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 المادة بعد التعديل  المادة قبل التعديل  #

1 
كة  المادة الثانية: اسم الشر

 
كة مساهمة مقفلة(  كة تدوير البيئة األهلية ) شر  شر

كة  المادة الثانية: اسم الشر
 

كة مساهمة  كة تدوير البيئة األهلية ) شر  (مدرجةشر
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كة   المادة الثالثة: أغراض الشر
 

اخيص الصناعية. 1  . الصناعات التحويلية وفروعها حسب التر
 . التشييد والبناء. 2
يد. 3  . النقل والتخزين والتتر
 . خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. 4
 . التجارة. 5

اخيص  أنشطتها بعد الحصول عىل التر كة  ت المختصة. وتزاول الشر  الالزمة من الجها

كة   المادة الثالثة: أغراض الشر
 

اخيص الصناعية. 1  . الصناعات التحويلية وفروعها حسب التر
 . التشييد والبناء. 2
يد. 3  . النقل والتخزين والتتر
 . خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. 4
 . التجارة. 5
كة بمتطلباتها من موا6 ويد الشر ز وعات الالزمة لتر  د الخام. . المشر
ي سبيل تحقيق غرضها أن  7

كة فز لشر .تسويق وبيع وتوزي    ع المنتجات الصناعية داخل المملكة وخارجها، ول

 كان نوعها سواء كانت  
ً

تقوم لحسابها أو لحساب الغتر بجميع األعمال الصناعية والمالية والتجارية أيا
 خاصة بعقارات أو منقوالت. 

كات التابعة لها أو المش8 كات األخرى، وتوفتر الدعم الالزم لها. . إدارة الشر ي إدارة الشر
 اركة فز

ت المختصة.  اخيص الالزمة من الجها أنشطتها بعد الحصول عىل التر كة   وتزاول الشر
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 المادة السابعة: رأس المال
 

كة ب  )  ( سهم اسمي   ٥,٨٠٨,٠٠٠( ريال، مقسم إىل )  ٥٨,٠٨٠,٠٠٠حدد رأس مال الشر
 نقدية.  ١٠متساوية القيمة، قيمة كل منها ) 

ً
أسهما  ( ريال وجميعها 

 المادة السابعة: رأس المال
 

كة  ز ألف حدد رأس مال الشر  وثمانير
ً

ز مليونا ، مقسم إىل  سعودي ( ريال  ٥٨,٠٨٠,٠٠٠) ب ثمانية وخمسير
ز وثمانمائة وثمانية آال (   ١٠( سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها )  ٥,٨٠٨,٠٠٠) فخمسة ماليير

 نقدية.  رياالت سعودي
ً

 وجميعها أسهما
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ي األسهم بالثامنة: االكتتاالمادة 
 فز

 
كة البالغ قيمتها )  ي جميع أسهم الشر

ز
( ريال وعددها )   ٥٨,٠٨٠,٠٠٠اكتتب المساهمون ف

 ( سهم ودفعوا قيمتها كاملة.  ٥,٨٠٨,٠٠٠
ي األسهم االكتتاب :الثامنةالمادة 

ز
 ف

 
كة  ي جميع أسهم الشر

مائة وثمانية آالف) اكتتب المساهمون فز ز وثمان   ٥,٨٠٨,٠٠٠والبالغة خمسة ماليير
  وقيم

ً
ز ألف )  ( سهما  وثمانير

ً
ز مليونا ( ريال سعودي، ويقر المساهمون  ٥٨,٠٨٠,٠٠٠تها ثمانية وخمسير

كة.   بأنه قد تم توزي    ع األسهم فيما بينهم وأنه تم الوفاء بكامل رأسمال الشر
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ز  : سجل المساهمير  المادة الرابعة عشر
 

ي سجل 
كة أو تتعاقد عىل إعداده تتداول األسهم االسمية بالقيد فز ز الذي تعده الشر المساهمير

ز وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وعناوينهم   كة، والذي يتضمن أسماء المساهمير الشر
وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر بهذا القيد عىل السهم. وال يعتد بنقل ملكية  

كة أو الغتر إال من ت ي مواجهة الشر
ي السجل المذكور. السهم االسمي فز

 اري    خ القيد فز

ز  : سجل المساهمير  المادة الرابعة عشر
 

 لنظام السوق المالية 
ً

كة وفقا  وأي أنظمة أخرى ذات عالقة.  ولوائحهتتداول أسهم الشر
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ي المجلس 
: المركز الشاغر فز  المادة التاسعة عشر

 
ي المركز الشاغر 

 فز
ً

ؤقتا  م
ً

ز عضوا إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعير
ي 

تيب فز ي انتخبت المجلس، عىل أن يكون  بحسب التر
ي الجمعية التر

الحصول عىل األصوات فز
مسة أيام عمل من   ة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خ ممن تتوافر فيهم الختر

ي أول اجتماع لها ويكمل 
ز عىل الجمعية العامة العادية فز ز وأن يعرض التعيير تاري    خ التعيير

وط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب  العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم ت توافر الشر
كات أو هذا النظام وجب   ي نظام الشر

نقص عدد أعضائه عن الحد األدنز المنصوص عليه فز
 النتخاب العدد 

ً
وما ز ي عىل بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستير

 الالزم من األعضاء. 

ون: المركز الشاغر  ي المجلس  المادة العشر
 فز

 
ي المركز الشاغر بحسب  

 فز
ً

ؤقتا  م
ً

ز عضوا إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعير
ون ممن تتوافر فيهم   ي انتخبت المجلس، عىل أن يك

ي الجمعية التر
ي الحصول عىل األصوات فز

تيب فز التر
ة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة  ل خمسة أيام عمل من تاري    خ  خال  وهيئة السوق الماليةالختر

ها ويكمل العضو الجديد مدة  ي أول اجتماع ل
ز عىل الجمعية العامة العادية فز ز وأن يعرض التعيير التعيير

وط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنز   سلفه. وإذا لم تتوافر الشر
كات أو هذا النظام وجب ي نظام الشر

عىل بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية   المنصوص عليه فز
 النتخاب العدد الالزم من األعضاء. 

ً
ز يوما  لالنعقاد خالل ستير
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ون: صالحيات المجلس   المادة العشر
 

الصالحيات مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع 
 : ي

 فز
اف عىل جميع أعمالها  كة وترصيف أمورها داخل المملكة وخارجها واالشر • إدارة الشر

ي عالقتها مع الغتر والجهات 
كة وتمثيلها فز وأموالها وجميع معامالتها والتوقيع عن الشر

طة والغرف التجارية والصناعية   والهيئات الحكومية والخاصة والحقوق المدنية واقسام الشر
ي المناقصات وال

كات والمؤسسات عىل اختالف أنواعها والدخول فز هيئات الخاصة والشر
 والقبض والتسديد وقبض ما يحصل من التنفيذ. 

 
ي ذلك عىل  

• وللمجلس حق التوقيع عىل كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما فز
 سبيل المثال: 

كة و تعديل ب ك فيها الشر ي تشتر
كات التر نودها والتوقيع عىل مالحق  عقود تأسيس الشر

اء الحصص و األسهم ودفع الثمن وقبولها   تعديلها وبيع الحصص واألسهم وقبض الثمن وشر
ز   ي تشارك فيها و القرارات الخاصة بتعيير

كات التر ي الشر
كاء فز والتنازل عنها و توقيع قرارات الشر

كة، والت وقيع عىل كافة  المدير وطلب إصدار السجالت التجارية وشطبها وفتح فروع للشر
ي  

العقود والوثائق و المستندات الالزمة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل بما فز
ذلك قرارات زيادة وتخفيض رأس المال والتنازل عن الحصص والتصفية، والتوقيع عىل  

كة واالستالم والتسليم واالستئجار واالستثم عية نيابة عن الشر ار االتفاقيات والصكوك الشر
والتأجتر والقبض والدفع وعقد الصلح والتسويات والمخالصات واإلبراء وكافة االجراءات  

عية والنظامية الالزمة لذلك وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى   الشر
البنوك وإصدار الضمانات المرصفية والتوقيع عىل كافة األوراق والمستندات والشيكات  

 مرصفية. وكافة المعامالت ال
 

ط وإدارات الحقوق المدنية بمختلف أنواعها  أقسام الشر كة أمام  ي تمثيل الشر
ز

• الحق ف
ودرجاتها والغرف التجارية ومكاتب العمل والعمال وإخراج حجج االستحكام وتقديم 

ز وردها وتقديم اللوائح والمذكرات  البيانات وسماع الشهود والجرح والتعديل وطلب اليمير
اض عليها والحجز والتنفيذ واستخراج رخص  واالستالم والت سليم وقبول األحكام واالعتر

ز والوكالء   ز والمستشارين القانونيير ز المحامير ميم من الجهات المختصة ولهم تعيير البناء والتر
 . ز ومن حق من يوكلونه توكيل الغتر عيير  الشر

 
ز والعمال وتحديد صالحياتهم وعزلهم  ز الموظفير ات  • كما للمجلس تعيير وطلب التأشتر

واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج 
 اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها. 

 

ون: صالحيات المجلس المادة الحاد  ية والعشر
 

ي 
كة مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات فز إدارة الشر

 بما يحقق أغراضها، وله عىل سبيل المثال ال الحرص: 
اف عىل جميع أعمالها وأموالها و  كة وترصيف أمورها داخل المملكة وخارجها واالشر جميع  • إدارة الشر

ي عالقتها مع الغتر والجهات والهيئات الحكومية والخاصة  
كة وتمثيلها فز معامالتها والتوقيع عن الشر

كات والمؤسسات   طة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشر والحقوق المدنية واقسام الشر
ي المناقصات والقبض والتسديد وقبض ما يحصل

 من التنفيذ.  عىل اختالف أنواعها والدخول فز
 
 

ي ذلك عىل سبيل المثال: 
 • وللمجلس حق التوقيع عىل كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما فز

كة و تعديل بنودها والتوقيع عىل مالحق تعديلها وبيع   ك فيها الشر ي تشتر
كات التر عقود تأسيس الشر

اء الحصص و األسهم ودفع الثمن   وقبولها والتنازل عنها و توقيع  الحصص واألسهم وقبض الثمن وشر
ز المدير وطلب إصدار السجالت  ي تشارك فيها و القرارات الخاصة بتعيير

كات التر ي الشر
كاء فز قرارات الشر

ق و المستندات الالزمة مع كافة   كة، والتوقيع عىل كافة العقود والوثائ التجارية وشطبها وفتح فروع للشر
ي ذلك قرارات زيادة وتخفيض رأس المال والتنازل عن الحصص  تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل بم

ا فز
كة   القروض والضمانات والكفاالت والتصفية، والتوقيع عىل االتفاقيات عية نيابة عن الشر والصكوك الشر

اء واإلفراغ واالستالم والتسليم واالستئجار واالستثمار والتأجتر والقبض والدفع  وعقد الصلح  والبيع والشر
ظامية الالزمة لذلك وفتح الحسابات والتسوي عية والن ات والمخالصات واإلبراء وكافة االجراءات الشر

للبنوك والصناديق ومؤسسات   واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المرصفية
  فية. والتوقيع عىل كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المرص  التمويل الحكومي 

 
 

ط وإدارات الحقوق المدنية بمختلف أنواعها ودرجاتها والغرف   أقسام الشر كة أمام  ي تمثيل الشر
ز

• الحق ف
ات وسماع الشهود والجرح  التجارية ومكاتب العمل والعمال وإخراج حجج االستحكام وتقديم البيان

ز وردها وتقديم اللوائح والمذكرات  اض والتعديل وطلب اليمير واالستالم والتسليم وقبول األحكام واالعتر
ز   ز المحامير ميم من الجهات المختصة ولهم تعيير عليها والحجز والتنفيذ واستخراج رخص البناء والتر

 . الغتر ز ومن حق من يوكلونه توكيل  عيير ز والوكالء الشر  والمستشارين القانونيير
 

ز والعمال وتحديد  ز الموظفير ات واستقدام األيدي • كما للمجلس تعيير صالحياتهم وعزلهم وطلب التأشتر
العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل 

 عنها. 
 

اء  اراتها باإليجار والبيع والشر كة وممتلكاتها وعق أصول الشر ي 
ي جميع حاالته الترصف فز

• وللمجلس فز
اء وقبول اإلفراغ ودفع  ،وقبوله ي واستالم الثمن، والشر وللمجلس صالحية بيع وإفراغ العقارات للمشتر

ي المساحة  -استالم الصكوك  – التجزئة و الفرز  –ك الثمن دمج الصكو 
تحويل   –التنازل عن النقص فز



  

اراتها باإليجار والبيع  كة وممتلكاتها وعق أصول الشر ي 
ز

ي جميع حاالته الترصف ف
ز

• وللمجلس ف
ي ال 

ي العقارات التر
ز

اء وقبوله وذلك ف ال وأما ما زاد عن   والشر ز ري ة ماليير تتجاوز قيمتها عشر
أربعة اعضاء وموافقة  ذلك فيكون صالحية الترصف فيها للمجلس )بحضور عدد ال يقل عن 

اء   ٧٥)  ي واستالم الثمن، والشر %( منهم(، وللمجلس صالحية بيع وإفراغ العقارات للمشتر
صكوك  –رز التجزئة و الف  –وقبول اإلفراغ ودفع الثمن دمج الصكوك  التنازل عن   -استالم ال

ي المساحة 
ي الزراعية إىل سكنية تعديل الحدود و األطوال  –النقص فز

تحويل األراضز
توقيع   - والمساحة و ارقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء التأجتر 

اة باسم استالم األجرة، دفع ثمن العقارات ا -تجديد عقود األجرة  -عقود األجرة  لمشتر
كة ألي طرف  أي من ممتلكات وعقارات الشر كة والرهن وفك الرهن وعرض البيع ونقل  الشر

ي  كة المباعة ألي طرف آخر وتسليم المشتر آخر وقبض الثمن للممتلكات وعقارات الشر
كة المباعة، كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع البنوك  تلك الممتلكات وعقارات الشر

مؤسسات التمويل العامة مهما بلغت مدتها، والقروض التجارية عىل أال يتجاوز  وصناديق و 
ة سنوات.   أجلها عشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ز والتوقيع  • قبول الهبات حتر ولو كانت من عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمير
كة.   عليها وإفراغها عند كاتب العدل لصالح الشر

ي 
ز

اك ف كة جديده والتوقيع عىل  • الموافقة عىل االشتر ي تأسيس شر
ز

اك ف كات قائمة أو االشتر شر
نظامها األساسي وعقود تأسيسها ومالحق تعديلها ولهم توكيل من يرونه إلثبات ذلك أمام  

أمام كاتب العدل وكافة الجهات الحكومية واألهلية.   كاتب العدل والتوقيع عليه 
 

كة  كما يكون لمجلس اإلدارة حق الصلح والتنازل والت ام واالرتباط باسم الشر ز عاقد وااللتر
شأنها تحقيق أغراض  ي من 

ونيابة عنها ولمجلس اإلدارة القيام بكافة األعمال والترصفات التر

ي الزراعية إىل سكنية تعديل الحدود و األطوال والمساحة و ارقام القطع والمخططات والصكوك 
األراضز

فع ثمن استالم األجرة، د -تجديد عقود األجرة  -توقيع عقود األجرة  -وتواريخها وأسماء األحياء التأجتر 
كة  أي من ممتلكات وعقارات الشر كة والرهن وفك الرهن وعرض البيع ونقل  اة باسم الشر العقارات المشتر

ي تلك  كة المباعة ألي طرف آخر وتسليم المشتر ألي طرف آخر وقبض الثمن للممتلكات وعقارات الشر
كة المباع رصز  فيما  . ةالممتلكات وعقارات الشر كة فإنه يجب أن يتضمن مح يتعلق ببيع عقارات الشر

ي قرار البيع األسباب 
رات له، مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالترصف مع مراعاة أن يحدد المجلس فز والمتر

ي يقرها المجلس وبضمانات  
ي الحاالت التر

 إال فز
ً

ا  لثمن المثل، وأن يكون البيع حاضز
ً

وأن يكون المبيع مقاربا
امات أخرى.  ز ميلها بالتر كة أو تح تب عىل ذلك الترصف توقف بعض أنشطة الشر  كافية، وأال يتر

 
ل الحكومي مهما بلغت مدتها، كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التموي•

ي قراره 
كة عىل أن يحدد مجلس اإلدارة فز ي ال يتجاوز أجالها نهاية مدة الشر

وله عقد القروض التجارية التر
 أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. 

 لما يحقق  
ً

اماتهم طبقا ز كة من التر ي الشر
ي يقدرها إبراء ذمة مديتز

ي الحاالت التر
ويكون لمجلس اإلدارة وفز

: مصل وط التالية وهي  حتها، عىل أن يتضمن محرصز مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشر
ي سنة كاملة عىل نشوء الدين.  -

 أن يكون اإلبراء بعد مضز
ز بالعام مد 3يتجاوز  ال  أن يكون اإلبراء - ألف ريال سعودي   100  محدد كحد أقض بلغبمو لواحد اينير

 للمدين الواحد. 
 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.   -

 
 

ز والتوقيع عليها وإفراغها   • قبول الهبات حتر ولو  كانت من عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمير
كة.   عند كاتب العدل لصالح الشر

كة جديده والتوقيع عىل نظامها   ي تأسيس شر
ز

اك ف كات قائمة أو االشتر ي شر
ز

اك ف • الموافقة عىل االشتر
ذلك أمام كاتب العدل والتوقيع  األساسي وعقود تأسيسها ومالحق تعديلها ولهم توكيل من يرونه إلثبات 

 عليه أمام كاتب العدل وكافة الجهات الحكومية واألهلية. 
 

 
أعضائه أو من الغتر    أو أكتر من 

ً
ي حدود اختصاصاته واحدا

ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه فز
ز أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء ا أو ترصف معير لتفويض أو التوكيل  بصالحيات أو بإتخاذ إجراء 

 .
ً

 أو كليا
ً

 جزئيا
  



  

 أو أكتر من  
ً

 واحدا
ً

ي حدود اختصاصه أن يفوض عضوا
ز

كة، ويكون للمجلس أيضا ف الشر
ة عمل أو أعمال معينة.  ي مباشر

ز
 أعضائه أو من الغتر ف
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ز الش المادة  ون: صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمير  الثانية والعشر
 

، وال  
ً

 منتدبا
ً

ز عضوا أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويجوز له أن يعير ز  ز مجلس اإلدارة من بير يعير
كة.  ز منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشر  يجوز الجمع بير

دارة لالجتماع ورئاسة اجتماعاته وتمثيل ويختص رئيس المجلس صالحية دعوة مجلس اإل 
عية والهيئات القضائية وديوان المظالم  كة أمام القضاء والمثول أمام المحاكم الشر الشر

 وكتابات العدل وهيئات التحكيم واللجان العليا 
واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى والقبض والتسديد  

مطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والصلح وقبول األحكام ونفيها واإلقرار وال
ل من التنفيذ.  كة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحص  والتحكيم عن الشر

 
ه من أعضاء المجلس أو من الغتر   ولرئيس المجلس أن يوكل ويفوض بعض صالحياته إىل غتر

أعمال محددة، كما يختص   ة عمل أو  ي مباشر
كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب فز

ي 
كة فز ز أو منفردين بتمثيل الشر  مجتمعير

مل والعمال وأقسام   عالقتها مع الغتر ومع الجهات الحكومية والحقوق المدنية ومكاتب الع
كات والمؤسسات عىل اختالف  طة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشر الشر

 أنواعها والقبض والتسديد. 
ارج المملكة وعىل ول اء والبيع داخل وخ ي المناقصات وتوقيع عقود الشر

هما حق الدخول فز
ىل كافة عقود تأسيس   كة ع كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات، والتوقيع نيابة عن الشر

كات و تعديل بنودها والتوقيع عىل مالحق تعديلها وبيع الحصص واألسهم وقبض الثمن   الشر
اء الحصص و ا ي وشر

كاء فز ألسهم ودفع الثمن وقبولها والتنازل عنها و توقيع قرارات الشر
ز المدير وطلب إصدار السجالت  ي تشارك فيها و القرارات الخاصة بتعبير

كات التر الشر
ق و المستندات  كة، والتوقيع عىل كافة العقود و الوثائ التجارية وشطبها وفتح فروع للشر

ك فيها ا ي تشتر
كات التر كة، وألي منهم حق االستئجار والتأجتر والقبض الالزمة ، للشر لشر

والدفع وفتح الحسابات والسحب واإليداع لدى البنوك واالعتمادات المستندية لتوريد  
كة وإصدار الضمانات المرصفية بكافة أنواعها والتوقيع عىل كافة   البضائع والمعدات للشر

ز  األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المرصفية هم حق تعيير ، كما ألي من
ات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة  ز والعمال وعزلهم وطلب التأشتر الموظفير

ز   والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها، وتعيير
ذكر  أو بعض ما  ي كل 

ز
كة، ولهما حق توكيل الغتر ف ز عن الشر  . الوكالء والمحامير

 
ز مجلس  ويتوىل مجلس اإلدارة تحديد مكافأتهما باإلضافة إىل مكافأة أعضاء المجلس، ويعير

أو من غتر هم ويختص بتدوين محاضز مجلس  ز أعضائه  ز ش يختاره من بير اإلدارة أمير
اف عىل تنفيذ قراراته  ويحدد مجلس اإلدارة مكافأته، وال تزيد مدة رئيس اإلدارة واإلشر

ي المجلس، ويجوز 
ز الش عىل مدة عضوية كل منهم فز المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمير

ي  
ي أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل بحق من عزل فز

إعادة انتخابهم وللمجلس فز

ز الش  ون: صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمير  المادة الثالثة والعشر
 

، وال يجوز الجمع  
ً

 منتدبا
ً

ز عضوا أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويجوز له أن يعير ز  ز مجلس اإلدارة من بير يعير
ز منصب رئي كة. بير  س مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشر

كة أمام   ويختص رئيس المجلس صالحية دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعاته وتمثيل الشر
عية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتابات العدل وهيئات   القضاء والمثول أمام المحاكم الشر

 التحكيم واللجان العليا 
ان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة  واالبتدائية ولج

كة وطلب تنفيذ   والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشر
 األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ. 

 
 

ي عالقاتها مع الغتر  
كة فز أو منفردين بتمثيل الشر ز  كما يختص رئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعير

كات والمؤسسات عىل اختالف أنواعها. كما ألي منهما حق ال توقيع  والجهات الحكومية والخاصة والشر
ود تأسيس واألنظمة األساسية  ي ذلك دون حرص عق

عىل كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما فز
كاء ومالحق التعديل لدى كاتب العدل بما   أو تساهم فيها وقرارات الشر كة  ك فيها الشر ي تشتر

كات التر للشر
اء األسهم والحصص والتنازل وزيادة رأس المال وخفضه، وتع ز فيها بيع وشر ز المدراء والعاملير يير

كة وتحديد أجورهم ومكافآتهم، وتعديل   ك فيها الشر ي تشتر
كات التر ي الشر

كة أو فز ي الشر
ز وعزلهم فز والموظفير

اء وبيع  كات جديدة وشر كات قائمة وتأسيس شر ي شر
كاء، والدخول فز بند اإلدارة ودخول وخروج شر

كات الج ي الشر
ديدة المساهمة والمقفلة وبيع الحصص الحصص واألسهم ودفع وقبض الثمن واالكتتاب فز

ك  أو تشتر ي تساهم 
كات التر ي الشر

واألسهم واستالم القيمة واألرباح والتنازل بالبيع عن الحصص واألسهم فز
كات والوكاالت والعالمات التجارية  كة، ونقل الحصص واألسهم والصكوك، وتسجيل الشر فيها الشر

كات، والتنازل عن العالمات التجارية، وفتح الملف كة وإغالقها، وتصفية الشر كة وفتح الفروع للشر ات للشر
اك بالغرف التجارية الصناعية وتجديدها، واعتماد  واستخراج السجالت التجارية وتجديدها، واالشتر

كة  كات وتمثيل الشر كة إىل شر كة وتحويل فروع الشر اخيص وتجديدها للشر التواقيع فيها، واستخراج التر
كة لدى هيئة  لدي الهيئة العامة لال  ستثمار ومراجعتها والتوقيع عىل المستندات الالزمة لها، وتمثيل الشر

ي المنافسات واستالم االستمارات وتوقيع 
السوق المالية والتوقيع عىل المستندات الالزمة لها والدخول فز

، والتأجتر واالستئجار، وتوقيع عقود األجرة وتجديد كة مع الغتر ها واستالم  جميع العقود الخاصة بالشر
األجرة واالستالم والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع  

 فيما يتطلب ذلك،
ي التعامل مع كافة البنوك والمصارف العامة داخل المملكة أو خارجها وذلك فيما يخص  

كما لهم الحق فز
ي إبرام كا

ز
كات الشقيقة وذلك ف كة والشر فة االتفاقيات والصفقات المرصفية والتمويلية وفتح وإدارة الشر

الحسابات وفتح وإدارة الحسابات  الحسابات والتعامالت والسحب من الحسابات واإليداع والتحويل من 
ونية واستخراج كشف حساب واستخراج دفاتر شيكات وإصدار الشيكات المصدقة  والتعامالت اإللكتر

ظمة وتوقيع الشيكات وتحرير سندا أخرى تقرها األن ت ألمر والكمبياالت وأي أوراق تجارية أو مالية 
ي 

اك فز ي صناديق األمانات وتجديد االشتر
اك فز ي المملكة واستالم الحواالت وضفها واالشتر

السارية فز



  

ي وقت غتر م 
ز

وع أو ف ناسب، كما يحق لرئيس مجلس التعويض إذا وقع العزل لسبب غتر مشر
كة  ز أو منفردين( فتح الحسابات االستثمارية للشر اإلدارة وللعضو المنتدب )مجتمعير

ي األوراق المالية ويشمل ذلك: األسهم والصناديق االستثمارية والمرابحات 
واالستثمار فز

ها، وتوقيع اتفاقيات إدارة المحافظ االستثمارية واتفاقيات مرابحات األموا ل والتوقيع وغتر
 . ي تفويض الغتر

 عىل جميع المستندات المتعلقة بذلك، وله الحق فز

كة  داد وحدات صناديق األمانات وإصدار التسهيالت والضمانات والكفاالت للشر صناديق األمانات واستر
كات أو بنوك ومصارف محلية أو أجنبية  أو لضمان ت سهيالت قد تمنح إىل أفراد أو مؤسسات فردية أو شر

تبة عىل هذه القروض والتسهيالت مثل الرهونات العقارية والسندات ألمر   داخل المملكة وخارجها والمتر
ىل المرابحة اإلسالم ها من الضمانات العينية أو النقدية والتوقيع ع ية وعىل وشهادات األسهم وغتر

ي تقدمها البنوك ألي جهة كانت وطلب  
ها من المنتجات اإلسالمية التر اتفاقيات التورق اإلسالمي وغتر

القروض والتسهيالت البنكية واالعتمادات والضمانات والكفاالت دون حدود للمدة أو القيمة والمتوافقة 
عية وطلب اإلعفاء من القروض وله تقديم الدعم الماىلي  ي تشارك مع األحكام الشر

كات التر  ألي من الشر
أي من   ي تحصل عليها 

كات التابعة أو الشقيقة وضمان التسهيالت االئتمانية التر كة وكذلك الشر فيها الشر
كة واستثمارها بأي شكل من األشكال  أموال الشر كة وله الحق بتوظيف  ي تشارك فيها الشر

كات التر الشر
اض عىل الشيكات واستالم  وتنشيط الحسابات وقفل الحسابات وتسويتها وضف  الشيكات واالعتر

عية   اء وبيع األسهم الشر كات المساهمة وشر ي الشر
الشيكات المرتجعة وتحديث البيانات واالكتتابات فز

واستالم شهادات المساهمات واستالم قيمة األسهم واستالم األرباح واستالم الفائض وفتح المحافظ  
عية وتحرير وت داد وحدات الصناديق االستثمارية االستثمارية بالضوابط الشر عديل وإلغاء األوامر واستر

اء األسهم وبيع األسهم ونقل  ي األسهم وشر
ز الورثة ونقلها إىل محافظهم واالكتتاب فز وقسمة األسهم بير

اء األسهم  كة واستثمارها بأي شكل من األشكال وبيع وشر أموال الشر األسهم من المحفظة وبتوظيف 
كات وصناديق االستثمار داخل المملكة  والصكوك واألوراق الم الية السعودية وغتر السعودية وإنشاء الشر

اماتهم ومديونياتهم ز كة من التر ي وخارجها وإبراء ذمة مدينيه الشر
البنوك عقد القروض مع . كما لهم الحق فز

صندوق التنمية الصناعي عىل سبيل المثال ال الحرص   صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي الحكومية و 
اد والتصدير السعودي ونحوها ي ال  (وبنك االستتر

مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية التر
ي قراره أوجه استخدام القرض وكيفية 

كة عىل أن يحدد مجلس اإلدارة فز يتجاوز أجالها نهاية مدة الشر
 سداده. 

ي  
ي يحددها مجلس اإلدارة، وعليه تنفيذ تلك التعليمات التر

ويتمتع العضو المنتدب بالصالحيات التر
كة. يوجهها له مجلس اإلد  ارة وعليه كذلك القيام بترصيف األعمال اليومية للشر

 
ز   ز مجلس اإلدارة أمير ويتوىل مجلس اإلدارة تحديد مكافأتهما باإلضافة إىل مكافأة أعضاء المجلس، ويعير

اف عىل تنفيذ  أو من غتر هم ويختص بتدوين محاضز مجلس اإلدارة واإلشر ز أعضائه  ش يختاره من بير
ز الش  قراراته ويحدد مجلس ا إلدارة مكافأته، وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمير

أيا   ي أي وقت أن يعزلهم أو 
ي المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس فز

عىل مدة عضوية كل منهم فز
ي وقت غتر مناس

ز
وع أو ف ي التعويض إذا وقع العزل لسبب غتر مشر

ز
  ب. منهم دون إخالل بحق من عزل ف
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ون: نصاب اجتماع المجلس   المادة الرابعة والعشر
 

أن ال يقل   ط  ه نصف االعضاء عىل األقل، بشر  إال إذا حرصز
ً

ال يكون اجتماع المجلس صحيحا
ه من   ين عن ثالثة أعضاء، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غتر عدد الحاضز

 للضوابط اآلتية: 
ً

ي حضور اجتماعات المجلس طبقا
 األعضاء فز

ي حضور ذات االجتماع. . ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكتر من 1
 عضو واحد فز

ون اإلنابة ثابتة بالكتابة بشأن اجتماع محدد. 2  . أن تك
ب التصويت بشأنها. 3 ظر النظام عىل المني ي يح

 . ال يجوز للنائب التصويت عىل القرارات التر
ز فيه،وعند  ين أو الممثلير وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة آلراء األعضاء الحاضز

 اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.  تساوي 

ون: نصاب اجتماع المجلس   المادة الخامسة والعشر
 

أن ال يقل عدد  ط  ه نصف االعضاء عىل األقل، بشر  إال إذا حرصز
ً

ال يكون اجتماع المجلس صحيحا
ي ح

ه من األعضاء فز ين عن ثالثة أعضاء، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غتر ضور  الحاضز
 للضوابط اآلتية: 

ً
 اجتماعات المجلس طبقا

ي حضور ذات االجتماع. 1
 . ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكتر من عضو واحد فز

ون اإلنابة ثابتة بالكتابة بشأن اجتماع محدد. 2  . أن تك
ب التصويت بشأنه3 ظر النظام عىل المني ي يح

 ا. . ال يجوز للنائب التصويت عىل القرارات التر
ز فيه،وعند تساوي اآلراء  ين أو الممثلير وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة آلراء األعضاء الحاضز

وللمجلس أن يصدر القرارات بالتمرير عن طريق عرضها  يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 
 اجتماع

ً
طلب أحد األعضاء كتابة ز ما لم ي المجلس للمداولة فيها  عىل كافة أعضاء مجلس اإلدارة متفرقير

وتصدر هذه القرارات إذا ما أقرها األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس كما وتعرض هذه القرارات عىل 
ي أول اجتماع تاٍل له. 

 مجلس اإلدارة فز

 إضافة مادة جديدة   10

ون: تعارض المصالح   المادة السادسة والعشر
 

ي األعمال عىل كل عضو مجلس 
ة فز ة أو غتر مباشر اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشر

اك  ي محرصز االجتماع. وال يجوز لهذا العضو االشتر
كة، ويثبت هذا التبليغ فز ي تتم لحساب الشر

والعقود التر
. ويبلغ رئي ز ي مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمير

ي هذا الشأن فز
ي التصويت عىل القرار الذي يصدر فز

س  فز
أعضاء   ي يكون ألحد 

مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التر
كة   ص من مراجع حسابات الشر ة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خا ة أو غتر مباشر المجلس مصلحة مباشر

ي   الخارجر

11  

ون: حضور   الجمعياتالمادة السادسة والعشر
 

ا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور  أيًّ لكل مكتتب 
 الجمعيات العامة

س اإلدارة أو عامىلي  أعضاء مجل  آخر من غتر 
ً

ي ذلك أن يوكل عنه شخصا
ز

، وله ف ز للمساهمير
ي حضور

ز
كة ف  الشر

 الجمعية العامة. 

ون: حضور  المادة الثامنة  الجمعياتوالعشر
 

ز  مساهم حقلكل   آخر من غتر  حضور الجمعيات العامة للمساهمير
ً

ي ذلك أن يوكل عنه شخصا
ز

، وله ف
ي حضور الجمعية العامة  

كة فز أو عن طريق الوسائل األخرى المسموح أعضاء مجلس اإلدارة أو عامىلي الشر
ألنظمة واللوائح ذات العالقة، ويجب أن تكون   ل

ً
ل مكتوب.  بها وفقا ي توكي

ز
 اإلنابة ف



  

12  

ون:   التأسيسية الجمعيةالمادة السابعة والعشر
 

 من  
ً

ز يوما ز لعقد جمعية تأسيسية خالل خمسة وأربعير يدعو المؤسسون جميع المكتتبير
ط لصحة  كة، ويشتر خيص بتأسيس الشر االجتماع حضور عدد من  تاري    خ قرار الوزارة بالتر

ز يمثل نصف رأس المال عىل   المكتتبير
انتهاء المدة المحددة  ي بعد ساعة من 

األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، يعقد االجتماع الثانز
ي جميع األحوال، يكون  

النعقاد االجتماع األول عىل أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك، وفز
ا ك  أيًّ

ً
ي صحيحا

ز فيه. االجتماع الثانز ز الممثلير  ان عدد المكتتبير

 تحذف

13 
ون: اختصاصات الجمعية التأسيسية  المادة الثامنة والعشر

 
كات.   تختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة )الثالثة والستون( من نظام الشر

 تحذف

14 

 المادة الحادية والثالثون: دعوة الجمعيات
 

ز بدعوة من مجلس اإلدارة، وعىل مجلس  أو الخاصة للمساهمير تنعقد الجمعيات العامة 
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة  

ز يمثل ) المراجعة أو عدد من  ، ويجوز لمراجع  ٥المساهمير %( من رأس المال عىل األقل
  

ً
ز يوما الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثير

ي الموقع  
من تاري    خ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة فز

كة قبل الميعاد المحدد لالنع ي للشر
ونز ة أيام عىل األقل، ومع ذلك يجوز  االلكتر قاد بعشر

ز بخطابات مسجلة ترسل  ي الميعاد المذكور إىل جميع المساهمير
االكتفاء بتوجيه الدعوة فز

 عتر وسائل التقنية الحديثة، وترسل صورة من الدعوة
 .  وجدول األعمال إىل الوزارة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر

 الجمعياتالمادة الحادية والثالثون: دعوة 
 

ز بدعوة من مجلس اإلدارة، وعىل مجلس اإلدارة أن يدعو   أو الخاصة للمساهمير تنعقد الجمعيات العامة 
أو لجنة المراجعة أو عدد من   الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات 

ز يمثل )  وة الجمعية لالنعقاد إذا  %( من رأس المال عىل األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دع٥المساهمير
 من تاري    خ طلب مراجع الحسابات. 

ً
ز يوما  لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثير

 
كة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد ب ي للشر

ونز ي الموقع االلكتر
واحد وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة فز

ين يوم ي الميعاد المذكور إىل جميع  وعشر
عىل األقل، ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة فز

ز بخطابات مسجلة ترسل عتر وسائل التقنية الحديثة، وترسل صورة من الدعوة وجدول   المساهمير
. وزارة التجارة وهيئة السوق الماليةاألعمال إىل   ، وذلك خالل المدة المحددة للنشر

15 

 المادة الثانية والثالثون: سجل حضور الجمعيات
 

ي مركز  
أو الخاصة أسمائهم فز ي حضور الجمعية العامة 

يسجل المساهمون الذين يرغبون فز
كة الرئيسي قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.   الشر

 المادة الثانية والثالثون: سجل حضور الجمعيات
 

كة الرئيسي   ي مركز الشر
ز

أو الخاصة أسمائهم ف ي حضور الجمعية العامة 
ز

يسجل المساهمون الذين يرغبون ف
كةقبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية   ألي طريقة أخرى تحددها الشر

ً
 . أو وفقا

16 

ي الجمعيات
ز

 المادة الخامسة والثالثون: التصويت ف
 

اهم صوت عن كل  لكل مكتتب  ي الجمعية التأسيسية ولكل مس
ز

صوت عن كل سهم يمثله ف
ب مجلس اإلدارة.  ي انتخا

ز
اكمي ف ي الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التر

ز
 سهم ف

ي الجمعيات
ز

 المادة الخامسة والثالثون: التصويت ف
 

ي  مساهملكل 
ز

ي  ولكل مساهم صوت عن كل  الجمعيات العامة صوت عن كل سهم يمثله ف
ز

سهم ف
س اإلدارة.  ي انتخاب مجل

ز
اكمي ف  الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التر

 
كة من خالل خدمات التصويت   ي الجمعيات العامة للشر

ز التصويت فز كما أنه من الممكن للمساهمير
ها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، وأي مساهم مشارك عن طريق   كة بتوفتر ي تقوم الشر

ي التر
ونز اإللكتر

 طيلة انعقاد االجتماع ويعتد بتصويته وحضوره. خ
ً

ا ، يعتتر حاضز ي
ونز  دمات التصويت اإللكتر
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 المادة السادسة والثالثون: قرارات الجمعيات
 

ي الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر 
تصدر القرارات فز

قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، كما تصدر قرارات 
 بزيادة رأس المال 

ً
 متعلقا

ً
ي األسهم، اال إذا كان قرارا

أو  الجمعية العامة غتر العادية بأغلبية ثلتر
ي نظامها األساس أو 

أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة فز كة  تخفيضه أو بإطالة مدة الشر
 اال إذا صدر بأغلبية ثالثة ارباع األسهم الممثلة 

ً
ا كة أخرى فال يكون صحيح باندماجها مع شر

ي االجتماع.  
 فز

 المادة السادسة والثالثون: قرارات الجمعيات
 

ي 
ألسهم الممثلة فز ، كما تصدر قرارات االجتماعتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة ل

 بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو  
ً

 متعلقا
ً

ي األسهم، اال إذا كان قرارا
الجمعية العامة غتر العادية بأغلبية ثلتر

كة أخرى  بإطالة  ي نظامها األساس أو باندماجها مع شر
كة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة فز مدة الشر

ي االجتماع. 
 اال إذا صدر بأغلبية ثالثة ارباع األسهم الممثلة فز

ً
 فال يكون صحيحا

18 

 المادة التاسعة والثالثون: تشكيل اللجنة 
 

أعضاء   أعضاء من غتر  تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة 
ي القرار مهمات اللجنة  

هم ويحدد فز ز أو غتر ز سواء من المساهمير مجلس اإلدارة التنفيذيير
 وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. 

 المادة التاسعة والثالثون: تشكيل اللجنة 
 

أعضاء تشكل بقرار من الجمعية ا عىل األقل عىل أن اليزيد لعامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة 
ي  عن خمسة أعضاء 

هم ويحدد فز ز أو غتر ز سواء من المساهمير ، من غتر أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيير
 القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. 

 إضافة مادة جديدة  19

شيحات والمكافآت   المادة الثالثة واألربعون: لجنة التر
 

كة. وتمارس  ي الشر
ت والمكافآت فز شيحا أعضائه أو من غتر أعضائه لجنة التر لمجلس اإلدارة أن يشكل من 

ي ذلك،  
ز آلخر بما فز مجلس من حير ي يوليها لها ال

شيحات والمكافآت تلك األعمال والصالحيات التر لجنة التر
كة. من غتر حرص، التوصية لمجلس اإلدارة بتعويضات ومكافآت اإلدارة العليا وكب ز بالشر ار التنفيذيير

شيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس اإلدارة. وتصدر جميع   وتتكون لجنة التر
ي حال تساوي األصوات وعدم تمكن 

شيحات والمكافآت باألغلبية المطلقة ألعضائها، وفز قرارات لجنة التر
 
ً

أي من أعضاء اللجنة  اللجنة من االتفاق عىل القرار خالل خمسة عشر  يوما ، يتم إحالة القرار عن طريق 
شيحات والمكافآت   إىل مجلس اإلدارة للنظر فيه وإقراره. وتثبت كامل مداوالت اجتماعات لجنة التر

ي ترتضيها اللجنة. 
 وقرارتها بالطريقة التر

 إضافة مادة جديدة  20

 المادة الرابعة واألربعون: لجان مجلس اإلدارة. 
 

ب ظروفها للقيام بأعمال يحددها  كة وحس  من اللجان حسب حاجة الشر
َ

لمجلس اإلدارة أن يشكل عددا
ز أعضاء   ي هذا النظام، تعيير

ك فز ز آلخر. ويجوز، باستثناء ما نص عليه بخالف ذل مجلس اإلدارة من حير
أع ز  ي هذه اللجان إال  اللجان من بير

ز كأعضاء فز معينير هم. وال يمارس األفراد ال ضاء مجلس اإلدارة أو من غتر
 للتعليمات وتوجيهات المجلس. 

ً
ز آلخر وفقا ي يوليها لهم المجلس من حير

 األعمال التر
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 المادة الرابعة واألربعون: صالحيات مراجع الحسابات
 

كة وسجالتها وغتر ذلك من  لمراجع  ي أّي وقت حق االطالع عىل دفاتر الشر
الحسابات فز

ورة الحصول عليها، ليتحقق من   ي يرى ضز
 طلب البيانات واإليضاحات التر

ً
الوثائق، وله أيضا

ي نطاق عمله. وعىل رئيس مجلس اإلدارة  
اماتها وغتر ذلك مما يدخل فز ز كة والتر موجودات الشر

أداء واجبه، ي   أن يمكنه من 
ي هذا الشأن أثبت ذلك فز

وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة فز
ابات، وجب عليه أن   تقرير يقدم إىل مجلس اإلدارة. فإذا لم ييش المجلس عمل مراجع الحس

ي األمر. 
ظر فز  يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للن

 المادة السادسة واألربعون: صالحيات مراجع الحسابات
 

  لمر 
ً

أيضا كة وسجالتها وغتر ذلك من الوثائق، وله  ي أّي وقت حق االطالع عىل دفاتر الشر
اجع الحسابات فز

اماتها   ز كة والتر ورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشر ي يرى ضز
طلب البيانات واإليضاحات التر

أداء وا ي نطاق عمله. وعىل رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من 
جبه، وإذا صادف وغتر ذلك مما يدخل فز

ي تقرير يقدم إىل مجلس اإلدارة. فإذا لم ييش 
أثبت ذلك فز ي هذا الشأن 

مراجع الحسابات صعوبة فز
طلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية   المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن ي

ي األمر. 
 للنظر فز

 للمعايتر المحاسبية عىل مراجع الحسابات أن يقدم إىل الجمعية العامة الع
ً

 يعد وفقا
ً

ادية السنوية تقريرا
ي 

ىل البيانات واإليضاحات التر كة من تمكينه من الحصول ع المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشر
ي 

كة األساس، ورأيه فز ظام الشر ظام أو أحكام ن ز له من مخالفات ألحكام هذا الن طلبها، وما يكون قد تبير
ي الجمعية العامة. وإذا قررت  مدى عدالة القوائم المالي

كة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره فز ة للشر
الجمعية التصديق عىل تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية دون االستماع إىل تقرير مراجع الحسابات، 

 .
ً

 كان قرارها باطال
امة أو إىل  ي غتر الجمعية الع

ز فز ي إىل المساهمير
الغتر ما وقف عليه من  ال يجوز لمراجع الحسابات أن يفسر

 عن مطالبته بالتعويض. 
ً

كة بسبب قيامه بعمله، وإال وجب عزله فضال  أشار الشر
ز أو الغتر بسبب  كة أو المساهمير ر الذي يصيب الشر  عن تعويض الرصز

ً
يكون مراجع الحسابات مسؤوال

ي الخطأ كان
كوا فز ي أداء عمله. وإذا تعدد المراجعون واشتر

ي تقع منه فز
ز بالتضامن. األخطاء التر  وا مسؤولير

22 
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 المادة الخامسة واألربعون: السنة المالية
 

كة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمتر من كل سنة عىل أن   تبدأ السنة المالية للشر
الصادر بالموافقة عىل إعالن التأسيس، تبدأ السنة المالية األوىل من تاري    خ القرار الوزاري 

ي 
 ديسمتر من  ٣١وتنتهي فز

 السنة الميالدية التالية. 

 المادة السابعة واألربعون: السنة المالية
 

كة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمتر من كل سنة ميالدية   تبدأ السنة المالية للشر
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 السادسة واألربعون: الوثائق الماليةالمادة 
 

كة  1 أن يعد القوائم المالية للشر كة  ي نهاية كل سنة مالية للشر
. يجب عىل مجلس اإلدارة فز

رير الطريقة    عن نشاطها ومركزها الماىلي عن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التق
ً

وتقريرا
حة لتوزي    ع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق  تحت ترصف مراجع الحسابات قبل  المقتر

ل.   عىل األق
ً

ز يوما  الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعير
كة ورئيسها التنفيذي ومديرها الماىلي الوثائق 2 . يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشر

ي الفقرة )
كة الرئيس تحت1المشار إليها فز ي مركز الشر

 ( من هذه المادة، وتودع نسخ منها فز
 عىل  

ً
ين يوما ز قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشر ترصف المساهمير

 األقل. 
كة، وتقرير مجلس 3 ز بالقوائم المالية للشر . عىل رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمير

كة الرئيس.   ي مركز الشر
ي جريدة يومية توزع فز

اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر فز
يه أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إىل وزارة التجارة واالستثمار، وكذلك إىل هيئة  وعل

 عىل األقل. 
ً

وما  السوق المالية وذلك قبل تاري    خ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر  ي

 المادة الثامنة واالربعون: الوثائق المالية
 

ي نهاية كل سنة مالية 1
 عن  . يجب عىل مجلس اإلدارة فز

ً
ريرا كة وتق أن يعد القوائم المالية للشر كة  للشر

حة لتوزي    ع   نشاطها ومركزها الماىلي عن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقتر
ل الموعد المحدد النعقاد   األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت ترصف مراجع الحسابات قب

ز يوم  عىل األقل. الجمعية العامة بخمسة وأربعير
ً

 ا
ي 2

كة ورئيسها التنفيذي ومديرها الماىلي الوثائق المشار إليها فز . يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشر

ز 1الفقرة ) ت ترصف المساهمير كة الرئيس تح ي مركز الشر
 . ( من هذه المادة، وتودع نسخ منها فز

كة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير  3 ز بالقوائم المالية للشر . عىل رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمير

ي وسائل التقنية الحديثة وذلك قبل تاري    خ انعقاد الجمعية العامة بواحد  مراجع الحسابات، 
ما لم تنشر فز

ين  عىل األقل، وعلية وعشر
ً

 لما تح يوما
ً

 دد اللوائح. إيداع هذه الوثائق وفقا
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 المادة السابعة واالربعون: توزي    ع األرباح
 

 : ي
كة الصافية السنوية عىل الوجه اآلنر  توزع أرباح الشر

كة ويجوز أن تقرر  10. يجنب )1 ي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشر
%( من صافز

%( من رأس  30العامة العادية وقف هذا التجنيب متر بلغ االحتياطي المذكور )الجمعية 
 المال المدفوع. 

ي األرباح   2
اح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة  من صافز . للجمعية العامة العادية بناء عىل اقتر

ي  
كة فز ا لما تراه الجمعية العامة العادية من مصلحة للشر ي يخصص وفق

لتكوين احتياطي اتفافر
 ك. ذل

. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق 3

، ز أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل المساهمير كة أو يكفل توزي    ع  وللجمعية المذكورة  مصلحة الشر
كة أو   امىلي الشر ي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لع

طع من صافز كذلك أن تقت
ون  من هذه المؤسسات.  لمعاونة ما يك

ً
 قائما

ز تمثل نسبة ال تقل عن ) 4 ي بعد ذلك عىل المساهمير
%( من رأسمال 5. يوزع من البافر

كة المدفوع.   الشر
ظام، والمادة 5 ون( من هذا الن ي المادة( الحادية والعشر

. مع مراعاة األحكام المقررة فز

كات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال  ( من نظام الشر ز %( من  10تتجاوز )  )السادسة والسبعير
 مع عدد  

ً
ي لمكافأة مجلس اإلدارة، عىل أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا

البافر
أال يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من  ها العضو عىل  ي يحرصز

الجلسات التر
 .

ً
أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا  مكافآت ومزايا مالية 

 .إضافية كأرباح لمساهمينا  على ذلك بعد الباقي يوزع. 6

 المادة التاسعة واالربعون: توزي    ع األرباح
 

 : ي
كة الصافية السنوية عىل الوجه اآلنر  توزع أرباح الشر

كة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة  10. يجنب )1 ي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشر
%( من صافز

 %( من رأس المال المدفوع. 30االحتياطي المذكور )العادية وقف هذا التجنيب متر بلغ 
ي األرباح  لتكوين  2

اح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة  من صافز . للجمعية العامة العادية بناء عىل اقتر

ي ذلك. 
كة فز ي يخصص وفقا لما تراه الجمعية العامة العادية من مصلحة للشر

 احتياطي اتفافر
كة  . للجمعية العامة العادية أن تقرر تك3 وين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشر

، ز ي   أو يكفل توزي    ع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل المساهمير
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافز

 من هذه المؤسسات. 
ً

كة أو لمعاونة ما يكون قائما  األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعامىلي الشر
ز تمثل نسبة ال تقل عن ) . يوزع من الب4 ي بعد ذلك عىل المساهمير

كة المدفوع. 5افر  %( من رأسمال الشر
أرباح مرحلية عىل مساهميها بشكل نصف سنوي أو رب  ع5 كة توزي    ع   للضوابط  . يجوز للشر

ً
سنوي وفقا

 الصادرة من هيئة السوق المالية. 
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 المادة التاسعة واألربعون: توزي    ع األرباح لألسهم الممتازة
 

أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزي    ع أرباح عن السنوات التالية إال بعد  1 أرباح عن  . إذا لم توزع 

كات  ظام الشر  لحكم المادة )الرابعة عشر بعد المائة( من ن
ً

دفع النسبة المحددة وفقا
 ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة. 

 لحك2
ً

ي دفع النسبة المحددة وفقا
كة فز م المادة )الرابعة عشر بعد المائة) من  . إذا فشلت الشر

كات من األرباح مدة ثالث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب  نظام الشر
كات، أن تقرر   م الشر  ألحكام المادة )التاسعة والثمانون( من نظا

ً
هذه األسهم، المنعقدة طبقا

ي 
كة والمشاركة فز ز  إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشر ز ممثلير ت، أو تعيير  التصوي

ي رأس المال، وذلك إىل أن تتمكن  
ي مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم فز

عنهم فز
ك ة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.   الشر

 تحذف
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كة  المادة الخمسون: خسائر الشر
 

ي أي وقت خالل السنة المالية،  1
كة نصف رأس المال المدفوع، فز . إذا بلغت خسائر الشر

كة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس   ي الشر
وجب عىل أي مسؤول فز

 بذلك، وعىل مجلس 
ً

اإلدارة  اإلدارة، وعىل رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا
 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غتر العادية لالجتماع خالل  

ً
خالل خمسة عشر يوما

كة أو تخفيضه    من تاري    خ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشر
ً

ز يوما خمسة وأربعير
كات وذلك إىل الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إىل ما دون    ألحكام نظام الشر

ً
وفقا

ي المادة )السادسة( من هذا نصف رأ 
كة قبل األجل المحدد فز س المال المدفوع، أو حل الشر

 النظام. 
امة خالل المدة  2 كات إذا لم تجتمع الجمعية الع كة منقضية بقوة نظام الشر . وتعد الشر

ي الفقرة )
ي 1المحددة فز

( من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار فز
ي هذه المادة ولم يتم  الموضوع، أو إذا قر 

رت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة فز
 من صدور قرار الجمعية بالزيادة. 

ً
ز يوما ي كل زيادة رأس المال خالل تسعير

 االكتتاب فز

كة  المادة الخمسون: خسائر الشر
 

كة نصف رأس المال المدفوع، فعىل مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غتر    إذا بلغت خسائر الشر
كة أو تخفيضه إىل الحد الذي تنخفض مع نسبة الخسائر   العادية لالجتماع لتقرر إما زيادة رأس مال الشر

ظام إال إذا قررت غتر   ي هذا الن
كة قبل األجل المحدد فز إىل ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشر

 ذلك الجمعية العامة غتر العادية. 

 

 

 

  


