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 األولى : التأسيس المادة

 : ما يليطبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً ل تحولت

 : اسم الشركة الثانية المادة

 () شـركـة مسـاهمـة سعـوديـة المعمـر ألنظمـة المعلـومـاتشركـة 

 

 : أغراض الشركة الثالثة  المادة

 األغراض التالية: وتنفيذالشركة بمزاولة  تقوم

 .وتصدير استيراد. 1

 يلهاوتشبببببب )تركيبها  اإللكترونية واألجهزة اآللي الحاسبببببب  في والتجزئة الجملة تجارة. 2

 (.وصيانتها

 .وصيانتهاالجملة والتجزئة في األجهزة الالسلكية  تجارة. 3

 لحاسبببب ا في وصببببيانتها وتشبببب يلها)تركيبها  اإللكترونية واألعمال الكهربائية األعمال.  4

 (.اآللي
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السببببببلكية والالسببببببلكية والتركيبات  اإلتصبببببباالتفي أعمال شبببببببكات المقاوالت  نشبببببباط. 6

ت العامة اإللكترونية وصيانة وتش يل المنشآت الكهربائية وصيانة شبكات الهاتف والمقاوال

للوجستية للمباني وأعمال وتركي  اآلالت والماكينات وتش يلها وصيانتها وتقديم الخدمات ا

 لها.

 تقنيةو  والالسببببلكية ةالسببببلكي االتصبببباالت أجهزة وصببببيانة وتركي  وتسببببوي  اسببببتيراد. 7

 المعلومات

عد . 8 عار ع  ب ية واالسببببببتشبببببب يذ عقود تركي  وتشبببببب يل أنظمة  المعلومات الج راف تنف

 .واالتصاالت وأعمال التدري  والدعم الفني المرتبط بها

 نشر البرامج الجاهزة. 9

 . أنظمة التشغيل 10

 . أنشطة البرمجة الحاسوبية11

 . تحليل النظم12
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 وبرمجة البرمجيات الخاصة. تصميم 13

 . صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع14

 .أنشطة أخرى للبرمجة الحاسوبية15

 . تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات16

افة . أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى تجهيز البيانات واستض17

 ذلك من أنشطة.المواقع على الشبكة وما يتصل ب

 بوابة الشبكة  . 18

 .تقديم خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت المقدمة عبر الحوسبة السحابية . 19

م   الشركة أنشطتها وف  األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة وتمارس

 وجدت.إن  الجهات المختصة

 

 : المشاركة والتملك في الشركات الرابعة المادة

وفقاً لنظام  (مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة ذات)شركات بمفردها  إنشاءللشركة  يجوز

يجوز لها أن تمتلك األسبببهم والحصبببص في شبببركات أخرو تائمة أو تندم   كما ،الشبببركات

ولها ح  االشببببترا  مغ ال ير في ت سببببيت الشببببركات المسبببباهمة أو ذات المسببببؤولية  ،معها

يجوز  كمااألنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الش ن.  تتطلبهوذلك بعد استيفاء ما  ،المحدودة

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

 

 : المركز الرئيسي للشركة الخامسة المادة

أو  ويجوز أن ينشبببببب  لها فروك أو مكات  الرياض، مدينة في للشببببببركة الرئيت المركز  يقغ

جمعية خارجها بقرار م  مجلت اإلدارة، كما يجوز بقرار م  ال أوتوكيالت داخل المملكة 

 لسببببببعوديةاالعامة غير العادية نقل المقر الرئيسببببببي إلى أ  مكان خخر داخل المملكة العربية 

 .صبناءاً على اتتراح مجلت االدارة وموافقة الجهات ذات االختصا

 

 : مــدة الشركة السادسة المادة

( سبببنة ميالدية تبدأ م  تاريد صبببدور ترار معالي وزير 99الشبببركة تسبببعة وتسبببعون ) مدة

التجارة واالسببتامار بالعالن تحول الشببركة، ويجوز دائماً إطالة مدة الشببركة بقرار تصببدره 

  .األتل علىأجلها بسنة واحدة  انتهاءالجمعية العامة غير العادية تبل 
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 واألسهـــمالمــال  رأس  الثــانــي البــاب

 

 المــال رأس:  السابعة المادة

مليون عشببري  إلى  ُمقسببم ،لاير سببعود ( 200.000.000)مليون  بمائتيالشببركة ُحدد رأس مال 

( رياالت 10متسبباوية القيمة، تبلا القيمة اإلسببمية لكًل منها عشببرة ) ( سببهم إسببمي20.000.000)

 .سعودية، وجميعها أسهم نقدية

 

 الثامنة: االكتتاب في االسهم المادة

سهم رأس المال والبال ة مائتي  مليون ) (  لاير 200000000اكتت  المؤسسون في كامل أ

 .مدفوعة بالكامل، وسب  الوفاء بكامل رأسمال الشركة عند الت سيت

 ممتــازةالاألسهــم : التاسعة المادة

ً للجمعية العامة غير العادية للشبببركة  يجوز ة أن لألسبببت التي تابببعها الجهة المختصببب طبقا

و تحويل تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أ

عيات االسببببهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسببببهم الممتازة الح  في التصببببويت في الجم

 ى نسببببة أكار م العامة للمسببباهمي  وترت  هذه االسبببهم ألصبببحابها الح  في الحصبببول عل

 .أصحاب األسهم العادية م  االرباح الصافية للشركة بعد تجني  االحتياطي النظامي

 

 رتهانهاإو: شراء الشركة ألسهمها وبيعها العاشرة المادة
يكون  يجوز للشبببركة أن تشبببتر  أسبببهمها العادية أو الممتازة وفقاً لابببوابط تابببعها الجهة المختصبببة، وال

شركة أصوات في جمعيات المساهمي ،  شتريها ال سهم الخزينة على لألسهم التي ت شركة بيغ أ كما يجوز لل

 عدة مراحل. مرحلة واحدة أو

 

 المادة الحادية عشرة: أدوات الدين والصكوك التمويلية
إلى أسببهم  إصببدار أدوات الدي  أو صببكو  تمويلية تابلة للتحويل)وف  نظام السببوا المالية( يجوز للشببركة 

لتي يجوز أن وذلك بعد صدور ترار م  الجمعية العامة غير العادية وتحدد فيه الحد األتصى لعدد األسهم ا

سببببببعودية يتم إصببببببدارها مقابل تلك األدوات أو الصببببببكو ، وتكون تابلة للتداول داخل المملكة العربية ال

كو  في وفقاً لألنظمة والقواني  واللوائح المرعية، سببببواء أصببببدرت تلك األدوات أو الصبببب وخارجها وذلك

و أذات الوتت أو م  خالل سببببلسببببلة م  اإلصببببدارات أو م  خالل برنام  أو أكار  إلصببببدار أدوات دي  

 يس واحد دونويكتفى بتفو -صبببببكو  تمويلية. ويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويس مجلت اإلدارة 

سه -الحاجة إلى موافقة جديدة  ما مقابل تلك األدوات أو الصكو  التي يطل  حاملوها تحويلها، أن تصدر أ

دارة شهر يج  على مجلت اإلكما  فور انتهاء فترة طل  التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكو .

لعامة غير اهر ترارات الجمعية لشبببب اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في النظام

 العادية.

 

 المادة الثانية عشرة: بيع االسهم الغير مستوفاة القيمة

 

، وإذا تخلف ع  الوفاء في ميعاد لذلك المعينة المواعيد في السبببهم تيمة بدفغ المسببباهم يلتزم

مسببجل بيغ السببهم في المزاد االسببتحقاا جاز لمجلت اإلدارة بعد إعالمه ع  طري  خطاب 

العلني أو سببببببوا األوراا المالية بحسببببببب  األحوال وفقاً للاببببببوابط  التي تحددها الجهة 

 .المختصة
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، واذا لم وتستوفي الشركة م  حصيلة البيغ المبالا المستحقة لها وترد الباتي لصاح  السهم

موال أاتي م  جميغ تكِف حصبببببيلة البيغ للوفاء بهذه المبالا، جاز للشبببببركة أن تسبببببتوفي الب

ليه ماافاً ومغ ذلك يجوز للمساهم المتخلف الي يوم البيغ  دفغ القيمة المستحقة ع .المساهم

 اليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الش ن.

داً يحمل المشبببتر  سبببهماً جدي وتعطيالشبببركة السبببهم المبيغ وفقاً ألحكام هذه المادة   وتل ي

 شر في سجل األسهم بوتوك البيغ مغ بيان اسم الملك الجديد.رتم السهم المل ي وتؤ

 

 الثالثة عشرة: إصدار األسهم  المادة

 

 درتصبب أن يجوز وإنما االسببمية، تيمتها م  ب تل تصببدر أن يجوز وال اسببمية األسببهم تكون

  ضببببم مسببببتقل بند في القيمة فرا يابببباف األخيرة الحالة هذه وفي القيمة، هذه م  ب على

تجزئة ، وال يجوز توزيعها  ك رباح على المسبباهمي ، والسببهم غير تابل للالمسبباهمي  حقوا

 في مواجهة الشببببركة ، فاذا ملك السببببهم اشببببخاص متعددون وج  عليهم ان يختاروا أحدهم

اام  ويكون هؤالء األشخاص مسؤولي  بالت ،لينوب عنهم في استعمال الحقوا المتعلقة به

 .كية السهمع  االلتزامات الناشئة م  مل

سلة وموتعاً عليها م   سل شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرتام مت شركة  ئيت روتُصِدر ال

مجلت إدارة الشببركة أو م  يفوضببه م  أعابباء المجلت وتختم بخاتم الشببركة، ويتاببم  

تم السهم على األخص رتم وتاريد القرار الوزار  الصادر بالترخيص بتحويل الشركة ور

سبببهم وزار  الصبببادر بالعالن تحويل الشبببركة، وتيمة رأس المال وعدد األوتاريد القرار ال

 باختصببببارالموزعة عليها وتيمة السببببهم االسببببمية والمبلا المدفوك منها وغرض الشببببركة 

تملة ذات أرتام متسلسلة ومش كوبوناتومركزها الرئيسي ومدتها، ويجوز أن يكون لألسهم 

 على رتم السهم المرفقة به.

 

 : تداول األسهمعشرةالرابعة  المادة

 سبببنتي   يجوز تداول األسبببهم التي يكتت  بها المؤسبببسبببون إال بعد نشبببر القوائم المالية ع ال

على  ا م  تاريد تحويل الشركة. ويؤشرشهر( ١٢ع  اثني عشر ) منهما ال تقل كل ماليتي 

 منغ فيهاصببببببكو  هذه األسببببببهم بما يدل على نوعها وتاريد تحويل الشببببببركة والمدة التي ي

 .تداولها

وا م  أحد ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسبببهم النقدية وفقاً ألحكام بيغ الحق ومغ

ي المؤسبببسبببي  إلى مؤسبببت خخر أو م  ورثة أحد المؤسبببسبببي  في حالة وفاته إلى ال ير أو ف

لك تحالة التنفيذ على أموال المؤسببببببت المعسببببببر أو المفلت، على أن تكون أولوية امتال  

ي حالة أحكام هذه المادة على ما يكتت  به المؤسسون ف وتسر ي . األسهم للمؤسسي  اآلخر

 زيادة رأس المال تبل انقااء مدة الحظر.

 

 : سجـل المساهميـن عشرةالخامسة  المادة

أو  ويترت  على االكتتاب في األسهم. تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوا المالية

 األساسي والتزامه بالقرارات الصحيحة التي تصدر م تملكها تبول المساهم لنظام الشركة 

 ً  جمعيات المساهمي  وفقاً ألحكام هذا النظام، سواًء كان حاضراً أو غائباً وسواًء كان موافقا

 على القرارات أو مخالفاً لها.
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 السادسة عشرة: زيـادة رأس المـال المادة

الشبببببركة، بشبببببرط أن يكون رأس للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال  .1

المال األصببببببلي تد دفغ كاماًل. وال يشببببببترط أن يكون رأس المال تد دفغ ب كمله إذا كان 

الجزء غير المدفوك م  رأس المال يعود إلى أسببببهم صببببدرت مقابل تحويل أدوات دي  

 أو صكو  تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

عامة غير العادية في جميغ األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة للجمعية ال .2

رأس المال أو جزءاً منها للعاملي  في الشركة والشركات التابعة أو بعاها، أو أ  م  

ذلك. وال يجوز للمسببببباهمي  ممارسبببببة ح  األولوية عند إصبببببدار الشبببببركة لألسبببببهم 

 المخصصة للعاملي .

دور ترار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على للمسبببباهم المالك للسببببهم وتت صبببب .3

زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسببببهم الجديدة التي تصببببدر مقابل حصببببص 

نقدية، ويبلا هؤالء ب ولويتهم بالنشببببببر في جريدة يومية أو بالبالغهم بوسببببببباطة البريد 

 يد بدايته وانتهائه.المسجل ع  ترار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتار

يح  للجمعية العامة غير العادية وتف العمل بح  األولوية للمسببببببباهمي  في االكتتاب  .4

بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية ل ير المساهمي  في الحاالت 

 التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

المدة م  وتت صبببببببدور ترار يح  للمسببببببباهم بيغ ح  األولوية أو التنازل عنه خالل  .5

تاب في األسببببببهم  مال إلى خخر يوم لالكت قة على زيادة رأس ال بالمواف مة  عا الجمعية ال

 الجديدة المرتبطة بهذه الحقوا، وفقاً للاوابط التي تاعها الجهة المختصة.

ة حقوا 4مغ مراعبباة مببا ورد في الفقرة ) .6 لببق مق ( أعاله، توزك األسببببببهم الجببديببدة على حق

ي  طلبوا االكتتاب بنسبببببببة ما يملكونه م  حقوا أولوية م  إجمالي حقوا األولوية الذ

األولوية الناتجة م  زيادة رأس المال، بشببببرط أال يتجاوز ما يحصببببلون عليه ما طلبوه 

م  األسهم الجديدة، ويوزك الباتي م  األسهم الجديدة على حملة حقوا األولوية  الذي  

كونه م  حقوا أولويه م  إجمالي حقوا األولوية طلبوا أكار م  نصيبهم، بنسبة ما يمل

الناتجة م  زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه م  األسهم 

الجديدة، ويطرح ما تبقى م  األسهم على ال ير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية 

 أو ينص نظام السوا المالية على غير ذلك.

 ة عشرة: تخفيـض رأس المــالالسابع المادة

أو إذا  العامة غير العادية أن تقرر تخفيس رأس المال إذا زاد على حاجة الشبببببركة للجمعية

 في الحالة األخيرة وحدها تخفيس رأس المال إلى ما دون الحد ويجوزمنيت بخسبببببببائر. 

 يصببدر ترار والنظام الشببركات.  م  (٥٤) والخمسببي  الرابعةالمنصببوص عليه في المادة 

ع  والتخفيس إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجغ الحسبببابات ع  األسبببباب الموجبة له 

فيس كان التخ وإذاااللتزامات التي على الشببببببركة وع  أثر التخفيس في هذه االلتزامات. 

ء ناتجاً ع  زيادة رأس مال الشببببببركة ع  حاجة الشببببببركة، وجبت دعوة الدائني  إلى إبدا

مية ( يوماً م  تاريد نشببر ترار التخفيس في جريدة يو٦٠ليه خالل سببتي  )اعتراضبباتهم ع

إلى  تُوزك في المنطقة التي يقغ فيه المركز الرئيسببببببي للشببببببركة، فالذا اعترض أحدهم وتدم

حاالً أو  الشركة مستنداته في الموعد المذكور وج  على الشركة أن تؤد  إليه دينه إذا كان

 ه إذا كان الدي  خجالً.تقدم ضماناً كافياً للوفاء ب
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 : مجلــس اإلدارة الثــالــث البــاب

 

 : أعضــاء مجلــس اإلدارةعشرةالثامنة  المادة

امة الع الجمعية  تنتخبهم، أعاببباء (5) خمسبببة م  يتكونإدارة الشبببركة مجلت إدارة  يتولى

 ( سنوات.3العادية للمساهمي  لمدة ال تزيد ع  ثالث )

 

 انتهاء عضوية المجلس : عشرةالتاسعة  المادة

ً  لها العاببببببو صببببببالحية بانتهاء أو مدته بانتهاء المجلت عاببببببوية تنتهي  وأ نظام أل  وفقا

ل جميغ ومغ ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وتت عز المملكة، في سارية تعليمات

أعاببباء مجلت االدارة أو بعابببهم وذلك دون إخالل بح  العابببو المعزول تجاه الشبببركة 

بالمطالبة بالتعويس اذا وتغ العزل لسبببببب  غير مقبول أو في وتت غير مناسببببب  ولعابببببو 

اال كان مسببببببؤوالً تبل مجلت االدارة أن يعتزل بشببببببرط أن يكون ذلك في وتت مناسبببببب  و

 الشركة عما يترت  على االعتزال م  أضرار.

 

 المادة العشرون : المركز الشاغر في  المجلس
ركز شبب ر مركز أحد أعابباء مجلت االدارة كان للمجلت أن يعي  عاببواً مؤتتاً في الم اذا

 يهمف تتوافر مم  يكون ان على ،الشبباغر بناء على ترشببيح م  لجنة الترشببيحات والمكافآت

يام عمل م  ت الوزارة بذلك تبلا أن ويج  والكفاية الخبرة اريد والهيئة  خالل خمسبببببببة أ

ل العاببببو التعيي  وأن يعرض التعيي  على الجمعية العامة العادية في أول اجتماك لها ويكم

قص عدد الجديد مدة سبببلفه. واذا لم تتوافر الشبببروط الالزمة النعقاد مجلت االدارة بسبببب  ن

قية الحد االدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وج  على ب أعاائه ع 

ً  (60االعااء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستي  )  الالزم لعددا النتخاب يوما

 .االعااء م 

 

 الحادية والعشرون : صالحيات المجلس المادة

يكون لمجلت اإلدارة أوسببغ السببلطات ة للجمعية العامة، رمراعاة االختصبباصببات المقر مغ

في إدارة الشببببركة وتصببببريف أمورها داخل المملكة العربية السببببعودية وخارجها بما يحق  

 ،أغراضها، والصالحيات التي تمكنه م  إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استاماراتها

جهات الحكومية وله على سببببيل الماال ال الحصبببر تمايل الشبببركة في عالتاتها مغ ال ير وال

والخاصبببة  وأتسبببام الشبببرطة وال رف التجارية والصبببناعية والهيئات الخاصبببة والشبببركات 

العطاءات  وترسيةوالمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول في المناتصات والمزايدات 

والقبس والتسديد و استالم الحقوا لدو ل ير وطل  تعديل الصكو  وأطوالها. كما للمجلت 

شببببركة وح  التوتيغ على كافة أنواك العقود والوثائ  والمسببببتندات بما في ذلك فتح فروك لل

دون حصبر عقود ت سبيت الشبركات التي تكون الشبركة شبريكاً فيها مغ كافة تعديالت عقود 

ت سيت الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها ومالحقها وجميغ ترارات الشركاء في تلك 

لخاصببة برفغ وخفس رأس المال والتنازل ع  الحصببص الشببركات بما في ذلك القرارات ا

إدارة الشبببركات بوزارة التجارة واالسبببتامار وكات   لدووشبببرائها وتوثي  العقود والتوتيغ 

العدل وعمل التعديالت والت ييرات واإلضببببببافة والحذف واسببببببتخراج وتجديد السببببببجالت 

االتفاتيات والصببكو   التجارية واسببتالمها وشببطبها وت يير أسببماء الشببركات والتوتيغ على

أمام كتاب العدل والجهات الرسببببببمية، وكذلك اتفاتيات الاببببببمانات والكفاالت والتنازل ع  
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 واألسهم والحصص واألراضي للعقارات والشراء والبيغ ،األولوية في سداد ديون الشركة 

 أصببببول في والتصببببرف منقولة غير أو منقولة سببببواء ممتلكات م  وغيرها الشببببركات في

 والشبببركات الشبببركة تروض لابببمان والمنقولة الاابتة األصبببول وره  الشبببركة توممتلكا

 :التالية الشروط وف  التابعة

 يحدد المجلت في ترار البيغ األسباب والمبررات له. أن .1

 يكون البيغ لام  المال. أن .2

 يكون البيغ حاضراً إال في حاالت الارورة وبامانات كافية. أن .3

 يترت  على ذلك ت ثير سلبي على أنشطة الشركة. ال أن .4

لت جير وتبوله وتبس الام  ب   صبببورة يراها واالسبببتالم والتسبببليم واالسبببتئجار وا واإلفراغ

  والقبس والدفغ وفتح الحسبببببببابات واالعتمادات وتمديدها والسببببببح  واإليداك لدو البنو

افة كصرفية والتوتيغ على منها وإصدار الامانات منها وإصدار الامانات الم واالتتراض

 األوراا والمسببببتندات والشببببيكات وكافة المعامالت المصببببرفية واسببببتامار أموال الشببببركة

. كما له وتشبببب يلها في األسببببواا المحلية والدولية داخل المملكة العربية السببببعودية وخارجها

لهم صبببببرف المكافآت وتعيي  المراجعي  والمحاسببببببي  القانونيي  والمومفي   والعمال وعز

ستقدام األيد  العاملة م  خارج المملكة والتعاتد معهم وتحدي شيرات وا د مرتباتهم وطل  الت 

 واستخراج اإلتامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها.

يجوز لمجلت اإلدارة عقد القروض مغ صببببنادي  ومؤسببببسببببات التمويل الحكومي مهما  كما

العمل و يراعى فيها الشببببببروط  بل ت مدتها، وله عقد القروض التجارية حسببببببب  متطلبات

 التالية:

 يحدد مجلت اإلدارة في تراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. أن .1

 بالشبببببركة اإلضبببببرار عدم له المقدمة الابببببمانات القرض شبببببروط في يراعى أن .2

 .للدائني  العامة والامانات ومساهميها

ة م  ويكون لمجلت إدارة الشبببركة وفي الحاالت التي يقدرها ح  إبراء ذمة مديني  الشبببرك

التزاماتهم طبقاً لما يحق  مصبببببلحتها، على أن يتابببببم  محابببببر مجلت االدارة وحيايات 

 تراره مراعاة الشروط التالية:

 االبراء بعد ماي سنة كاملة على نشوء الدي  كحد أدنى .يكون  أن -أ

 ء لمبلا محدد كحد أتصى لكل عام للمدي  الواحد .أن يكون االبرا -ب

 االبراء ح  للمجلت ال يجوز التفويس فيه. -ت

شبببركات وكما يح  لمجلت اإلدارة فتح أو إدارة المحافظ االسبببتامارية لبيغ وشبببراء أسبببهم ال

 المدرجة أو غير المدرجة في السوا المالية المحلية أو الدولية.

 يرال وللمجلت التفويس وإصدار الوكاالت الشرعية لرئيت المجلت أو ألحد األعااء أو 

 أعمال معينة مما تدخل في حدود اختصاصاته وصالحياتها. أولمباشرة عمل 

 

 الثانية والعشرون : مكافأة أعضاء  المجلس المادة

 ،الجلسببباتأو بدل حابببور ع   ،مبلا معي أعاببباء مجلت اإلدارة م  مكاف ة  تتكون -1

أو نسببببة معينه م  صبببافي األرباح، ويجوز الجمغ بي  اثني  أو أكار  ،أو مزايا معينه

 م  هذه المزايا.  

على  النسبببةإذا كانت المكاف ة نسبببة معينه م  أرباح الشببركة، فال يجوز أن تزيد هذه  -2

م  صبببببببافي األرباح، وذلك بعد خصببببببم االحتياطات التي تررتها الجمعية  %(10)
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م  رأسبببببمال الشبببببركة  (%5)وبعد توزيغ ربح على المسببببباهمي  ال يقل ع   العامة،

 المدفوك.

جميغ األحوال ال يتجاوز ما يحصببببل عليه عاببببو مجلت اإلدارة م  مكافآت ومزايا  -3

 خمسببببببمائة ألف لاير سببببببنوياً وف  الاببببببوابط التي (500,000)مالية أو عينية مبلا 

 تاعها لجنة الترشيحات والمكافآت.

مكاف ة األعابببببباء متفاوتة المقدار بحيث تعكت مدو خبرة العاببببببو  يجوز أن تكون -4

واختصبببباصببببه والمهام المنوطة به واسببببتقالله وعدد الجلسببببات التي حاببببرها وأ  

 اعتبارات أخرو بحس  تقدير مجلت االدارة.

مل لكل يج  أن يشتمل تقرير مجلت اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شا -5

يه أعاببببببباء ية م  مكافآت وبدل  ما حصبببببببل عل نة المال مجلت اإلدارة خالل السبببببب

ومصبببروفات وغير ذلك م  المزايا، وأن يشبببتمل كذلك على بيان ما تبابببه أعاببباء 

و أالمجلت بوصببببببفهم عاملي  أو إداريي  أو ما تباببببببوه نظير أعمال فنية أو إدارية 

ا على بيان بعدد جلسببات المجلت وعدد الجلسببات ال تي اسببتشببارات وأن يشببتمل أياببا

 حارها كل عاو م  تاريد خخر اجتماك للجمعية العامة.

سبة م  األرباح التي تحققها  -6 يج  أال تكون مكاف ة أعااء مجلت اإلدارة المستقلي  ن

الشببركة أو أن تكون مبنية بشببكل مباشببر أو غير مباشببر على ربحية الشببركة وفقاً لما 

 تاعه الجهة المختصة. 

 كل ع  لايرخالف  خمسببببة كما يسببببتح  كل عاببببو حاببببر االجتماك بنفسببببه مكاف ة تدرها 

 بها تنعقد التي المدينة خارج الدائم إتامته مقر كان إذا عاببببببو لكل ويصببببببرف جلسبببببببة،

 الخطوط على األولى الببدرجببة تببذكرة تيمببة يعببادل إركبباب بببدل اإلدارة مجلت اجتمبباعببات

 .االجتماك أيام م  يوم كل ع  لاير ألفي بمعدل مبيت بدل إلى باإلضافة السعودية

 

 السر وأمين المنتدب والعضو ونائبه المجلس رئيس صالحياتالثالثة والعشرون:  المادة
يعي  مجلت اإلدارة م  بي  أعاببائه رئيسبباً ونائباً للرئيت، كما يجوز له أن يعي  م  بي  أعاببائه عاببواً 

منتدباً، وال يجوز أن يجمغ عاببببببو واحد بي  مركز رئيت المجلت ومركز العاببببببو المنتدب، وال يجوز 

رشبببببيحات الجمغ بي  منصببببب  رئيت مجلت اإلدارة وأ  منصببببب  تنفيذ  في الشبببببركة، وتقترح لجنة الت

والمكافآت المكاف ة الخاصببببة التي يحصببببل عليها رئيت المجلت باإلضببببافة إلى المكاف ة المقررة ألعابببباء 

 .لالعتمادمجلت اإلدارة المنصوص عليها في هذا النظام وترفغ للجمعية العامة 

ياب الرئيت ويختص رئيت المجلت  حال غ ئ  الرئيت في  نا مام و يل الشببببببركة أ في تما

محاكم الشبببرعية واللجان الشببببه تابببائية ولجان فس المنازعات باختالف القاببباء وكافة ال

أنواعها وهيئات التحكيم ومكات  العمل والمرافعة والمدافعة واإلترار واإلنكار والصببببببلح 

واإلبراء واإلسببقاط والتنازل والقبس والتسببديد وتبول االحكام واالعتراض عليها نيابة ع  

كتابات العدل والجهات والهيئات الحكومية والخاصببة  الشببركة وتمايل الشببركة أمام مختلف

والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول في المناتصات. كما له ح  التوتيغ 

على كافة أنواك العقود والوثائ  والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود ت سيت الشركات 

تفاتيات والصببكو  واإلفراغات أمام التي تشببتر  فيها الشببركة وتعديالتها والتوتيغ على اال

كتاب العدل والجهات الرسببببمية، وكذلك اتفاتيات القروض والاببببمانات والكفاالت ومتابعة 

المعامالت وتحصببببيل حقوا الشببببركة وتسببببديد التزاماتها والبيغ والشببببراء واإلفراغ وتبوله 

االعتمادات واالسببببتالم والتسببببليم واالسببببتئجار والت جير والقبس والدفغ وفتح الحسببببابات و
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والسببببببح  واإليداك لدو البنو  وإصببببببدار الاببببببمانات المصببببببرفية والتوتيغ المسببببببتندات 

والشيكات، كما له تعيي  المومفي  والعمال وعزلهم والتعاتد معهم وتحديد مرتباتهم، وله أن 

يعي  الوكالء والمحامي  ع  الشببببركة وأن يفوض واحداً أو أكار م  أعاببببائه أو م  ال ير 

 ب في مباشرة عمل أو أعمال معينة. بقرار مكتو

حال  ويتمتغ العاببو المنتدب بالصببالحيات التي يحددها مجلت اإلدارة، ويحل نائ  الرئيت

 تعيينه محل رئيت المجلت عند غيابه. 

ويعي  مجلت االدارة أمي  سببببر يختاره م  بي  أعاببببائه أو م  غيرهم ويختص بتسببببجيل 

ها محاضر اجتماعات مجلت االدارة وتدوي  القرارات الصادرة ع  هذه االجتماعات وحفظ

 ته إلى جان  ممارسبببة االختصببباصبببات االخرو التي يوكلها إليه مجلت االدارة وتحدد مكاف

  السر زيد مدة رئيت المجلت ونائبه والعاو المنتدب وأميبقرار م  مجلت اإلدارة، وال ت

اذا كان عاببببببو مجلت االدارة على مدة عاببببببوية كل  منهم في المجلت، ويجوز إعادة 

ً منهم دون إخالل بح  م  عزل في. انتخبببابهم  وللمجلت في أ  وتبببت أن يعزلهم أو أيبببا

 التعويس إذا وتغ العزل لسب  غير مشروك أو في وتت غير مناس .

 

 : اجتماعات المجلسوالعشرونالرابعة  المادة

سه، وتكون  أربعة اجتماعاتيعقد مجلت اإلدارة  سنة بدعوة م  رئي لدعوة اعلى االتل في ال

لى أن خطية أو ترسبببل بالبريد أو الفاكت أو البريد االلكتروني مصبببحوبة بجدول األعمال ع

 تكون تبل أسبببببببوك م  موعد االجتماك، ويج  على رئيت المجلت أن يدعو إلى االجتماك

 . متى طل  إليه ذلك كتابة اثنان م  األعااء

اجتماعات المجلت ع  طري  الهاتف أو  أ  وسبببببيلة إلكترونية أخرو تسبببببمح ويجوز عقد 

لجميغ األعابببببباء ال ير حاضببببببري  أن يكونوا مسببببببموعي  م  جميغ األعابببببباء اآلخري  

الحاضببببببري ،  ويعتبر أ  عاببببببو مشببببببار  ع  طري  الهاتف أو ع  طري  الوسببببببائل 

 اإللكترونية األخرو حاضراً طيلة مدة انعقاد االجتماك.

 

 المجلس اجتماع نصابالخامسة والعشرون:   ةالماد

و أيكون اجتماك المجلت صحيحاً إال إذا حاره نصف عدد األعااء على األتل أصالة  ال

وكالة، ويجوز لعابببو مجلت اإلدارة أن يني  غيره م  األعاببباء في حابببور اجتماعات 

 المجلت وفقا للاوابط التالية:

كار م  عاببببو واحد في حاببببور ذات يجوز لعاببببو مجلت اإلدارة أن ينوب ع  أ ال .1

 االجتماك.

 تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبش ن اجتماك محدد. أن .2

 التصببببببويت المني  على النظام يحظر التي القرارات على التصببببببويتيجوز للنائ   ال .3

ترارات المجلت ب غلبية أصببوات أعابباء المجلت الحاضببري  الذي   وتصببدر .بشبب نها

 يشببكلون النصبباب أو الممالي  في االجتماك بحد أدنى صببوتي  وإذا تسبباوت األصببوات

 كان صوت رئيت الجلسة مرجحاً.

 مجلتولمجلت اإلدارة أن يصببببببدر ترارات في األمور العاجلة بعرضببببببها على أعابببببباء 

ا، وتعرض د األعابببباء كتابةً االجتماك بشبببب نها للمداولة فيهاإلدارة متفرتي  ما لم يطل  أح

 في أول اجتماك يليه. اإلدارة مجلتهذه القرارات على 
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 المجلس مداوالت : والعشرونالسادسة  المادة

مداوالت المجلت وتراراته في محاضببببببر توزك على كافة أعابببببباء المجلت يوتعها  تابت

رئيت المجلت وأمي  السبببر بعد التصبببدي  عليها م  المجلت، وتدون هذه في سبببجل خاص 

 يوتعه رئيت المجلت وأمي  السر.

 

 المادة السابعة والعشرون: اللجان

لتنسبببي  مالئماً م  الصبببالحيات والمجلت اإلدارة تشبببكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلت 

 بي  هذه اللجان وذلك بهدف سرعة البت في األمور التي تعرض عليها.

 

  تعارض المصالح والعشرون: الثامنة المادة

على كل عاو م  أعااء مجلت اإلدارة الذ  تكون له مصلحة شخصية سواًء مباشرة أو 

ا و اللجنببة التنفيببذيببة أن يبلغير مببباشببببببرة في أ  أمر أو اتتراح معروض على المجلت أ

المجلت أو اللجنة طبيعة مصببببببلحته في األمر المعروض. على أن يابت ذلك في محاببببببر 

الشببترا  االجتماك. وعليه، دون اسببتبعاده م  العدد الالزم لصببحة االجتماك، االمتناك ع  ا

 تتراحالفي المداوالت والتصويت في المجلت أو اللجنة التنفيذية فيما يتعل  باألمر أو ا

 

 

 الرابع:  جمعيات المساهمين الباب

 

 : حضور الجمعياتوالعشرونالتاسعة  المادة

سية، ولكل مساهم ح  حاور لكل سي سهمه ح  حاور الجمعية الت   مكتت  أياً كان عدد أ

الجمعيات العامة للمسبببباهمي ، وله في ذلك أن يوكل عنه شببببخصبببباً خخر م  غير أعابببباء 

 مجلت اإلدارة أو عاملي الشركة في حاور الجمعية العامة.

 

 التأسيسية الجمعية:  الثالثون المادة

المؤسببسببون جميغ المكتتبي  إلى عقد جمعية ت سببيسببية خالل خمسببة وأربعي  يوماً م   يدعو

 م  عدد حاور االجتماك لصحة ويشترطتاريد ترار الوزارة بالترخيص بتحويل الشركة 

 ، فالذا لم يتوافر هذا النصاب...األتل على المال رأس نصف يمال المكتتبي 

 أحد الخياري : اختيار يتعي 

 بعد خمسة عشر يوما على األتل م  توجيه الدعوة إليه. يعقدوة إلى اجتماك ثان . توجيه دع1

االجتماك الااني بعد سببببباعة م  انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماك األول على أن  يعقد. 2

يكون االجتماك الااني صبببببحيح أياً  األحوال جميغ وفيتتابببببم  دعوة االجتماك األول ذلك، 

 الممالي  فيه. كان عدد المكتتبي 

 

 : اختصاصات الجمعية التأسيسية الحادية والثالثون المادة

 .الشركات نظام م (  يوالستالجمعية الت سيسية باألمور الواردة بالمادة )الاالاة  تختص
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 : اختصاصات الجمعية العامة العادية الثانية والثالثون لمادةا

امة بجميغ العامة غير العادية، تختص الجمعية العفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية 

ستة شهور الت سنة خالل ال الية النتهاء األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األتل في ال

 لك.ذالسنة المالية للشركة. كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرو كلما دعت الحاجة إلى 

 

 العامة غير العادية الجمعية  اختصاصات:  الثالثة والثالثون المادة

 لمحظورا األحكام باستاناءالجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس  تختص

ً  تعديلها عليها عية ، ولها أن تصببببببدر ترارات في األمور الداخلة في اختصبببببباص الجمنظاما

 العادية.العامة العادية وذلك بنفت الشروط واألوضاك المقررة للجمعية العامة 

 

 : دعوة  الجمعياتوالثالثونالرابعة  المادة

لشببركات اتنعقد الجمعيات العامة والخاصببة للمسبباهمي  بدعوة م  مجلت اإلدارة وفقاً لنظام 

نة مجلت اإلدارة أن يدعو  الجمعية العامة إذا طل  ذلك مراجغ الحسبببببببابات أو لج وعلى

راجغ %( م  رأس المال على األتل ، ويجوز لم5م  المساهمي  يمالون ) عددالمراجعة أو 

ً  إذا لم يقم المجلت بدعوة الجمعية خالل ثالثون لالنعقادالحسابات دعوة الجمعية  ( ٣٠) يوما

 يوم م  طل  مراجغ الحسابات.

ا غ فيهالدعوة النعقاد الجمعية العامة في صببببببحيفة يومية توزك في المدينة التي يق وتنشببببببر

وماً ي( ٢١المركز الرئيت للشببركة تبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـبببببببب إحدو وعشببري  يوماً  )

سببببببال على األتل وتشببببببتمل الدعوة على جدول األعمال ، ويجوز االكتفاء بدالً ع  ذلك بالر

ى جدول إخطار بواسطة البريد المسجل في الفترة المحددة في هذه الفقرة وتشمل الدعوة عل

وهيئة  رسل صورة م  الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة واالستاماراألعمال ، وتُ 

 السوا المالية خالل المدة المحددة للنشر.

 

 :  سجل حضور الجمعياتوالثالثونالخامسة  المادة

متهم مغ عند انعقاد الجمعية كشف ب سماء المساهمي  الحاضري  والممالي  ومحال إتا يُحرر

ها، بيان عدد األسببهم التي في حيازتهم باألصببالة أو الوكالة وعدد األصببوات المخصببصببة ل

 على هذا الكشف. االطالكويكون لكل ذ  مصلحة ح  

 

 العادية العامة الجمعية اجتماع نصاب: والثالثونالسادسة  المادة

اجتماك الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حاره مساهمون يمالون ربغ  انعقاديكون  ال

وإذا لم يتوفر النصبببببباب الالزم لعقد هذا  ،المال على األتل إما باألصببببببالة أو بالوكالة رأس

ألول االجتماك ا النعقادالمدة المحددة  انتهاءاالجتماك الااني بعد سبببببباعة م   يعقد االجتماك

ية عقد هذا  يد اإلعالن ع  إمكان ماك األول ما يف لدعوة لعقد االجت بشببببببرط أن تتاببببببم  ا

هت الدعوة  ،االجتماك. في حال لم تتاببببببم  الدعوة األولى إمكانية عقد االجتماك الااني وجق

وتنشببببببر هذه الدعوة  إلى اجتماك ثان يعقد خالل الاالثي  يوماً التالية لالجتماك السببببببباب  ،

، وعلى أ  حال النظام هذا م بالطريقة المنصببببببوص عليها في المادة )الاالاة والاالثون( 

 يكون االجتماك الااني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممالة فيه.
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 العادية غير العامة الجمعية اجتماع نصاب: والثالثونالسابعة المادة 

يكون اجتماك الجمعية العامة غير العادية صببببببحيحاً إال إذا حاببببببره مسبببببباهمون يمالون  ال

لم يتوفر هذا النصبببببباب في  فالذانصببببببف رأس المال على األتل إما باألصببببببالة أو بالوكالة، 

االجتماك  النعقادالمدة المحددة  انتهاءاالجتماك الااني بعد سبببببباعة م   يعقداالجتماك األول 

م  الدعوة لعقد االجتماك األول ما يفيد اإلعالن ع  إمكانية عقد هذا األول بشبببرط أن تتاببب

حال لم تتاببببببم  الدعوة األولى إمكانية عقد االجتماك الااني، وجهت الدعوة  في االجتماك.

 م إلى اجتماك ثان ، يعقد بنفت األوضببباك المنصبببوص عليها في المادة )الاالاة والاالثون( 

يكون االجتمبباك الابباني صببببببحيحبباً إذا حاببببببره عببدد م   جميغ األحوال وفي. النظببام هببذا

المسبببببباهمي  يمال ربغ رأس المال على األتل وإذا لم يتوفر النصبببببباب الالزم في االجتماك 

الااني وجهت دعوة إلى اجتماك ثالث ينعقد باألوضببباك نفسبببها المنصبببوص عليها في المادة 

ث صببببببحيحاً أياً كان عدد األسببببببهم )الاالاة والاالثون( م  هذا النظام ويكون االجتماك الاال

 .الممالة فيه بعد موافقة الجهة المختصة

 

 : التصويت في الجمعياتوالثالثونالثامنة  المادة

، ولكل مساهم صوت ع  كل الت سيسية الجمعية في يماله سهم كل ع  صوت  مكتت  لكل

رة، سببهم في الجمعيات العامة. ويج  اسببتخدام التصببويت التراكمي في انتخاب مجلت االدا

أسبباس  وتُحسبب  األصببوات في الجمعيات العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على]

ى لصوت واحد لكل سهم إال أنه ال يجوز ألعااء مجلت اإلدارة االشترا  في التصويت ع

 ترارات الجمعية التي تتعل  بالبراء ذمتهم ع  مدة إدارة الشركة.

 

 :  قرارات الجمعياتوالثالثونالتاسعة  المادة

القرارات في الجمعية الت سبببيسبببية باألغلبية المطلقة لألسبببهم الممالة فيها، وتصبببدر  تصبببدر

االجتماك ، كما تصببدر ترارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لالسببهم الممالة في 

ترارات الجمعية العامة غير العادية ب غلبية ثلاي االسبببببهم الممالة في االجتماك ، اال اذا كان 

تراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفياه أو بالطالة مدة الشركة أو بحلها تبل انقااء المدة 

صببحيحاً اال اذا صببدر  المحددة في نظامها االسبباس أو باندماجها مغ شببركة أخرو فال يكون

 ب غلبية ثالثة ارباك االسهم الممالة في االجتماك.

 

 : المناقشة في الجمعياتاالربعون المادة

ه مسبباهم ح  مناتشببة الموضببوعات الُمدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجي لكل

و أ إلى أعاببباء مجلت اإلدارة ومراجغ الحسبببابات، ويجي  مجلت اإلدارة بشببب نهااألسبببئلة 

 مرات  الحسببابات على أسببئلة المسبباهمي  بالقدر الذ  ال يعرض مصببلحة الشببركة للاببرر،

رارها وإذا رأو المسببببباهم أن الرد على سبببببؤاله غير مقنغ احتكم إلى الجمعية والتي يكون ت

 ُملزماً في هذا الش ن.

 

 : رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضرالحادية واالربعون المادة

 أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلت رئيت للمسبببببباهمي  العامة الجمعيات اجتماعات يرأس

، ونائبه اإلدارة مجلت رئيت غياب حال في لذلك أعاببائه بي  م  اإلدارة مجلت ينتدبه م 

 الجمعية باجتماك ويحرروتعي  الجمعية العامة أمي  سببببببر لالجتماك وجامغ االصببببببوات، 

المسبباهمي  الحاضببري  أو الممالي  وعدد األسببهم التي في  وأسببماء  عدد يتاببم  محاببر
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حيازتهم باألصبببببالة أو الوكالة وعدد األصبببببوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد 

األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناتشات التي دارت في االجتماك. 

سببببجل خاص يوتعه رئيت الجمعية المحاضببببر بصببببفة منتظمة عق  كل اجتماك في  وتدون

 وأمي  سر الجمعية وجامغ األصوات.

 

 المراجعة لجنة الخامس الباب

 

 : تشكيل اللجنةالثانية واالربعون المادة

(  3بقرار م  الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة ال يقل عدد أعاببببائها ع  ثالثة ) تشببببكل

م  غير أعاببببباء مجلت اإلدارة التنفيذيي  سبببببواء م   أعاببببباءخمسبببببة  (٥وال يزيد ع  )

 المساهمي  أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعاائها، 

 

 : نصاب اجتماع اللجنةالثالثة واالربعون المادة

لصببحة اجتماك لجنة المراجعة حاببور أغلبية أعاببائها، وتصببدر تراراتها ب غلبية  يشببترط

أصببببوات الحاضببببري ، وعند تسبببباو  األصببببوات يرجح الجان  الذ  صببببوت معه رئيت 

 الجلسة.

 

 اختصاصات اللجنة :الرابعة واالربعون المادة

 على االطالك ح  ذلك سبيل في ولها الشركة، أعمال على بالمراتبة المراجعة لجنة تختص

 التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلت أعااء م  بيان أو إيااح أ  وطل  ووثائقها سجالتها

 أعاا إذا لالنعقاد للشببببببركة العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلت م  تطل  أن لها ويجوز

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة تعرضت أو عملها اإلدارة مجلت

 

 : تقارير اللجنةواالربعونالخامسة  المادة
والملحومات التي يقدمها  والتقاريرلجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشببببببركة  على

حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير ع  رأيها  مرئياتها وإبداء مراجغ الحسببببببابات،

مال أخرو تدخل في شان مدو كفاية نظام الرتابة الداخلية في الشركة وعما تامت به م  أع

 في نطاا اختصاصها. 

وعلى مجلت اإلدارة أن يودك نسبببخاً  كافية م  هذا التقرير في مركز الشبببركة الرئيت تبل 

يوماً على األتل لتزويد كل م  رغ  م  المسببباهمي   21موعد انعقاد الجمعية العامة بـببببببببب 

 بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

 

 السادس مراجع الحسابات الباب

 : تعيين مراجع الحسابات السادسة  واالربعون المادة

أن يكون للشركة مراجغ حسابات )أو أكار( م  بي  مراجعي الحسابات المرخص لهم  يج 

، ويجوز لها عمله ومدة مكاف ته وتحدد ،الجمعية العامة العادية  تعينه بالعمل في المملكة

خمت سببنوات متصببلة، ويجوز لم  اسببتنفد  هيتجاوز مجموك مدة تعيينإعادة تعيينه على أال 

 كل في أياا للجمعية ويجوز ،هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد ماي سنتي  م  تاريد انتهائها

 أو مناسبببببب  غير وتت في الت يير وتغ إذا التعويس في بحقه اإلخالل عدم مغ ت ييره وتت

 .مشروك غير لسب 
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 : صالحيات  مراجع الحساباتواالربعونالسابعة  المادة

الحسبببابات في أ ا وتت ح  االطالك على دفاتر الشبببركة وسبببجالتها وغير ذلك م   لمراجغ

الوثائ ، وله أيااً طل  البيانات واإليااحات التي يرو ضرورة الحصول عليها، ليتحق  

يدخل في نطاا عمله. وعلى ها وغير ذلك مما  مات رئيت  م  موجودات الشببببببركة والتزا

مجلت اإلدارة أن يمكنه م  أداء واجبه، وإذا صببببادف مراجغ الحسببببابات صببببعوبة في هذا 

الشببببببب ن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلت اإلدارة، فالذا لم ييسببببببر المجلت عمل مراجغ 

الحسببببابات، وج  عليه أن يطل  م  مجلت اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في 

 األمر.

 

 : حسابات الشركة وتوزيع األرباح  بعالسا الباب

 

 : السنة المالية الثامنة  واألربعون المادة

الدية، على السنة المالية للشركة م  أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر م  كل سنة مي تبدأ

در بالعالن المالية األولى بعد التحول تبدأ م  تاريد القرار الوزار  الصببببببا السببببببنة  تبدأأن 

 ديسمبر م  السنة التالية. 31تحول الشركة وتنتهي في 

 

 المالية قثائالو: التاسعة واالربعون المادة

تقريراً ع  نهاية كل سببنة مالية القوائم المالية للشببركة و فييج  على مجلت اإلدارة أن يعد 

لتوزيغ  نشبباط الشببركة ومركزها المالي ع  السببنة المالية المنقاببية والطريقة التي يقترحها

تل، ويابببببغ األرباح الصبببببافية وذلك تبل انعقاد الجمعية العامة العادية بسبببببتي  يوماً على األ

 اجغ الحسبببببببابات تبل الموعد المقرر النعقادمجلت اإلدارة هذه الوثائ  تحت تصببببببرف مر

 يوماً على األتلبـخمسة وأربعي  الجمعية العامة 

منها  يج  أن يوتغ رئيت مجلت اإلدارة الوثائ  الُمشببببار إليها  في األعلى وتودك نسببببد .1

في المركز الرئيسبببببي للشبببببركة تحت تصبببببرف المسببببباهمي  تبل الموعد المقرر النعقاد 

 ( يوماً على األتل. 21) شري وع واحدالجمعية العامة ب

جلت معلى رئيت مجلت اإلدارة أن يزود المسببباهمي  بالقوائم المالية للشبببركة، وتقرير  .2

شركة اإلدارة، وتقرير مراجغ الحسابات، مالم تنشر في جريدة يومية توزك في مركز ال

ة ارالرئيت، وعليه أن يرسبببل صبببورة م  هذه الوثائ  إلى اإلدارة العامة للشبببركات بوز

( 15)التجارة واالسبببتامار وهيئة سبببوا المال تبل انعقاد الجمعية العامة بخمسبببة عشبببر  

 يوماً على األتل.

 

 : توزيع األرباحالخمسون المادة

أرباح الشببركة الصببافية السببنوية بشببكل مرحلي أو سببنو  بعد تفويس الجمعية العامة  توزك

للمجلت بذلك وبعد خصم جميغ المصروفات العمومية وغيرها م  المصروفات على النحو 

 التالي:

ويجوز  ، النظامي%( م  األرباح الصبببببببافية لتكوي  االحتياطي  10عشببببببرة ) يجن  .1

مذكور ) ياطي ال ي  متى بلا االحت عادية وتف هذا التجن عامة ال   م%(  30للجمعية ال

 رأس المال المدفوك.
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م   (% 30) نسبببببببةالعامة العادية، بناء على اتتراح مجلت اإلدارة أن تُجن   للجمعية .2

األرباح الصببببببافية لتكوي  احتياطي اتفاتي أو احتياطي عام وتخصببببببيصببببببه ل رض أو 

 نة.أغراض معي

ل م  رأس الما (% 5)ال تقل ع   بنسببببببة  للمسببببباهمي م  الباتي بعد ذلك على  يوزك .3

 المدفوك.

ام مغ مراعبباة األحكببام المقررة في المببادة الاببانيببة والعشببببببرون م  هببذا النظببام، ونظبب .4

الشببببركات، وفي حال كانت مكافآت أعابببباء مجلت اإلدارة نسبببببة معينة م  صببببافي 

%( م  الباتي لمكاف ة مجلت  10ال تتجاوز  ) األرباح يخصببببببص بعد ما تقدم نسبببببببة

لقرارات اإلدارة بحيث ال تتعدو في جميغ األحوال الحدود القصوو المسموح بها وفقاً ل

 والتعليمات الرسبببمية الصبببادرة م  الجهات المختصبببة في هذا الشببب ن، وعلى أن يكون

 استحقاا هذه المكاف ة متناسباً مغ عدد الجلسات التي يحارها العاو.

عوام الباتي بعد ذلك على المساهمي  كحصة إضافية في األرباح أو يرحل إلى األ يوزك .5

 القادمة على النحو الذ  تواف  عليه الجمعية العامة.

 

 : استحقاق األرباحالحادية والخمسون المادة

يستح  المساهم حصته في االرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الش ن ويبي  

القرار تاريد االستحقاا وتاريد التوزيغ وتكون أحقية االرباح لمالكي االسهم المسجلي  في 

 سجالت المساهمي  في نهاية اليوم المحدد لالستحقاا.

 

 : توزيع االرباح لالسهم الممتازةالثانية والخمسون المادة

ت التالية حالة عدم توزيغ أرباح ع  أ  سنة مالية فالنه ال يجوز توزيغ أرباح ع  السنوا في

ظام نم   (114إال بعد دفغ النسبببببببة المشبببببببار إليها في المادة الرابعة عشببببببرة بعد المائة )

لنسبة  الشركات ألصحاب األسهم الممتازة ع  هذه السنة، وإذا فشلت الشركة في دفغ هذه ا

 ً   األرباح ( م  نظام الشببركات م١١٤) لحكم المادة  الرابعة عشببرة بعد المائة المحددة وفقا

ة طبقاً لمدة ثالث سببنوات متتالية فالنه يجوز للجمعية الخاصببة ألصببحاب هذه األسببهم المنعقد

امة ( م  نظام الشببببركات أن تقرر إما حاببببورهم اجتماعات الجمعية الع89ألحكام المادة )

  مغ يت أو تعيي  ممالي  عنهم م  مجلت اإلدارة بما يتناسببللشببركة والمشبباركة في التصببو

وية تيمة أسببببببهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمك  الشببببببركة م  دفغ كامل أرباح األول

 المخصصة ألصحاب هذه األسهم ع  السنوات السابقة.

 

 : خسائر  الشركةالثالثة والخمسون المادة

سنة المالية،  إذا .1 بل ت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوك، في أ  وتت خالل ال

أ  مسبببؤول في الشبببركة أو مراجغ الحسبببابات فور علمه بذلك إبالغ رئيت  على وج 

مجلت اإلدارة، وعلى رئيت مجلت اإلدارة إبالغ أعابببببباء المجلت فورا بذلك، وعلى 

لك دعوة الجمعية العامة غير العادية مجلت اإلدارة خالل خمسة عشر يوما م  علمه بذ

لالجتماك خالل خمسببة وأربعي  يوما م  تاريد علمه بالخسببائرق لتقرر إما زيادة رأس 

مال الشببركة أو تخفياببه وفقاً ألحكام نظام الشببركات وذلك إلى الحد الذ  تنخفس معه 

 نسبببببة الخسببببائر إلى ما دون نصببببف رأس المال المدفوك، أو حل الشببببركة تبل األجل

 المحدد في هذا النظام.
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ادية غير الع العامة الجمعية تجتمغ لم إذا الشببببركات نظام بقوة منقاببببية الشببببركة وتعد .2

ــرة) ـ يها إصدار (م  هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عل1خالل المدة المحددة في الفق

 ترار في الموضبببببوك، أو إذا تررت زيادة رأس المال وف  األوضببببباك المقررة في هذه

رار ادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسبببببعي  يوما م  صبببببدور تالم

 الجمعية بالزيادة.

 

 الثامن المنازعات الباب

 

 : دعوى المسؤوليةوالخمسونالرابعة  المادة

إذا  مساهم الح  في رفغ دعوو المسؤولية المقررة للشركة على أعااء مجلت اإلدارة لكل

كان م  ش ن الخط  الذ  صدر منهم إلحاا ضرر خاص به بشرط أن يكون ح  الشركة في 

مغ  رفعها ما زال تائماً، ويج  على المسبببباهم أن يخطر الشببببركة بعزمه على رفغ الدعوو،

 س ع  الارر الخاص الذ  لح  به.تصر حقه على المطالبة بالتعوي

 

 الشركة وتصفيتها حـل  التاسع الباب

 

 :  انقضاء الشركةوالخمسونالخامسة  المادة

لالزم بمجرد انقاببائها دور التصببفية وتحتفظ بالشببخصببية االعتبارية بالقدر ا الشببركةتدخل 

ن يشتمل للتصفية ويصدر ترار التصفية االختيارية م  الجمعية العامة غير العادية ويج  أ

لطاته ترار التصفية على تعيي  المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على س

نوات سبببتصبببفية ويج  اال تتجاوز مدة التصبببفية االختيارية خمت والمدة الزمنية الالزمة لل

بحلها  وال يجوز تمديدها ألكار م  ذلك اال ب مر تاائي وتنتهي سلطة مجلت ادارة الشركة

لمصفي  اومغ ذلك يظل هؤالء تائمي  على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى ال ير في حكم 

رها مي  تائمة خالل مدة التصببفية ويقتصببر دوالى أن يعي  المصببفي وتبقى جمعيات المسبباه

 على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مغ اختصاصات المصفي. 

 

 ختامية أحكام العاشر الباب

 

 : إفالس الشركةالمادة السادسة والخمسون

معه توتف الشركة ع  نشاطاتها  ىنحو يخش ىمالية عل الضطراباتاذا تعرضت الشركة 

لوتائية اوتعارها، يتقدم رئيت المجلت إلى المحكمة التجارية بطل  افتتاح اجراء التسببببببوية 

( وتبباريد ٥٠نظببام اإلفالس الصببببببببادر بموجبب  المرسببببببوم الملكي رتم )م  اموفقببا ألحكبب

 هــ.١٤٣٩ ٥ ٢٨

 

 والخمسونالسابعة  المادة

 لم يرد به نص في هذا النظام. نظام الشركات ولوائحه في كل ما يطب 

 

 : االيداعوالخمسون الثامنة المادة

ً  ويُنشر النظام هذا يودك  .الشركات نظام عليها ينص التي لإلجراءات طبقا

 


