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 املادة بعد التعديل  املادة قبل التعديل  رقم املادة

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه الصادر بموجب املرسوم امللكي   األولى: التأسيس  
ً
تأسست الشركة طبقا

ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر باملرسوم    هـ،28/1/1437( وتاريخ  3الكريم رقم )م/ 

هـ والئحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ  13/8/1433وتاريخ   51امللكي الكريم رقم م/

هـ، واألنظمة األخرى  1434/ 4/ 14/م ش ت وتاريخ 2 رقمالسعودي مؤسسة النقد العربي 

سهم املبينة أحكامها  ذات العالقة، وهذا النظام، شركة مساهمة سعودية بين مالكي األ 

 - أدناه: 

الكريم   امللكي   ألحكام نظام الشركات ولوائحه الصادر بموجب املرسوم 
ً
تأسست الشركة طبقا

ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر باملرسوم امللكي الكريم   هـ،28/1/1437( وتاريخ 3رقم )م/

م/ محافظ  13/8/1433وتاريخ    51رقم  بقرار  الصادرة  التنفيذية  والئحته  املركزي  هـ  البنك 

واألنظمة األخرى ذات العالقة، وهذا النظام،   هـ،1434/ 4/ 14/م ش ت وتاريخ  2رقم    السعودي

 - شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم املبينة أحكامها أدناه: 

( ويشار لها فيما بعد بـ  شركة مساهمة سعودية)العقاري  شركة أمالك العاملية للتمويل   الثانية: اسم الشركة 

 "الشركة". 

 ( ويشار لها فيما بعد بـ "الشركة". مة سعوديةشركة مساه)للتمويل شركة أمالك العاملية 

  :تتمثل أغراض الشركة في  أغراض الشركة الثالثة:  

العقاري  مزاولة   التمويل  نشاط  الشركات  أعمال  نظام  ألحكام   
ً
وفقا واألفراد  للشركات 

والقواعد   العالقة  ذات  واألنظمة  التنفيذية  والئحته  التمويل  شركات  مراقبة  ونظام 

 للترخيص الصادر عن مؤسسة النقد  والتعليمات الصادرة عن الجهات املختصة،  
ً
ووفقا

( رقم   السعودي  /    -2العربي  وتاريخ  201312ع ش  نشاط    ةسبممار هـ  1435/ 21/02( 

دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات    -, وللشركة    التمويل العقاري 

الجهات املختصة   التنفيذية  والقواعد والتعليمات الصادرة عن  أن    -التمويل والئحته 

تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة كافة أغراضها  

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية. بما يتفق 

  :تتمثل أغراض الشركة في 

التمويلمزاولة   شركات    للشركات   أنشطة  مراقبة  ونظام  الشركات  نظام  ألحكام   
ً
وفقا واألفراد 

التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات   التمويل والئحته 

عن  املختصة،   الصادرة  للتراخيص   
ً
املركزي  ووفقا األنشطة    وتمارس السعودي  البنك  الشركة 

 :التالية 

 التمويل العقاري -1

 تمويل نشاط املنشآت الصغيرة واملتوسطة -2

 التمويل االستهالكي -3

التنفيذية  دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل والئحته    -وللشركة  

أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام    -والتعليمات الصادرة عن الجهات املختصة    والقواعد

 بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة كافة أغراضها بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
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املشاركة  الرابعة: 

 والتملك في الشركات 

أو  مقفلة(  أو مساهمة  )ذات مسئولية محدودة  بمفردها  إنشاء شركات  للشركة  يجوز 

أخرى   في شركات  األسهم والحصص  تمتلك  أن  لها  يجوز  ما  ذات غرض خاص  شركات 

املساهمة أو  قائمة أو تندمج معها ولها الحق في االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات  

ذات املسئولية املحدودة وذلك بعد استيفاء األنظمة والتعليمات املتبعة في هذا الشأن،  

كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة  

 .في تداولها

قة  وتلتزم الشركة بأخذ موافقة الجهات اإلدارية املختصة بما يتفق مع األنظمة ذات العال

يلز واستصدار   مؤسسة  من تراخيص بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من    مما 

 . النقد العربي السعودي

أو شركات   أو مساهمة مقفلة(  )ذات مسئولية محدودة  بمفردها  إنشاء شركات  للشركة  يجوز 

ما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج كذات غرض خاص  

الحق في االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسئولية املحدودة    معها ولها

وذلك بعد استيفاء األنظمة والتعليمات املتبعة في هذا الشأن، كما يجوز للشركة أن تتصرف في  

 .هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها

العالقة   ذات  األنظمة  مع  يتفق  بما  املختصة  اإلدارية  الجهات  موافقة  بأخذ  الشركة  وتلتزم 

يلز واستصدار   من    مما  ممانعة  عدم  خطاب  على  الحصول  بعد  تراخيص  املركزي  من  البنك 

 . السعودي

ا الخامسة: املركز الرئيس  الجمعية  بقرار من  الرياض، ويجوز  في مدينة  للشركة  الرئيس  املركز  لعامة غير يكون 

العادية نقله إلى أي مدينة أخرى في اململكة العربية السعودية بعد الحصول على موافقة  

 أو مكاتب أو  مؤسسة النقد العربي السعوديكتابية من  
ً
. وللشركة أن تنش ئ لها فروعا

واللوائح   األنظمة  مراعاة  مع  خارجها  أو  السعودية  العربية  اململكة  داخل  توكيالت 

والت السعودية  والقواعد  العربية  باململكة  السارية  عدم    وبعدعليمات  على  الحصول 

 كتابة. مؤسسة النقد العربي السعودي ممانعة 

العادية  العامة غير  الجمعية  بقرار من  الرياض، ويجوز  في مدينة  للشركة  الرئيس  املركز  يكون 

البنك  فقة كتابية من  نقله إلى أي مدينة أخرى في اململكة العربية السعودية بعد الحصول على موا

السعودي   العربية  املركزي  اململكة  داخل  توكيالت  أو  مكاتب  أو   
ً
فروعا لها  تنش ئ  أن  وللشركة 

السعودية أو خارجها مع مراعاة األنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات السارية باململكة العربية  

 بة. كتاالبنك املركزي السعودي السعودية وبعد الحصول على عدم ممانعة 

العاشرة: القروض  

والسندات وأدوات  

الدين والصكوك 

 التمويلية 

أن    ولوائحها التنفيذيةيجوز للشركة بما ال يتعارض مع ما ورد ضمن أنظمة التمويل  .1

تقترض األموال وتعقد عقود دين بأي شكل آخر بالعملة السعودية. كما يجوز لها، مع  

مراعاة األوامر والتعليمات واألنظمة النافذة أن تمارس ذلك بالعمالت األجنبية. ويجوز  

 لها سندات  
ً
أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن تصدر الشركة إثباتا

 .والصكوك بمختلف أنواعها وآجالها  األمر وسندات الدين

من مؤسسة النقد   ممانعةبعد الحصول على عدم    -يجوز بقرار من الجمعية العامة  .2

أن تصدر الشركة بالقروض التي تعقدها سندات متوافقة مع املعايير    -العربي السعودي

يجوز للشركة بما ال يتعارض مع ما ورد ضمن أنظمة التمويل ولوائحها  التنفيذية أن تقترض  .1

لها، مع مراعاة األوامر   بأي شكل آخر بالعملة السعودية. كما يجوز  األموال وتعقد عقود دين 

ض  والتعليمات واألنظمة النافذة أن تمارس ذلك بالعمالت األجنبية. ويجوز أن تكون هذه القرو 

 لها سندات األمر وسندات الدين والصكوك  
ً
مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن تصدر الشركة إثباتا

 .بمختلف أنواعها وآجالها 

  - من البنك املركزي السعوديبعد الحصول على عدم ممانعة    -يجوز بقرار من الجمعية العامة  .2

املعايير الشرعية متساوية القيمة أن تصدر الشركة بالقروض التي تعقدها سندات متوافقة مع  



 

4 
 

هذ  تكون  أن  ويجوز  للتجزئة  قابلة  وغير  للتداول  قابلة  القيمة  متساوية  ه  الشرعية 

 حتى سداد كامل قيمته 
ً
 .السندات اسمية أو لحاملها، على أن السند يبقى اسميا

3.  
ً
أو صكوكا أدوات دين  املالية ونظام الشركات  لنظام السوق   

ً
أن تصدر وفقا للشركة 

تمويلية قابلة للتداول بقرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقص ى  

تم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت  لعدد االسهم التي يجوز أن ي 

أو من   أو من خالل سلسلة من اإلصدارات  نفسه  الوقت  في  الصكوك  أو  األدوات  تلك 

خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية.  وملجلس االدارة ـــ دون حاجة 

جديد أسهم  اصدار  ــ  الجمعية  هذه  من  جديدة  موافقة  أو  الى  األدوات  تلك  مقابل  ة 

الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل املحددة لحملة تلك 

 .األدوات أو الصكوك. ويتخذ املجلس اإلجراءات النظامية فيما يتعلق بزيادة رأس املال 

 ا. على الشركة مراعاة األحكام الشرعية للديون عند اصدار أدوات الدين وتداوله. 4

أن   على  لحاملها،  أو  اسمية  السندات  تكون هذه  أن  ويجوز  للتجزئة  قابلة  وغير  للتداول  قابلة 

 حتى سداد كامل قيمته
ً
 .السند يبقى اسميا

 تمويلية  .3
ً
 لنظام السوق املالية ونظام الشركات أدوات دين أو صكوكا

ً
للشركة أن تصدر وفقا

سهم التي رار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقص ى لعدد األ قابلة للتداول بق

يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك  

في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات  

تمويلية أو صكوك  دون حاجة  دين  ـــ  االدارة  وملجلس  ــ إ .   الجمعية  هذه  من  موافقة جديدة  لى 

انتهاء إ صدار أسهم جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور 

فترة طلب التحويل املحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك. ويتخذ املجلس اإلجراءات النظامية  

 .املال فيما يتعلق بزيادة رأس

 صدار أدوات الدين وتداولها. إ.على الشركة مراعاة األحكام الشرعية للديون عند  4

الثالثة عشر: شراء  

الشركة ألسهمها وبيعها  

 وارتهانها 

 لضوابط وإجراءات الجهة .1
ً
يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها العادية أو املمتازة وفقا

ممانعة   عدم  على  الحصول  بعد  تشتريها  املؤسسةاملختصة  التي  لألسهم  يكون  وال   ،

 .الشركة أصوات في جمعيات املساهمين

برنامج  .2 ضمن  الشركة  في  للعاملين  وتخصيصها  أسهمها  شراء  للشركة  أسهم  يجوز 

 لضوابط وإجراءات الجهة املختصة
ً
 .العاملين وفقا

 لضوابط وإجراءات الجهة املختصة. . 3
ً
 لدين وفقا

ً
 يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضمانا

 لضوابط وإجراءات الجهة املختصة  .1
ً
يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها العادية أو املمتازة وفقا

، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة  زي السعوديالبنك املركبعد الحصول على عدم ممانعة 

 .أصوات في جمعيات املساهمين

2.  
ً
يجوز للشركة شراء أسهمها وتخصيصها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين وفقا

 .لضوابط وإجراءات الجهة املختصة

 لضوابط وإجراءات ا. 3
ً
 لدين وفقا

ً
 لجهة املختصة. يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضمانا

الخامسة عشر: زيادة  

 س املال رأ

 1رقم رة فق

الحصول على عدم ممانعة  1 بعد  العادّية  العامة غير  العربي  .للجمعّية  النقد  مؤسسة 

املسبقة كتابة وبعد موافقة الجهات املختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة  السعودي  

 أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمّية ا
ً
لتي لألسهم األصلية أو  مرة

يشترط أن يكون رأس    بعالوة إصدار بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دفع بأكمله وال 

أسهم صدرت   إلى  يعود  املال  املدفوع من رأس  الجزء غير  إذا كان  بأكمله  املال قد دفع 

املسبقة البنك املركزي السعودي  لجمعّية العامة غير العادّية بعد الحصول على عدم ممانعة  ل. 1

 أو عدة مرات بإصدار  كتابة وبعد موافقة الجهات املختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة  
ً
مرة

أسهم جديدة بنفس القيمة االسمّية التي لألسهم األصلية أو بعالوة إصدار بشرط أن يكون رأس  

يشترط أن يكون رأس املال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير    املال األصلي قد دفع بأكمله وال

إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دي املال يعود  إلى  املدفوع من رأس  ن أو صكوك تمويلية 
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املقررة لتحويلها مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه بعد املدة  

وبمراعاة ما يقض ي به نظام الشركات، ويعّين القرار طريقة زيادة رأس املال بإحدى الطرق  

 اآلتية: 

 .نقدية حصص مقابل جديدة أسهم إصدار .1.1

م جديدة أسهم إصدار .1.2   داراملق معينة ون يد من الشركة على امقابل 
 
 ةحال

ا أ على  اء،  األد بالقيمة  اإلصدار  يكون  الن  تقررها  العامة  لتي  غير جمعية 

اإلدارة  د مجلس  ن يعبعد أم معتمد، و ية بعد اإلستعانة برأي خبير أو مقالعادي

بي  الحسابات  أومراجع  ويوقع  ومقدارها  الديون  هذه  منشأ  عن  عضاء  انا 

 . عن صحتهن ليؤو مس  ايكونو ، و  انيبل ا  اهذبات لحساا  جعومرا املجلس

اإلحتيا .1.3 بمقدار  جديدة  أسهم  تقرر  إصدار  الذي  العامطي  غيرالجمعية   ة 

أ ويجب  املال.  رأس  في  إدماجه  هذه  العادية  تصدر  بناألسهن  شكل  م  فس 

مق دون  املساهمين  على  األسهم  تلك  توزع  و  املتدوالة،  األسهم  ل  ابوأوضاع 

 . صليةأل ا مه سأل من انهم م ملكه كلبنسبة ماي

 .  الدين أو الصكوك التمويلية ل أدواتدة مقابديج همأسإصدار  .1.4

أسهم ولم تنتِه بعد املدة املقررة لتحويلها وبمراعاة ما يقض ي به نظام الشركات، ويعّين القرار  

 :طريقة زيادة رأس املال بإحدى الطرق اآلتية

 .نقدية حصص مقابل جديدة أسهم إصدار .1.1

  داراملق معينة ون يد  من الشركة على امقابل م جديدة أسهم إصدار .1.2
 
على  اء، األد  ةحال

اأ بالقيمة  الن يكون اإلصدار  العامة  لتي تقررها  العاديجمعية  ة بعد اإلستعانة  غير 

انا عن  اإلدارة ومراجع الحسابات بيد مجلس  ن يعبعد أم معتمد، و يبرأي خبير أو مق

أ ،  انيبل ا  اهذبات  لحسا ا  جعومرا  عضاء املجلسمنشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع 

 . عن صحتهن لي ؤو مس ايكونو و 

اإلحتيا .1.3 بمقدار  جديدة  أسهم  تقرر  إصدار  الذي  العامطي  غيرالجمعية  العادية   ة 

أ ويجب  املال.  رأس  في  هذه  إدماجه  تصدر  بناألسه ن  شكل  م  األسهم  فس  وأوضاع 

من  نهم  م  ملكه كلبنسبة ماي ل  اباملتدوالة، و توزع تلك األسهم على املساهمين دون مق

 . صليةأل ا  مه سأل ا

 .  الدين أو الصكوك التمويلية ل أدواتدة مقابديج همأسإصدار  .1.4

السادسة عشر:  

 تخفيض رأس املال 

يتوافق مع    يجوز بقرار من الجمعّية العامة غير العادّية بناًء على مبررات مقبولة، وبما

مؤسسة النقد العربي  األنظمة والضوابط ذات الصلة وبعد الحصول على عدم ممانعة  

الجهات  السعودي   موافقة  وبعد  كتابة  أناملسبقة  ختّصة 
ُ
مال    امل رأس  تخفيض  تقرر 

الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا ُمنّيت الشركة بخسائر. وال يصدر القرار إال بعد تالوة  

وجبة له وعن االلتزامات التي على  تقرير خاص يع
ُ
ده مراجع الحسابات عن األسباب امل

هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقض ي به نظام الشركات. وإذا    التخفيض علىالشركة، وأثر  

كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء  

ع   ( يوما من60اعتراضاتهم عليه خالل ) تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومّية توز 

ز بقرار من الجمعّية العامة غير العادّية بناًء على مبررات مقبولة، وبما يتوافق مع األنظمة  جو ي

املسبقة كتابة  البنك املركزي السعودي  والضوابط ذات الصلة وبعد الحصول على عدم ممانعة  

ختّصة أنوبعد موافقة الجهات  
ُ
تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا    امل

ُمنّيت الشركة بخسائر. وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن  

وأثر   الشركة،  على  التي  االلتزامات  وعن  له  وجبة 
ُ
امل علىاألسباب  االلتزامات    التخفيض  هذه 

الشركات نظام  به  يقض ي  ما  حاجة  وبمراعاة  املال عن  رأس  زيادة  نتيجة  التخفيض  كان  وإذا   .

( يوما من تاريخ نشر قرار  60الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ) 

ع في البلد الذي يقع فيه املركز الرئيس للشركة، فإذا اعترض   التخفيض في صحيفة يومّية توز 
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إلى الشركة   أحدهم وقّدم  فإذا اعترض  للشركة،  الرئيس  املركز  فيه  يقع  الذي  البلد  في 

 أو أن  
ً
ُمستنداته في امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

 
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

ً
 كافيا

ً
قّدم ضمانا

ُ
 . ت

 : اآلتية  الطرق إحدى  و يخفض رأس املال ب

 ه. تخفيض بلو املط رالقديعادل إلغاء عدد من األسهم   -أ 

الش -ب لعددشراء  القد  ركة  يعادل  أسهمها  تخفيضه،  من  املطلوب  ثم ر  ومن 

 . إلغاؤها

األسهم إذا   من  عدد  بإلغاء  املال  رأس  تخفيض  مراع  ،كان  بين  وجبت  املساواة  اة 

إلى الشركة    لى هؤالءاملساهمين، وع يقدموا  ااملي   في  – أن  التي األسه   -لذي تحدده عاد  م 

 . لغاةمت ال عدإ ، و لغاؤها تقرر إ

تخفكا   إذا رأ ن  املال عن طريق شراء عدديض  من  س  الشركة  أسهم  إلغائها،    من  أجل 

د وتتموجبت  للبيع،  أسهمهم  إلى عرض  املساهمين  الدعوة  عوة  املساهمين    هذه  بإبالغ 

لد التي ة توزع في الب أو في صحيفة يومي  (تداول ) ودية  وق املالية السعالس  موقعبواسطة  

مف  قعي الشركةرغب   رئيسل اكة  شر ل ا ركز  يها  شراء    بة  عدداألسهمفي  زاد  إذا  األسهم    .و 

علىاملعرو  للبيع  الش  ضة  قررت  الذي  وجالعدد  شراءه،  البيع  ركة  طلبات  تخفيض  ب 

   بة هذه الزيادة. بنس

امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا    أحدهم وقّدم إلى الشركة ُمستنداته في

 
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

ً
 كافيا

ً
قّدم ضمانا

ُ
 أو أن ت

ً
 . كان حاال

 : اآلتية  الطرق إحدى  و يخفض رأس املال ب

 ه. تخفيض بلو املط رالقديعادل إلغاء عدد من األسهم   -أ 

 . ومن ثم إلغاؤهار املطلوب تخفيضه، من أسهمها يعادل القد ركة لعددشراء الش -ب

لى  اة املساواة بين املساهمين، وعوجبت مراع ،كان تخفيض رأس املال بإلغاء عدد من األسهمإذا 

ا املي  في  –أن يقدموا إلى الشركة    هؤالء ت ال عدإ ، و  لغاؤهام التي تقرر إاألسه   -لذي تحددهعاد 

 . لغاةم

عوة  وجبت دأجل إلغائها،    من أسهم الشركة من  س املال عن طريق شراء عدديض رأ ن تخفكا   إذا

وق  الس  موقعبإبالغ املساهمين بواسطة    هذه الدعوة  املساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وتتم

  رئيس ل اكة  شر ل اركز  يها مف  قعلد التي ية توزع في البأو في صحيفة يومي  (تداول )ودية  املالية السع 

الشركةرغب زاد عدد األسهمفي شراء    بة  إذا  املعرو   .و  للبيع علىاألسهم  الذي قررت    ضة  العدد 

  بة هذه الزيادة. بنس ب تخفيض طلبات البيع ركة شراءه، وجالش

 

  ةالسابعة عشر: إدار 

 الشركة  

 ( من  مؤلف  إدارة  مجلس  الشركة  إدارة  أعضاء(  9يتولى  في    تسعة  املساهمون  ينتخبهم 

 ( ملدة  العادية  العامة  أسلوب  3الجمعية  بإتباع  دورة،  لكل  ميالدية  سنوات  ثالث   )

التصويت التراكمي ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال مناسبا من األعضاء  

أن يقل عدد األعضاء املستقلين عن عضوين أو ثلث    ز ال يجو املستقلين وفي كل األحوال  

ينتخبهم املساهمون في الجمعية    تسعة أعضاء(  9يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )

( ثالث سنوات ميالدية لكل دورة، بإتباع أسلوب التصويت التراكمي ويجب  3العامة العادية ملدة )

  ز ال يجو كس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال مناسبا من األعضاء املستقلين وفي كل األحوال  أن تع 

بعد   وذلك  أكثر،  أيهما  املجلس  أعضاء  ثلث  أو  عضوين  عن  املستقلين  األعضاء  عدد  يقل  أن 
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مؤسسة  أعضاء املجلس أيهما أكثر، وذلك بعد استيفاء متطلبات املالءمة التي تقررها  

والحصول على خطاب منها يتضمن عدم ممانعتها. ويجوز إعادة  النقد العربي السعودي  

ام نظام الشركات  من انتهت عضويته من أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة أحك  انتخاب 

 وأحكام الئحة حوكمة الشركات والقواعد السارية املفعول في هذا الشأن 

يقررها   التي  املالءمة  متطلبات  السعودي  استيفاء  املركزي  منهالبنك  خطاب  على   والحصول 

من انتهت عضويته من أعضاء مجلس اإلدارة مع    انتخاب. ويجوز إعادة  تهيتضمن عدم ممانع 

مراعاة أحكام نظام الشركات وأحكام الئحة حوكمة الشركات والقواعد السارية املفعول في هذا  

 .الشأن 

التاسعة عشر: املركز 

 الشاغر في املجلس 

 في املركز الشاغر 
ً
 مؤقتا

ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء املجلس كان للمجلس أن يعين عضوا

تقررها   التي  املالءمة  متطلبات  استيفاء  بعد  التعيين  العربي  ويكون  النقد  مؤسسة 

والحصول على عدم ممانعتها ، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية،    السعودي

السوق املالية ووزارة التجارة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ  ويجب أن تبلغ بذلك هيئه  

التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل  

العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى  

دعوة الجمعية العامة العادية خالل  الالزم لصحة اجتماعاته، وجب على بقية األعضاء  

 .العدد الالزم من األعضاء  النتخابستين يوم 

 في املركز الشاغر ويكون  
ً
 مؤقتا

ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء املجلس كان للمجلس أن يعين عضوا

والحصول على عدم  البنك املركزي السعودي  التعيين بعد استيفاء متطلبات املالءمة التي يقررها  

السوق  ممانعته،   تبلغ بذلك هيئه  أن  والكفاية، ويجب  الخبرة  فيهم  تتوافر  يكون ممن  أن  على 

على   التعيين  هذا  يعرض  وأن  التعيين  تاريخ  من  عمل  أيام  التجارة خالل خمسة  ووزارة  املالية 

الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا نقص  

اإلدارة عن الحد األدنى الالزم لصحة اجتماعاته، وجب على بقية األعضاء    عدد أعضاء مجلس

 .العدد الالزم من األعضاء  النتخابدعوة الجمعية العامة العادية خالل ستين يوم 

املادة العشرون:  

 صالحيات مجلس اإلدارة 

الخسائر  .....   ملواجهة  مخصصات  يضع  أن  للمجلس   والتشغيلية   االئتمانيةويجوز 

لتعليمات    املحتملة  
ً
ووفقا لتقديره   

ً
وفقا السعودي  واستخدمها  العربي  النقد  مؤسسة 

 إلخ..... . الصادرة في هذا الشأن

الخسائر  .....   ملواجهة  مخصصات  يضع  أن  للمجلس  التشغيلية    االئتمانيةويجوز    املحتملةو 

 لتعليمات  اواستخد 
ً
 لتقديره ووفقا

ً
  .....الصادرة في هذا الشأن البنك املركزي السعودي  مها وفقا

 إلخ. 

والعشرون:  الثانية 

وصالحيات   اختصاصات

الرئيس والنائب  

والعضو املنتدب وأمين  

 السر 

ممانعة   الحصول على عدم  السعودي  بعد  العربي  النقد  وبعد مؤسسة   
ً
كتابة املسبقة 

للرئيس.   
ً
ونائبا  

ً
رئيسا أعضائه  بين  من  اإلدارة  يعين مجلس  املختصة،  الجهات  موافقة 

، على أال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة  
ً
 منتدبا

ً
ويجوز له أن يعين عضوا

وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس املجلس عند 

 ... إلخ. .غيابه

 وبعد موافقة الجهات  البنك املركزي السعودي    بعد الحصول على عدم ممانعة
ً
املسبقة كتابة

  
ً
 للرئيس. ويجوز له أن يعين عضوا

ً
 ونائبا

ً
املختصة، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

بالشركة.   تنفيذي  وأي منصب  اإلدارة  رئيس مجلس  بين منصب  الجمع  يجوز  أال  ، على 
ً
منتدبا

 .. إلخ. .ئب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس املجلس عند غيابهويحل نا 
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املادة السادسة  

والعشرون: حضور  

 الجمعيات

 تمثل كافة املساهمين، وتكون قراراتها الصادرة في  
ً
 صحيحا

ً
الجمعية العامة املكونة تكوينا

الجمعيات   وتعقد  املساهمين،  لجميع  وملزمة  النظام  لهذا   
ً
وفقا اختصاصاتها  حدود 

العامة للمساهمين في املدينة التي يقع فيها املركز الرئيس للشركة، أو في أي مكان آخر  

رة، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في  يحدده مجلس اإلدا

 آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور  
ً
ذلك أن يوكل عنه شخصا

الجمعية العامة. يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك املساهم  

التقنية الحديثة، بحسب الضوابط  في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل  

ومؤسسة النقد  التي تضعها الجهة املختصة. ويجوز لوزارة التجارة وهيئة السوق املالية  

 أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين. العربي السعودي 
ً
 أن توفد مندوبا

 تمثل كافة املساهمين، وتكون قراراتها ا 
ً
 صحيحا

ً
لصادرة في حدود  الجمعية العامة املكونة تكوينا

 لهذا النظام وملزمة لجميع املساهمين، وتعقد الجمعيات العامة للمساهمين  
ً
اختصاصاتها وفقا

في املدينة التي يقع فيها املركز الرئيس للشركة، أو في أي مكان آخر يحدده مجلس اإلدارة، ولكل  

 آخر من غير مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخص
ً
ا

اجتماعات   عقد  يجوز  العامة.  الجمعية  حضور  في  الشركة  عاملي  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة   العامة  الجمعيات 

ة  وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة. ويجوز لوزارة التجار 

 أو أكثر لحضور الجمعيات العامة  املركزي السعودي    والبنكوهيئة السوق املالية  
ً
أن توفد مندوبا

 .كمراقبين 

  الثامنة والعشرون:

الجمعية   اختصاصات

 العامة غير العادية 

األحكام   باستثناء  األساس  الشركة  نظام  بتعديل  العادية  غير  العامة  الجمعية  تختص 

موافقة   على  الحصول  يجب  األحوال  جميع  وفي   
ً
نظاما تعديلها  عليها  مؤسسة  املحظور 

كتابه قبل إجراء أي تعديل على هذا النظام. وللجمعية العامة   النقد العربي السعودي

األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية    غير العادية أن تصدر قرارات في 

 .وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية العامة العادية 

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األحكام املحظور 

 وفي جميع األحوال يجب الحصول على موافقة  
ً
  ة كتاباملركزي السعودي  البنك  عليها تعديلها نظاما

قبل إجراء أي تعديل على هذا النظام. وللجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في األمور  

الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية  

 .العامة العادية

دعوة  الثالثون:  

 الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس  

العادية   العامة  الجمعية  أو    لالنعقاداإلدارة أن يدعو  إذا طلب ذلك مراجع الحسابات 

على   املال  رأس  من  املائة  في  يمثل خمسة  املساهمين  من  عدد  أو  املراجعة  األقل  لجنة 

الحسابات دعوة  ويجوز  بدعوة الجمعية   ملراجع  املجلس  يقم  لم  إذا  لالنعقاد  الجمعية 

 من تاريخ طلب مراجع الحسابات
ً
 .خالل ثالثين يوما

  وصحيفة وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في موقع شركة السوق املالية )تداول(  

 
ً
  يومية توزع في املركز الرئيس للشركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بواحد وعشرين يوما

إلى جميع   املذكور  امليعاد  في  الدعوة  للشركة توجيه  يجوز  وباإلضافة لذلك  األقل،  على 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة  

إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو   لالنعقادأن يدعو الجمعية العامة العادية 

ملراجع الحسابات دعوة    جوز األقل وي عدد من املساهمين يمثل خمسة في املائة من رأس املال على  

 من تاريخ طلب مراجع  
ً
الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما

 .الحسابات

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في موقع شركة السوق املالية )تداول( وصحيفة يومية   

لال  املحدد  امليعاد  قبل  للشركة  الرئيس  املركز  في  األقل،  توزع   على 
ً
يوما بواحد وعشرين  نعقاد 

وباإلضافة لذلك يجوز للشركة توجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين من خالل  
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املساهمين من خالل وسائل التقنية الحديثة.  وتشمل الدعوة على جدول األعمال وترسل  

ومؤسسة النقد  صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة وهيئة السوق املالية  

 .ل املدة املحددة للنشرخال العربي السعودي

وسائل التقنية الحديثة.  وتشمل الدعوة على جدول األعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول  

و  املالية  السوق  وهيئة  التجارة  وزارة  إلى  السعودي    البنكاألعمال  املحددة  املركزي  املدة  خالل 

 .للنشر 

والثالثون:  الخامسة 

 الجمعيات  قرارات

لألسهم   املطلقة  باألغلبية  العادية  والجمعية  التأسيسية  الجمعية  في  القرارات  تصدر 

املمثلة فيها وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة  

  
ً
متعلقا القرار  كان  إذا  إال  االجتماع  املال  أو    ،بزيادةفي  رأس  مدة  ،بتخفيض  بإطالة  أو 

ب  أو  أخرى فال  الشركة  في شركة  بإدماجها  أو  في نظامها  املحددة  املدة  الشركة قبل  حل 

 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع، وال يكون  
ً
يكون القرار صحيحا

 إال بعد الحصول على موافقة 
ً
 .عليهمؤسسة النقد العربي السعودي القرار نافذا

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والجمعية العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها  

وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا  

  
ً
بحل الشركة قبل    الشركة، أوبإطالة مدة    بتخفيض رأس املال، أوأو    ،بزيادةكان القرار متعلقا

 إال إذا صدر بأغلبية  
ً
املدة املحددة في نظامها أو بإدماجها في شركة أخرى فال يكون القرار صحيحا

 إال بعد الحصول على موافقة  
ً
البنك  ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع، وال يكون القرار نافذا

 .عليهاملركزي السعودي 

الثامنة والثالثون:  

 ملراجعة تشكيل لجنة ا

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة للمراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة  

التنفيذيين سواء من املساهمين أو من غيرهم، على أن يكون أغلب أعضائها مستقلين  

تقررها   التي  املالءمة  متطلبات  استيفاء  بعد  السعودي  وذلك  العربي  النقد  مؤسسة 

ممانعتها على ذلك،  على ال يقل عدد أعضائها    والحصول على خطاب منها يتضمن عدم 

( ثالثة  )3عن  خمسة  عن  يزيد  وال  أعضاء  التي  5(  والضوابط  الشروط  وفق  أعضاء   )

السعوديتحددها   العربي  النقد  العامة مؤسسة  الجمعية  من  القرار  في  يحدد  وأن   ،

اح مجلس  مهمات اللجنة وضوابط عملها و مكافات أعضائها ومدة عضويتهم بناًء على اقتر 

 .اإلدارة

اإلدارة   مجلس  أعضاء  غير  من  للمراجعة  لجنة  العادية  العامة  الجمعية  من  بقرار  تشكل 

التنفيذيين سواء من املساهمين أو من غيرهم، على أن يكون أغلب أعضائها مستقلين وذلك بعد 

يقررها   التي  املالءمة  متطلبات  السعودي  استيفاء  املركزي  منالبنك  خطاب  على  ه والحصول 

( أعضاء وال يزيد عن 3يتضمن عدم ممانعته على ذلك،  على أن ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة )

، وأن يحدد  البنك املركزي السعودي ( أعضاء وفق الشروط والضوابط التي يحددها  5خمسة )

أعضائها ومدة عضويتهم    تمكافئافي القرار من الجمعية العامة مهمات اللجنة وضوابط عملها و  

 .على اقتراح مجلس اإلدارة  بناءً 

الثالثة واألربعون:  

صالحيات مراجع  

 الحسابات 

على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من    االطالعملراجع الحسابات في كل وقت حق  

  
ً
الوثائق، وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله أيضا

اماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى أن يتحقق من موجودات الشركة والتز 

رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في  

مجلس   إلى  يقدم  تقرير  في  ذلك  أثبت  الشأن  فإذاهذا  عمل    اإلدارة،  املجلس  ييسر  لم 

على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق،    االطالع ملراجع الحسابات في كل وقت حق  

يتحقق من    أن 
ً
أيضا التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله  وله أن يطلب البيانات واإليضاحات 

أن    موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة 

يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير  

لم ييسر املجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من    اإلدارة، فإذايقدم إلى مجلس  
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العامة العادية   مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية

  
ً
تقريرا السنوية  العامة  الجمعية  إلى  يقدم  أن  الحسابات  مراجع  وعلى  األمر.  في  للنظر 

يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها،  

ورأيه في مدى عدالة القوائم املالية ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة 

نظام  ويوضح   أو  الشركات  نظام  ألحكام  مخالفات  من  قد كشفه  يكون  وما  التقرير  في 

هذا   أحكام  أو  العالقة  ذات  األنظمة  أو  التنفيذية  الئحته  أو  التمويل  شركات  مراقبة 

، ورأيه في  سسة النقد العربي السعوديؤ مالنظام أو القواعد والتعليمات الصادرة عن  

 .للواقعمدى مطابقة حسابات الشركة 

لى  مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إ

 يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات  
ً
الجمعية العامة السنوية تقريرا

واإليضاحات التي طلبها، ورأيه في مدى عدالة القوائم املالية ويتلو مراجع الحسابات تقريره في  

  الجمعية العامة ويوضح في التقرير وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو

نظام مراقبة شركات التمويل أو الئحته التنفيذية أو األنظمة ذات العالقة أو أحكام هذا النظام  

، ورأيه في مدى مطابقة حسابات  البنك املركزي السعوديأو القواعد والتعليمات الصادرة عن  

 .الشركة للواقع 

السادسة واألربعون:  

 توزيع األرباح 

 ( 3ة رقم )فقر ال

يع أرباح مرحلية على مساهميها تخصم من األرباح  جوز بقرار من مجلس اإلدارة توز وي.  3

 للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من الجهات  (  3)املحددة في الفقرة  
ً
من هذه املادة وفقا

 .املختصة

ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها تخصم من األرباح املحددة  . 3

 للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من الجهات املختصة ( 2)في الفقرة 
ً
 .من هذه املادة وفقا

تنفيذية تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام مراقبة شركات التمويل والئحته ال  الثانية والخمسون:  

عن   الصادرة  والتعليمات  والقواعد  العالقة  ذات  العربي  واألنظمة  النقد  مؤسسة 

 .على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام السعودي 

تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية واألنظمة  

على كل ما لم يرد ذكره    البنك املركزي السعودي ذات العالقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن  

 .في هذا النظام 

 


