمكةتمثيل حق لهم والهيئات[ ]الجزارات بمص فيما - ١ 
فيءلأةاي1

وهيئةتوو،آتاوإوا!ههلةللأ،د1ئعار 1لدامة وا1هيتة ٢- 
والجودةوالمقاييس للمواصقات السعودية 

الدفاعومراجعة والدخل الجءة مصلخة وبمر1جعة ٣- 
ا1مدبي.

اتجلسْلأديات 

الثامنةاسدة 

٠٣٥

الققرة)اآ(
١٤

إض1دة
وتعدييإصالصلاحيات من ملأتمأ الهمى يراه ما وتغوألها 

١٥٣;هدف وفلك اللجان هذه يئن مكافامإوالتنسيق 
علهاتعرص الي الأمير ي البت 

منملائمأ الهس مايراه وتخؤيلها اللجان تشكيل حق لهم 
سرعةمدق وذلك النيان هده بين والتلمهق الصلاحيات 

ءلجا>تعرض الي الأمير ى البت 
الهلسصلأحيأت 

الثامنةالمادة 

)٨٢(الفقرة 
١٥

حذف
اويفوض ان اختمهامه حدود ي وللمجلس باسئثتاءذلك 

الغإر.من او اعضاته من أم او عضوا يوكل 
اناختصاصه حيوي يالاقلمؤى وللمجلس ياستلتاءذلك 

•التع من أو نمائه من آم أد عموأ ُوةل أو يفوص 
الهلسملاحيان 

الثامئةالمادة 
١٦

قيافةؤاحذف 
بمصأد فيء1 التع تومحل ض له مما معينة أسال او 

الهكلأء.وعزل يإلغاما الوءلأت صغ حق وله آعمآتإ 
أوبمصم ي الغير مكيل حق له مما معيلة آواعمال .. 

ؤإلغاماالهكالأت فسخ حق الشمكؤوله عن نيابة ذم ما 
وءزلا1ؤلأ،.

الهلسصلاحيات 

الثامنةالمادة 

عشرة

الفقرة)٨٢(
١٧

لض1لة

السركةتمثيل حق له والهيئات( )الجزارات بمص فيما 
الهباتأمام العإروال1واقيع مع فيعلأة-اما ولجوعبا 

الغاصةوالجهات الجكومهة 

يالشركة تمثيل حق له والهيئات( رالهزامإت بمص فيما 
الجكومهةالجهات أمام والتواثيع الغير مع علاقاما 
الغاصةوالجبان 

والئاتبالجئيس ملاحيان 

المروأمين والعضوالمئتدب 
الهلسرتيس ملاحيان أ' 

اكقرة)ا(

|لملهون1لمادة  ١٨

ؤإصاقةحذف 

وشرك4المالية الموق وهيتة لاض1ثمار العامة والهيئة 
1بءّءءا، 

السعوديةوالهيئة )فداول( السعودية المالية وق إل
والمقاييسلامواصقات 

المانأوالهيئةسوق للأستئمآروهيئة العامة والهيئة 
والمقاييسللمواصقاث السعودية 

والئاتبالجتعس ملائمات 

انمروأمين الملتدب والعضو 
الهلسرئيس ملاحهات ١• 

الفقرة)0

السرون|لمادة  ١٩

]شالة

اسيالدفاع ومراجعة والدخل الجءة مملخة ومر1حعة 
الخكوميؤ.والمششات الخل التقوى وهيئة 

1لمدبي.الدفاع الجكاةوالدخلومراجعة ومراجعةمصلخة  والئاتبالجليس ملاحيان 

انمروأمين المتتدب والعضو 
الهلسرئيس صلاهيات ا' 

المقمونالمائة  ٢.

٩من ه اكسة 



الطبيةدارالمعدات 1شركاء الآرساس النظام تعديل طلب 

التجارةوزارة 

رإهس-س( الجييدانقص  الهم,الأم  نماس
الهادةلأل،ا 

لس
٠

اللثرة)0

حذف

انأملاه المذكورة اختحبماصاته حدود ي الجلس ولرئيس 
امضائه....أومحرمن مشواواحدا أويؤكل يقوض 

أنأعلاه المذكورة اختصاصاته حدود ي الهلس وليتعس 
عضواواحداأومحرحئ لليكيل بمل وأن أويؤكل يفوض 

٠٠٠٠أعضائه من 

والتائبالرثيس صلاحهات 
انمروأمين وانمصوالمتتدب 

الهلسرئيس ١-صلاحهات 
الفقرة)٢(

1كثرون1لمادة  ٢١

>لفوإثبمافة

ونمهيتإأء0اله بمص ز(كلأو 1لغإر ئؤكيل حق له كما 
نهما'لكت؟الشرعية الولكلأت ؤإمؤدار والبمامين ؛ليكلأء 

ؤإلئاما1لوءلأت فسخ حق ودرو_عهإوله اطبهعماللشمكه 
الوكلاء.ومل 

ءنُذكرلهابة ما بمض أو 
الؤكلأءومول ؤإلغاما الؤكالأت فسغ حق وله ألشنتثه 

والتائبالرئيس صلاحهات 
انمروا4ين وآلمضوأنمتدب 

اتجلسرئيس صلاحهات أ- 
انمقرة)آ(

|لقرون1لمادة  ٢٢

رإش1فةحذف 

ومراجعةأمامها لاهامتئْاروُتوض العامة الهيئة ومرإجأة 
انمعوديؤالمالية انموق وسيكة المالية الموق ميتة 

الامسمايإت....واستلأم انماقتبمات ويحول رتداول( 

ومراجعةامامها والتوقيع للاعتئمار العامة الهبئة جعة وميل
الأستماراتواستلأم ألمنافصات ويحول هطةنوق

والتائبالرئ1س ملاحيان 
انمروآمين المسدب وانمضو 
انمصوصلاحهات ت- 

المنتدى

اللهقرة)آ(

المثّرونالْادة  ٢٢

1ضافة

يالعق له الأهلية( والميمسات ت )القرةيغص فيما 
يلومما كل فهما مما نهاية والتوقيع وبيومهإ 1لنركة لمئيل 

يألخق له الأهلية( والمؤسسات رأوشركات يغص فهما 
.....يلزم ما كل فهما ء؛لأا نهابة والتوقيع ألئركة تمثيل 

والتائبالمئيس صلاحهات 

انمروأمين والعضوالمنتدب 
انمصوصلاحهات ت• 

المنتدب

انمقرة)أ(

1لعبونال،ادة  ٢٤

إضافة

1لشركةتمثيل ي الخق له والهيئات( )اليذادات يخص فهما 
الههاتأمام والتواقيع النير ْع علاقاتها ق وفردمهإ 

الغاصة....والههات الخكومهة 

^٣٧١تمثيل ق الخق له والهيئات( رالؤذايات يغص قيما 
الخكوميةايبات أمام والتوائيع اكر مع لاقاتها مي 

الخاصة....والخهات 

والتائباترددس صلاحهات 

المرولمن المنيدب والعضو 
المفهوتء 

السينما

اسرة^(

|لمقرونانم،دة  ٢٠

وإقء1فةحذف 

وشؤكهالمالية الموق زههتة العامةلاض1ثمار والهيئة 
المعودبة)تداول(والهيثة انمعودبة المالية إلموق 

والبمودةوالمقاييس للمواصفات 

والهيئة bunسوقإلاشنئماروهيئة العامة والهيئة 
وايودةوالمقاييس صفات المعوديةللموا 

والتائبهمئيس هيلاحهات 

انمروأمين المسدب وانمضو 
انمصوصلاحهات ت- 

المسدنما

اسرة)؟(

1لاشروناسة  ٢٦

إضافة

المدنيالدفاع وماجعة والدخل النكاة مصلخة ومراجعة 
الخكومهة.وانمثسات الهز الختوى وهيئة 

ألمدبي.الدفاع ومراجعة والدخل الرة؛اة مصلخة ومراجعة  والمائبالرتدس ههلاحهات 
المروآمين 1نمممب وانمضو 
المضولاحهات صم 

المنتدب

الفقرة)ا<(

القّرين1لمادة  ٢٧

٩من ٦ المطحن 



اتحلييةدارالمعدات لشركة الأل،ماس النظام تعديل طالب 

H
النجار3وزارة 

ءإضا،ة-طد( المساسم  اسمي؛اسم  اسراسة
رٌاسة
سمة ء

1ضافة

وأمينوالعضوالمنتدب ويانبه ااءبملس رئيس ولاتندمئة 
الإدارةعضوومءبملس ءن إذا المر 

وأمينالمنتدب والعضو وتايه اتجلس رئيس مئة مد ولا 
الادارةمجلس عضو المر 

والتائبالرئيس صلاحيات 

المروأمين وانمضوالمنتدب 
انمضوتْ«لأءيات 

المنتدب

(١٠)الفقرة 

1لمشرين1لمادة  ٢٨

ؤإثبمافةحذف 

ُقلإألا عل لدلك الماجة دعت مى الإدانة مجلس يجتمع 
مجنإبدعوة وذلك الختة حلال مرتين ين الاجتماعات مدد 

خطبةالدعوة وتكون الرئيس عياب حال ق ناتهه او وتسه 
المحيلأو راليريداأو.اسكس ترسل أو باليد لملم ان ؤيجؤز 

التقئهموسائل من أي او النهنهة المساتل او إ1لإلكأروبي 
اعضاءجميع علها يتقق 'أخرى وسهلة اي او إلخديثة 
الممياوالوقت,و1لمكان الدعوة'التاييخ وتتضمن اخملس 
المهلة.ذات والأوراق الأعمال جيول وهان الاجتماع ولعماد 
ماالأقل عل اُام ثلاثة ئّل |لدءوة تك إرسال لجب 

الملمإرئيس عل ويجب الاجتماع لالعقاد المض إلموعد 
مإائئان نلك إلهه طلب مى |لأجتماع  JJالهلس يدعو أن 

؛ساب

منرئيسهإبدعوة المنة ق مرتين الادارة مجلس يجتمع 
اتجلسرئيس عل محيجب بالإبميل او خطية أسوة وتكون 

منأاثنان ذلك إليه طلب مى الاجتماع إل يدعوالخلس أن 
—-- " ٦  ا

الأعضاء
ما

الملساجتماعات 
الخاليةالمائة 

والمقرون
٢٩

إضافة
يجبنهمنارة 1ل الأعمال وجنول الدعوة من صورة وترمل 
للتشرالمدية المدة خلال وذلك المالهإ■ السوق 

لذلكالوذالأ إل الأعمال دحعول الدعوة من صورة وترمل 
لللشرالمائة المدة خلال 

الهمعهاتدعوة 
الواحدةالمادة 

والثلاثون
٢.

إضافة

البمعهةحضؤو ي يرغبون الذين الماسين بسجل 
قبلالرئيسي |لشركة لمكر ي اسمامم الغامة او العامة 
وساتيإي 'أوباليمجهل الجمعية، المددلالعقاد الوقت 

عتيأذالسحكة تحددها الم الحديثة الإلكروتهة ألتقنية 
التعبمؤسأحالة وق الجمعية العاقد موعد عن |لإءامح 

ألإلكرونيا.

الهععهةحقير ي يرغبون الدين المساهمين يسجل 
قبلالرسي مكرالسركة ق اسما،هم الخاصية أو المامة 
الجمعية.لألمقاد الخيل الوقت 

سجلحضوولهمعهأت
الثانيةالمادة 

والثلاثون
٣١

ح1وفولضاةة الثاموحيتالاجتماع ي اللازم التْماب بتوافر لم ؤإذا 
المنصوصنفعها بالأوضاع يتعمد ثالث اجتماع نل دعوة 

النطامشافياسةرالثالثةوالألأئون(ْنسا 

الاجتماع،١^^وحيتق اللازم التحاب يتوافر لم يإذا 
الملحبموصنسها بالأوضاع ينعقد ثالث اجتماع نل دعوة 
التظامهدا من والثلاثون( )الواحدة انمادة ق علها 

الهمعيةاجتماع نم،اب 
الماديةالمامةغير 

الرابعةالمادة 

والثلاثون
٣٢

إضافة

التحوليةالهممية ي يمثله سهم كل من ه|وت مكتتب لكل 
العامةالجمعيات ي مهم كل عن ْوث اهم مولكل 

مجلسانتخاب ي الآراك«ي اسؤيت استخدام 5ُعب 
الجمعهامإقرارات عل التصنؤيت ودجؤزللمساهم الإدارة، 
الضوا،!1لخديئة.ومسا اكقئهة وسائل بواسطة العامة 

المفصبة.المهان تضعها الم 

التحوليةالهععية ي يمثله سهم كل عن موت مكتب لكل 
العامةالممعهات ي مهم كل عن موت مساهم ولكل 

مجلسانتخاب التراكيي التصؤيت استخدام ؤيجب 
الإدارة.

الهمعي1تق الته،ويت  الخامسةالمائة 

والثلاثون
٢٢

٩هن ٧ المنحة 



الطييةدارالمعدات لشؤكة الأساس العظام تعديل طلب 

B9
التتجالصورارة 

٣٦٢١٢٢٠٦١/.

ربمس-ئعء الجساسى  المماسم   Mسا
المائةيلم 

سة ١٠

>دف/إضاقة

منُمراجعة لجنة العادية ألعامة من'اوخهدة محقرار فشكل 
المساهمينمن مواء آ'لثئثهديإن الإدارة مجلس غيرأغضاء 

ولايييأ)٣( عن اللجنة أعضاء عدد لايقل أن عل أوفرهم 
عمياؤإجراءات ضوابط القرار ي ومحعدد أعضاء، ر0ء لن  تءثّهحهمإاحتيارأعصاما وقواعد ومهامها إللجتة 

أعضاءاحد مركز شعر 'ؤإذا ومكافأبم، عضؤيهم ومدة 
يعضوأْزقتأ يعين ان نيلس.الإذ^ ءن بمة لجية 

ا1جاوةفيهم تتوافر ممن أيكون ان عل الشاغر 1لمركز 
وهيئةالوزارة محيلك تبلخ أن فعجب العضؤية لشغل والكفاية 

وانالسن يانع مى ءْل أيام حمنة حلال المالية السوق 
اجتماحأول ق العادية العامة الجمعية عن ال1عهإن يعوض 

سلمه؛مدة انجديد العضو ؤمحكمل لها 

لجيةالعادية العامة الجمعية هن محقمإر اللجنة تشم 
مجلسأمضاء فر من أعضاء )٣( من مكونة مراجعة 

5وحددآإأوقرهم المساهمين من سواء التتقيديين إلإداية 
أعصاما٦وْكاثات عملها وقبوايط اللجنة القرارمهمات 

مممحلسئة
التاسعةالمادة 

والثلاثون
٣٤

إش1فة

الؤذادةلل الوثائق هذه من ْمؤدة يرسل  ٧١ايضأ ومليه 
)تداول(،الغالية السوق وشيكة المالية السوق وميتة 

الؤزارة،إل الومحامحق هده من صورة برسل أن ايضأ ومليه 
يومأمسر بخمسة العامة الجمعية العقاد تاييخ قبل وذلك 

الأقل.عل 
ج- المالية الوتأتق 

السادسةالمادة 

دامعون
يومأعقر يغمسة العامة الجمعية العقاد تايعخ قبل وذلك ٢٠

الأقل.مل 

إضافة

الأمر؛الوجه مل السؤية الخافية ألميكة ا|محاح تينع 
الاحتهاطيراشاحلتمجعن صاي من ١%( * ) يجتب ١* 

العاديةالعامة الجمعية نفير أن ؤمحجوز الغظاممرللشنكة 
منُآ%( )• المدمر الاحتياْل بلغ مى التجنيب ذلك وقف 
الْددوع.المال رأس 

الجينااقتراح مل بتاء العامة.العادية للجمعية ئلُبمثن  اشاحلتمجونااحتي1طامن,ضاق ■|ا%( ر إنيجدبلسية 
•عيتة؛آو اتقاقبملهصمأس 

احتياطياتتمجمحن تمرر أن العادية العامة ؛-للجمعية 
أويكفلالسركة مصنعة يحقق باكرالذي وذلك احربم> 
وللجمعهةالمساهمين مل الإمكان قعر ثابتة ممحاح توزيع 

لإلغاءمبالغ ام،ح ماي من تقتطع أن كذلك المديرة 
يكونما أولمعاونة 1للمكة لعا4بي اجتماعية مؤسسات 

>المؤسسات هذه من قامحمأ 
ْرإمل'اقتراح بناء العادية العامة للجمعهة يجوز ٠- 

عيإذلك بعد اماح من الباي يتؤزئ مقس,الإداإة 
فيآسمنعة أسهم أو نقدية مبالغ شكل عل المساهمين 

المساسط"من للأسترداد فراقابلة وتكون اللمكة مال 
الجمعيةعيها ؤتوافق الإدارة مجلس يقترحها المر بالمنة 

الآبي:زالوجه عل انمترمحة الهائية محعراحممركة 
الئظاهمرالاحتهاطير لتمجمحن اماح مهاي من ا%( ر• يجتب 

ذلكوقف العادية العامة الجمعية تقبر أن ومحجوذ للسيكة 
المالداس من ٣>؛؟( المدمي)• الاحتياطي، بلغ مق التجتيب 
المدقؤع

احتياطياتُقرولمجين ان العادية العامة آ-للجمعهة 
يكفلأو المحكة مصلحة يحقق الدي بالقير وئلك أحربم> 
وللجمعهةالمساهمين عل الإمكان قير ثابتة أيياح منيع 

لإئشاءمبالغ الؤمحاح صاي من تئلطإ أن كذلك المديرة 
يكونما أولمعاونة 1لشركة لعامل اجتماعية مؤسسات 

المؤسماتمده من قامحمأ 
تمثللسبة المساهمين عل ذلك بعد الباي من آيؤذع 

المدفؤع.السركة رأسمال هن ره%( 

توووعأنياح
السابعةالمادة 

دامعون
٢٦

٩عن ٨ المسة 



الطبيةداراتمعدات ل،قركة الآرماس الئظام تعديل طلب 

m
التجارةوزارة 

؛اضاه-هئد( اع،صبمءه ا"ز■■ا '|ثس؛لإهم- ا ' ايادة
دبماسة

ء

مح1فيكنمس-؛سبمإ
للمساهمتثإ.اسةالماذية الجمعية موافقة 

ئ™!ر ' ,  ٢
الإدالةمجلي ممؤيص العادية العامة للجمعهة يجؤز ٦* 

سويليمحف;يع بشكل مرحلية أيياج يتصء عام لمدة  1^سيؤيآرضالإدا;ة لجانس التغؤيص ؤيجدد لئويأ  أوفتة أي من الممتازة 1شإم امعبماب يمضى أِ 
والثغطإللنسب وفقا اني1ح من حمبممم اسلأم مجمومة 
قرادا,—إق اذ النظام هدا ق عليها المئمبموص والأؤبمات 
وةود1الشانأ هدآ ي 1لضادية الع1دية غير الع|مق الجمعية 

1لأسمإمقابل اماح تؤذى ي الأولولية الممتانة للأسيم 
أمحقهملغملة عيا انمطن 1أؤطخ تجتب حهث |لادية 

ذ1كءرإبمد 1ربافي من ويينع غ وحدت إن ٠ إنمتانة 
إئظةضاسبم

ؤإضافةحذف 

ماأل الصائر سبة معه تئخلهض أليي الخد ال ودلك 
الأجلقبل 1لدركة حل أو الخدفؤخ، اّل رأس نمبمف دون 

النظام•المحدديسا 

١٠إل الخساتر كبة معه الديتنغفض الخد 1ل .وذلك 
الأجلقبل الغؤكة حل أو المدفوع> المال نمبمفراس يون 

هدآوآ،أآلتزكتإااسدي 
١ؤ السأكات ضانر 

التاسةالمائة 

والأييعون
٣٧

إضافة الما^الموق ميتة والظمأ ولوالحه الشرهات لظام يطبق 
النظامهدا ي نص به يرد مالم ووو1ئعهارفيم 

يلص به يرد لم ما ؤركل ولواتعه 1لشركات نظام يطيق 
العظامهذا  "

الثانيةالمادة 

والخمسون
٣٨

من٩ الصئحة 



 

 8من  1الصفحة 

 

 التعديلات المطلوبة على النظام الأساس للشركة

 المواد الجديدةى ***جميع أرقام المواد الموجودة في الجدول أدناه لم يتم المساس بها )كما هي بترتيبها بالنظام األساسي( وهي بحاجة إلى تحديث بناء عل

 حسب المتاح. إعادة ترتيب مواد النظام األساسيبعد اإلضافة لذا توجب التي طرأت على المواد  المضافة والتحديثات

 م
رقم المادة 

 الحالية
 )قبل التعديل(

 رقم المادة 
 

 )بعد التعديل(
 النص الجديد النص الحالي اسم المادة

 -)إضافة 

 حذف(

 الشركةاسم  املادة الثانية املادة الثانية  1
شركة دار املعدات الطبية والعلمية "شركة مساهمة 

 "مقفلة

 عامةشركة دار املعدات الطبية والعلمية "شركة مساهمة 

 "مدرجةأو 

حذف 

 وإضافة

2  
املادة 

 السابعة

املادة 

 السابعة
 رأس املال

ريال سعودي  200,000,000حدد رأس مال الشركة بـ 

( سهم أسمي 20,000,000))مائتان مليون ريال( مقسم إلى 

( ريال سعودي 10متساوية القيمة، قيمة كل منهما )

 وجميعها أسهم عادية.

ريال سعودي  200,000,000حدد رأس مال الشركة بـ 

( سهم أسمي 20,000,000)مائتان مليون ريال( مقسم إلى )

( ريال سعودي 10متساوية القيمة، قيمة كل منهما )

 نقدية.وجميعها أسهم عادية 

 إضافة

3  
املادة 

 الثامنة

املادة 

 الثامنة

االكتتاب في 

 األسهم

اكتتب املساهمون في كامل أسهم رأس املال البالغة 

( ريال 200,000,000( سهم وقيمتها مبلغ )20,000,000)

 )مائتان مليون ريال(.

اكتتب املساهمون في كامل أسهم رأس املال البالغة 

( ريال 200,000,000( سهم وقيمتها مبلغ )20,000,000)

 .قيمتها بالكامل مدفوع  )مائتان مليون ريال( 

 إضافة

4  
املادة 

 العاشرة

املادة 

 العاشرة
 إصدار األسهم

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأق ل من قيمتها 

يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي األسمية، وإنما 

هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل 

ضمن حقوق املساهمين، وال يجوز توزيعها كأرباح على 

املساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، 

فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن 

استعمال الحقوق املتعلقة  يختاروا أحدهم لينوب عنهم في

به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

 اإللتزامات الناشئة من ملكية السهم.

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأق ل من  -1

قيمتها األسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه 

القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في 

ضمن حقوق املساهمين، وال يجوز توزيعها بند مستقل 

كأرباح على املساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في 

مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون 

وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في 

استعمال الحقوق املتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص 

ة من ملكية مسؤولين بالتضامن عن اإللتزامات الناشئ

 السهم.

2-  
ً
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا

 
ً
لألسس التي تضعها الجهة املختصة أن تصدر أسهما

ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى 

أسهم ممتازة وال تعطي األسهم املمتازة الحق في 

التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه 

ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من  األسهم

أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة 

 :ويطبق عليها التاليبعد تجنيب االحتياطي النظامي، 

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز  . أ

توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة 

 لحكم امل
ً
ادة )الرابعة عشرة بعد املئة( املحددة وفقا

من نظام الشركات ألصحاب األسهم املمتازة عن هذه 

 السنة.

 لحكم  . ب
ً
إذا فشلت الشركة في دفع النسبة املحددة وفقا

املادة )الرابعة عشر بعد املئة( من نظام الشركات من 

األرباح مدة ثالث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية 

 ألحكام 
ً
الخاصة ألصحاب هذه األسهم املنعقدة طبقا

املادة )التاسعة والثمانون( من نظام الشركات أن 

 إضافة



 

 8من  2الصفحة 

 م
رقم المادة 

 الحالية
 )قبل التعديل(

 رقم المادة 
 

 )بعد التعديل(
 النص الجديد النص الحالي اسم المادة

 -)إضافة 

 حذف(

اجتماعات الجمعية العامة  تقرر إما حضورهم

للشركة واملشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم 

في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيم أسهمهم في رأس 

املال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح 

األولوية املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن 

 السنوات السابقة.

 )مادة جديدة(   5

املادة 

الحادية 

 عشر

إصدار أدوات 

 الدين والصكوك

  
ً
يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقا

لنظام السوق املالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة 

إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول 

كالسندات والصكوك ويجوز للجمعية العامة غير العادية 

فيها  تفويض مجلس اإلدارة إلصدار أدوات الدين هذه بما

السندات والصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من 

خالل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه 

مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر وكل ذلك في االوقات 

واملبالغ التي ُيقرها مجلس اإلدارة وله حق اتخاذ جميع 

اإلجراءات الالزمة إلصدارها. كما يجوز للشركة بقرار من 

الجمعية العامة غير العادية أن تصدر أدوات دين أو 

صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم بعد صدور قرار 

من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقص ى 

لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات 

والصكوك سواء أصدرت تلك االدوات أو الصكوك في 

سه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من الوقت نف

خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. 

ويصدر مجلس اإلدارة دون حاجة إلى موافقة جديدة من 

هذه الجمعية أسهم جديدة مقابل تلك األوراق أو الصكوك 

التي يطلب حاملها تحويلها فور انتهاء فترة طلب التحويل 

تلك األدوات أو الصكوك ويتخذ املجلس ما  لةلحماملحددة 

يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد 

األسهم املصدرة ورأس املال ويجب على مجلس اإلدارة شهر 

اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس املال بالطريقة املحددة 

 في النظام لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.

 إضافة

 

6  

 املادة

الحادية 

 عشرة

املادة الثانية 

 عشر
 تداول األسهم

تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد  ز ال يجو 

كل منهما عن  لال تقنشر القوائم املالية عن سنتين ماليتين 

 من تاريخ تحول الشركة. ويؤشر على 
ً
اثني عشر شهرا

صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول 

الشركة واملدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل 

 ألحكام بيع الحقوق من 
ً
مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا

املؤسسين  أحد املؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد

في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال 

املؤسس املعسر أو املفلس، على أن تكون أولوية امتالك 

تلك األسهم للمؤسسين األخرين. وتسري أحكام هذه املادة 

على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل 

تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد  ز ال يجو 

كل منهما عن  لال تقنشر القوائم املالية عن سنتين ماليتين 

 من تاريخ تحو 
ً
ل الشركة. ويؤشر على اثني عشر شهرا

صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول 

الشركة واملدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل 

 ألحكام بيع الحقوق من 
ً
مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا

أحد املؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسسين 

حالة التنفيذ على أموال في حالة وفاته إلى الغير أو في 

املؤسس املعسر أو املفلس، على أن تكون أولوية امتالك 

تلك األسهم للمؤسسين األخرين. وتسري أحكام هذه املادة 

على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل 

 حذف



 

 8من  3الصفحة 

 م
رقم المادة 

 الحالية
 )قبل التعديل(

 رقم المادة 
 

 )بعد التعديل(
 النص الجديد النص الحالي اسم المادة

 -)إضافة 

 حذف(

 مدة الحظر. انقضاء

همين في بيع أسهمه فيجب على وعند رغبة أحد املسا

املساهم الذي يرغب ببيع أسهمه بأن يخطر مجلس اإلدارة 

طار كتابي يثبت في خللبيع بموجب إ املعروضةباألسهم 

سجل املساهمين، ويثبت في سجل املساهمين، ويتضمن 

لبيع وقيمتها، وللمساهمين  املعروضةاإلخطار عدد األسهم 

 من تاريخ اإلخطار أن 60خالل ستين )
ً
تلك  ايشترو ( يوما

األسهم لنفس القيمة املعروضة ألحقيتهم بأولوية شراء 

األسهم، فإن لم يتفق األطراف بشأن قيمة األسهم 

 لتقييم مقيم واحد، 
ً
املعروضة لبيع فيتم تحديد الثمن وفقا

مين يتم اختيار واحد منهم تقوم الشركة بترشيح ثالثة مقي

من قبل املساهم الراغب في البيع بشرط أن تكون لدى 

املقيم خبرة كافية في مجال تقييم األسهم، وفي حال لم يتم 

االتفاق على اختيار مقيم لألسهم، يتم تعيين املحاسب 

القانوني للشركة وقت تاريخ الشراء كمقيم لألسهم، وتعتبر 

املقيم في هذه الحالة هي القيمة القيمة التي يتوصل إليها 

النهائية التي يتم على أساسها قبول وإتمام عملية البيع، 

وتدفع تكاليف التقييم من قبل املساهم الراغب في بيع 

أسهمه وفي حال رغبة أكثر من مساهم شراء تلك األسهم 

فتقسم بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة في 

دم وجود من يرغب بالشراء من ذلك الوقت، وفي حالة ع

املساهمين بالسعر الناتج عن تطبيق اآللية أعاله فيحق 

 للمساهم بيع كل أو جزء من األسهم على الغير

 مدة الحظر. انقضاء

 )مادة جديدة(   7
املادة الثالثة 

 عشر

بيع وشراء 

أسهم وارتهان 

 الشركة

 للضوابط  
ً
يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترهنها وفقا

الصادرة من هيئة السوق املالية وال يكون لألسهم التي 

تشتريها الشركة أصوات في جمعية املساهمين ويجوز 

للشركة القيام بشراء أسهمها لغرض تخصيصها ملوظفيها 

 للضوابط الصادر 
ً
ة عن ضمن برنامج أسهم املوظفين وفقا

 للضوابط 
ً
هيئة السوق املالية كما يجوز رهن األسهم وفقا

التي تضعها الجهات التنظيمية ويكون للدائن املرتهن أحقية 

قبض األرباح واستعمال كافة الحقوق املتعلقة بالسهم 

باستثناء حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو 

 ذلك. التصويت فيها مالم يتفق في عقد الرهن على غير

 إضافة

8  
املادة الثانية 

 عشر

املادة 

الرابعة 

 عشر

سجل 

 املساهمين

 

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل املساهمين الذي 

تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء 

املساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام 

القيد على األسهم والقدر املرفوع منها، ويؤشر في هذا 

يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة  السهم. وال

 الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل املذكور 

 املادة ليصبح: نصتعديل 

 يكون تداول أسهم الشركة بعد الطرح األولي لها وفًقا

النظام ونظام الشركات ونظام السوق املالية  ألحكام هذا

واللوائح املطبقة باململكة العربية  واألنظمة ولوائحهما

 طرح فيه أسهم الشركة.ت السوق الذي السعودية وقواعد

حذف 

 وإضافة

9  

املادة 

الخامسة 

 عشر

املادة 

السابعة 

 عشر

 إدارة الشركة

( ستة أعضاء 6يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )

تزيد  تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين ملدة ال

 من ذلك يعين املؤسسون أول عن ثالث سنوات 
ً
واستثناءا

( ستة أعضاء 6يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )

 دال تزيتنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين ملدة 

 .عن ثالث سنوات

 حذف



 

 8من  4الصفحة 

 م
رقم المادة 

 الحالية
 )قبل التعديل(

 رقم المادة 
 

 )بعد التعديل(
 النص الجديد النص الحالي اسم المادة

 -)إضافة 

 حذف(

 سنوات. 3مجلس إدارة ملدة 

11  

املادة 

السابعة 

 عشر

املادة 

التاسعة 

 عشر

الشاغر املركز 

 في املجلس

شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن  إذا

 في املركز الشاغر 
ً
 مؤقتا

ً
بحسب الترتيب في يعين عضوا

. الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت املجلس

على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن 

من تاريخ التعيين  تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام عمل

وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول 

اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم 

تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص 

عدد أعضائه عن الحد االدنى املنصوص عليه في نظام 

اء، دعوة الشركات أو هذا النظام وجب على بقية االعض

 النتخاب 
ً
الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوما

 العدد الالزم من االعضاء.

شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن  إذا

 في املركز الشاغر. على أن يكون ممن 
ً
 مؤقتا

ً
يعين عضوا

تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة 

خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض 

التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها 

العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط  ويكمل

الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه 

عن الحد االدنى املنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا 

النظام وجب على بقية االعضاء، دعوة الجمعية العامة 

 النتخاب العدد الالزم من 
ً
العادية لالنعقاد خالل ستين يوما

 ضاء.االع

 حذف

11  

املادة 

الثامنة 

 عشرة

املادة 

 العشرون

صالحيات 

 املجلس

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون 

ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق 

أغراضها واإلشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها 

لتحقيق الغرض  اتسير عليهورسم السياسة العامة التي 

ويختص مجلس اإلدارة باألغلبية الذي قامت من أجله 

بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر  ،بكافة الصالحيات

 ما يلي:

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون 

ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق 

والها وتصريف أمورها أغراضها واإلشراف على أعمالها وأم

لتحقيق الغرض  اتسير عليهورسم السياسة العامة التي 

، بما في ذلك على سبيل املثال ال الذي قامت من أجله

 الحصر ما يلي:

 حذف

12  

املادة 

الثامنة 

 عشرة 

 (13)الفقرة 

املادة 

 العشرون 

 (13الفقرة )

صالحيات 

 املجلس

 والتوقيع  )وحتى( ،لهم الحق ... إلخ ]الشركات[فيما يخص 

 ودخول املنافسات... إلخ  هيئة سوق املال  ومراجعةأمامها 

 السوق املالية وشركةومراجعة هيئة السوق املالية 

حذف  )تداول( السعودية

 وإضافة

13  

املادة 

الثامنة 

 عشرة 

 )15(الفقرة 

املادة 

 العشرون 

 (15الفقرة )

صالحيات 

 املجلس

تمثيل الشركة  ]االهليةالشركات واملؤسسات [فيما يخص 

 والتوقيع.....

فيما يخص )الشركات واملؤسسات االهلية( تمثيل الشركة 

 والتوقيع..... وفروعها
 إضافة

14  

املادة 

الثامنة 

 عشرة 

 (21) الفقرة

املادة 

 العشرون 

 (21الفقرة )

صالحيات 

 املجلس

لهم حق تمثيل الشركة  ]الوزارات والهيئات[فيما يخص  -1

 في عالقاتها

والهيئة  سوق املالوالهيئة العامة لالستثمار وهيئة  -2

 السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة

اة والدخل ومراجعة الدفاع ومراجعة مصلحة الزك  -3

 .املدني

فيما يخص )الوزارات والهيئات( لهم حق تمثيل الشركة  -1

 في عالقاتها وفروعها

وهيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية  -2

 )تداول(

ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل ومراجعة الدفاع  -3

 .وهيئة املحتوى املحلي واملشتريات الحكوميةاملدني 

 إضافة

15  

املادة 

الثامنة 

 عشرة

 (28)الفقرة 

املادة 

 العشرون 

 (28الفقرة )

صالحيات 

 املجلس

 من 
ً
لهم حق تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه املجلس مالئما

بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة  الصالحيات والتنسيق

 البت في االمور التي تعرض عليها.

 املنبثقة من املجلساملتخصصة لهم حق تشكيل اللجان 

 من الصالحيات 
ً
وتحديد وتخويلها ما يراه املجلس مالئما

والتنسيق بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة  مكافأتها

 البت في االمور التي تعرض عليها

 إضافة

16  

 املادة

الثامنة 

 عشرة

املادة 

 العشرون

صالحيات 

 املجلس

في حدود اختصاصه أن  باألغلبيةباستثناء ذلك وللمجلس 

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير 
ً
 .يفوض أو يوكل عضوا

ما أعمال معينة كما له حق توكيل الغير في كل أو بعض  وأ

وله حق فسخ الوكاالت وإلغائها وعزل  نيابة عن الشركة رذك

باستثناء ذلك وللمجلس في حدود اختصاصه أن  -1

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير
ً
 .يفوض أو يوكل عضوا

أعمال معينة كما له حق توكيل الغير في كل أو  و.. أ -2

وله حق فسخ الوكاالت وإلغائها وعزل  أعمالهبعض 

 حذف



 

 8من  5الصفحة 

 م
رقم المادة 

 الحالية
 )قبل التعديل(

 رقم المادة 
 

 )بعد التعديل(
 النص الجديد النص الحالي اسم المادة

 -)إضافة 

 حذف(

 الوكالء. الوكالء.

17  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -وأمين السر أ

صالحيات رئيس 

 املجلس

 (1الفقرة )

فيما يخص )الوزارات والهيئات( له حق تمثيل الشركة في 

عالقاتها مع الغير والتواقيع أمام الجهات الحكومية 

 والجهات الخاصة

فيما يخص )الوزارات والهيئات( له حق تمثيل الشركة 

ا مع الغير والتواقيع أمام الجهات ا في عالقاتهوفروعه

 الحكومية والجهات الخاصة

 إضافة

18  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -وأمين السر أ

صالحيات رئيس 

الفقرة املجلس 

(1) 

والهيئة  سوق املالوالهيئة العامة لالستثمار وهيئة 

 السعودية للمواصفات واملقاييس

وهيئة السوق املالية وشركة والهيئة العامة لالستثمار 

والهيئة السعودية  السوق املالية السعودية )تداول(

 للمواصفات واملقاييس
حذف 

 وإضافة

19  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -السر أوأمين 

صالحيات رئيس 

 املجلس

 (1الفقرة )

ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل ومراجعة الدفاع املدني  ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل ومراجعة الدفاع املدني.

 .وهيئة املحتوى املحلي واملشتريات الحكومية

 إضافة

21  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -وأمين السر أ

صالحيات رئيس 

 املجلس

 (2الفقرة )

ولرئيس املجلس في حدود اختصاصاته املذكورة أعاله أن 

 أو أكثر  وأن يعطي للوكيل حقيفوض أو يوكل 
ً
 واحدا

ً
عضوا

 من أعضائه ....

ولرئيس املجلس في حدود اختصاصاته املذكورة أعاله أن 

 أو
ً
 واحدا

ً
 أكثر من أعضائه .... يفوض أو يوكل عضوا

 حذف

21  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -وأمين السر أ

صالحيات رئيس 

 املجلس

 (2الفقرة )

نيابة عن  رما ذككما له حق توكيل الغير في كل أو بعض 

 وله حق فسخ الوكاالت وإلغائها وعزل الوكالء الشركة

أعماله وتعيين كما له حق توكيل الغير في كل أو بعض 

الوكالء واملحامين وإصدار الوكاالت الشرعية مهما كانت 

وله حق فسخ الوكاالت وإلغائها  طبيعتها للشركة وفروعها

 .وعزل الوكالء
حذف 

 وإضافة

22  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

 والعضو املنتدب

 -وأمين السر ت

صالحيات 

 العضو املنتدب

ومراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة 

 ودخول املناقصات واستالم االستمارات .... سوق املالهيئة 

ومراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة 

سعودية هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية ال

حذف  ودخول املناقصات واستالم االستمارات .... )تداول(

 وإضافة



 

 8من  6الصفحة 

 م
رقم المادة 

 الحالية
 )قبل التعديل(

 رقم المادة 
 

 )بعد التعديل(
 النص الجديد النص الحالي اسم المادة

 -)إضافة 

 حذف(

 (2الفقرة )

23  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -وأمين السر ت

صالحيات 

 العضو املنتدب

 (4الفقرة )

فيما يخص )الشركات واملؤسسات االهلية( له الحق في 

 ..... مما يلز تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فيما كل 

فيما يخص )الشركات واملؤسسات االهلية( له الحق في 

 مما يلز والتوقيع نيابة عنها فيما كل  وفروعهاتمثيل الشركة 

..... 

 إضافة

24  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -وأمين السر ت

صالحيات 

 العضو املنتدب

 (9الفقرة )

فيما يخص )الوزارات والهيئات( له الحق في تمثيل الشركة 

مع الغير والتواقيع أمام الجهات الحكومية  في عالقاتها

 والجهات الخاصة....

ي تمثيل الشركة فيما يخص )الوزارات والهيئات( له الحق ف

في عالقاتها مع الغير والتواقيع أمام الجهات  وفروعها

 الحكومية والجهات الخاصة....

 إضافة

25  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -وأمين السر ت

صالحيات 

 العضو املنتدب

 (9الفقرة )

والهيئة  سوق املالوالهيئة العامة لالستثمار وهيئة 

 السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة

وهيئة السوق املالية وشركة والهيئة العامة لالستثمار 

والهيئة السعودية  السوق املالية السعودية )تداول(

 للمواصفات واملقاييس والجودة
حذف 

 وإضافة

26  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -وأمين السر ت

صالحيات 

 العضو املنتدب

 (9الفقرة )

ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل ومراجعة الدفاع املدني  ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل ومراجعة الدفاع املدني.

 .وهيئة املحتوى املحلي واملشتريات الحكومية

 إضافة

27  
املادة 

 العشرون

املادة الثانية 

 والعشرون

صالحيات 

الرئيس والنائب 

والعضو املنتدب 

 -وأمين السر ت

صالحيات 

 العضو املنتدب

 (15الفقرة )

تزيد مدة رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين  وال

 السر عضو مجلس االدارة

تزيد مدة رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين  وال

 مجلس اإلدارة فيعضو  كانإذا السر 

 إضافة

28  

املادة 

الحادية 

 والعشرون

املادة الثالثة 

 والعشرون

اجتماعات 

 املجلس

مرتين في السنة بدعوة من رئيسه، يجتمع مجلس االدارة 

ويجب على رئيس املجلس  باإليميلوتكون الدعوة خطية او 

أن يدعو املجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من 

 االعضاء

متى دعت الحاجة لذلك على أال يقل يجتمع مجلس اإلدارة 

عدد االجتماعات عن مرتين خالل السنة وذلك بدعوة من 

الرئيس وتكون الدعوة خطية رئيسه أو نائبه في حال غياب 

ن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد أويجوز 

اإللكتروني أو الرسائل النصية أو أي من وسائل التقنية 

الحديثة أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها جميع أعضاء 

حذف 

 وإضافة



 

 8من  7الصفحة 

 م
رقم المادة 

 الحالية
 )قبل التعديل(

 رقم المادة 
 

 )بعد التعديل(
 النص الجديد النص الحالي اسم المادة

 -)إضافة 

 حذف(

املجلس وتتضمن الدعوة التاريخ والوقت واملكان املقرر 

وراق ذات الصلة عمال واأل االجتماع وبيان جدول األ  النعقاد

رسال تلك الدعوة قبل ثالثة أيام على األقل من إجب وي

االجتماع ويجب على رئيس املجلس أن  النعقاداملوعد املقرر 

من  اثنانيدعو املجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك 

 .األعضاء

29  

املادة 

الواحدة 

 والثالثون 

املادة الثالثة 

 والثالثون 
 دعوة الجمعيات

الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة وذلك وترسل صورة من 

 خالل املدة املحددة للنشر

وهيئة وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة 

 إضافة ، وذلك خالل املدة املحددة للنشرالسوق املالية

31  
املادة الثانية 

 والثالثون 

املادة 

الرابعة 

 والثالثون 

سجل حضور 

 الجمعيات

رغبون في حضور الجمعية العامة ييسجل املساهمين الذين 

أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس ي قبل الوقت 

 املحدد النعقاد الجمعية.

في حضور الجمعية العامة  يرغبون يسجل املساهمين الذين 

أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس ي قبل الوقت 

التقنية وسائل التسجيل في أو باملحدد النعقاد الجمعية، 

عند اإلعالن عن التي تحددها الشركة الحديثة  لكترونيةاإل

 .في حالة التصويت اإللكترونيموعد انعاقد الجمعية و

 إضافة
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املادة 

الرابعة 

 والثالثون 

املادة 

السادسة 

 والثالثون 

نصاب اجتماع 

الجمعية العامة 

 غير العادية

االجتماع الثاني وجهت  وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في

دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص 

 ( من هذا النظام الواحدة والثالثون عليها في املادة )

وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت 

دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص 

 ( من هذا النظامثون والثال الثالثةعليها في املادة )

حذف 

 وإضافة
)سيتم تعديل 

املادة بناًء على 

ترقيم تعديل 

 بحسباملواد 

الجديدة املواد 

 (املضافة
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املادة 

الخامسة 

 والثالثون 

املادة 

السابعة 

 والثالثون 

التصويت في 

 الجمعيات

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية 

في الجمعيات العامة ولكل مساهم صوت عن كل سهم 

ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس 

 اإلدارة.

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية 

ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة 

ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس 

جمعيات ويجوز للمساهم التصويت على قرارات الاإلدارة، 

العامة بواسطة وسائل التقنية الحديثة وبحسب الضوابط 

 .لجهات املختصةاالتي تضعها 

 إضافة
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املادة 

التاسعة 

 والثالثون 

املادة 

الحادية 

 واألربعون 

 تشكيل اللجنة

تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة 

( أعضاء من غير أعضاء مجلس 3مراجعة مكونة من )

التنفيذيين سواء من املساهمين أو غيرهم ويحدد في اإلدارة 

 القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من 

غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من املساهمين 

( وال 3على أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن )أو غيرهم 

وإجراءات ويحدد في القرار ضوابط ( أعضاء، 5عن ) يزيد

اختيار أعضائها وكيفية ومهامها وقواعد اللجنة  عمل

، وإذا شغر مركز أحد همومكافآتترشيحهم ومدة عضويتهم 

 أعضاء لجنة املراجعة كان ملجلس اإلدارة أن يعين عضو 
ً
ا

 في املركز الشاغر على 
ً
ن يكون ممن تتوافر فيهم أمؤقتا

والكفاية لشغل العضوية ويجب أن تبلغ بذلك الخبرة 

الوزارة وهيئة السوق املالية خالل خمسة أيام عمل من 

على الجمعية العامة  تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين

لها ويكمل العضو الجديد مدة  اجتماعول أالعادية في 

 سلفه.

حذف/ 

 إضافة
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املادة 

السادسة 

 واالربعون 

املادة 

الثامنة 

 واألربعون 

 -الوثائق املالية 

 ج

 أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، 
ً
وعليه أيضا

 
ً
وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما

 على االقل.

 أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة 
ً
وعليه أيضا

، وذلك وشركة السوق املالية )تداول( املاليةوهيئة السوق 

 على  قبل
ً
تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما

 إضافة



 

 8من  8الصفحة 

 م
رقم المادة 

 الحالية
 )قبل التعديل(

 رقم المادة 
 

 )بعد التعديل(
 النص الجديد النص الحالي اسم المادة

 -)إضافة 

 حذف(

 االقل.
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املادة 

السابعة 

 واالربعون 

املادة 

التاسعة  

 واألربعون 

 توزيع األرباح

 -1توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: 

%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي 10يجنب )

الجمعية العامة العادية وقف ذلك للشركة ويجوز أن تقرر 

%( من رأس املال 30التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )

 املدفوع

للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات -2

أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل 

توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين وللجمعية 

أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء  املذكورة كذلك

 ن ما يكو لعاملي الشركة أو ملعاونة  اجتماعيةمؤسسات 

 من هذه املؤسسات
ً
 .قائما

يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل -3

 %( من رأسمال الشركة املدفوع.5)

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي 10يجنب ) -1 

النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية 

%( من 30وقف ذلك التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )

 رأس املال املدفوع.

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح املجلس  -2

 احتياطياح لتكوين %( من صافي األرب10أن يجنب نسبة )

 يخصص لغرض أو اغراض معينة. اتفاقي

ن تقرر تكوين احتياطيات أالعامة العادية للجمعية -4

أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل 

توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين وللجمعية 

املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء 

 ن ما يكو لعاملي الشركة أو ملعاونة  اجتماعيةسسات مؤ 

 من هذه املؤسسات 
ً
 ،قائما

من  اقتراحيجوز للجمعية العامة العادية بناء على  -5

بعد ذلك على من األرباح توزيع الباقي بمجلس اإلدارة 

على شكل مبالغ نقدية أو أسهم منحة في رأس املساهمين 

مال الشركة وتكون غير قابلة لالسترداد من املساهمين 

بالنسبة التي يقترحها مجلس اإلدارة وتوافق عليها الجمعية 

ترحيل الباقي إلى السنة املالية التالية بعد يتم العامة أو 

 .موافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين

ية العامة العادية تفويض مجلس اإلدارة يجوز للجمع -6

ملدة عام بتوزيع أ رباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف 

.
ً
 سنوي، ويجدد التفويض ملجلس اإلدارة سنويا

يستحق أصحاب األسهم املمتازة من أي فئة أو مجموعة  -7

 للنسب والشروط واألوقات 
ً
استالم حصتهم من األرباح وفقا

لنظام أو في قرارات الجمعية املنصوص عليها في هذا ا

العامة غير العادية الصادرة في هذا الشأن، ويكون لألسهم 

املمتازة األولولية في توزيع األرباح مقابل األسهم العادية 

ة األسهم املمتازة 
َ
إن  –حيث تجنب األرباح املعلن عنها لَحَمل

ة األسهم  –وجدت 
َ
ويوزع من الباقي بعد ذلك على َحَمل

  العادية.

 إضافة
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املادة 

التاسعة 

 واالربعون 

املادة 

الحادية 

 والخمسون 

خسائر 

 1 -الشركات 

 وذلك الى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما

دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل 

 نظام الشركاتاملحدد في هذا 

 وذلك الى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما

دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل 

 في هذا النظام.املحدد 

حذف 

 وإضافة
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املادة الثانية 

 والخمسون 

املادة 

الرابعة 

 والخمسون 

 أحكام ختامية

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في 

 هذا النظام

وأنظمة هيئة السوق املالية يطبق نظام الشركات ولوائحه 

 في كل ما لم يرد به نص في هذا النظامولوائحها 

 إضافة

 


