










 
 

 النظام األساس  
 اإلعالمالسعودية لألبحاث وشركة المجموعة 

 )شركة مساهمة ــــ مدرجة( 
 

 الباب األول
 تأسيس الشركة 

 :التأسيسالمادة األول: 
تأسست الشركة طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام ـ شـركة مسـاهمة سـيو وة وًقـاً 

 لما ولي:

 :الشركةالمادة الثانية: اسم 
 )شركة مساهمة ــــ مدرجة(. اإلعالمشركة المجموعة السعودية لألبحاث و

 :الشركةالمادة الثالثة: أغراض 
 : تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية

 المعلومات واالتصاالت 
 - نشر الصحف والمجالت والدوروات )581311( 

 - النشر االلكتروني ) 581104( 

 - نشر الكتب على االنترنت )581106( 

 - الخدمات الصحفية )639901( 

 - برامج تلفزوونية )591103( 

 ( 591100)-أنشطة إنتاج األًالم والفيدوو والبرامج التلفزوونية -

 - البث التلفزووني ) 602011( 

 ( 601001) -الصناعي البث االذاعي عن طروق الجو او االسالك او القمر  -

 - أنشطة اإلذاعة ) 601003( 

 - انتاج البرامج اإلذاعية والتسجيالت الصوتية ) 592015( 

 - تشغيل استو وو صوتي ومرئي )591105( 

( 592014نشاط الخدمة المسجلة ًي استدوو او مكان اخر )  -  

ي والمسموع تشغيل خدمة الربط اليلوي باألقمار الصناعية ألغراض توزوع المحتوى المرئ  -
(602034 )  

 ( 601001البث االذاعي عن طروق الجو او االسالك او القمر الصناعي ) -



 ( 591104انتاج إعالنات تجاروة تلفزوونية )  -

االخبار    - تقدم  التي  االنباء  ووكاالت  االنباء  شركات  أنشطة  وشمل  االنباء،  وكاالت  أنشطة 

 ( 639100)والصور والرسائل اإلخباروة الى وسائط االعالم 

 الصناعات التحويلية
 - طباعة الصحف )181111( 

 ( 181141طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات اإلعالمية ) -

 (181113طباعة الدوروات والمجالت المتخصصة ) -

 ( 181112طباعة المجالت )-

 ( 181123طباعة الكتيبات ) -

 - أنشطة أخرى للخدمات المتصلة بالطباعة لم تصنف ًي مكان أخر )181290( 

 الفنون والترفيه والتسلية 
 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 - أبحاث السوق واستطالعات الرأي )732000( 

 - اليالقات اليامة واالتصال )702015( 

 - أنشطة التصوور الفوتوغراًي )742011( 

 ( 731011مؤسسات ووكاالت الدعاوة واالعالن )  -

 - أنشطة اخرى تتيلق باإلعالنات التجاروة وبحوث السوق )731090( 

 - تقدوم خدمات تسووقية نيابة عن الغير ) 731013( 

- أنشطة االستشارات االخرى ًي االعمال والخدمات اال اروة والتخطيط والميلومات اإل اروة 

 )702090( 

 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 
- تنظيم وإ ارة الميارض التجاروة  واالجتماعات والمؤتمرات والفياليات والترووج لها 

 )823001( 

 - تشغيل مراكز ومراًق الميارض والمؤتمرات )823006( 

 - أنشطة النسخ والتصوور )821902( 

أنشطة النداءات الخارجية التي تستيمل طرقاً مماثلة لبيع أو تسووق السلع أو الخدمات لليمالء   -

والقيام   لصالح  المحتملين،  األنشطة  من  ذلك  وغير  اليام  الرأي  استطالعات  أو  السوق  بأبحاث 

 ( 822002اليمالء )



 ( 476110)-البيع بالتجزئة للكتب والمجالت والصحف والوسائل التيليمية المساعدة -

الدًع   - مسبقة  والكروت  والقرطاسية  الكتابية  واأل وات  والصحف  الكتب  لبيع  أخرى  أنشطة 

 ( 476190المتخصصة ) بالتجزئة ًي المتاجر

 ( 464962)  -القرطاسية-البيع بالجملة لأل وات المكتبية  -

 - البيع بالتجزئة للقرطاسية واال وات المكتبية والجرائد والمجالت )المكتبات( ) 476123( 

- البيع بالجملة للكتب والمجالت والصحف والوسائل التيليمية المساعدة ووشمل استيرا  اإلنتاج  

 الفكري المكتوب أو المرسوم أو المصور ) 464961( 

 - البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها، وشمل )بيع الطابيات وأحبارها( )465101(

 - البيع بالجملة للميدات وأ وات التحكم بالحواسيب )465971( 

 النقل والتخزين 
 - أنشطة وكاالت النقل والشحن البحري )522912( 

 - أنشطة وكاالت الشحن الجوي ) 522913( 

 - أنشطة الخدمات المالية )641930( 

 - امتالك اليقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها )642082( 

 - شراء وبيع األراضي واليقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ) 681010( 

 - إ ارة وتأجير اليقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية( ) 681021( 

 الشركة أغراضها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. وتمارس 

 :الشركاتالمادة الرابعة: المشاركة والتملك في 
للشركة   مقفلةإوجوز  مساهمة  أو  محدو ة  مسئولية  ذات  بمفر ها  شركات  نظام    نشاء  حسب 

لها  الشركات  أو  أ، كما وجوز  قائمة  تمتلك األسهم والحصص ًي شركات أخرى  تندمج ميها  ن 
المحدو ة وذلك  المسئولية  ذات  أو  المساهمة  الشركات  تأسيس  الغير ًي  ولها حق االشتراك مع 
بيد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتيليمات المتبية ًي هذا الشأن، كما وجوز للشركة أن تتصرف  

 ًي هذه األسهم أو الحصص على أال وشمل ذلك الوساطة ًي تداولها.
 

 :للشركة المركز الرئيسة: المادة الخامس
وكون المركز الرئيسي للشركة ًي مدونة الرواض بالمملكة اليربية السيو وة، ووجوز أن ونشأ لها  
مجلس   من  بقرار  السيو وة  اليربية  المملكة  خارج  أو  لها  اخل  توكيالت  أو  مكاتب  أو  ًروع 

 اإل ارة.
 
 
 



 :الشركةالمادة السادسة: مدة 
من تاروخ صدور قرار ميالي وزور التجارة بإعالن تحوولها  تبدأ ميال وةسنة مدة الشركة خمسين  

إلى شركة مساهمة، ووجوز  ائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجميية اليامة غير اليا وة قبل 
 انتهاء أجلها بسنة على األقل.

 

 
 

 ******** 
 الثانيالباب 

 المال واألسهم  رأس
 

 : الماللسابعة: رأس امادة ال
( بمبلغ  الشركة  مال  رأس  ثمان  800,000,000حد   إلى    مئة(  مقسمة  سيو ي،  لاير  مليون 

القيمة،  ثمانون(  80,000,000) متساووة  االسمية  مليون سهم  القيمة  )   سهم   كلل  تبلغ  (  10منها 
 وجمييها أسهم عا وة نقدوة.  ةسيو و  عشرة رواالت 

 :األسهماالكتتاب في المادة الثامنة: 
البالغة   المال  رأس  أسهم  كامل  ًي  المساهمون  سهماً    مليون  ثمانون (  80,000,000)اكتتب 

وقد تم توزوع أسهم الشركة على المساهمين حيث سبق الوًاء بكامل رأس مال مدًوعة بالكامل.  
 . الشركة عند التحوول

 :الممتازةالمادة التاسعة: األسهم 
وجوز للجميية اليامة غير اليا وة طبقاً لألسـس التـي تهـيها الجهـة المختصـة ان تصـدر اسـهماً 
ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحوول أسهم عا وة الى أسهم ممتازة أو تحوول األسهم الممتازة الى 

تيطي األسهم الممتازة الحـق ًـي التصـووت ًـي من رأس المال، وال  %10عا وة بما ال وزود عن 
الجمييات اليامة للمساهمين وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق ًي الحصول على نسبة أكثر من 

 أصحاب األسهم اليا وة من األرباح الصاًية للشركة بيد تجنيب االحتياطي النظامي.

 :التمويليةالمادة العاشرة: أدوات الدين والصكوك 
تصدر وًقاً لنظام السوق المالية ونظام الشـركات أ وات  وـن أو صـكوكاً تمووليـة   نأللشركة   .1

قابلة للتداول بقرار من الجميية اليامة غير اليا وة تحد  ًيه الحد االقصى ليـد  االسـهم التـي 
وجــوز أن وــتم إصــدارها مقابــل تلــك اال وات أو الصــكوك، ســواء أصــدرت تلــك اال وات أو 

ه أو من خالل سلسلة من االصدارات أو مـن خـالل برنـامج أو أكثـر الصكوك ًي الوقت نفس
 ون حاجة الى مواًقة جدودة مـن   -إلصدار أ وات  ون أو صكوك تموولية.  ولمجلس اال ارة  

اصدار أسـهماً جدوـدة مقابـل تلـك األ وات أو الصـكوك التـي وطلـب حاملوهـا   -هذه الجميية  
لمحـد ة لحملـة تلـك اال وات أو الصـكوك. ووتخـذ تحوولها، ًور انتهاء ًتـرة طلـب التحووـل ا

 المجلس اإلجراءات النظامية ًيما وتيلق بزوا ة رأس المال.

 حكام الشرعية للدوون عند اصدار أ وات الدون وتداولها.على الشركة مراعاة األ .2



 :القيمةالمادة الحادية عشر: بيع األسهم غير مستوفاة 
ولتزم المساهم بـدًع قيمـة السـهم ًـي المواعيـد الميينـة لـذلك، وإذا تخلـف عـن الوًـاء ًـي مييـا  
االستحقاق جـاز لمجلـس اإل ارة بيـد إعالمـه عـن طروـق اإلعـالن ًـي جروـدة ووميـة أو إبالغـه 

بيـع االسـهم ًـي المـزا    أو طروق البرود االلكتروني أو برسالة نصيه علـى هاتفـه  مسجلبخطاب  
 و سوق األوراق المالية بحسب األحوال وًقاً للهوابط التي تحد ها الجهة المختصة. اليلني أ

وتستوًي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وتر  الباقي الـى صـاحب السـهم. وإذا لـم 
تكف حصيلة البيع للوًاء بهذه المبالغ، جاز للشركة ان تستوًي الباقي من جميـع أمـوال المسـاهم. 

ذلك وجوز للمساهم المتخلف عن الدًع الى ووم البيع  ًع القيمة المستحقة عليـه مهـاًاً اليهـا ومع  
 المصروًات التي انفقتها الشركة ًي هذا الشأن. 

وتلغي الشركة السهم المبيع وًقاً ألحكام هـذه المـا ة، وتيطـي المشـتري سـهماً جدوـداً وحمـل رقـم 
 ع البيع مع بيان اسم المالك الجدود.السهم الملغي، وتؤشر ًي سجل األسهم بوقو

 :األسهمالمادة الثانية عشر: اصدار 
تكون األسهم اسمية، وال وجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنمـا وجـوز أن تصـدر بـأعلى 
مــن هــذه القيمــة، وًــي هــذه الحالــة األخيــرة وهــاف ًــرق القيمــة ًــي بنــد مســتقل ضــمن حقــوق 

كأرباح على المساهمين، والسهم غيـر قابـل للتجزئـة ًـي مواجهـة المساهمين وال وجوز توزويها  
الشركة، ًإذا ملك السـهم أشـخام متيـد ون وجـب علـيهم أن وختـاروا أحـدهم لينـوب عـنهم ًـي 
استيمال الحقوق المتيلقة به ووكون هؤالء األشخام مسؤولين بالتهامن عن االلتزامات الناشئة 

 عن ملكية السهم.

 :األسهمالمادة الثالثة عشرة: سجل المساهمين وتداول 
 تتداول أسهم الشركة وًقاً ألحكام نظام السوق المالية.

 :وارتهانهاالمادة الرابعة عشرة: شراء الشركة ألسهمها وبيعها 
وًقـاً لهـوابط وإجـراءات الجهـة  رهنهـاوجوز للشركة شراء أسـهمها اليا وـة أو الممتـازة أو   .1

 وكون لألسهم التي تشتروها الشركة أصوات ًي جمييات المساهمين.المختصة وال 

وجوز للشركة شراء أسهمها وتخصيصها للياملين ًي الشـركة ضـمن برنـامج أسـهم اليـاملين  .2
 وًقاً لهوابط وإجراءات الجهة المختصة.

وجوز للشركة بيع أسهم الخزونة على مرحلة أو عدة مراحل وًقـاً لهـوابط وإجـراءات الجهـة  .3
 ختصة.الم

 وجوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدون وًقاً لهوابط وإجراءات الجهة المختصة. .4

 :المادة الخامسة عشرة: زيادة رأس المال
للجميية اليامة غير اليا وة ان تقرر زوا ة رأس مال الشركة، بشرط ان وكـون رأس المـال قـد  .1

 ًع كامالً. وال وشترط ان وكون رأس المال قد  ًع بأكملـه إذا كـان الجـزء غيـر المـدًوع مـن 
رأس المال ويو  على أسهم صدرت مقابل تحوول أ وات  ون أو صكوك تموولية الى أسهم ولم 

 المدة المقررة لتحوولها الى أسهم. تنتِه بيد 



للجميية اليامة غير اليا وة ًي جميع األحوال ان تخصص األسهم المصدرة عنـد زوـا ة رأس  .2
المال أو جزءاً منها للياملين ًي الشـركة والشـركات التابيـة أو بيهـها، أو أي مـن ذلـك. وال 

 المخصصة للياملين. وجوز للمساهمين ممارسة حق األولووة عند اصدار الشركة لألسهم 

للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجميية اليامة غير اليا وة بالمواًقة على زوا ة رأس  .3
المال األولووة ًي االكتتاب باألسهم الجدودة التي تصدر مقابـل حصـص نقدوـة، ووبلـغ هـؤالء 

ة )تـداول( عـن بأولووتهم بالنشر ًي جرودة وومية أو بإبالغهم مـن خـالل موقـع السـوق الماليـ
 قرار زوا ة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاروخ بداوته وانتهائه.

وحق للجميية اليامة غير اليا وة وقف اليمل بحـق األولووـة للمسـاهمين ًـي االكتتـاب بزوـا ة  .4
راس المال مقابل حصص نقدوة أو إعطاء األولووة لغير المساهمين ًـي الحـاالت التـي تراهـا 

 الشركة.  مناسبة لمصلحة

وحق للمساهم بيع حق األولووة أو التنازل عنـه خـالل المـدة مـن وقـت صـدور قـرار الجمييـة  .5
اليامة بالمواًقة على زوا ة رأس المال الى اخر وـوم لالكتتـاب ًـي األسـهم الجدوـدة المرتبطـة 

 بهذه الحقوق، وًقاً للهوابط التي تهيها الجهة المختصة.

( أعاله، تـوزع األسـهم الجدوـدة علـى حملـة حقـوق األولووـة 4مع مراعاة ما ور  ًي الفقرة ) .6
الذون طلبوا االكتتاب بنسبة ما وملكونه من حقوق أولووة من اجمـالي حقـوق األولووـة الناتجـة 
من زوا ة رأس المال. بشرط اال وتجـاوز مـا وحصـلون عليـه مـا طلبـوه مـن األسـهم الجدوـدة، 

حقـوق األولووـة الـذون طلبـوا أكثـر مـن نصـيبهم وووزع الباقي من األسهم الجدودة على حملة 
بنسبة ما وملكونه من حقوق أولووة من اجمالي حقوق األولووة الناتجة من زوـا ة رأس المـال، 
بشرط اال وتجاوز ما وحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجدودة، ووطرح ما تبقى من األسـهم 

أو وـنص نظـام السـوق الماليـة علـى غيـر   على الغير، ما لم تقرر الجميية اليامة غير اليا وـة
 ذلك.

 :تخفيض رأس المالالمادة السادسة عشرة: 
للجميية اليامة غير اليا وة أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زا  على حاجة الشـركة أو إذا منيـت 
الشــركة بخســائر ووجــوز ًــي الحالــة األخيــرة وحــدها تخفــيض رأس المــال الــى مــا  ون الحــد 
المنصوم عليه ًي الما ة )الرابية والخمسين( من نظام الشـركات، وال وصـدر قـرار التخفـيض 

ة تقرور خام ويده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامـات التـي إال بيد تالو
 على الشركة وعن أثر التخفيض ًي هذه االلتزامات. ووبين القرار طروقة التخفيض. 

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زوا ته عن حاجة الشركة وجهـت  عـوة إلـى الـدائنين إلبـداء 
ن ووماً من تاروخ نشر قرار التخفـيض ًـي جروـدة ووميـة تـوزع ًـي اعتراضاتهم عليه خالل ستي

المنطقة التي ًيها المركز الرئيسي للشركة. ًإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشـركة مسـتنداته 
ًي المييا  المذكور، وجب على الشركة أن تؤ ي إليه  ونه إذا كان حاالً، أو أن تقدم ضـماناً كاًيـاً 

 آجالً. للوًاء به إذا كان
 

 
 

 

 



 ******** 
 الثالثالباب 
 اإلدارة مجلس

 :الشركةإدارة  عشرة:المادة السابعة 
تنتخـبهم الجمييـة اليامـة   أحـد عشـر عهـواً (  11)وتولى إ ارة الشركة مجلـس إ ارة مؤلـف مـن  

اليا وة للمسـاهمين لمـدة ال تزوـد عـن ثـالث سـنوات ميال وـة لكـل  ورة، ووجـوز إعـا ة انتخـاب 
 مجلس اإل ارة.أعهاء 

 :المجلسانتهاء عضوية  عشرة:المادة الثامنة 
تنتهي عهووة المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية اليهـو لهـا وًقـاً ألي نظـام أو تيليمـات 
ساروة ًي المملكة، ومع ذلك وجـوز للجمييـة اليامـة اليا وـة ًـي كـل وقـت عـزل جميـع أعهـاء 

ــة مجلــس اإل ارة أو بيهــهم وذلــك  ون اخــال ل بحــق اليهــو الميــزول تجــاه الشــركة بالمطالب
بالتيووض إذا وقع اليزل لسبب غير مقبول أو ًي وقت غيـر مناسـب وليهـو مجلـس اإل ارة ان 
ويتزل بشرط ان وكون ذلك ًي وقـت مناسـب واال كـان مسـؤوالً قبـل الشـركة عمـا وترتـب علـى 

 ضرار.أاالعتزال من 

 :المجلسالمركز الشاغر في  عشرة:المادة التاسعة 
ن وييـين عهـو مؤقتـاً ًـي المركـز أإذا شغر مركز أحد أعهاء مجلس اإل ارة كان للمجلـس   .1

الشاغر، ووجب ان تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية خالل خمسة أوام 
ليامـة اليا وـة، ن ويرض التييين على اول اجتماع الحق للجمييـة اأعمل من تاروخ التييين و

 ووكمل اليهو الجدود مدة سلفه.

وإذا لم تتوًر الشروط الالزمة النيقـا  مجلـس اإل ارة بسـبب نقـص عـد  أعهـائه عـن الحـد  .2
األ نى المنصوم عليه ًي نظام الشركات أو هـذا النظـام وجـب علـى بقيـة األعهـاء  عـوة 

 يد  الالزم من األعهاء.الجميية اليامة اليا وة لالنيقا  خالل ستين ووماً النتخاب ال

 :مجلسالصالحيات  العشرون:المادة  
مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمييــات اليامــة، وكــون لمجلــس اإل ارة أوســع الســلطات 
والصالحيات ًي إ ارة الشركة بما وحقق أغراضها. ولـه ًـي سـبيل ذلـك رسـم سياسـاتها وتحدوـد 

وأموالها، وتصروف أمورهـا  اخـل المملكـة وخارجهـا. كمـا استثماراتها واإلشراف على أعمالها 
لمجلس اإل ارة تمثيل الشركة ًي عالقاتها مع الغير، والجهات الحكومية وكاًة الجهات والهيئـات 
الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها، كما للمجلس حق التوقيع على كاًة أنـواع 

لك  ون حصر عقو  التأسيس واألنظمة األساسية للشـركات اليقو  والوثائق والمستندات بما ًي ذ 
التي تشترك ًيها الشركة مع كاًة تيدوالتها ومالحقها وقـرارات التيـدول وقـرارات الشـركاء بمـا 

، والدخول ًي المناًسات ع وشراء الحصص واألسهم  والتنازلًيها زوا ة رأس المال وخفهه وبي
، أمـام كتـاب اليـدل والجهـات الرسـميةقيـات والصـكوك  الحكومية والخاصة والتوقيع علـى االتفا

وإصدار الوكاالت الشرعية نيابـة عـن الشـركة ، والبيـع والشـراء واإلًـرال وقبولـه و ًـع الـثمن 
والرهن وًك الرهن وقبوله لألراضي واليقارات واألسهم والحصص واصـول الشـركة بمـا ًيهـا 

والفــرز واســتالم الصــكوك وتحــدوث منقــوالت الشــركة ومنشــ تها ، و مــج الصــكوك والتجزئــة 



الصكوك وا خالهـا ًـي النظـام الشـامل والتنـازل عـن الـنقص  ًـي المسـاحة واالسـتالم والتسـليم 
واالستئجار والتأجير وتوقيـع عقـو  األجـرة وتجدوـدها وإلغاءهـا وًسـخها والقـبض والـدًع وبيـع 

سـهم والحصـص ًـي وشراء األسهم والحصص ًي الشركات التي تملك ًيهـا الشـركة وشـراء األ
الشركات األخرى ، وحهور جمييات الشركاء والجمييات اليامة ًيها والتصووت على قراراتها 
وتسجيل االعتراضات والتحفظات ، وإجراء كل ما ولزم للشركات التـي تسـتثمر ًيهـا الشـركة أو 

زلهم تشترك ًيها من تيدول و مج وتصفية وشراء وبيع وتنازل وتييـين المـدراء والمـونفين وعـ
وتحدود أجورهم ومكاًـ تهم. كمـا للمجلـس ًـتح الحسـابات واالعتمـا ات والسـحب واإلوـداع لـدى 
البنوك وتفووض الغير ًيها واعتما  السحب واإلوداع اإللكتروني لدى البنوك وتفووض الغير ًيهـا 

ت ، وإصدار الهمانات المصرًية والتوقيع علـى كاًـة األوراق والمسـتندات والشـيكات و اتفاقيـا
القروض والهـمانات والكفـاالت وكاًـة الميـامالت المصـرًية بمـا ًيهـا السـندات ألمـر ، وًـتح 
المحاًظ االستثماروة وقفلها والمناقلـة بـين المحـاًظ االسـتثماروة وبيـع وشـراء األسـهم واألوراق 

لة مـن المالية ، كما له تييين المونفين واليمال وعزلهم ، وطلب التأشيرات واستقدام األودي اليام
خارج المملكة ، والتياقد ميهم وتحدود أجورهم ومكاً تهم ، واسـتخراج اإلقامـات ونقـل الكفـاالت 
والتنازل عنها ، ولمجلس اإل ارة عقد القروض مهما كان نوعها من صنا وق ومؤسسات وهيئات 

كة، ولـه التموول الحكومي مهما بلغت قيمة القروض ومدتها وبما ال وتجاوز آجالها نهاوة مدة الشر
عقــد القــروض مهمــا كــان نوعهــا مــع المصــارف والبنــوك التجاروــة وبيوتــات وهيئــات التمووــل 
وشركات االئتمان مهما كان نوعها ومهما بلغـت قيمـة القـروض ومـدتها وبمـا ال وتجـاوز آجالهـا 

 نهاوة مدة الشركة وله ًي الحاالت أعاله تقدوم الهمانات مهما كان نوعها. 
 

رة إبراء ذمة مدوني الشركة من التزامـاتهم وًـق تقـدور المجلـس ومنهـا عـدم ووجوز لمجلس اإل ا
جدوى المطالبة بهذه االلتزامات أو إذا كانت كلفة المطالبة أعلى من تحصيل االلتزام وغيرها مـن 

 الحاالت وًق ما تقتهيه مصلحة الشركة.
 

الزميلـة وكـذلك الشـركات التـي ولمجلس اإل ارة تقدوم الدعم المالي ألي من الشـركات التابيـة أو  
تشارك ًيها الشركة بالقيمة والطروقة التي وراهـا المجلـس، إضـاًة الـى أن لمجلـس اإل ارة تقـدوم 
الهمانات للقروض والتسهيالت االئتمانية بمختلف أنواعها التي تحصل عليهـا أي مـن الشـركات 

 سب نسبة ملكيتها ًيها.التابية أو الزميلة أو الشركات التي تشارك ًيها الشركة وذلك ح
 

ووكون للمجلس أوهاً ًي حدو  اختصاصاته وصالحياته وسلطاته أن ووكـل أو وفـوض واحـداً أو 
أكثر من أعهائه أو من الغير المرة تلو المرة وذلك ًي مباشرة عمل أو أعمال ميينة أو اجراء أو 

 تصرف ميين وله إلغاء هذا التفووض أو التوكيل.

 :مجلسالمكافأة أعضاء  شرون:والعالمادة الحادية 

أو بـدل مصـروًات   تتكون مكاًأة مجلس اإل ارة من مبلغاً مييناً أو بدل حهور عن الجلسات  .1
أو مزاوا عينيه أو نسبة ميينه من صاًي األرباح ووجوز الجمـع بـين اثنـين أو أكثـر مـن هـذه 

 المزاوا وذلك ًي حدو  ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه. 

 



ووجب أن وشتمل تقرور مجلس اإل ارة الى الجميية اليامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه  .2
الل السـنة الماليـة مـن مكاًـ ت وبـدل مصـروًات وغيـر ذلـك مـن أعهاء مجلـس اإل ارة خـ

المزاوا. وأن وشتمل كذلك على بيان ما قبهه أعهاء المجلس بوصفهم عاملين أو ا اروـين أو 
ما قبهوه نظير أعمال ًنية أو إ اروة أو استشـارات وأن وشـتمل علـى بيـان بيـد  اجتماعـات 

 من تاروخ آخر اجتماع للجميية اليامة.المجلس وعد  االجتماعات التي حهرها كل عهو 

 مين السر:أورئيس والنائب والعضو المنتدب الصالحيات  والعشرون:المادة الثانية 
ً ووجوز له أن ويين    ونائباً للرئيس،ويين مجلس اإل ارة من بين أعهائه رئيساً   وال    .عهواً منتدبا

وجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإل ارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ووحل نائب رئيس  
 مجلس اإل ارة محل رئيس مجلس اإل ارة عند غيابه.

 
والخاصة   اليامة  المحاكم  أمام  وخارجها  المملكة  الشركة  اخل  بتمثيل  المجلس  رئيس  ووختص 

اليمل ومكاتب  المظالم  و ووان  القهائية  اللجان   والهيئات  وكاًة  اليمالية  واللجان  والهيئات 
والهيئات القهائية األخرى وهيئات ولجان التحكيم ، وله حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمراًية  
وطلب  واإلبراء،  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها،  والر   الدعاوى  وسماع  والمداًية 

الشهو    وإحهار  عنه،  واالمتناع  ور ه  والتيدول، اليمين  والجرح  واإلجابة  والطين  والبينات 
وطلب  ورًيه،  السفر  من  المنع  وطلب  والتواقيع،  واألختام  الخطوط  وإنكار  بالتزوور  والطين 
الحجز والتنفيذ، وطلب التحكيم وتييين الخبراء والمحكمين، والطين بتقارور الخبراء والمحكمين، 

المراًيات  نظام  تطبيق  وطلب  واستبدالهم،  وقبولها   ور هم  األحكام  بتنفيذ  والمطالبة  الشرعية، 
وطلب  النظر،  إعا ة  والتماس  االستئناف  وطلب  األحكام  على  واالعتراض  االعتبار   ونفيها  ر  

وطلب الشفية وحهور الجلسات ًي جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، واستالم المبالغ بشيكات 
اة وطلب اإل خال والتداخل وذلك لدى  باسم الشركة واستالم صكوك األحكام، وطلب تنحي القه
المظالم ) ووان  اإل اروة  والمحاكم  الشرعية  المحاكم  و  (كاًة  اليليا  األعلى   مجلسالوالمحكمة 

والمصرًية لقهاء  ل المالية  المنازعات  لجان  ولدى  اليمالية،  والهيئات  الشرعية  الطبية    واللجان 
المالية والتجاروة والمصرًية، واللجان الجمركية  ومكاتب وهيئات الفصل ًي منازعات األوراق  

التحقيق   وهيئة  والتحقيق  الرقابة  وهيئة  األخرى،  القهائية  اللجان  وكاًة  التجاري  الغش  ولجان 
 .واال عاء اليام

 
كما وختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة  اخل وخارج المملكة ًي عالقاتها مع الغير والجهات 

التأجير واالستئجار،  حق    ولهالحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها.   
وتوقيع عقو  األجرة وتجدودها واستالم األجرة واالستالم والتسليم ومراجية جميع الجهات ذات  

 القة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع ًيما وتطلب ذلك. الي
 

كما له حق التوقيع على اليقو  والوثائق والمستندات بما ًي ذلك عقو  تأسيس واألنظمة األساسية  
للشركات التي تشترك ًيها الشركة أو تساهم ًيها وقرارات الشركاء ومالحق التيدول لدى كاتب 

بيع وش بند  اليدل بما ًيها  راء األسهم والحصص والتنازل وزوا ة رأس المال وخفهه، وتيدول 
اإل ارة و خول وخروج شركاء، والدخول ًي شركات قائمة وتأسيس شركات جدودة وشراء وبيع  
وبيع   والمقفلة  المساهمة  الجدودة  الشركات  ًي  واالكتتاب  الثمن  وقبض  و ًع  واألسهم  الحصص 

رباح والتنازل بالبيع عن الحصص واألسهم ًي الشركات الحصص واألسهم واستالم القيمة واأل
وتيدول  والسندات  والصكوك  واألسهم  الحصص  ونقل  الشركة،  ًيها  تشترك  أو  تساهم  التي 
إلى مساهمة  الشركات  التيدول وتحوول  أو مالحق  التأسيس  بنو  عقو   الشركة وتيدول  أغراض 

خصاتها واألنظمة األساسية وًق األنظمة، مقفلة أو عامة ونشر عقد التأسيس ومالحق التيدول ومل



وحهور   التجاروة،  اليالمات  عن  والتنازل  التجاروة  واليالمات  والوكاالت  الشركات  وتسجيل 
الجمييات اليامة اليا وة وغير اليا وة وجمييات الشركاء للشركات التابية والشركات التي تمتلك  

القرارا على  والتصووت  أسهماً  أو  حصصاً  الشركة  والتحفظات، ًيها  االعتراضات  وتسجيل  ت 
التجاروة وتجدودها،  السجالت  للشركة وإغالقها، واستخراج  للشركة وًتح الفروع  الملفات  وًتح 
واالشتراك بالغرف التجاروة الصناعية وتجدودها، واعتما  التواقيع ًيها، ومراجية إ ارة الجو ة  

يص وتجدودها للشركة وتمثيل الشركة  والنوعية وهيئة المواصفات والمقاويس، واستخراج التراخ
الشركة   وتمثيل  لها،  الالزمة  المستندات  على  والتوقيع  ومراجيتها  لالستثمار  اليامة  الهيئة  لدى 
واستالم   المناًسات  ًي  والدخول  لها  الالزمة  المستندات  على  والتوقيع  المالية  السوق  هيئة  لدى 

 .الغيراالستمارات وتوقيع جميع اليقو  الخاصة بالشركة مع 
 

وله ًتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة واغالقها وتفووض الغير، وًتح االعتما ات والسحب  
والمستندات  األوراق  كاًة  على  والتوقيع  المصرًية،  الهمانات  وإصدار  البنوك  لدى  واإلوداع 

األسهم بين   والشيكات وكاًة الميامالت المصرًية، بما ًيها ًتح المحاًظ االستثماروة وقفلها ونقل
المحاًظ وًتح الحسابات االلكترونية والتيامل ًيها بالسحب واالوداع وتفووض الغير، وبيع وشراء 
والمحامين   الوكالء  ويين  أن  وله  عنها.   والتنازل  الكفاالت  ونقل  اإلقامات  واستخراج  األسهم، 

ولرئي  الشركة.  عن  نيابة  الشرعية  الوكاالت  وإصدار  الشركة  عن  أن واالستشاروين  المجلس  س 
ووكل أو وفوض واحداً أو أكثر من أعهاء مجلس اإل ارة أو اليهو المنتدب ًي حال تييينه أو  
أو  عمل  مباشرة  أو  ميين  تصرف  أو  اجراء  باتخاذ  أو  بصالحيات  غيرهم  أو  التنفيذي  الرئيس 

 أعمال ميينة وعزلهم وإلغاء التوكيل أو التفووض. 
 

أعمال   بكاًة  المنتدب  اليهو  والجمييات  ووتمتع  اإل ارة  مجلس  قرارات  لتنفيذ  الالزمة  اإل ارة 
اليامة للمساهمين وبالصالحيات األخرى التي وحد ها له مجلس اإل ارة أو ووكلها له، كما وحد  

 .المجلس أو رئيس المجلس صالحيات الرئيس التنفيذي
 

ي وحصل عليها كل من  ووحد  مجلس اإل ارة وًقاً لتقدوره وبقرار وصدر عنه المكاًأة الخاصة الت
بمقتهى   المقررة ألعهاء مجلس اإل ارة  المكاًأة  إلى  المنتدب، إضاًة  المجلس واليهو  رئيس 

 بحدو  ما نص عليها نظام الشركات ولوائحه   .هذا النظام
 

وويين مجلس اإل ارة أمين سر للمجلس وختاره من بين أعهائه أو من غيرهم، ووختص بتسجيل 
ا مجلس  اجتماعات  وحفظها،  محاضر  االجتماعات  هذه  عن  الصا رة  القرارات  وتدوون  إل ارة، 

إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي ووكلها إليه مجلس اإل ارة أو رئيس المجلس أو  
 .اليهو المنتدب، ووحد  المجلس مكاً ته

 
مجلس ًي  كان عهواً  إذا  السر  وأمين  المنتدب  واليهو  المجلس  رئيس  مدة عهووة  تزود   وال 
أن   وقت  أي  ًي  وللمجلس  انتخابهم  إعا ة  ووجوز  المجلس،  ًي  منهم  كل  عهووة  عن  اإل ارة 
ويزلهم أو أواً منهم  ون إخالل بحق من عزل ًي التيووض إذا وقع اليزل بسبب غير مشروع أو  

 ًي وقت غير مناسب.

 :اجتماعات المجلس والعشرون:المادة الثالثة 
على األقل ًي السنة، وذلك بدعوة من رئيسه، وتكون الـدعوة خطيـة   مرتينوجتمع مجلس اإل ارة  

أو بالبرود أو الفاكس أو بواسطة البرود االلكتروني على اليناوون المثبتة لدى الشركة، ووجب على 
 رئيس المجلس أن ودعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعهاء.



 :نصاب اجتماعات المجلس والعشرون:الرابعة   المادة
نصف األعهاء علـى األقـل علـى أال وقـل اليـد    ال إذا حهرهإال وكون اجتماع المجلس صحيحاً  

ًـي حهـور مجلس اإل ارة أن ونيـب عنـه غيـره مـن األعهـاء  أعهاء. ووجوز ليهو    (6)  عن
 تية: طبقاً للهوابط اآل اجتماعات المجلس

 ن ونوب عن أكثر من عهو واحد ًي حهور ذلك االجتماع. أال وجوز ليهو مجلس اإل ارة .1

 بشأن اجتماع محد . بالكتابة الورقية أو اإللكترونية ونابة ثابتة ن تكون اإلأ.2

 ال وجوز للنائب التصووت على القرارات التي وحظر النظام على المنيب التصووت بشأنها. .3

غلبية األعهاء الحاضرون عن أنفسهم وعمن ومثلـون أة بمواًقة  وتصدر قرارات مجلس اإل ار
أو مـن وـرأس   باإلنابة، وعند تساوي اآلراء ورجح الجانـب الـذي صـوت ميـه رئـيس المجلـس

  المجلس ًي حالة غيابه.
ن وصدر قرارات بالتمرور عن طروق عرضها على كاًة األعهـاء متفـرقين أولمجلس اإل ارة  

اجتماع المجلس للمداولة ًيها، وتيرض هذه القرارات على   -كتابة    -ما لم وطلب أحد األعهاء  
 ول اجتماع تال له. أالمجلس ًي 

أو عـن  ،ن ويقد المجلس اجتماعاته عن طروق الهاتف المشـتركأووجوز بقرار من المجلس  .  4
أو أي وسيلة تقنية حدوثة أخرى تسمح لألعهاء المشاركة ًي االجتمـاع  ،طروق الفيدوو المرئي

لـم ووتمكن ًيها األعهاء من سماع بيههم البيض بوضوح، كما وجـوز ألي عهـو  عن بيد،  
 ،بالطروقة نفسهان وشارك ًي االجتماع  أ  -من رئيس المجلس  ليذر مقبول  -وتمكن من الحهور

ذه الفقـرة حهـوراً لالجتمـاع مـن حيـث النصـاب وتكون المشـاركة علـى النحـو المبـين ًـي هـ
 والتصووت.

 :مداوالت المجلس والعشرون:المادة الخامسة 
تثبت مداوالت مجلـس اال ارة وقراراتـه ًـي محاضـر ووقيهـا رئـيس المجلـس وأعهـاء مجلـس 
اال ارة الحاضرون عن أنفسهم وعن من ومثلون باإلنابة وأمين السر، وتدون هـذه المحاضـر ًـي 

 ووقيه رئيس مجلس اال ارة وأمين السر. سجل خام 

 :لجان المجلس والعشرون:المادة السادسة 
وجوز لمجلس اإل ارة تشكيل لجنة تنفيذوة من بين أعهائه أو من غيرهم ووحد  ًي القرار رئيسـاً 

 ا.واختصاصهللجنة ووحد  مجلس اإل ارة مهمات اللجنة وضوابط عملها 
 

تشكيل لجان أخرى منبثقة منه سواًء من أعهاء المجلس أو من غيرهم كما وجوز لمجلس اإل ارة  
وًقـاً لحاجـة الشـركة ونروًهـا وأوضـاعها لمســاعدته ًـي تأ وـة مهامـه وتصـروف أمـوره وًقــاً 
إلجراءات عامة وهيها المجلس تحد  مهمات اللجنة وضوابط عملهـا ومكاًـ ت أعهـائها بقـرار 

وقرها مجلس اإل ارة على أن وكون بينها اللجان التـي صا ر منه أو ضمن الئحة خاصة لكل لجنة 
 تيني بمهمات محد ة وًق األنظمة واللوائح ذات اليالقة الصا رة من الجهة المختصة.

 
 
 
 
 
 



 ******** 
 الرابعالباب 

 المساهمين  جمعيات

 :اتالجمعي حضور والعشرون: السابعةالمادة  
للمساهمين، وله ًي ذلك ان ووكل عنه شخصاً آخـر مـن مساهم حق حهور الجمييات اليامة   للك

 غير أعهاء مجلس اإل ارة أو عاملي الشركة ًي حهور الجميية اليامة.

 :العاديةاختصاصات الجمعية العامة  والعشرون: ثامنةالالمادة  
يع ًيما عدا األمور التي تختص بها الجميية اليامة غير اليا وة تختص الجميية اليامة اليا وة بجم

األمور المتيلقة بالشركة، وتنيقد مرة على األقـل ًـي السـنة خـالل االشـهر السـتة التاليـة النتهـاء 
 السنة المالية للشركة، ووجوز  عوة جمييات عا وة أخرى كلما  عت الحاجة إلى ذلك.

 :العاديةاختصاصات الجمعية العامة غير  :التاسعة والعشرونالمادة  
مور المحظور عليهـا اليا وة بتيدول نظام الشركة االساس باستثناء األتختص الجميية اليامة غير  

تيدولها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات ًي األمور الداخلة اصالً ًي اختصاصات الجمييـة اليامـة 
 اليا وة وذلك بالشروط واألوضاع المقررة للجميية اليامة اليا وة.

 :الجمعياتدعوة  الثالثون:المادة  
يات اليامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإل ارة وًقاً لهـذا النظـام األسـاس تنيقد الجمي

وعلى مجلس اإل ارة أن ودعو الجميية اليامة اليا وة لالنيقا  إذا طلب ذلـك مراجـع الحسـابات أو 
( من رأس المال على األقل. ووجـوز لمراجـع 5% لجنة المراجية أو عد  من المساهمين ومثلون )

الحسابات  عوة الجميية لالنيقا  إذا لم وقم المجلس بدعوة الجميية خالل ثالثـين وومـاً مـن تـاروخ 
 طلب مراجع الحسابات. 

وتنشر الدعوة النيقا  الجميية اليامة ًي صـحيفة ووميـة تـوزع ًـي مركـز الشـركة الـرئيس قبـل 
ً   ونوعشر  بواحد   المحد  الموعد   على األقل وتشمل الدعوة جدول االعمال.  ومع ذلـك وجـوز   ووما

االكتفاء بتوجيه الدعوة ًي المييا  المذكور من خالل موقع السوق المالية )تداول( وترسل صورة 
وهيئة السوق المالية وذلك خالل المدة   وزارة التجارة واالستثمارمن الدعوة وجدول االعمال الى  

 المحد ة للنشر.

 :الجمعياتسجل حضور  والثالثون: الحاديةدة  الما
وسجل المساهمون أو ممثليهم الذون ورغبون ًي حهور الجميية اليامة أو الخاصـة أسـمائهم ًـي 
مكان انيقا  الجميية قبل الوقت المحد  النيقا  الجميية وًق ما تحد ه الشركة ًـي اعـالن الـدعوة 

 للجميية.
ء المســاهمين الحاضــرون والممثلــين وأرقــام الهووــة ووحــرر عنــد انيقــا  الجمييــة كشــف بأســما

ــة وعــد  األصــوات  ــازتهم باألصــالة أو بالوكال ــي حي ــي ً ــان عــد  األســهم الت ــع بي الشخصــية م
 المخصصة لها.



 :العاديةنصاب اجتماع الجمعية العامة  والثالثون: ةنيالثاالمادة  
الجميية اليامة اليا وة صحيحاً إال إذا حهره مساهمون ومثلون ربع رأس   اجتماع  انيقا  ال وكون  

الثاني بيد ساعة    االجتماعويقد   االجتماعالمال على األقل، وإذا لم وتوًر النصاب الالزم ليقد هذا  
األول ما   االجتماعاألول بشرط أن تتهمن الدعوة ليقد    االجتماع  النيقا  المدة المحد ة    انتهاءمن  
هذا  وفيد   عقد  إمكانية  عن  عقد   ًي.  االجتماعاإلعالن  إمكانية  األولى  الدعوة  تتهمن  لم  حال 

 السابق،   لالجتماعثان ويقد خالل الثالثين ووماً التالية    اجتماعوَجهت الدعوة إلى    الثاني،  االجتماع
 وتنشر هذه الدعوة بالطروقة المنصوم عليها ًي الما ة )الثالثون( من هذا النظام. 

 . ًيهالثاني صحيحاً أواً كان عد  األسهم الممثلة  االجتماعوًي جميع األحوال وكون 

 :العاديةنصاب اجتماع الجمعية العامة غير  والثالثون: الثالثةالمادة  
الجميية اليامة غير اليا وة صحيحاً إال إذا حهره مساهمون ومثلون نصف رأس  اجتماعال وكون 

الثاني بيد ساعة من    االجتماعاألول ويقد   االجتماعًإذا لم وتوًر هذا النصاب ًي  على األقل  المال  
األول ما وفيد   االجتماعاألول بشرط أن تتهمن الدعوة ليقد    االجتماع النيقا  المدة المحد ة    انتهاء

 . االجتماعاإلعالن عن إمكانية عقد هذا 

الثاني صحيحاً إذا حهره عد  من المساهمين ومثل ربع رأس   االجتماعوًي جميع األحوال وكون  
ثالث  اجتماعالثاني وجهت  عوة إلى    االجتماعوإذا لم وتوًر النصاب الالزم ًي    األقل.المال على  

الثالث    االجتماع( من هذا النظام ووكون  30عليها ًي الما ة )  المنصوم ونيقد باألوضاع نفسها  
 المختصة. بيد مواًقة الجهة و صحيحاً أواً كان عد  األسهم الممثلة ًيه 

 :التصويت في الجمعيات والثالثون: الرابعةالمادة  
لكل مساهم صوت عن كل سهم ًي الجمييات اليامة، ووجب استخدام التصووت التراكمي ًـي  .1

 انتخاب مجلس اإل ارة، بحيث ال وجوز استخدام حق التصووت للسهم ألكثر من مرة واحدة. 

وال وجوز ألعهاء مجلس اإل ارة االشتراك ًي التصووت على قرارات الجمييـة التـي تتيلـق  .2
 بإبراء ذممهم من المسئولية عن إ ارة الشركة. 

كما ال وجوز ألي من أعهـاء مجلـس اإل ارة االشـتراك ًـي التصـووت علـى القـرارات التـي  .3
 تتيلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة له.

 :قرارات الجمعيات الثون:والث سةماخالالمادة  
  .تصدر قرارات الجميية اليامة اليا وة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة ًي االجتماع .1

كما تصدر قرارات الجميية اليامة غير اليا وة بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة ًـي االجتمـاع، إال  .2
بإطالة مدة الشركة أو بحـل   إذا كان قراراً متيلقاً بزوا ة رأس المال أو بتخفيض رأس المال أو

الشركة قبل انقهاء المدة المحد ة ًي نظامها االساس أو باندماجها مع شركة أخرى ًال وكون 
 القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة ًي االجتماع.

 :الجمعياتالمناقشة في  والثالثون: ةدسالساالمادة  
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجـة ًـي جـدول أعمـال الجمييـة وتوجيـه األسـئلة ًـي 
شأنها إلى أعهاء مجلس اإل ارة ومراجع الحسابات. ووجيب مجلس اإل ارة أو مراجع الحسـابات 



عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال ويرض مصلحة الشركة للهرر. وإذا رأى المسـاهم أن الـر  
 ير مقنع، احتكم إلى الجميية، وكان قرارها ًي هذا الشأن ناًذاً.على سؤاله غ

 :رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر والثالثون: ةسابعالالمادة  
ورأس اجتماعات الجمييات اليامة للمساهمين رئيس مجلس اإل ارة أو نائب الرئيس عند غيابه أو 

ًي حـال غيـاب رئـيس مجلـس اإل ارة من ونتدبه مجلس اإل ارة من بين أعهائه لرئاسة الجميية  
 ونائبه. 

ميناً للسر لالجتماع وجامياً لألصوات، ووحرر باجتماع الجميية محهر وتهـمن أوويين الرئيس  
عد  المساهمين الحاضرون أو الممثلين وعد  األسهم التي ًي حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعد  

  األصـوات التـي واًقـت عليهـا أو خالفتهـا األصوات المقررة لها والقـرارات التـي اتخـذت وعـد 
وخالصة واًية للمناقشات التي  ارت ًي االجتماع. وتدون المحاضـر بصـفة منتظمـة عقـب كـل 

 اجتماع ًي سجل خام ووقيه رئيس الجميية وامين سرها وجامع األصوات.
 
 

 ******** 
 الخامسالباب 
 المراجعة  لجنة

 :اللجنة: تشكيل ة والثالثونثامنالالمادة  
تشكل بقرار من الجميية اليامة اليا وة لجنة المراجية مكونة من عد  ال وقل عـن ثالثـة وال وزوـد 
عن خمسة أعهاء من غيـر أعهـاء مجلـس اإل ارة التنفيـذوين سـواء مـن المسـاهمين أو غيـرهم 

 ووحد  ًي القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكاً ت أعهائها.

 :اللجنة: نصاب اجتماع والثالثون التاسعة المادة

وشترط لصحة اجتماع لجنة المراجية حهور اغلبية أعهائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات 
 الحاضرون، وعند تساوي األصوات ورجح الجانب الذي صوت ميه رئيس اللجنة.

 :اللجنة: اختصاصات ربعوناأل  المادة

عمـال الشـركة، ولهـا ًـي سـبيل ذلـك حـق االطـالع علـى أتختص لجنة المراجية بالمراقبة على  
ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إوهــاح أو بيــان مــن أعهــاء مجلــس اإل ارة أو اإل ارة التنفيذوــة، 

ن تطلب من مجلس اإل ارة  عوة الجمييـة اليامـة للشـركة لالنيقـا  إذا أعـاق مجلـس أووجوز لها  
 لها أو تيرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.اإل ارة عم

 :اللجنة: تقارير ربعونواأل حاديةال  المادة

على لجنة المراجية النظر ًي القوائم المالية للشركة والتقارور والملحونات التـي وقـدمها مراجـع 
دى الحسابات، وابداء مرئياتها حيالها ان وجدت، وعليها كذلك اعدا  تقرور عن رأوها ًـي شـأن مـ

كفاوــة نظــام الرقابــة الداخليــة ًــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن اعمــال أخــرى تــدخل ًــي نطــاق 
اختصاصها.  وعلـى مجلـس اإل ارة ان وـو ع نسـخاً كاًيـة مـن هـذا التقروـر ًـي مركـز الشـركة 



على األقل لتزوود كل من رغب من   بواحد وعشرون وومالرئيس قبل موعد انيقا  الجميية اليامة  
 نسخة منه. ووتلى التقرور اثناء انيقا  الجميية.المساهمين ب

 
 ******** 

 السادس الباب 
 الحسابات مراجع

 :: تعيين مراجع الحساباتربعونة واألنيالثا  المادة
وجب أن وكون للشركة مراجـع حسـابات )أو أكثـر( مـن بـين مراجيـي الحسـابات المـرخص لهـم 

ً تيابه ومـدة عملـه،  أباليمل ًي المملكة تيينه الجميية اليامة اليا وة سنوواً، وتحد     للهـوابط وًقـا
وهاً ًي كل وقت تغييره مع عدم االخـالل بحقـه أووجوز للجميية  المختصة،التي تهيها الجهات 

 ًي التيووض إذا وقع التغيير ًي وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

 :الحسابات: صالحيات مراجع ربعونة واألثالثالالمادة  
لمراجع الحسابات ًي أي وقت حق االطالع على  ًاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثـائق 

عليهـا، ليتحقـق مـن ولـه أوهـاً أن وطلـب البيانـات واإلوهـاحات التـي وـرى ضـرورة الحصـول 
موجو ات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما ودخل ًي نطاق عمله. وعلى رئـيس مجلـس اإل ارة 

ن ومكنه من أ اء واجبه، وإذا صا ف مراجع الحسـابات صـيوبة ًـي هـذا الشـأن أثبـت ذلـك ًـي أ
ن وطلب أ تقرور وقدم الى مجلس اإل ارة. ًاذا لم ويسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه

 مر.من مجلس اإل ارة  عوة الجميية اليامة اليا وة للنظر ًي األ

 :: تقرير مراجع الحسابات السنويربعونواأل رابعةال  المادة
على مراجع الحسابات أن وقدم إلى الجميية اليامـة السـنووة تقروـراً ويـد وًقـاً لميـاوير المراجيـة 

تمكينه من الحصول على البيانات واإلوهـاحات التـي المتيارف عليها وهمنه موقف الشركة من  
طلبها، وما وكون قد تبين له من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشـركة األسـاس، 
ورأوه ًي مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ووتلو مراجع الحسابات تقروره ًـي الجمييـة اليامـة. 

ور مجلس اإل ارة والقوائم المالية  ون االستماع الى تقرور وإذا قررت الجميية التصووت على تقر
 مراجع الحسابات كان قرارها باطالً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ******** 
 السابعالباب 

 الشركة وتوزيع األرباح  حسابات

 :للشركة: السنة المالية ربعونسة واألخامال  المادة
 بنهاوة شهر  وسمبر من كل سنة ميال وة.تبدأ السنة المالية للشركة من أول وناور وتنتهي 

 :المالية: الوثائق ربعونة واألدسالسا  المادة
وجب علـى مجلـس اإل ارة ًـي نهاوـة كـل سـنة ماليـة للشـركة أن ويـد القـوائم الماليـة للشـركة  .1

وتقروراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقهية، ووهَّمن هـذا التقروـر 
تي وقترحها لتوزوع األربـاح. ووهـع المجلـس هـذه الوثـائق تحـت تصـرف مراجـع الطروقة ال

 ربيين ووماً على األقل. أالحسابات قبل الموعد المحد  النيقا  الجميية اليامة بخمسة و

وجب أن ووقع رئيس مجلس اإل ارة ورئيسها التنفيذي والمدور المالي الوثائق المشار اليها ًـي  .2
 ة وتــو ع نســخ منهــا ًــي مركــز الشــركة الــرئيس تحــت تصــرف ( مــن هــذه المــا1الفقــرة )

  .على األقل بواحد وعشرون وومالمساهمين قبل الموعد المحد  النيقا  الجميية اليامة 

على رئيس مجلس اإل ارة أن وزو  المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرور مجلـس اإل ارة  .3
وومية توزع ًي مركز الشركة الرئيس، وعليه  وتقرور مراجع الحسابات ما لم تنشر ًي جرودة 

اوهاً ان ورسل صورة من هذه الوثائق الى وزارة التجـارة واالسـتثمار وهيئـة السـوق الماليـة 
 وذلك قبل تاروخ انيقا  الجميية اليامة بخمسة عشر ووماً على األقل.

 :رباحاأل: توزيع ربعونواأل سابعةال  المادة
الصاًية السنووة بيد خصم جميع المصروًات اليمومية والتكـاليف األخـرى توزع أرباح الشركة  

 :وبيد تجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى على الوجه التالي
( من األرباح الصاًية لتكوون احتياطي نظـامي ووجـوز للجمييـة اليامـة اليا وـة %10وجنب ) .1

 ( من رأس المال المدًوع.%30وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )

( مـن %10للجميية اليامة اليا وة بناء على اقتراح مجلس اإل ارة أن تجنب نسبة ال تتجـاوز ) .2
 األرباح الصاًية لتكوون احتياطي اتفاقي وخصص لغرض أو أغراض ميينة.

للجميية اليامة اليا وة ان تقرر تكوون احتياطات أخـرى، وذلـك بالقـدر الـذي وحقـق مصـلحة  .3
شركة أو وكفل توزوع أرباح ثابته قدر اإلمكان على المساهمين. وللجميية المذكورة كذلك ان ال

تقتطع من صاًي األرباح مبالغ ألنشـاء مؤسسـات اجتماعيـة ليـاملي الشـركة أو لمياونـة مـا 
 وكون قائماً من هذه المؤسسات.

د ذلك علـى المسـاهمين للجميية اليامة بناء على اقتراح مجلس اإل ارة ان توزع من الباقي بي .4
 ( من رأس مال الشركة المدًوع.%5نسبة ال تقل عن )

 

ووجوز للشركة توزوع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربـع سـنوي  -
 بيد استيفاء المتطلبات والهوابط النظامية ًي هذا الشأن.

 



 :رباحاأل : استحقاقربعونة واألثامنالالمادة  
وستحق المساهم حصته ًي األرباح وًقاً لقرار الجميية اليامة الصا ر ًـي هـذا الشـأن ووبـين  .1

حقية األرباح لمالكي االسـهم المسـجلين ًـي أالقرار تاروخ االستحقاق وتاروخ التوزوع وتكون  
 سجالت المساهمين ًي نهاوة اليوم المحد  لالستحقاق. 

ين خالل المدة التي تحـد ها الجهـة المختصـة مـن تدًع األرباح المقرر توزويها على المساهم .2
تاروخ استحقاق هذه األرباح المحد ة ًـي قـرار الجمييـة اليامـة، أو ًـي قـرار مجلـس اإل ارة 

 القاضي بتوزوع أرباح مرحلية.

 :الممتازة: توزيع األرباح لألسهم ربعونواأل تاسعةالمادة ال
ال بيـد إإذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية ًإنه ال وجوز توزوع أرباح عن السـنوات التاليـة  .1

 ًع النسبة المحد ة وًقاً لحكم الما ة )الرابية عشر بيد المائة( من نظام الشـركات ألصـحاب 
 األسهم الممتازة عن هذه السنة. 

ة )الرابية عشر بيد المائة( من نظام إذا ًشلت الشركة ًي  ًع النسبة المحد ة وًقاً لحكم الما   .2
الشركات من األرباح مدة ثالث سنوات متتالية، ًانه وجوز للجميية الخاصـة ألصـحاب هـذه 

مـا إتقـرر    أناألسهم المنيقدة طبقاً ألحكام المـا ة )التاسـية والثمـانين( مـن نظـام الشـركات،  
ت، أو تييـين ممثلـين حهورهم اجتماعات الجميية اليامـة للشـركة والمشـاركة ًـي التصـوو

ن تـتمكن ألـى إسـهمهم ًـي رأس المـال، وذلـك أعنهم ًي مجلس اإل ارة بما وتناسب مع قيمة 
 الشركة من  ًع كل أرباح األولووة المخصصة إلصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

 :كةالشر: خسائر الخمسونالمادة  
، ًي أي وقت خالل السنة المالية إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدًوع .1

وجب على أي مسؤول ًي الشركة أو مراجع الحسابات ًور علمه بذلك ابالل رئـيس مجلـس 
اإل ارة وعلى رئيس مجلس اإل ارة ابالل أعهاء المجلس ًوراً بذلك، وعلـى مجلـس اإل ارة 

مـاع خـالل خالل خمسة عشر ووماً من علمه بذلك  عـوة الجمييـة اليامـة غيـر اليا وـة لالجت
مــا زوـا ة رأس مـال الشــركة أو إخمسـة وأربيـين وومــاً مـن تـاروخ علمــه بالخسـائر، لتقـرر 

لـى مـا إلى الحد الذي تنخفض ميه نسبة الخسائر  إتخفيهه وًقاً ألحكام نظام الشركات وذلك  
جل المحـد  ًـي هـذا النظـام أو نظـام  ون نصف رأس المال المدًوع، أو حل الشركة قبل األ

 الشركات.  

وتيد الشركة منقهية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجميية اليامـة خـالل المـدة المحـد ة  .2
( من هذه الما ة، أو إذا اجتميت وتيذر عليها اصـدار قـرار ًـي الموضـوع، أو 1ًي الفقرة )

إذا قررت زوا ة رأس المال وًق األوضاع المقرر ًي هذه المـا ة ولـم وـتم االكتتـاب ًـي كـل 
 زوا ة رأس المال خالل تسيين ووماً من صدور قرار الجميية بالزوا ة.

 
 

 

 

 

 
 



 ******** 
 الثامن الباب 

 المنازعات

 :المسئولية: دعوى والخمسون الحادية  المادة
لكل مساهم الحق ًي رًع  عوى المسؤولية المقررة للشركة على أعهاء مجلـس اإل ارة إذا كـان 
من شـأن الخطـأ الـذي صـدر مـنهم إلحـاق ضـرر خـام بـه. وال وجـوز للمسـاهم رًـع الـدعوى 

ال إذا كان حق الشركة ًي رًيها ال وزال قائماً، ووجب علـى المسـاهم أن وبلـغ الشـركة إالمذكورة  
 ً  بيزمه على رًع الدعوى.د المسجل بالبرو خطيا

 
 

 ******** 
 التاسع الباب 

 الشركة وتصفيتها  حل

 :الشركة: انقضاء ة والخمسوننيالثا  المادة
تدخل الشركة بمجر  انقهائها  ور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتباروة بالقدر الالزم للتصفية 

ن وشتمل قرار التصـفية أووصدر قرار التصفية االختياروة من الجميية اليامة غير اليا وة ووجب  
تيابـه والقيـو  المفروضـة علـى سـلطاته والمـدة الزمنيـة أعلى تييين المصـفي وتحدوـد سـلطاته و

ال تتجـاوز مـدة التصـفية االختياروـة خمـس سـنوات وال وجـوز تمدوـدها أالالزمة للتصفية ووجب  
ال بأمر قهائي وتنتهي سلطة مجلس إ ارة الشركة بحلهـا ومـع ذلـك وظـل هـؤالء إألكثر من ذلك  

الغيـر ًـي حكـم المصـفين الـى أن ويـين المصـفي قائمين على إ ارة الشركة وويدون بالنسبة إلـى 
وتبقى جمييات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ووقتصر  ورها على ممارسـة اختصاصـاتها 

 التي ال تتيارض مع اختصاصات المصفي.

 

 

 ******** 
 العاشرالباب 
 ختامية أحكام

 :والخمسون الثالثة  المادة
 لم ور  به نص ًي هذا النظام.وطبق نظام الشركات ولوائحه ًي كل ما 

 : والخمسون رابعةالالمادة  
 وو ع هذا النظام وونشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.








































































































