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Articles of Association (AOA) of the Arabian 

Internet and Communications Services Company 
 لشركة العربية خلدمات االنرتنت واالتصاالتلالنظام األساس 

(A Saudi Listed Joint Stock Company) ( مدرجةمسامهة سعودية شركة ) 

Part One: Company Transformation  :الشركة  حتولالباب األول 

Article 1: Transformation  :الـتحولاملادة األوىل 

Pursuant to these Articles of Association and the 

provisions of the Companies Law issued under Royal 

Decree No. (M/3) dated 28/1/1437 H., Arabian 

Internet and Communications Services Company, 

registered at the City of Riyadh under Commercial 

Register Number (1010183482), dated 30/05/1417 

AH., shall be transformed from a Saudi Closed Joint-

Stock Company into a Saudi Listed Joint Stock 

Company, as follows: 

قاً هلذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر ابملرسوم امللكي رقم  حتول طب
هـ ولوائحه الشركة العربية خلدمات االنرتنت 28/01/1437( واتريخ  3)م/

برقم   الرايض  مبدينة  التجاري  ابلسجل  املقيدة  واالتصاالت، 
هـ من شركة مسامهة سعودية  30/05/1417واتريخ    1010183482

 سعودية مدرجة، وفقاً ملا يلي:  مقفلة إىل شركة مسامهة

Article 2: Company Name  املادة الثانية: اسم الشركة 

The name of the company is "Arabian internet and 

communications services company.  - a Saudi Listed 

Joint Stock Company. 

واالتصاالت" االنرتنت  العربية خلدمات  "الشركة  هو  الشركة  شركة   -  اسم 
 . مدرجة  سعودية مسامهة

Article 3: Objectives of Company  املادة الثالثة: أغراض الشركة 

 

The company practices and executes the following 

purposes: 

 تقوم الشركة مبزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

1. Information and Communication. 1-  .املعلومات واالتصاالت 

2. Other service activities. 2-  .أنشطة اخلدمات األخرى 

3. Telecommunication wiring.  3-  االتصاالتمتديد أسالك.  

4. Internet, computer and telecommunication networking 

wiring.  
 متديد شبكات االنرتنت ومتديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت.  -4

5. Installation and maintenance of security devices.  5-  .تركيب وصيانة األجهزة األمنية 

6. Provision of upper management consulting services. 6-  .تقدمي خدمات االستشارات اإلدارية العليا 

7. Construction.  7-  .التشييد 

8. Higher training institutes. 8-  .معاهد تدريب عليا 

9. Management training institutes. 9-  .معاهد تدريب إداري 

10. Training institutes. 10-   .معاهد تدريب 
11. Training centers. 11-  .مراكز تدريب 
12. Training consulting services. 12-   .خدمات استشارات تدريبية 
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13. Wholesale of security devices. 13-   .البيع ابجلملة لألجهزة األمنية 
14. Retail sale of security devices. 14-   .البيع ابلتجزئة لألجهزة األمنية 
15. Transformational industries activity 15-  تحويلية نشاط الصناعات ال 
16. Activity of professional, scientific and technical 

activities. 
 نشاط االنشطة املهنية والعلمية والتقنية.   -16

17. Wholesale, retail and repair of motor vehicles and 

motorcycles. 
والدراجات   -17 احملركات  ذات  املركبات  وإصالح  والتجزئة  اجلملة  جتارة 

 النارية. 
18. Installation of continuous and non-continuous 

environmental monitoring and control systems. 
 تركيب أنظمة الرصد واملراقبة البيئية املستمرة وغري املستمرة.  -18

19. Maintenance and operation of continuous and non-

continuous environmental monitoring and control 

systems. 

 صيانة وتشغيل أنظمة الرصد واملراقبة البيئية املستمرة وغري املستمرة.   -19

20. Testing and measuring environmental indicators and 

operating air laboratories. 
 غيل خمتربات للهواء.إختبار وقياس املؤشرات البيئية وتش   -20

21. Environmental consultancy. 21-   .استشارات بيئية 
22. Wholesale of environmental monitoring and control 

systems, including import. 

 

 البيع ابجلملة ألنظمة الرصد واملراقبة البيئية ويشمل االسترياد.   -22

The Company operates in accordance with the 

applicable laws and with the necessary licenses 

issued by the competent authorities, if any. 

ومتارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد احلصول على الرتاخيص 
 الالزمة من اجلهات املختصة إن وجدت. 

Article 4: Participation and Ownership in 

Companies 
 املادة الرابعة: املشاركة والتملك يف الشركات

The Company may establish companies (Limited 

Liability or Closed Joint-Stock Companies) on its 

own in accordance with the Companies Law. It may 

also own shares and equities in and enter into a 

merger with other existing companies. Furthermore, 

it may collaborate with others in establishing joint 

stock or limited liability companies or any other 

entities whether inside or outside the kingdom 

subject to the fulfilment of requirements of the 

applicable laws and regulations. The Company may 

dispose of such shares and equities, provided that this 

shall not include carrying out brokerage business in 

relation to such shares and equities in the stock 

exchange. The company may also have an interest or 

participate in any way with individuals, companies or 

organizations that trade similar business and that 

assist them in achieving their objectives. 

فلة  جيوز للشركة إنشاء شركات مبفردها ذات مسؤولية حمدودة أو مسامهة مق
وفقاً لنظام الشركات، كما جيوز هلا أن متتلك األسهم واحلصص يف شركات 
أتسيس  يف  غريها  مع  االشرتاك  حق  وهلا  معها،  تندمج  أو  قائمة  آخرى 
أو أي كياانت آخرى سواء   احملدودة  املسؤولية  أو ذات  املسامهة  الشركات 

التعليمات داخل اململكة أو خارجها وذلك بعد إستيفاء ما تتطلبه األنظمة و 
أو  األسهم  هذه  يف  تتصرف  أن  للشركة  جيوز  الشأن، كما  هذا  يف  املتبعة 
أن   للشركة  تداوهلا، كما جيوز  الوساطة يف  ذلك  يشمل  أال  على  احلصص 
تكون هلا مصلحة أو تشرتك أبي وجه من الوجوه مع األفراد أو الشركات أو 

 ا على حتقيق أغراضها. اهليئات اليت تداول أعماالً شبيهة أبعماهلا واليت تعاوهن

Article 5: Head Office  املادة اخلامسة: املركز الرئيس للشركة 

The Company’s head office is located in Riyadh. It 

may open branches, offices or agencies inside or 
مدينة   يف  للشركة  الرئيس  املركز  أو  الرايضيقع  فروع  هلا  ينشأ  أن  وجيوز   ،

 .جملس اإلدارة منمكاتب أو توكيالت داخل اململكة أو خارجها بقرار 
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outside the Kingdom by a Board of Directors 

resolution. 

Article 6: Duration of the Company  املادة السادسة: مدة الشركة 

The duration of the Company is ninety-nine (99) 

Gregorian years, commencing on the date the 

Company is registered at the Commercial Register. 

The Company's term may always be extended by a 

resolution of the Extraordinary General Assembly at 

least one (1) year prior to the expiry of the Company's 

term. 

تبدأ من اتريخ قيدها ابلسجل   ( سنة ميالدية99)  تسعة وتسعني  مدة الشركة
، وجيوز دائماً إطالة هذه املدة بقرار تصدره اجلمعية  كشركة مسامهة  التجاري

 .جلها بسنة واحدة على األقلأالعامة غري العادية قبل انتهاء 

Part Two: Capital and Shares  الباب الثاين: رأس املال واألسهم 

Article 7: Capital  املادة السابعة: رأس املال 

The Company's capital is set at one billion, two 

hundred million Saudi riyals (SAR 1,200,000,000), 

divided into one hundred twenty million 

(120,000,000) shares with an equal nominal value of 

ten Saudi riyals (SAR 10) each, all of which are 

ordinary in-kind shares. 

( 1.200.000.000)  مببلغ مليار ومائتني مليون حدد رأس مال الشركة  
( سهم 120.000.000)  مليون   مائة وعشرون   رايل سعودي مقسم إىل

ومجيعها   ةسعودي  ترايال عشر  (  10القيمة، قيمة كل منها )مسي متساوية  ا
 عينية. أسهم عادية 

Article 8: Subscription to Shares املادة الثامنة: االكتتاب يف األسهم 

The Shareholders have subscribed to the entire share 

capital amounting to one hundred twenty million 

(120,000,000) fully paid shares, with a total value of 

one billion, two hundred million Saudi riyals (SAR 

1,200,000,000). The Partners declare their joint 

liability in their own funds towards any third parties, 

and that the capital of the Company amounting to one 

hundred million Saudi riyals (SAR 100,000,000) was 

paid in full before conversion. The capital increase of 

one billion, one hundred million Saudi riyals (SAR 

1,100,000,000) was fully covered by transferring an 

amount of one billion, one hundred million Saudi 

riyals (SAR 1,100,000,000) from the retained 

earnings account to the capital account, according to 

the statement of the Auditor, Ernst & Young & Co. 

(Certified Public Accountants), dated 13/03/1442H 

(corresponding to 30/09/2020G). 

امل البالغة  سامهون اكتتب  املال  رأس  أسهم  وعشرون   يف كامل    مليون   مائة 
سهم120.000.000) ابلكامل، (  اإلمجالية    مدفوعة  وقيمتها 
ويقر الشركاء    رايل سعودي  ( مليار ومائتني مليون 1.200.000.000)

بكامل   مت الوفاء  مبسؤوليتهم التضامنية يف أمواهلم اخلاصة جتاه الغري أبنه قد 
( مائة مليون رايل سعودي قبل  100،000،000)رأس مال الشركة البالغ  

( مليار 1،100،000،000التحول، اما الزايدة يف رأس املال ومقدارها )
هبا كاملة الوفاء  فتم  سعودي  رايل  مليون  مبلغ   ومائة  حتويل  طريق  عن 

حساب  1،100،000،000) من  سعودي  رايل  مليون  ومائة  مليار   )
 األرابح املبقاة إىل حساب رأس املال وذلك وفقاً لشهادة مراقب احلساابت

قانونيون( حماسبون  وشركاهم  ويونغ  إرنست  بتاريخ   )شركة  الصادرة 
 . م30/9/2020هـ املوافق13/2/1442

Article 9: Sale of Non-Paid up Shares  ستوفاة القيمة امل: بيع األسهم غري التاسعةاملادة 

1) Each Shareholder undertakes to pay the value of 

the shares on the dates set for such payment.  if 

the shareholder fails to pay on time, the Board 

of Directors may, after notifying the Shareholder 

يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك، وإذا  -1
د االستحقاق، جاز جمللس اإلدارة بعد ختلف عن الوفاء يف ميعا
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via registered mail, sell the shares in a public 

auction or stock exchange in accordance with 

controls set by the competent authority. 

سوق   أو  العلين  املزاد  يف  السهم  بيع  مسجل  خبطاب  إبالغه 
األوراق املالية حبسب األحوال وفقاً للضوابط اليت حتددها اجلهة  

 املختصة. 

2) The Company shall collect the amounts due 

thereto from the proceeds of the sale and return 

the remaining to the Shareholder. If the sale 

proceeds are insufficient to cover the company’s 

dues, , the Company may claim on all of the 

Shareholder's funds for the unpaid balance. 

 

تستويف الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي  -2
هبذه  للوفاء  البيع  حصيلة  تكف  مل  وإذا  السهم.  صاحب  إىل 
 املبالغ، جاز للشركة أن تستويف الباقي من مجيع أموال املساهم. 

3) However, a defaulting Shareholder may, up to 

the date of sale, pay the amount owed thereby 

plus the expenses incurred by the Company in 

this regard. 

 

مع ذلك جيوز للمساهم املتخلف عن الدفع إىل يوم البيع دفع و  -3
القيمة املستحقة عليه مضافاً إليها املصروفات اليت أنفقتها الشركة 

 الشأن. يف هذا 

4) The Company shall cancel the shares sold in 

accordance with this Article and issue new 

shares to the purchaser bearing the serial 

numbers of the canceled shares. An annotation 

to this effect shall be made in the share Register 

specifying the name of the new owner. 

 

وتعطي   -4 املادة،  هذه  ألحكام  وفقاً  املبيع  السهم  الشركة  وتلغي 
املشرتي سهماً جديداً حيمل رقم السهم امللغى، وتؤشر يف سجل  

 األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم املالك اجلديد. 

Article 10: Issuance of Shares  إصدار األسهم العاشرةاملادة : 

The shares shall be nominal shares, and may not be 

issued at less than their nominal value, but may be 

issued at a value higher than said nominal value; in 

which case, the difference in value shall be added as 

a separate item relating to the shareholders' equity, 

and may not be distributed as shareholder dividends. 

A share shall be indivisible vis-a-vis the Company. 

In the event that a share is owned by several persons, 

they shall select one person from amongst them to 

exercise, on their behalf, the rights pertaining to said 

share, and they shall be jointly responsible for the 

obligations arising from ownership of such share. 

تكون األسهم امسية وال جيوز أن تصدر أبقل من قيمتها االمسية، وإمنا جيوز  
يمة أن تصدر أبعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة األخرية يضاف فرق الق

على   توزيعها كأرابح  جيوز  وال  املسامهني.  حقوق  ضمن  مستقل  بند  يف 
ملك السهم    إذااملسامهني. والسهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة الشركة، ف

أشخاص متعددون وجب عليهم أن خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال  
عن  ابلتضامن  مسؤولني  األشخاص  هؤالء  ويكون  به،  املتعلقة  احلقوق 

 االلتزامات الناشئة من ملكية السهم. 

Article 11: Share Certificates  شهادات األسهم: احلادية عشراملادة 

The Company shall issue shares certificates with 

serial numbers. The share certificates shall be signed 

by the Chairman of the Board of Directors, or by a 

Director authorized on the Chairman's behalf, and 

stamped with the Company's stamp. The share 

certificate shall, in particular, show the number and 

date of the Ministerial Resolution authorizing the 

conversion of the Company to a joint-stock company, 

  تصدر الشركة شهادات األسهم حبيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعها 
من رئيس جملس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء جملس اإلدارة عليها  

وختتم خبتم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم واتريخ القرار الوزاري  
الصادر ابلرتخيص بتحول الشركة ورقم واتريخ القرار الوزاري إبعالن حتول  

إبختصار  الشركة وقيمة السهم األمسية، واملبلغ املدفوع منها وغرض الشركة  



 

5 
 
 

This message/document has been classified as “Internal” 

the number and date of the Ministerial Resolution 

announcing the conversion of the Company, the 

nominal value of the Shares, the amount paid, the 

Company's objectives in brief and its head office and 

term. The Shares may have coupons with serial 

numbers, and each coupon shall bear the number of 

the Share to which it is attached. 

أرقام  ذات  لألسهم كوبوانت  يكون  أن  وجيوز  ومدهتا  الرئيسي  ومركزها 
 مسلسلة ومشتملة على رقم السهم املرفقة به. 

Article 12: The Company’s Purchase, Sale and 

Pledge of its Shares:  
 شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارهتاهنا:  عشر: الثانيةاملادة 

1) The company may purchase or pledge its 

shares in accordance with the regulations set 

by the competent authority, and the shares 

purchased by the company shall not have 

votes in the shareholders’ general meetings.  

ضوابط اليت  لل  ترهتنها وفقاً   أوشركة أن تشرتي أسهمها  لوز لجي -1
وال يكون لألسهم اليت تشرتيها الشركة   ،تضعها اجلهة املختصة

   .اصوات يف مجعيات املسامهني

2) The company may purchase its shares for the 

purpose of allocating them to its employees 

within the Employee Shares Program and in 

accordance with the regulations set by the 

competent authority. The company may also 

sell treasury shares in one stage or several 

stages in accordance with the controls set by 

the competent authority. 

ل -2 بشر لجيوز  القيام  ملوظفيها   ختصيصها  لغرضأسهمها  اء  شركة 
اجلهة  الصادرة عنللضوابط  فقاً و من برانمج أسهم املوظفني و ض

للشركة    .املختصة أيضا  أسهموجيوز  مرحلة    بيع  على  اخلزينة 
 . ضوابط اليت تضعها اجلهة املختصةلل  وفقاً و عدة مراحل  أواحدة  

Article 13: Trading of Shares  عشر: تداول األسهم  الثالثةاملادة 

The company's shares are traded in accordance with 

the Capital Market Law and the regulations, rules and 

instructions issued by the Capital Market Authority. 

والقواعد  اللوائح  و  املالية  السوق  لنظام  وفقا  للتداول  قابلة  الشركة  أسهم 
 والتعليمات الصادرة من هيئة السوق املالية.

Article 14: Shareholders Register  عشر: سجل املسامهني الرابعةاملادة 

The Company's shares shall be traded by virtue of an 

entry made to the Shareholder Register maintained or 

outsourced by the Company, which shall include the 

Shareholders' names, nationalities, places of 

residence, and occupations as well as the numbers of 

the shares and the amounts paid up on such shares. 

An annotation shall be made on the share indicating 

said entry. In as far as the Company or third parties 

are concerned, the transfer of shares shall only be 

effective from the date of the entry in said register. 

ابلقيد يف سجل املسامهني الذي تعده أو تتعاقد على  تتداول أسهم الشركة   
إقام  املسامهني وجنسياهتم وأماكن  أمساء  يتضمن  الذي  الشركة،  تهم  إعداده 

ومهنهم وأرقام األسهم املدفوع منها، ويؤشر يف هذا القيد على السهم وال  
يعتد بنقل ملكية السهم االمسي يف مواجهة الشركة أو الغري إال من اتريخ  

 .القيد يف السجل املذكور

Article 15: B. Increase of Capital  عشر: زايدة رأس املال خامسةاملادة 

1. The Extraordinary General Assembly may 

decide to increase the capital of the Company, 

provided that the share capital has been paid up 

in full. This provision shall not apply when the 

الشركة،  -1 مال  رأس  زايدة  تقرر  أن  العادية  غري  العامة  للجمعية 
بشرط أن يكون رأس املال قد دفع كاماًل. وال يشرتط أن يكون  
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unpaid portion of share capital is due to shares 

issued in exchange for the conversion of 

financing or debt instruments into shares, and 

the prescribed period for such conversion has 

not yet expired. 

 

دفع أبكمله إذا كان اجلزء غري املدفوع من رأس رأس املال قد  
املال يعود إىل أسهم صدرت مقابل حتويل أدوات دين أو صكوك  

 متويلية إىل أسهم ومل تنته بعد املدة املقررة لتحويلها إىل أسهم. 

2. In any case, the Extraordinary General 

Assembly may allocate capital increase shares 

or portions thereof to the employees of the 

Company and to the employees of all or some of 

its subsidiaries, or any of them. Shareholders 

may not exercise preemptive rights when the 

Company issues shares allocated to employees. 

 

مجيع األحوال أن ختصص األسهم  للجمعية العامة غري العادية يف   -2
املصدرة عند زايدة رأس املال أو جزءاً منها للعاملني يف الشركة 
جيوز   وال  ذلك.  من  أي  أو  بعضها،  أو  التابعة  والشركات 
لألسهم   الشركة  إصدار  عند  األولوية  حق  ممارسة  للمسامهني 

 املخصصة للعاملني. 

3. Shareholders who own shares at the time the 

Extraordinary General Assembly adopts a 

resolution approving the increase of the share 

capital shall have preemptive rights to subscribe 

for the new shares, in exchange for cash 

contributions. Shareholders shall be notified of 

their preemptive rights by publication in a daily 

newspaper or by registered mail informing them 

of the capital increase resolution and the terms, 

duration and start and end dates of the Offering. 

 

غري  -3 العامة  اجلمعية  قرار  وقت صدور  للسهم  املالك  للمساهم 
امل رأس  زايدة  على  ابملوافقة  االكتتاب العادية  يف  األولوية  ال 

ابألسهم اجلديدة اليت تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء 
إببالغهم   أو  يومية  جريدة  يف  ابلنشر  الربيد  أبولويتهم  بوساطة 

عن قرار زايدة رأس املال وشروط االكتتاب ومدته واتريخ    املسجل
 بدايته وانتهائه. 

4. The Extraordinary General Assembly may 

suspend the Shareholders' pre-emptive right 

to subscribe for the capital increase against 

contributions in cash or may give priority to 

non-shareholders as it deems appropriate for 

the Company. 

األو  -4 حبق  العمل  وقف  العادية  غري  العامة  للجمعية  لوية حيق 
للمسامهني يف االكتتاب بزايدة رأس املال مقابل حصص نقدية  
أو إعطاء األولوية لغري املسامهني يف احلاالت اليت تراها مناسبة  

 ملصلحة الشركة. 

5. Shareholders may sell or assign their preemptive 

rights during the period from the date of the 

General Assembly resolution approving the 

capital increase until the last day open for 

subscription for the new shares associated with 

those rights, in accordance with the guidelines 

established by the competent authority. 

 

ن  حيق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة م -5
وقت صدور قرار اجلمعية العامة ابملوافقة على زايدة رأس املال  
إىل آخر يوم لالكتتاب يف األسهم اجلديدة املرتبطة هبذه احلقوق،  

 وفقاً للضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.

6. Without prejudice to the provisions of paragraph 

(4) hereof, new shares shall be allotted to the 

holders of preemptive rights who have 

expressed interest in subscribing thereto, in 

proportion to their preemptive rights resulting 

from the share capital increase, provided that 

their allotment does not exceed the number of 

new shares they have applied for. Remaining 

new shares shall be allotted to preemptive right 

holders who have asked for more than their 

proportionate stake, in proportion to their 

preemptive rights resulting from the share 

زع األسهم اجلديدة ( أعاله، تو 4مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ) -6
ما  بنسبة  االكتتاب،  طلبوا  الذين  األولوية  حقوق  َحمملمة  على 
ميلكونه من حقوق أولوية من إمجايل حقوق األولوية الناجتة من 
زايدة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عليه ما طلبوه  
من األسهم اجلديدة، ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة على َحلة 

ولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما ميلكونه حقوق األ
الناجتة من زايدة   األولوية  إمجايل حقوق  أولوية من  من حقوق 
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capital increase, provided that their total 

allotment does not exceed the number of new 

shares they have requested. Any remaining new 

shares shall be offered to third parties, unless the 

Extraordinary General Assembly decides, or the 

Capital Market Law provides, otherwise. 

 

من  طلبوه  ما  عليه  ما حيصلون  يتجاوز  أال  بشرط  املال،  رأس 
األسهم اجلديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغري، ما مل  

ص نظام السوق املالية على تقرر اجلمعية العامة غري العادية أو ين
 غري ذلك. 

Article 16: Decrease of Capital  ختفيض رأس املالعشر:  السادسةاملادة 

The Extraordinary General Assembly may decide to 

decrease the capital if it is in excess of the Company's 

needs or if the Company sustains losses. The capital 

may, in the latter case only, be decreased to less than 

the limit stipulated in Article 54 of the Companies 

Law. Resolutions to decrease the share capital shall 

be issued only after reading the Auditor's special 

report on the reasons calling for such reduction, the 

obligations to be fulfilled by the Company and the 

effect of the reduction on such obligations.  

للجمعية العامة غري العادية أن تقرر ختفيض رأس املال إذا زاد على حاجة 
الشركة أو إذا منيت خبسائر. وجيوز يف احلالة األخرية وحدها ختفيض رأس 
املال إىل ما دون احلد املنصوص عليه يف املادة )الرابعة واخلمسني( من نظام  

بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع  الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال 
احلساابت عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشركة وعن 

 أثر التخفيض يف هذه االلتزامات. 

If the share capital decrease is due to it being in 

excess of the Company's needs, then the Company's 

creditors must be invited to express their objection 

thereto within sixty (60) days from the date of 

publication of the share capital decrease resolution in 

a daily newspaper distributed in the area where the 

Company's head office is located. Should any 

creditor object and present to the Company 

evidentiary documents of such debt within the time 

limit set above, then the Company shall pay such 

debt, if already due, or present an adequate guarantee 

of payment if the debt is due on a later date. 

على حاجة الشركة، وجبت دعوة وإذا كان ختفيض رأس املال نتيجة زايدته  
يوماً من اتريخ نشر   (60)  الدائنني إىل إبداء اعرتاضاهتم عليه خالل ستني

فيها مركز الشركة   يقع  قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املنطقة اليت
امليعاد  يف  مستنداته  الشركة  إىل  وقدم  الدائنني  أحد  اعرتض  فإن  الرئيس. 

أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له  املذكور، وجب على الشركة
 ضماانً كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

Part Three: Bonds and  Instruments   :السندات والصكوك الباب الثالث 

Article 17: Bonds and Instruments (Debt tools):  السندات والصكوك )أدوات الدين(: عشر:  السابعةاملادة 

1. The Company may issue negotiable and indivisible 

debt instruments or financing Instruments of equal 

value, in compliance with Sharia provisions and in 

accordance with the Companies Law. 

 

القيمة  جيوز للشركة أن تصدر أدوات   -1 دين أو صكوك متويلية متساوية 
 مبا ال خيالف أحكام الشريعة االسالمية   وقابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة

 وفقاً ألحكام نظام الشركات. 

2. Under a resolution of the Extraordinary General 

Assembly and in accordance with the Capital Market 

Law and other relevant laws and regulations, the 

Company may issue any type of tradable debt 

instruments, in Saudi Arabian currency or otherwise, 

within or outside the Kingdom of Saudi Arabia, such 

as bonds and Instruments. The Extraordinary General 

Assembly may authorize the Board to issue these debt 

instruments, including bonds and Instruments, 

ووفقاً لنظام السوق    –  بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  –للشركة  جيوز   -2
املالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة، إصدار أي نوع من أنواع  
السعودية أو غريها، داخل   للتداول سواء ابلعملة  القابلة  الدين  أدوات 

الس العربية  والصكوكاململكة  خارجها، كالسندات  او  وجيوز    .عودية 
للجمعية العامة غري العادية تفويض جملس اإلدارة إبصدار أدوات الدين 
هذه مبا فيها السندات والصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات يف الوقت  
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whether such instruments have been issued at the same 

time or through a series of issues, or through one or 

more programs established by the Board of Directors 

from time to time. In any case, the issue shall be made 

at such times and amounts and on such terms as may 

be approved by the Board, and in compliance with 

Sharia provisions. The Board shall have the right to 

take all necessary actions in this regard. 

 

  أكثرو  أنفسه او من خالل سلسلة من اإلصدارات او من خالل برانمج  
 آخر، وكل ذلك يف األوقات وابملبالغ  يضعه جملس اإلدارة من وقت إىل

لشروط اليت يقرها جملس اإلدارة، وله  ول  ألحكام الشريعة االسالمية  ووفقاً 
 زمة يف ذلك.الحق اختاذ مجيع اإلجراءات ال

3. The Company may issue debt or financing 

instruments convertible into shares after a 

resolution is made by the Extraordinary General 

Assembly specifying the maximum number of 

shares which may be issued in return for such 

instruments or Instruments, whether they are 

issued at the same time, in a series of issues, or in 

one or more programs to issue debt instruments or 

financing instruments. The Board of Directors 

may, without the need for a new approval by the 

Extraordinary General Assembly, issue new 

shares against these instruments or Instruments, 

the holders of which ask to convert immediately 

after the end of the conversion request period set 

for the holders of these instruments. The Board of 

Directors shall announce the completion of the 

procedures of every capital increase in the manner 

specified in the Company's Bylaws for 

announcing Extraordinary General Assembly 

Resolutions. In all cases, Sharia provisions shall 

be observed. 

كما جيوز للشركة أن تصدر أدوات دين او صكوك متويلية قابلة للتحويل  -3
وذلك بعد صدور قرار من اجلمعية العامة غري العادية حتدد فيه   إىل أسهم

احلد األقصى لعدد األسهم اليت جيوز إصدارها مقابل تلك األدوات او 
الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات او الصكوك يف الوقت نفسه او 
من خالل سلسلة من اإلصدارات، او من خالل برانمج او أكثر إلصدار 

دون احلاجة اىل   –وك متويلية، ويصدر جملس اإلدارة  أدوات دين او صك
أسهماً جديدة مقابل   –موافقة جديدة من اجلمعية العامة غري العادية  

تلك األدوات او الصكوك اليت يطلب حاملوها حتويلها، فور انتهاء فرتة  
طلب التحويل احملددة حلملة تلك األدوات او الصكوك، ويتخذ اجمللس  

ام الشركة األساسي فيما يتعلق بعدد األسهم املصدرة ما يلزم لتعديل نظ 
ورأس املال، وجيب على جملس اإلدارة إشهار اكتمال إجراءات كل زايدة  

ر  احملددة يفأيف  ابلطريقة  املال  اجلمعية   هذا  س  قرارات  النظام إلشهار 
 ، وكل ذلك مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية. العامة غري العادية

Part Four: Management Board جملس اإلدارة رابعالباب ال : 

Article 18: Management of the Company  عشر: إدارة الشركة  الثامنةاملادة 

The Company is managed by a board of directors 

consisting of nine (9) directors elected by the 

Ordinary General Assembly of Shareholders for a 

period not exceeding three (3) years. As an 

exception, the Shareholders shall appoint the first 

board of directors for five (5) years, with such 

directors being selected in the Conversion Assembly. 

أعضاء تنتخبهم اجلمعية (  9تسعة )  يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من
من    واستثناءً   ،سنوات  (3)  ال تزيد عن ثالث  ملدةالعامة العادية للمسامهني  

، وسيتم حتديد سنوات(  5)أول جملس إدارة ملدة مخس  يعني املسامهون  ذلك  
 أعضاء جملس اإلدارة يف اجتماع اجلمعية التحولية. 

  

Article 19: Termination of Board Membership  عشر: انتهاء عضوية اجمللس التاسعةاملادة 

Board membership shall end upon the expiry of the 

Board's term or upon the termination of a Director's 

membership on the Board pursuant to any applicable 

laws or instructions in the Kingdom of Saudi Arabia. 

However, the Ordinary General Assembly may, at 

تنتهي عضوية اجمللس ابنتهاء مدته أو ابنتهاء صالحية العضو هلا وفقاً ألي  
نظام أو تعليمات سارية يف اململكة، ومع ذلك جيوز للجمعية العامة العادية  

أو بعضهم وذلك دون إخالل    دارةل وقت عزل مجيع أعضاء جملس اإليف ك
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any time, dismiss all or any of the Directors, without 

prejudice to the right of the dismissed Director to 

hold the Company liable if the removal is made 

without acceptable justification or at an improper 

time. A Director may also tender their resignation, 

provided that such resignation occurs at an 

appropriate time, otherwise, said Director shall be 

held liable for any damage affecting the Company as 

a result of their resignation. 

حبق العضو املعزول جتاه الشركة ابملطالبة ابلتعويض إذا وقع العزل لسبب غري  
أن يعتزل بشرط أن   دارةمقبول أو يف وقت غري مناسب ولعضو جملس اإل

على  ال كان مسؤواًل قبل الشركة عما يرتتب إيكون ذلك يف وقت مناسب و 
 االعتزال من أضرار.

Article 20: Board Vacancies  املركز الشاغر يف اجمللسالعشروناملادة : 

If the position of a Director becomes vacant, the 

Board may, at its discretion, appoint a Director to the 

vacant position temporarily. The competent 

authorities shall be notified of such appointment 

within five (5) working business days from the date 

of appointment, and the appointment shall be 

submitted to the Ordinary General Assembly in its 

first meeting. The new Director shall complete the 

term of their predecessor. If the number of Directors 

falls below the minimum quorum stipulated by the 

Companies Law or the Company's Bylaws, the 

remaining directors shall call the Ordinary General 

Assembly to convene within sixty (60) days to elect 

the required number of Directors. 

إذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة كان للمجلس أن يعني عضواً مؤقتاً 
على أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة    تقدير اجمللس،حبسب  يف املركز الشاغر  

أايم عمل    (5)  خالل مخسة  اجلهات املختصةوالكفاية وجيب أن تبلغ بذلك  
أول  يف  العادية  العامة  اجلمعية  على  التعيني  يعرض  وأن  التعيني  اتريخ  من 

  مل تتوافر الشروط الالزمة  إذااجتماع هلا ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه. و 
دىن املنصوص بسبب نقص عدد أعضائه عن احلد األ  دارةالنعقاد جملس اإل 

دعوة اجلمعية    عضاءعليه يف نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األ
يوماً النتخاب العدد الالزم من  (  60)العامة العادية لالنعقاد خالل ستني  

 األعضاء. 

Article 21: D. Powers of the Board of Directors  العشرون: صالحيات اجمللس احلادية و املادة 

The Board shall have the broadest powers to manage 

the Company in order to achieve its objectives, 

except for actions exempted under a special provision 

of the Companies Law or the Company's Bylaws that 

fall within the competence of the General Assembly. 

The Board may assume the following, without 

limitation: 

فيما عدا ما استثين بنص خاص يف نظام الشركات او هذا النظام من اعمال 
او تصرفات تدخل يف اختصاص اجلمعية العامة، يكون جمللس اإلدارة أوسع  

)على    الشركة مبا حيقق أغراضها، وللمجلس يف سبيل ذلكالسلطات يف إدارة  
 :سبيل املثال ال للحصر(

A. Representing the Company, negotiating with 

third parties to conclude deals and agreements, 

and signing contracts in the name of the 

Company. The Board shall have all the powers 

necessary to manage the Company and approve 

the Company's project implementation budget, 

and it has the right to sign for the Company and 

represent it before official authorities inside or 

outside the Kingdom; 

 

الصفقات واالتفاقيات   (أ الغري إلبرام  مع  والتفاوض  الشركة  متثيل 
وتوقيع العقود ابسم الشركة، ويتمتع اجمللس بكامل الصالحيات 

ماد ميزانية تنفيذ املشاريع اخلاصة ابلشركة، الالزمة إلدارهتا واعت 
وله حق التوقيع عن الشركة ومتثيلها أمام اجلهات الرمسية داخل 

 اململكة أو خارجها. 

With regard to the (establishment of companies), 

signing articles of association and restatements thereof; 

signing partners' resolutions, appointing and dismissing 

managers and amending management-related items; 

engaging in entry and exit of partners; entering into 

existing companies; determining, increasing, and lowering 

الشركات[ ]أتسيس  خيص  ومالحق التوقي  وفيما  التأسيس  عقود  على  ع 
د اإلدارة، و التعديل، توقيع قرارات الشركاء، تعيني املدراء وعزهلم وتعديل بن

دخول وخروج شركاء، الدخول يف شركات قائمة، زايدة رأس املال، خفض 
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capital; buying interests and shares, paying the price, 

selling interests and shares, receiving the price and profits, 

and assigning and accepting assignment of interests and 

shares of the capital; transferring interests, shares and 

bonds; opening accounts with banks in the name of the 

Company; signing agreements with banks; closing 

accounts with banks in the name of the Company; 

delegating the authority to manage the Company's 

accounts to third parties; amending the Company's 

objectives, amending the articles of association or 

restatements thereof; registering the Company; registering 

agencies and trademarks; assigning trademarks; attending 

general assemblies; voting on the agenda, receiving profits 

by virtue of checks in the name of the Company; opening 

files for the Company; opening branches for the Company; 

liquidating the Company and appointing a liquidator; 

converting the Company into a public joint stock company 

or a limited liability company and vice versa; terminating 

the articles of association and restatements thereof before 

the notary; issuing and renewing commercial registrations 

for the Company; obtaining and renewing membership 

with the Chamber of Commerce; signing before all 

chambers of commerce; contacting the Quality Assurance 

Department and SASO; issuing and renewing licenses for 

the Company, converting a Company's branch to a 

company, entering tenders and receiving forms; signing 

contracts for the Company with third parties; and 

publishing articles of association, restatements, summaries 

and bylaws in the Official Gazette; 

 

بيع   الثمن،  ودفع  واألسهم  احلصص  شراء  املال،  رأس  حتديد  املال،  رأس 
التنازل عن احلصص واألسهم  احلصص واألسهم واستالم   القيمة واألرابح، 

من رأس املال، قبول التنازل عن احلصص واألسهم ورأس املال، نقل احلصص  
توقيع   الشركة،  ابسم  البنوك  لدى  احلساابت  فتح  والسندات،  واألسهم 
تفويض  الشركة،  البنوك ابسم  البنوك، قفل احلساابت لدى  االتفاقيات مع 

شركة للغري، تعديل أغراض الشركة، تعديل بنود صالحية إدارة حساابت ال
الوكاالت  تسجيل  الشركة،  تسجيل  التعديل،  مالحق  أو  التأسيس  عقود 
والعالمات التجارية، التنازل عن العالمات التجارية، حضور اجملالس العمومية 
والتصويت على جدول األعمال، واستالم األرابح مبوجب شيكات ابسم  

ل امللفات  فتح  وتعيني الشركة،  الشركة  تصفية  للشركة،  الفروع  فتح  لشركة، 
مصفي، حتويل الشركة من مسامهة إىل ذات مسؤولية حمدودة، حتويل الشركة 
ومالحق  التأسيس  عقود  إلغاء  مسامهة،  إىل  حمدودة  مسؤولية  ذات  من 
التعديل، التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب العدل،  

الت  السجالت  التجارية  استخراج  االشرتاك ابلغرفة  جارية وجتديدها للشركة، 
وجتديده، والتوقيع لدى كافة الغرف التجارية، مراجعة إدارة اجلودة والنوعية  
الرتاخيص  استخراج  واجلودة،  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  واهليئة 
وجتديدها للشركة، حتويل فرع الشركة إىل شركة، دخول املناقصات واستالم  

التأسيس  االست نشر عقد  الغري،  مع  اخلاصة ابلشركة  العقود  توقيع  مارات، 
 ومالحق التعديل وملخصاهتا واألنظمة األساسية يف اجلريدة الرمسية. 

With regard to (commercial registries), contacting  

registries management, issuing and renewing registrations; 

transferring commercial registrations; booking trade 

names, obtaining and renewing membership with the 

Chamber; applying for, managing and cancelling e-

services; delegating powers to third parties; managing, 

supervising, and amending registrations; adding an 

activity; opening branches under the registrations, 

cancelling registrations; approving, cancelling and 

amending signatures with the Chamber of Commerce; 

managing business; and contacting Civil Defense; 

التجارية[ ]السجالت  خيص  استخراج   وفيما  السجالت،  إدارة  مراجعة 
االسم  حجز  التجارية،  السجالت  نقل  السجالت،  جتديد  السجالت، 
التجاري، فتح االشرتاك لدى الغرفة التجارية، جتديد االشرتاك لدى الغرفة 
التجارية طلب اخلدمات اإللكرتونية وإدارهتا وإلغائها وإعطاء الصالحيات 

عل اإلشراف  السجالت،  إدارة  السجالت، للغري،  تعديل  السجالت،  ى 
إضافة نشاط، فتح فروع للسجالت، إلغاء السجالت، اعتماد التواقيع لدى 

 الغرفة التجارية والغائها وتعديلها، إدارة أعمايل، مراجعة الدفاع املدين. 

With regard to (private companies and institutions), 

contacting the Saudi Council of Engineers and private 

companies and institutions; and contacting insurance 

companies and subscribing to their services and contacting 

their branches, departments and divisions;  

األهلية[] خيص  وفيما   واملؤسسات  السعودية  مراجعة    الشركات  اهليئة 
التأمني  للمهندسني، مراجعة الشركات واملؤسسات األهلية، مراجعة شركات  

 من إدارات وأقسام.  يف خدماهتا وفروعها وما يتبعها  واالشرتاك

 

With regard to (banks), contacting all banks; opening 

accounts and approving the signature; withdrawing from 

and depositing into accounts; transferring from accounts; 

updating accounts in foreign or local currency; issuing, 

requesting and receiving ATM cards, as well as the pin 

codes thereto and using the same; issuing, requesting and 

receiving credits cards, as well as the pin codes thereto and 

using the same; obtaining bank statements; requesting, 

receiving and using checkbooks; issuing, signing and 

واملصارف[ خيص]البنوك  فتح   وفيما  واملصارف،  البنوك  مجيع  مراجعة 
احلساابت، اإليداع، التحويل من   احلساابت واعتماد التوقيع، السحب من

احلساابت،  حتديث احلساابت ابلعملة األجنبية، ابلعملة احمللية، استخراج 
بطاقات صراف آيل واستالمها واستالم األرقام السرية وإدخاهلا، استخراج 
البطاقات االئتمانية واستالمها واستالم األرقام السرية هلا، استخراج كشف 

دفاتر استخراج  الشيكات    حساب،  إصدار  وحتريرها،  واستالمها  شيكات 
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receiving certified checks; receiving and disbursing 

remittances; requesting bank loans and accepting their 

terms, conditions and prices; signing contracts, forms, 

pledges, and payment schedules; receiving and disposing 

of loans; requesting loan exemptions; rescheduling 

installments; applying for a bank credit; signing contracts 

and forms; requesting a bank guarantee; signing, receiving 

and registering the guarantee; activating accounts; cashing 

checks; objecting to checks; receiving returned checks; 

updating data; issuing, signing, endorsing, and cashing 

checks, bills, promissory notes, and other commercial 

papers; issuing securities of whatever type; conducting all 

banking transactions necessary for the Company's activity; 

providing sponsorships to any party when the Board, at its 

absolute discretion, deems this in the interest of the 

Company; applying for, managing and cancelling e-

services; and delegating powers to third parties; 

البنكية   القروض  طلب  وصرفها،  احلواالت  استالم  واستالمها،  املصدقة 
بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ومناذجها وتعهداهتا  والقبول 
وجداول سدادها واستالم القرض والتصرف فيه، طلب اإلعفاء من القروض،  

لب اعتماد بنكي، التوقيع على العقود والنماذج، إعادة جدولة األقساط، ط 
طلب ضمان بنكي والتوقيع واستالم الضمان وتسجيله، تنشيط احلساابت، 
املرجتعة،   الشيكات  استالم  الشيكات،  على  االعرتاض  الشيكات،  صرف 
حتديث البياانت، حترير الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر وغري ذلك  

قيعها وتظهريها وقبضها ابإلضافة إىل حترير وإصدار من األوراق التجارية وتو 
لنشاط  الالزمة  املصرفية  املعامالت  املالية، إجراء كافة  أي نوع من األوراق 
الشركة، وتقدمي الكفاالت لصاحل أي جهة كانت عندما يرى اجمللس وفقاً  
الشركة، طلب اخلدمات اإللكرتونية وإدارهتا  املطلق أن ذلك خيدم  لتقديره 

 ائها وإعطاء الصالحيات للغري. وإلغ

With regard to (real estate and lands), selling and 

transferring to buyers; acknowledging receipt of the price 

in the name of the Company; purchasing, accepting 

transfers and paying the price in the name of the Company; 

mortgaging and redeeming mortgages; consolidating 

deeds; partitioning and subdividing; taking possession of 

deeds; inquiring about real estate; waving the right as to 

any land shortages; converting agricultural lands into 

residential, commercial, or industrial lands or vice versa in 

the name of the Company; amending the name of the 

owner and the national identity number; amending 

boundaries, lengths and surface areas, parcel numbers, 

plans, deeds, dates and names of districts; entering into 

leases in the name of the Company, signing and renewing 

leases in the name of the Company; and collecting rent by 

check in the name of the Company;  

 

 

With regard to (secretariats and municipalities), 

opening stores; obtaining, renewing, cancelling and 

transferring permits; obtaining construction and 

renovation permits; obtaining construction completion 

certificates; planning lands; obtaining health cards; and 

converting lands into residential, commercial, agricultural 

or industrial lands; 

البيع واإلفراغ للمشرتي واإلقرار ابستالم   قارات واألراضي[وفيما خيص ]الع
اهلبة   الشركة،  ابسم  الثمن  ودفع  اإلفراغ  وقبول  الشراء  الشركة،  ابسم  املبلغ 
واإلفراغ ابسم الشركة، قبول اهلبة واإلفراغ ابسم الشركة، الرهن، فك الرهن،  

لعقارات،  دمج الصكوك، التجزئة والفرز، استالم الصكوك، االستعالم عن ا 
التنازل عن النقص يف املساحة، حتويل األراضي الزراعية إىل سكنية او جتارية 
او صناعية او العكس ابسم الشركة، تعديل اسم املالك ورقم اهلوية الوطنية، 
والصكوك   واملخططات  القطع  وأرقام  واملساحة  واألطوال  احلدود  تعديل 

الشر  التأجري ابسم  األحياء،  وأمساء  األجرة ابسم وتوارخيها  عقود  توقيع  كة، 
ابسم  بشيك  األجرة  استالم  الشركة،  ابسم  األجرة  عقود  جتديد  الشركة، 

 الشركة. 

 
 

فتح احملالت، استخراج رخص،  وفيما خيص ]األماانت والبلدايت[
جتديد الرخص، إلغاء الرخص، نقل الرخص، استخراج فسوحات البناء  

والرتميم، استخراج شهادات إمتام البناء، ختطيط األراضي، استخراج 
الكروت الصحية، تغيري ختصيص األراضي إىل سكين او جتاري او زراعي  

 او صناعي. 

With regard to (passports), obtaining and renewing 

residency permits; obtaining replacement residency 

permits in lieu of lost or damaged ones; obtaining entry 

and exit visas; obtaining final exit visas; transferring 

sponsorships; transferring and updating data; amending 

occupations; settling and waiving workers; reporting on 

escapees and cancelling escapee reports; cancelling exit 

and re-entry visas; cancelling final exit visas, issuing travel 

visas in lieu of lost or damaged ones; issuing extensions of 

visit visas; adding dependents; concluding deceased 

worker formalities; obtaining employee printouts; 

استخراج اإلقامات، جتديد اإلقامات، استخراج   وفيما خيص ]اجلوازات[
اإلقامات بدل مفقود أو اتلف، عمل خروج وعودة، عمل اخلروج النهائي،  
التسوية  املهن،  تعديل  البياانت،  املعلومات وحتديث  نقل  الكفاالت،  نقل 

العمال،   عن  إلغاء  والتنازل  اهلروب،  بالغات  إلغاء  اهلروب،  عن  التبليغ 
أتشريات اخلروج والعودة، إلغاء أتشريات اخلروج النهائي، استخراج أتشريات 
سفر بدل اتلف أو مفقود، استخراج متديد أتشريات الزايرة، إضافة اتبعني، 
)برنت(،   العمال  بياانت  استخراج كشف  املتوفاة،  العمالة  إجراءات  إهناء 
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terminating labor relationships; contacting the Deportation 

and Expatriates Department and the Department of Border 

Affairs, obtaining repatriation certificates, and issuing 

Hajj permits; 

املنافذ، اسقاط   شؤون  إدارة  والوافدين،  الرتحيل  إدارة  مراجعة  العمالة، 
 استخراج مشاهد اإلعادة، استخراج تصاريح حج. 

 

With regard to the (Labour Office), obtaining visas in 

the name of the Company, receiving visa refunds; 

transferring  
sponsorships; changing occupations; updating worker 

data; settling and terminating labour relationships; 

reporting on escapee of workers; cancelling escapee 

reports; obtaining and renewing work permits; concluding 

labour procedures with GOSI; contacting the human 

resources computer department to remove or add workers; 

obtaining printouts; opening, renewing and cancelling 

main and sub-dossiers; transferring, cancelling transfer of, 

and liquidating establishments; and contacting the civil 

recruitment offices section; 

العمل[ ]مكتب  واستالم   وفيما خيص  الشركة  ابسم  التأشريات  استخراج 
العمال، تصفية   بياانت  املهن، حتديث  تعديل  الكفاالت،  تعويضاهتا، نقل 
العمل  رخص  استخراج  العمالة،  هروب  عن  التبليغ  وإلغاؤها،  العمالة 
وجتديدها، إهناء إجراءات العمالة لدى التأمينات االجتماعية، مراجعة إدارة 

القو  إضافة  احلاسب اآليل يف  العمالة،  العمالة وإلضافة  العاملة إلسقاط  ى 
بياانت  استخراج كشف  السعودة،  شهادات  استالم  السعوديني،  وحذف 
ملكية   نقل  وإلغاؤها،  وجتديدها  والفرعية  األساسية  امللفات  فتح  )برنت(، 

 املنشآت وتصفيتها وإلغاؤها، مراجعة قسم املكاتب األهلية لالستقدام. 

with regard to the (recruitment office), obtaining and 

cancelling visas; receiving visa refunds; amending 

nationalities; issuing family visit visas; obtaining family 

recruitment visas; amending professions in visas; 

extending exit and re-entry visas; extending visit visas, 

obtaining printouts; 

االستقدام[ ]مكتب  التأشريات،    وفيما خيص  إلغاء  التأشريات،  استخراج 
الزايرات   أتشريات  استخراج  اجلنسيات،  تعديل  التأشريات،  مبالغ  اسرتداد 
التأشريات،  يف  املهن  تعديل  العوائل،  استقدام  استخراج أتشريات  العائلية، 

أتشري  استخراج كشف متديد  الزايرة،  أتشريات  متديد  والعودة،  اخلروج  ات 
 بياانت )برنت(. 

with regard to (recruitment of workers under a visa), 

recruiting workers from abroad; 
 استقدام العمالة من اخلارج.   فيما خيص ]استقدام العمالة مبوجب أتشرية[و 

With regard to (security authorities), contacting the 

Emirate, Civil Judgment Enforcement Division, police 

stations, Roads Security Command, General 

Administration of Mujahideen, State Security, General 

Directorate of Narcotics Control, General Directorate of 

Prisons, and General Directorate of Civil Defense, and 

their respective divisions and departments; 

األمنية[ ]اجلهات  خيص  األحكام   وفيما  تنفيذ  وشعبة  األمارة  مراجعة 
العامة   اإلدارة  الطرق،  أمن  قيادة  مراجعة  الشرطة،  مراكز  احلقوقية، 

حة املخدرات، للمجاهدين، مراجعة أمن الدولة، مراجعة املديرية العامة ملكاف
مراجعة املديرية العامة للسجون، مراجعة املديرية العامة للدفاع املدين، مراجعة 

 املديرية العامة حلرس احلدود، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. 

with regard to (ministries), contacting the Royal Court, the 

Ministry of Justice, the Ministry of Interior, the Ministry 

of Foreign Affairs, the Ministry of Defense, the Ministry 

of Commerce, the Ministry of Investment, the Trademarks 

Department, the Commercial Agencies Department, the 

Quality and Precious Metals Department, the Free 

Profession Department; issuing a certificate of origin; 

requesting a customs exemption, contacting the Ministry 

of Finance, the Ministry of Environment, Water and 

Agriculture, the directorates of agriculture; obtaining 

licenses for drilling a well; contacting the fisheries sector, 

the livestock sector, the Ministry of Labor, the Ministry of 

Municipal and Rural Affairs, the Ministry of Health, 

health departments, private and governmental hospitals; 

requesting and receiving medical reports; and contacting 

the Ministry of Culture, the Ministry of Media, the 

Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidance, the 

Ministry of Housing, the Ministry of Energy, Industry and 

Mineral Resources, the Water and Sewerage Authority, the 

Transport Ministry, the Ministry of Hajj and Umrah, the 

خيص   العدل،   ]الوزارات[وفيما  وزارة  مراجعة  امللكي،  الديوان  مراجعة 
مراجعة وزارة الداخلية، مراجعة وزارة اخلارجية، مراجعة وزارة الدفاع، مراجعة 
وزارة التجارة، مراجعة وزارة االستثمار، و إدارة العالمات التجارية، و إدارة 

ثمينة، و إدارة املهن  الوكاالت التجارية، و إدارة اجلودة والنوعية واملعادن ال
احلرة، واستخراج شهادة منشأ، و طلب إعفاء مجركي، مراجعة وزارة املالية،  
مراجعة وزارة البيئة واملياه والزراعة، و مديرايت الزراعة، و استخراج رخص  
الثروة احليوانية،   السمكية، و قطاع شؤون  الثروة  بئر، و قطاع شؤون  حفر 

والتنمية االجتماعية، مراجعة وزارة الشؤون البلدية    مراجعة وزارة املوارد البشرية
و  الصحية،  الشؤون  إدارات  مراجعة  الصحة،  وزارة  مراجعة  والقروية، 
املستشفيات األهلية واحلكومية، و طلب التقارير الطبية واستالمها، مراجعة  

،  وزارة الثقافة، وزارة اإلعالم، مراجعة وزارة الشؤون اإلسالمية الدعوة واإلرشاد
و   املعدنية،  والثروة  والصناعة  الطاقة  وزارة  مراجعة  اإلسكان،  وزارة  مراجعة 
احلج  وزارة  مراجعة  النقل،  وزارة  مراجعة  الصحي،  والصرف  املياه  مصلحة 
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Ministry of Communications and Information 

Technology, the Ministry of Economy and Planning, the 

Ministry of National Guard, the Ministry of Tourism, the 

Ministry of Sports, and their branches and respective 

departments and divisions; 

والعمرة، مراجعة وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، مراجعة وزارة االقتصاد 
ارة السياحة، مراجعة وزارة والتخطيط، مراجعة وزارة احلرس الوطين، مراجعة وز 

 الرايضة وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. 

With regard to (government institutions), contacting 

the Saudi Central Bank (formerly the Saudi Arabian 

Monetary Authority) (SAMA), the Technical and 

Vocational Training Corporation, the Saudi Ports 

Authority, the Saudi Railways Organization, the King 

Fahd Causeway Authority, King Abdulaziz City for 

Science and Technology (KACST), the Grain Silos and 

Flour Mills Organization (currently SAGO), the Public 

Pension Agency (PPA), Saudi Arabian Airlines, the Saline 

Water Conversion Corporation (SWCC), and the General 

Organization for Social Insurance (GOSI), and their 

branches and respective departments and divisions;  

 

مراجعة مؤسسة النقد العريب السعودي،   وفيما خيص ]املؤسسات احلكومية[
العامة   املؤسسة  مراجعة  واملهين،  التقين  للتدريب  العامة  املؤسسة  مراجعة 
للموانئ، مراجعة املؤسسة العامة للخطوط احلديدية، مراجعة املؤسسة العامة  
جلسر امللك فهد، مراجعة مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مراجعة 

العا العامة املؤسسة  املؤسسة  مراجعة  الدقيق،  ومطاحن  الغالل  لصوامع  مة 
للتقاعد، مراجعة املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية، مراجعة  
للتأمينات  العامة  املؤسسة  مراجعة  املاحلة،  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة 

 االجتماعية، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

With regard to (government agencies), contacting the 

Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), the 

Control and Investigation Board, the Public Prosecution, 

the Capital Market Authority, the Saudi Standards, 

Metrology and Quality Organization (SASO), the Saudi 

Commission for Healthcare Specialties, the Saudi Food 

and Drug Authority (SFDA), the Saudi Commission for 

Tourism and National Heritage (SCTH), the National 

Anti¬Corruption Commission, the Saudi Authority for 

Industrial Cities and Technology Zones, the Royal 

Commission for Jubail and Yanbu, the General Authority 

of Civil Aviation, the High Commission for the 

Development of Arriyadh, the Development Commission 

of Makkah Al Mukarramah and Mashaaer (DCOMM), the 

Madinah Development Authority, the Communications 

and Information Technology Commission (CITC), the 

Zakat, Tax and Customs Authority, the Saudi 

Broadcasting Authority, the General Entertainment 

Authority, and their branches and respective departments 

and divisions; 

 

يئة السعودية للملكية الفكرية،  مراجعة اهل  وفيما خيص ]اهليئات احلكومية[
املالية،   السوق  هيئة  مراجعة  العامة  النيابة  مراجعة  والتحقيق،  الرقابة  هيئة 
اهليئة   مراجعة  واجلودة،  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  اهليئة  مراجعة 
السعودية للتخصصات الصحية، مراجعة اهليئة العامة للغذاء والدواء، مراجعة 

ياحة والرتاث الوطين، مراجعة اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد، اهليئة العامة للس
مراجعة اهليئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مراجعة اهليئة امللكية  
للجبيل وينبع، مراجعة اهليئة العامة للطريان املدين، مراجعة اهليئة العليا لتطوير 

ة واملشاعر املقدسة، مراجعة  مدينة الرايض، مراجعة هيئة تطوير مكة املكرم
هيئة تطوير املدينة املنورة، مراجعة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، مراجعة  
اهليئة العامة للزكاة والدخل، مراجعة هيئة  اإلذاعة والتلفزيون، مراجعة اهليئة 

 العامة للرتفيه، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

With regard to (government presidencies), contacting 

the General Presidency of the Grand Mosque and the 

Prophet's Mosque, the General Presidency of Scholarly 

Research and Ifta, the General Presidency of Meteorology 

and Environment Protection (GPMEP), the General 

Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue 

and Prevention of Vice, and their branches and respective 

departments and divisions; 

مراجعة الرائسة العامة لشؤون املسجد   وفيما خيص ]الرائسات احلكومية[
واإلفت العلمية  للبحوث  العامة  الرائسة  مراجعة  النبوي،  واملسجد  اء، احلرام 

مراجعة الرائسة العامة لألرصاد وَحاية البيئة، مراجعة الرائسة العامة هليئة األمر 
 ابملعروف والنهي عن املنكر، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. 

with regard to the (Real Estate Development Fund 

(REDF)), applying for a loan in the name of the Company; 

receiving all payments in the name of the Company; 

signing the contract with REDF; transferring the loan; 

requesting a loan exemption; requesting for non-

appearance of any financial obligations; refunding an 

amount; cashing checks in the name of the Company; and 

repaying the loan; 

التقدمي على قرض ابسم الشركة،   وفيما خيص ]صندوق التنمية العقارية[ 
استالم مجيع الدفعات ابسم الشركة، توقيع العقد مع الصندوق، نقل القرض، 
التزامات مادية، اسرتجاع   القرض، طلب عدم وجود أي  طلب إعفاء من 

 ة، تسديد القرض. مبلغ، صرف الشيكات ابسم الشرك
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with regard to the (Agricultural Development Fund 

(ADF)), applying for a loan; entering into contracts with 

ADF; providing guarantors and working jointly with them; 

receiving the loan in the name of the Company; waiving 

the loan; requesting a loan exemption; and repaying the 

loan; 

قرض، إبرام العقود مع    علىالتقدمي    وفيما خيص ]صندوق التنمية الزراعية[
الشركة،   القرض ابسم  استالم  معهم،  والتضامن  الكفالء  تقدمي  الصندوق، 

 التنازل عن القرض، طلب اإلعفاء من القرض، تسديد القرض. 

With regard to the (Industrial Development Fund 

(SIDF)), applying for a loan in the name of the Company; 

entering into contracts with SIDF in the name of the 

Company; providing guarantors and working jointly with 

them; signing before the notary in respect of industrial 

mortgage; mortgaging the assets and properties of the 

Company to the SIDF against the loan before the notary; 

receiving the loan in the name of the Company; waiving 

the loan; requesting a loan exemption; requesting for non- 

appearance of any financial obligations; and repaying the 

loan; 

التقدمي على قرض ابسم الشركة،  وفيما خيص ]صندوق التنمية الصناعية[
معهم،   والتضامن  الكفالء  تقدمي  الشركة،  ابسم  الصندوق  مع  العقد  إبرام 
الصناعي، رهن أصول وأعيان   الرهن  العدل فيما خيص  أمام كاتب  التوقيع 

امام كاتب للصندوق  ابسم   الشركة  القرض  استالم  القرض،  مقابل  العدل 
الشركة، التنازل عن القرض، طلب اإلعفاء من القرض، طلب عدم وجود  

 أي التزامات مادية، تسديد القرض. 

 

With regard to the (Human Resources Development 

Fund (HRDF)), applying for a loan; entering into 

contracts with HRDF; receiving the loan in the name of the 

Company; requesting a loan exemption; requesting for 

non- appearance of any financial obligations; and repaying 

the loan; 

التقدمي على قرض، إبرام العقد   وفيما خيص ]صندوق تنمية املوارد البشرية[
لقرض ابسم الشركة، طلب اإلعفاء من القرض، طلب مع الصندوق، استالم ا

 عدم وجود أي التزامات مادية، تسديد القرض. 

with regard to the (Social Development Bank (SDB)), 

applying for a loan; receiving the loan in the name of the 

Company; requesting the absence of any financial 

obligations; requesting a loan exemption; and repaying the 

loan; 

التقدمي على طلب قرض، استالم    التنمية االجتماعية[   ]بنكوفيما خيص  
القرض ابسم الشركة، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، طلب اإلعفاء 

 من القرض، تسديد القرض. 

with regard to (Saudi Customs), applying for and renewing 

customs licenses; transferring and cancelling customs 

licenses and establishing branches therefor; clearing, 

inspecting and checking merchandise; paying 

fees and receiving customs clearances and cards; 

amending and obtaining replacement customs cards in lieu 

of lost ones; and managing and supervising licenses; 

إصدار وجتديد الرتاخيص اجلمركية،   لجمارك[وفيما خيص ]اهليئة العامة ل
واملعاينة   البضائع  ختليص  هلا،  الفروع  وفتح  اجلمركية  الرتاخيص  وإلغاء  نقل 
والكشف، دفع الرسوم واستالم الفسوحات والبطاقات اجلمركية، تعديل أو 
 استخراج بدل املفقود للبطاقات اجلمركية، اإلدارة واإلشراف على الرتاخيص.

with regard to (telecommunications companies), 

contacting all telecommunications companies, issuing 

mobile SIM cards; obtaining replacement mobile SIM 

cards in lieu of damaged and lost ones; waiving and 

cancelling mobile SIM cards; transferring mobile SIM 

cards; requesting installation of landline telephones; 

transferring landline telephones; cancelling and waiving 

landline telephones; and applying for all services provided 

by telecommunications companies; 

 

خيص االتصاالت[  وفيما  االتصاالت،   ]شركات  شركات  مجيع  مراجعة 
استخراج شرائح جواالت، استخراج بدل التالف واملفقود لشرائح اجلواالت 
اجلواالت،  شرائح  نقل  وإلغائها،  اجلواالت  شرائح  عن  التنازل  واستبداهلا، 
الثابتة   اهلواتف  إلغاء  الثابتة،  اهلواتف  نقل  الثابتة،  اهلواتف  أتسيس  طلب 

 ع اخلدمات املقدمة من شركات االتصاالت.والتنازل عنها، طلب مجي

with regard to the (Saudi Electricity Company (SEC)), 

requesting the installation of electricity meters; requesting 

meter transfer; and applying for meter empowerment; 

 

ابء، طلب نقل طلب إدخال عدادات الكهر   وفيما خيص ]شركة الكهرابء[
 عدادات الكهرابء، طلب تقوية عدادات الكهرابء.

with regard to the (National Water Company (NWC)), 

requesting the installation of water meters; requesting 

meter inspection; requesting the waste water bill; and 

objecting to fines; and 

 

الوطنية[وفيما   املياه  ]شركة  طلب    خيص  املياه،  عدادات  إدخال  طلب 
الصحي، االعرتاض على  الصرف  إيصال  العدادات، طلب  الكشف على 

 الغرامات. 
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With regard to the (post), applying for a P.O. Box; 

receiving the P.O. Box key; receiving registered mail; 

obtaining an authorization card for the P.O. Box; renewing 

or cancelling the subscription to the P.O. Box; and 

completing all necessary procedures; and signing the 

required documents. 

 

صندوق الربيد،    استالم مفتاحطلب صندوق بريد،    وفيما خيص ]الربيد[
ستخراج بطاقة تفويض للصندوق، جتديد أو إلغاء  استالم الربيد املسجل، ا

االشرتاك يف الصندوق، وإهناء مجيع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب 
 ذلك.

B. Representing the Company in its relationship 

with labor offices, arbitral tribunals, civil rights 

authorities, police departments, chambers of 

commerce and industry, private bodies, 

companies, banks, commercial banks, all 

government funds and financing institutions of 

all designations and competence, and financial 

institutions of all kinds, as well as other lenders. 

  

عالقتها مع مكاتب العمال وهيئات التحكيم واحلقوق  متثيل الشركة يف   (ب
اخلاصة   واهليئات  التجارية والصناعية  والغرف  الشرطة  وأقسام  املدنية 
ومؤسسات  صناديق  وكافة  التجارية  واملصارف  والبنوك  والشركات 
التمويل احلكومي مبختلف مسمياهتا واختصاصاهتا واملؤسسات املالية 

 قرضني. بكافة أنواعها وغريهم من امل

C. Concluding all contracts and agreements, 

including without limitation, contracts of 

purchase, sale, rental, lease, agencies, franchise, 

financial hedging contracts and other 

documents, contracts, transactions and deals on 

behalf of the Company, and entering into 

tenders on its behalf. 

 

إبرام مجيع العقود واالتفاقيات، مبا يف ذلك دون حصر عقود الشراء   (ت
واالمتيازات   والوكاالت  واالستئجار  واإلجيار  وعقود والقروض  والبيع 

التحوط املايل وغريها من املستندات واملعامالت والصفقات نيابة عن  
 يابة عنها لصاحل الشركة. الشركة والدخول يف املناقصات ن

D. Discharging the Company's debtors from their 

obligations, provided that the minutes of the 

Board meeting and the reasons given for its 

decision observe the following: 

 

ة إبراء مديين الشركة من التزاماهتم، على أن يتضمن حمضر جملس اإلدار  (ث
 وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية: 

1- discharge must be after the lapse of at least one 

(1) year from the establishment of the debt; 
 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدىن.   -1

2- discharge must be for a specified maximum 

amount for each year for each debtor; and 
 أن يكون اإلبراء ملبلغ حمدد كحد أقصى لكل عام للمدين.  -2

3- discharge is a right to be wielded only by the 

Board and shall not be delegated to any person. 

 

  جيوز التفويض فيه. اإلبراء حق جمللس اإلدارة ال -3

C. Preparing the Board's internal regulations. 

 
 وضع الئحة داخلية ألعماله.  (ج

D. Appointing a Board Secretary based on the 

recommendation of the Chairman. 
 تعيني امني سر جمللس اإلدارة بناًء على اقرتاح رئيس جملس اإلدارة.    (ح

E. Approving the internal, financial, administrative 

and technical regulations of the Company, in 

addition to employee policies and regulations. 

والف (خ واإلدارية  واملالية  الداخلية  اللوائح  والسياسات اعتماد  للشركة  نية 
 واللوائح اخلاصة ابلعاملني فيها. 

F. Authorizing the Company's management 

officials to sign on behalf of the Company within 

the limits of its authorities. 

تفويض املسؤولني عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع ابسم الشركة يف  (د
 حدود صالحياته. 

G. Approving the establishment of subsidiaries, 

branches, offices and agencies of the Company, 

holding shares in any of the companies, and 

signing its articles of association, and 

restatements and annexes thereof. 

 

الت للشركة املوافقة على أتسيس شركات اتبعة وفروع ومكاتب وتوكي (ذ
عقود  على  والتوقيع  الشركات  من  أي  يف  واملسامهة  واالشرتاكات 

 أتسيسها وتعديالهتا ومالحقها. 

H. Adopting the Company's business plan, and 

approving its plans, operational budgets, and 

annual capital budgets. 

على خططها   (ر واملوافقة  الشركة  عمل  وميزانيتها  إقرار خطة  التشغيلية 
 الرأمسالية السنوية. 
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C. The Board of Directors may, within the limits of 

its authorities, deputize one or more Directors or 

third parties to sell an asset of the Company, 

subject to the following: 

  

فوض عضواً واحداً ويكون للمجلس أيضاً يف حدود اختصاصه أن ي (ز
أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف مباشرة بيع أصل من أصول الشركة  

 بشرط ان يتحقق مما يلي: 

1- The Board shall specify the justification for such 

action in its resolution; 
 أن حيدد اجمللس يف قرار البيع األسباب واملربرات له. -1

2- The sale shall be roughly comparable to the 

equivalent price; 
 أن يكون البيع مقارابً لثمن املثل.  -2

3- The payment of the price for such transaction shall 

not be deferred except in certain cases and with 

sufficient guarantees; and 

 إال يف احلاالت اليت يقدرها اجمللس وبضماانت  أن يكون البيع حاضراً   -3
 كافية. 

4- Such action shall not cause the Company to 

discontinue some of its activities or incur other 

liabilities. 

يرتتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو حتميلها   أال  -4
 ابلتزامات أخرى.

The Board of Directors may, within the limits of its 

authorities, deputize one or more Directors or third 

parties to carry out a specific functions or multiple 

functions falling within its authorities. 

عضواً واحداً  أو يوكل  ويكون للمجلس أيضاً يف حدود اختصاصه أن يفوض  
أعمال متعددة ر من أعضائه أو من الغري يف مباشرة عمل معني أو  أو أكث

 من ضمن اختصاصات اجمللس وإعطائهم حق تفويض أو توكيل غريهم.

Article 22: Remuneration of Directors  العشرون: مكافأة أعضاء اجمللس الثانية و املادة 

Remuneration of the Board of Directors shall be 

subject to the limits stipulated by the provisions of 

the Companies Law, the regulations thereof and 

Article 47/5 of the Company's Bylaws. The Board's 

report to the Ordinary General Assembly shall 

contain a comprehensive statement of all 

remunerations, allowances and other benefits 

received by the Directors during the financial year. 

Such report shall also include a statement of the 

earnings of the Directors in their capacities as 

employees or executives of the Company and their 

earnings for any technical, administrative or advisory 

work provided for the Company. The report shall also 

include a statement of the number of meetings of the 

Board and the number of meetings attended by each 

Director from the date of the last meeting of the 

Ordinary General Assembly. 

  تكون مكافأة جملس اإلدارة يف حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه 
، وجيب  من هذا النظام  (47/5وما نصت عليه الفقرة اخلامسة من املادة )

أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية على بيان شامل 
لكل ما حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت  
وبدل مصروفات وغري ذلك من املزااي، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه  

 أو ما قبضوه نظري أعمال فنية أو أعضاء اجمللس بوصفهم عاملني أو إداريني
إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات اجمللس وعدد 

 اجللسات اليت حضرها كل عضو من اتريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 

Article 23: Powers of the Chairman, Vice 

Chairman, Managing Director and Secretary 
املنتدب   الثةالثاملادة   والعضو  والنائب  الرئيس  والعشرون: صالحيات 

 وأمني السر

The Board of Directors shall appoint from among its 

members a Chairman and Vice Chairman. The Board 

of Directors may also appoint a Managing Director 

from among its members. A Director may not 

concurrently assume the Chairman's position and any 

other executive position in the Company. 

يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيسا وانئبا للرئيس وجيوز له أن يعني 
عضواً منتدابً، وال جيوز اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب 

 تنفيذي ابلشركة. 
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The Chairman shall have the following authorities: هام التالية: وخيتص رئيس اجمللس ابمل 

1- Representing the Assembly before others and 

acting on its behalf in contacting official and non-

official bodies in the Kingdom and abroad. 

متثيل اجلمعية أمام اآلخرين وينوب عنها يف االتصال ابجلهات   -1
 وخارجها. الرمسية وغري الرمسية يف اململكة 

2- Chairing meetings of the General Assembly and 

the Board of Directors. 
 رائسة جلسات اجلمعية العامة وجلسات جملس اإلدارة. -2

3- Calling meetings of the Ordinary General 

Assembly. 
 دعوة اجلمعية العامة لعقد االجتماع العادي. -3

4- Receiving requests for holding 

Extraordinary General Assembly meetings from the 

Board of Directors and the General Assembly. 

تلقي طلب عقد االجتماعات غري العادية جمللس اإلدارة واجلمعية   -4
 العامة. 

5- Announcing the opening, closure, 

suspension and adjournment of meetings. 
 إعالن افتتاح اجللسات واختتامها ووقفها ورفعها. -5

6- Managing meetings, presenting discussion 

topics for a vote, and declaring closure of the 

discussion. 

وإعالن  -6 للتصويت  البحث  موضوعات  وعرض  اجللسات  إدارة 
 إقفال ابب املناقشة. 

7- Appointing employees, if needed, and 

determining their salaries, subject to the approval of 

the Board of Directors. 

تعيني املوظفني إذا دعت احلاجة وحتديد رواتبهم بعد أخذ موافقة   -7
 جملس اإلدارة.

8- Authorizing the distribution of circulars, 

periodicals, writings and research results according 

to a plan prepared by the Board of Directors. 

اإلذن بتوزيع النشرات والدورايت واملؤلفات ونتائج البحوث وفق   -8
 خطة يعدها جملس اإلدارة. 

9- Signing correspondence exchanged between 

the Assembly and the parties it deals with. 
 املراسالت املتبادلة بني اجلمعية واملتعاملني معها. توقيع  -9

10- Representing the Company in its relations 

with third parties, government and private agencies, 

notaries, labor offices, higher and primary 

committees, the Committee for the Resolution of 

Securities Disputes, commissions for commercial 

papers, civil rights authorities, police departments, 

and chambers of commerce and industry. 

الغري واجلهات احلكومية واخلاصة  -10 الشركة يف عالقتها مع  متثيل 
وجلنة  وأمام كتاابت العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية  

املدنية  التجارية واحلقوق  الفصل يف منازعات األوراق املالية وجلان األوراق 
 وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية.

11- Representing the Company before the 

judiciary, arbitral tribunals, third parties and all other 

judicial committees with regard to filing claims and 

lawsuits; pleading and defending; litigating, 

providing clearances, and conciliating; holding 

others accountable, dividing, and sorting; taking, 

accepting, and rejecting the oath; abandoning 

litigation; accepting, receiving, denying, objecting 

to, and appealing judgments, hearing and responding 

to lawsuits; settling; denying; reconciling; waiving; 

discharging; presenting witnesses and evidence and 

challenging the same; responding, impeaching and 

amending; claiming forgery; rejecting documents, 

seals and signatures; requesting and lifting travel 

bans; requesting foreclosure and enforcement; 

agreeing to make recourse to arbitration; requesting 

arbitration; appointing experts and arbitrators; 

challenging the reports of experts and arbitrators, as 

ميثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري وكافة اللجان  -11
القضائية األخرى وهيئات التحكيم وذلك يف املطالبة وإقامة الدعاوى، املرافعة  
و املدافعة، واملخاصمة واملخالصة واملصاحلة، واحملاسبة والقسمة والفرز وأداء 

ردها   أو  وتوجيهها  وقبوهلا  واستالم    اأطلبهاليمني  وقبول  اخلصومة  وترك 
والرد عليها،  الدعاوى  األحكام ونفيها واالعرتاض عليها واستئنافها، مساع 
اإلقرار، اإلنكار، الصلح، التنازل، اإلبراء، إحضار الشهود والبينات والطعن 
واألختام  اخلطوط  إنكار  ابلتزوير،  الطعن  والتعديل،  واجلرح  اإلجابة  فيها، 

املنع من السفر ورفعه، طلب احلجز والتنفيذ، واملوافقة على   والتواقيع، طلب
بتقارير  الطعن  اخلرباء واحملكمني،  تعيني  التحكيم،  للتحكيم، طلب  اللجوء 
اخلرباء واحملكمني وردهم واستبداهلم، رفع طلب دعوى البطالن، طلب تطبيق  

ومعارضتها من نظام املرافعات الشرعية، املطالبة بتنفيذ األحكام،    230املادة  
وقبض ما حيصل من التنفيذ ابسم الشركة، قبول األحكام ونفيها، االعرتاض  
على األحكام وطلب االستئناف، التماس إعادة النظر، طلب رد االعتبار،  
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well as dismissing and replacing such experts and 

arbitrators; filing a nullity action; requesting the 

implementation of Article 230 of the Law of 

Procedure before Sharia Courts; requesting the 

enforcement of judgments, objecting to such 

judgments, and receiving the proceeds from the 

enforcement of these judgments in the name of the 

Company; accepting, denying, objecting to and 

appealing judgments; seeking reconsideration; 

requesting restitution and pre-emption; concluding 

all necessary measures and attending hearings in all 

cases before all courts; receiving judgment 

instruments; requesting the dismissal of the judge; 

requesting interposition and intervention; waiving all 

rights and lawsuits on behalf of the Company; 

waiving a judgment, in whole or in part, or by way of 

appealing it, lifting interdiction, dropping mortgages 

while sustaining the debt, claiming forgery, recusing 

judges, or appointing and dismissing experts, and 

signing necessary documents before all Sharia 

courts, Administrative Courts (Board of Grievances), 

labor offices; Committees for the Settlement of 

Financial Disputes, Committees for Settlement of 

Banking Disputes, Committees for the Resolution of 

Securities Disputes, Committees for the Settlement 

of Commercial Disputes, Customs and Commercial 

Fraud Committees, the Control and Investigation 

Board, and the Bureau of Investigation and Public 

Prosecution; and contacting all relevant authorities 

and completing all necessary procedures and signing 

all required documents; the Board has the right to 

delegate all or some of the above powers to third 

parties, which may also delegate these powers to 

others, or dismiss others. 

 

طلب الشفعة، إهناء ما يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى مجيع 
القاضي، طلب  تنحي  طلب  األحكام،  استالم صكوك  اإلدخال    احملاكم، 

والتداخل، والتنازل عن كافة احلقوق والقضااي عن الشركة، التنازل عن احلكم 
أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع احلجر أو ترك    -كلياً أو جزئيا  –

الرهن مع بقاء الدين أو االدعاء ابلتزوير أو رد القاضي أو اختيار اخلبري أو 
الشرعية، لدى احملاكم اإلدارية )ديوان   رده والتوقيع على ما يلزم، لدى احملاكم

املظامل(، لدى اللجان الطبية الشرعية، لدى اللجان العمالية، لدى جلان فض  
املنازعات املالية وجلان تسوية املنازعات املصرفية، لدى مكاتب الفصل يف  
اللجان  لدى  التجارية،  املنازعات  وجلان حسم  التجارية  األوراق  منازعات 

وجلا هيئة اجلمركية  لدى  والتحقيق،  الرقابة  هيئة  لدى  التجاري،  الغش  ن 
مجيع   وإهناء  العالقة  ذات  اجلهات  مجيع  ومراجعة  العام  واالدعاء  التحقيق 
اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله تفويض الصالحيات للغري 
كما له حق توكيل الغري وللغري حق توكيل الغري وعزله يف كل أو بعض ما 

 أعاله. ذكر

The Managing Director may act as the Board's agent 

in implementing Board resolutions and managing the 

affairs of the Company. The Chairman may delegate 

all or some of the powers provided thereto in Article 

23 of the Company's Bylaws to the Managing 

Director to run the Company's business, except for 

the power pertaining to representation before judicial 

authorities and bodies. 

 

تنفيذ   يف  اإلدارة  جملس  عن  وكيالً  يكون  أبن  املنتدب  العضو  كما خيتص 
منح كامل   اإلدارة  جملس  لرئيس  وجيوز  الشركة  شؤون  وتصريف  قراراته 

املادة   يف  له  املمنوحة  بعضها  أو  والعشرون(الصالحيات  هذا   )الثالثة  من 
ابلتمثيل أما ، ماعدا ما خيتص  النظام للعضو املنتدب لتسيري أعمال الشركة

 اجلهات واهليئات القضائية. 

Pursuant to a Board Resolution, the Board may, at its 

discretion, determine special remuneration given to 

the Chairman and the Managing Director. 

 

لتقديره وبقرار يصدر عنه املكافآت اخلاصة اليت    وحيدد جملس اإلدارة وفقاً 
 حيصل عليها رئيس اجمللس والعضو املنتدب.

The Board shall appoint a Secretary, whether from 

among the Directors or otherwise. The Secretary 

shall carry out the following duties: 

ويعني جملس اإلدارة أمني سر خيتاره من بني أعضائه أو من غريهم وخيتص 
 ابآليت: 
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1. Preparing the agenda of the Board and General 

Assembly. 
 إعداد جدول أعمال جملس اإلدارة واجلمعية العمومية.  -1

2. Coordinating with Executive Management 

with regard to adding topics that the 

Executive Management or Chairman believe 

should be added to the agenda of any 

meeting of the Board or General Assembly. 

ترى  -2 اليت  املوضوعات  إضافة  يف  التنفيذية  اإلدارة  مع  التنسيق 
اإلدارة التنفيذية او يرى رئيس جملس اإلدارة اضافتها لبنود جدول أي من  

 اجتماعات اجمللس او اجلمعية العامة. 

3. Preparing invitations and adopting the 

necessary procedures relating to meetings of 

the General Assembly and the Board, and 

drafting the meeting minutes and recording 

and saving them in the relevant records. 

إعداد الدعوة واختاذ االجراءات الالزمة الجتماع اجلمعية العامة  -3
وحترير احملاضر اخلاصة هبا وتسجيلها وحفظها يف السجالت  وجملس اإلدارة  
 املعدة لذلك. 

4. Receiving the Board's messages and 

submitting them to the Board or the 

Chairman, as the case may be. 

رئيس   -4 او  اجمللس  على  وعرضها  ابجمللس  اخلاصة  الرسائل  تلقي 
 اجمللس حبسب احلال.

5. Following-up on Board resolutions. 5- .متابعة قرارات جملس اإلدارة 

6. Organizing clerical work, records and 

document keeping. 
 تنظيم األعمال الكتابية والسجالت وحفظ املستندات.  -6

7. Submitting reports to the Board for 

consideration. 
 لبحثها. رفع التقارير جمللس اإلدارة  -7

8. Circulating the resolutions that the Board 

decides to circulate and publish. 
 تعميم القرارات اليت يرى جملس اإلدارة تعميمها ونشرها.  -8

9. Presenting membership applications to the 

Board. 
 عرض طلبات العضوية على جملس اإلدارة. -9

10. Preparing the annual report and submitting it 

to the Board preliminary to presentation to 

the General Assembly 

إعداد التقرير السنوي ورفعه إىل جملس اإلدارة متهيداً لعرضه على   -10
  .اجلمعية العامة 

The term of office of the Chairman, the CEO and the 

Secretary, if the Secretary is a Director, shall not 

exceed their respective terms of service as Director. 

They may be re-elected and the Board may at any 

time dismiss any of them without prejudice to their 

right to compensation if the dismissal was for 

illegitimate reasons or at an inappropriate time. 

 

رئيس اجمللس والرئيس التنفيذي وامني السر عضو جملس خدمة  وال تزيد مدة   
اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم يف اجمللس، وجيوز اعادة انتخاهبم وللمجلس  

و أاي منهم دون اخالل حبق من عزل يف التعويض إذا أيف أي وقت ان يعزهلم  
 مناسب. غري وقع العزل لسبب غري مشروع او يف وقت 

Article 24: Board Meetings  والعشرون: اجتماعات اجمللس الرابعة املادة 
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The Board of Directors shall meet at least four (4) 

times a year, at the invitation of the Chairman. The 

invitation shall include the agenda. The Chairman 

shall call the Board to meet whenever requested by 

two Directors. Board meetings shall be held at the 

head office of the Company or any other place as 

determined by the Chairman. The Board may invite 

anyone it deems fit to attend its meetings to provide 

their input and experience, without having the right 

to vote. Board meetings may be held and Directors 

may participate in its deliberations and vote on its 

resolutions by means of modern technology, subject 

to the relevant regulations. 

 

من رئيسه،   مرات على األقل يف السنة بناًء على دعوة  4جيتمع جملس االدارة  
اجمللس  الرئيس دعوة  األعمال، وعلى  الدعوة مشتملة على جدول  وتكون 
لالجتماع اذا طلب ذلك اثنان من األعضاء، وتعقد اجتماعات اجمللس يف 
مركز الشركة او يف أي مكان اخر يعينه رئيس اجمللس، وللمجلس ان يدعو  

ان يكون هلم    حلضور جلساته من يرى االستعانة مبعلوماهتم او خربهتم دون
يف  اجمللس  عضو  واشرتاك  اجمللس  اجتماعات  عقد  وجيوز  التصويت،  حق 
مداوالته والتصويت على قراراته بواسطة وسائل التقنية احلديثة، مع مراعاة  
الضوابط املنضمة لذلك، وجمللس اإلدارة أن يصدر قرارات ابلتمرير يف األمور 

لب أحدهم كتابًة عقد اجتماع  العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقني مامل يط
اجمللس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على اجمللس يف أول اجتماع اتٍل 

 ه. ل

  
Article 25: Quorum of Board Meetings  والعشرون: نصاب اجتماع اجمللس اخلامسةاملادة 

A Board meeting shall be quorate only if attended by 

at least five (5) Directors. A Director may authorize 

another Director to attend the Board meeting, in 

accordance with the following controls: 

 

إذا حضره   إال  اجمللس صحيحاً  اجتماع  يكون  األقل  (  5)ال  أعضاء على 
األعضا ابأل من  غريه  عنه  ينيب  أن  اإلدارة  جملس  لعضو  وجيوز  يف صالة  ء 

   :حضور اجتماعات اجمللس طبقاً للضوابط اآلتية

1. a Director may not represent more than one 

Director in the same meeting; 

ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد يف   .1
 . حضور ذات االجتماع

2. the proxy shall be made in writing; and 2.  اإلانبة اثبتة ابلكتابة. أن تكون 

3. the deputy may not vote on resolutions on which 

the principal is prohibited from voting by law 

ال جيوز للنائب، فيما يتعلق بصوت املنيب التصويت على القرارات  .3
 اليت حيظر النظام على املنيب التصويت بشأهنا.  

A Director may attend Board meetings by means of 

modern technology (such as telephone or video 

calling). 

وجيوز لعضو جملس اإلدارة حضور اجتماعات اجمللس عن طريق وسائل التقنية 
 احلديثة )اهلاتف أو االتصال املرئي(.  

The Board's resolutions shall be adopted with the 

approval of the majority of the Directors present. In 

the event of a tie, the chairman shall have the casting 

vote. 

وتصدر قرارات اجمللس أبغلبية آراء األعضاء احلاضرين أو املمثلني فيه، وعند 
 . تساوي اآلراء يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة(

  
  
  

Article 26: Deliberations of the Board   والعشرون: مداوالت اجمللس  السادسةاملادة 
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Deliberations and resolutions of the Board shall be 

recorded in minutes to be signed by the Chairman, 

the Directors present and the Secretary. Such minutes 

shall be entered in a special register signed by the 

Chairman and the Secretary. 

 

تثبت مداوالت جملس اإلدارة وقراراته يف حماضر يوقعها رئيس اجمللس وأعضاء 
جملس اإلدارة احلاضرون وأمني السر وتدون هذه احملاضر يف سجل خاص  

 يوقعه رئيس جملس اإلدارة وأمني السر. 

Part Five: Shareholders' Assembly Meetings مجعيات املسامهني امسالباب اخل : 

Article 27: Attendance of Assemblies  والعشرون: حضور اجلمعيات السابعةاملادة 

Subscribers, regardless of the number of shares held, 

shall have the right to attend the Conversion 

Assembly, and each Shareholder shall have the right 

to attend General Assembly meetings. They may also 

authorize a third party, who is not a Director or 

employee of the Company, to attend the General 

Assembly on their behalf. 

 

اجلمع حضور  أسهمه حق  عدد  أايا كان  مكتتب  ولكل التحولية ية  لكل   ،
مساهم حق حضور اجلمعيات العامة للمسامهني، وله يف ذلك أن يوكل عنه 
الشركة يف حضور  عاملي  أو  اإلدارة  جملس  أعضاء  غري  من  آخر  شخصاً 

 اجلمعية العامة. 

Article 28: Conversion Assembly  التحولية والعشرون: اجلمعية  الثامنةاملادة 

The Founders shall invite subscribers to a 

Conversion Assembly within forty-five (45) days 

from the date of the Ministry's resolution authorizing 

the conversion. The meeting shall be valid if attended 

by a number of subscribers representing at least half 

of the capital. If such quorum is not reached, then a 

second meeting shall be held one hour after the end 

of the period specified for the first meeting, provided 

that the invitation to the first meeting so stipulates. 

 

 خالل مخسة وأربعني  حتوليةمجيع املكتتبني إىل عقد مجعية    املسامهون يدعو  
لصحة   الشركة ويشرتط  بتحولمن اتريخ قرار الوزارة ابلرتخيص    يوماً   (45)

االجتماع حضور عدد من املكتتبني ميثل نصف رأس املال على األقل. فإذا  
النصاب هذا  يتوافر  املدة  ،  مل  انتهاء  من  ساعة  بعد  الثاين  االجتماع  يعقد 

 احملددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك.

In all cases, the second meeting shall be valid 

regardless of the number of Subscribers represented 

therein. 

 

املكتتبني  ويف مجيع األحوال، يكون االجتماع الثاين صحيحاً أايا كان عدد  
 املمثلني فيه. 

Article 29: Powers of the Conversion Assembly  التحولية اجلمعية  توالعشرون: اختصاصا التاسعةاملادة 

The Conversion Assembly shall have the powers set 

out in Article ( 63 )of the Companies Law. 

 

اجلمعية   نظام   التحوليةختتص  من  والستون(  )الثالثة  ابملادة  الواردة  ابألمور 
 الشركات. 
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Article 30: Powers of the Ordinary General 

Assembly 
 : اختصاصات اجلمعية العامة العادية الثالثوناملادة 

Except for matters reserved for the Extraordinary 

General Assembly, the Ordinary General Assembly 

shall be competent to deal with all Company matters. 

The Ordinary General Assembly shall be convened 

at least once a year, within the six (6) months 

following the end of the Company's financial year. 

Additional Ordinary General Assembly meetings 

may be convened whenever needed. 

 

فيما عدا األمور اليت ختتص هبا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص اجلمعية 
العامة العادية جبميع األمور املتعلقة ابلشركة، وتنعقد مرة على األقل يف السنة  

عيات خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية للشركة، وجيوز دعوة مج
 عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك. 

Article 31: Powers of the Extraordinary Assembly  الثالثون: اختصاصات اجلمعية العامة غري العادية احلادية و املادة 

The Extraordinary Assembly shall be competent to 

amend the Company's Bylaws, except for those items 

whose amendment is prohibited under the law. The 

Extraordinary General Assembly may pass 

resolutions on matters falling within the competence 

of the Ordinary General Assembly, under the same 

rules and conditions applicable thereto. 

ابستثناء  األساس  الشركة  نظام  بتعديل  العادية  غري  العامة  اجلمعية  ختتص 
مور احملظور عليها تعديلها نظاماً. وهلا أن تصدر قرارات يف األمور الداخلة األ

العامة   اجلمعية  اختصاصات  يف  واألوضاع  أصاًل  ابلشروط  وذلك  العادية 
 نفسها املقررة للجمعية العامة العادية. 

Article 32: Convening General Assemblies  والثالثون: دعوة اجلمعيات  الثانيةاملادة 

Public or private shareholder assemblies shall be 

convened at the invitation of the Board. The Board 

shall convene a General Assembly, if requested to do 

so by the Auditor, the Audit Committee, or a number 

of shareholders representing at least five percent 

(5%) of the Company's capital. The Auditor may call 

for a meeting of the General Assembly if the Board 

fails to do so within 30 days from the date of the 

Auditor's request. 

 

تنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة للمسامهني بدعوة من جملس اإلدارة، وعلى  
ة أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع  جملس اإلدار 

( من رأس املال %5احلساابت أو جلنة املراجعة أو عدد من املسامهني ميثل )
على األقل. وجيوز ملراجع احلساابت دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس  

 ع احلساابت.يوماً من اتريخ طلب مراج  (30)  بدعوة اجلمعية خالل ثالثني

The invitation to the General Assembly must be 

published in a daily newspaper distributed at the 

Company's head office at least twenty-one (21) days 

prior to the date set for the meeting. However, it is 

also sufficient to send the invitation to all 

Shareholders by registered letter by the designated 

date. A copy of the invitation and agenda are to be 

sent to the competent authority within the period 

specified for publication. 

 

يف مركز الشركة وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع  
على األقل.  يوماً    (21بواحد وعشرين )الرئيس قبل امليعاد احملدد لالنعقاد  

ومع ذلك جيوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور إىل مجيع املسامهني 
اجلهات خبطاابت مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل  

 شر.، وذلك خالل املدة احملددة للناملختصة
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Article 33: Record of Attendance at General 

Assemblies 
 والثالثون: سجل حضور اجلمعيات  الثالثةاملادة 

Shareholders who wish to attend public and private 

assemblies shall register their names at the 

Company's head office before the time set for the 

meeting. 

 

يسجل املسامهون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العامة أو اخلاصة أمسائهم  
 يف مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت احملدد النعقاد اجلمعية. 

Article 34: Quorum of the Ordinary General 

Assemblies 
 والثالثون: نصاب اجتماع اجلمعية العامة العادية  الرابعةاملادة 

Meetings of the Ordinary General Assembly shall 

only be valid if attended by Shareholders 

representing at least 50% of the Company's capital. 

If such quorum is not met at the first meeting, a 

second meeting shall be convened one hour after the 

end of the period set for the first meeting, provided 

that the invitation to the first meeting mentions the 

possibility of holding a second meeting. If the first 

invitation does not include the possibility of holding 

this meeting, an invitation to a second meeting to be 

held within the thirty days following the previous 

meeting shall be sent. This invitation shall be sent in 

the manner set out in Article 32 of the Company's 

Bylaws. 

الع العامة  اجلمعية  اجتماع  انعقاد  يكون  حضره  ال  إذا  إال  صحيحاً  ادية 
، وإذا مل يتوفر النصاب الالزم  املال على األقلمسامهون ميثلون نصف رأس  

بعد ساعة من وجهت الدعوة إىل اجتماع اثن يعقد    ،لعقد هذا االجتماع
انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد  

اإلعالن  يفيد  ما  األول  االجتماع  االجتماع  إمكانية عقد هذا  يف  و،    عن 
وّجهت الدعوة   االجتماعهذا  حال مل تتضمن الدعوة األوىل إمكانية عقد  

التالية لالجتماع السابق، وتنشر  إىل اجتماع اثٍن يعقد خالل الثالثني يوماً 
الثالثون( من هذا  الثانية و هذه الدعوة ابلطريقة املنصوص عليها يف املادة )

 النظام. 

In any case, the second meeting shall be deemed 

valid irrespective of the number of shares represented 

therein. 

األسهم  عدد  أايً كان  صحيحاً  الثاين  االجتماع  يكون  األحوال  مجيع  ويف 
 املمثلة فيه. 

Article 35: Quorum of the Extraordinary General 

Assemblies 
 والثالثون: نصاب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية  اخلامسةاملادة 

Meetings of the Extraordinary General Assembly 

shall only be valid if attended by Shareholders 

representing at least 50% of the Company's capital. 

If such quorum is not met at the first meeting, a 

second meeting shall be convened one hour after the 

end of the period set for the first meeting, provided 

that the invitation to the first meeting mentions the 

possibility of holding a second meeting. If the first 

invitation does not include the possibility of 

holding this meeting, an invitation to a second 

meeting to be held within the thirty days following 

the previous meeting shall be sent. This invitation 

shall be sent in the manner set out in Article (32) of 

the Company's Bylaws. 

العادية صحيحاً إال إذا حضره غري  ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة  
، وإذا مل يتوفر النصاب الالزم  املال على األقلمسامهون ميثلون نصف رأس  

بعد ساعة من وجهت الدعوة إىل اجتماع اثن يعقد    ،لعقد هذا االجتماع
تماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد  انتهاء املدة احملددة النعقاد االج

االجتماع إمكانية عقد هذا  يفيد اإلعالن عن  ما  األول  يف  و،    االجتماع 
وّجهت الدعوة   االجتماعهذا  حال مل تتضمن الدعوة األوىل إمكانية عقد  

التالية لالجتماع السابق، وتنشر  إىل اجتماع اثٍن يعقد خالل الثالثني يوماً 
الثالثون( من هذا  الثانية و قة املنصوص عليها يف املادة )هذه الدعوة ابلطري 

 النظام. 
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In all cases, the second meeting shall be deemed valid 

if attended by Shareholders representing at least 25% 

of the Company's share capital. 

إذا   صحيحاً  الثاين  االجتماع  يكون  األحوال  مجيع  من ويف  عدد  حضره 
 املسامهني ميثل ربع رأس املال على األقل. 

If the required quorum is not met in the second 

meeting, an invitation to a third meeting shall be sent 

in accordance with Article 32 of the Company's 

Bylaws. The third meeting shall be deemed valid 

irrespective of the number of shares represented 

therein, upon the approval of the competent 

authority. 

وإذا مل يتوفر النصاب الالزم يف االجتماع الثاين وجهت دعوة اىل اجتماع 
الثالثون( الثانية و اثلث ينعقد ابألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة )

ن االجتماع الثالث صحيحاً أاي كان عدد األسهم املمثلة  من هذا النظام ويكو 
 فيه بعد موافقة اجلهة املختصة. 

Article 36: Voting at Assemblies  والثالثون: التصويت يف اجلمعيات  السادسةاملادة 

Each subscriber shall have a vote for every share 

represented thereby in the Conversion Assembly, and 

each Shareholder shall have a vote for every share 

represented thereby in General Assemblies. 

Cumulative voting shall be used to elect the Board of 

Directors. 

 

ولكل مساهم    حوليةلكل مكتتب صوت عن كل سهم ميثله يف اجلمعية الت
التصويت ميثله  سهم  صوت عن كل   استخدام  العامة وجيب  اجلمعيات  يف 

 الرتاكمي يف انتخاب جملس اإلدارة.

Article 37: Assembly Resolutions  والثالثون: قرارات اجلمعيات السابعةاملادة 

Resolutions of the Conversion Assembly shall be 

adopted by an absolute majority of the shares 

represented at the meeting. Resolutions of the 

Extraordinary General Assembly shall be adopted by 

a majority vote of two-thirds (2/3) of the Shares 

represented at the meeting. However, if the resolution 

to be adopted is related to the increase or decrease of 

the share capital, extension of the Company's term, 

dissolution of the Company prior to the expiry of the 

term specified under the Bylaws or merger of the 

Company with another company, then such 

resolution shall be valid only if adopted by a majority 

vote of three-quarters (3/4) of the Shares represented 

at the meeting. The meetings of the General 

Assembly may be held and the members may 

participate in its deliberations and vote on its 

provisions and decisions by means of modern 

technology and according to the controls set by the 

competent authorities. 

 

يف  املمثلة  لألسهم  املطلقة  ابألغلبية  العادية  العامة  اجلمعية  قرارات  تصدر 
االجتماع، كما تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية أبغلبية ثلثي األسهم 

بزايدة رأس املال أو ختفيضه أو املمثلة يف االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً 
إبطالة مدة الشركة أو حبلها قبل انقضاء املدة احملددة يف نظامها األساس أو 
ابندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحاً إال إذا صدر أبغلبية ثالثة 

كما جيوز عقد اجتماعات اجلمعية العامة  ،  أرابع األسهم املمثلة يف االجتماع
م يف مداوالهتا والتصويت على بنودها وقراراهتا بواسطة  للمسامهني واشرتاكه

 . وسائل التقنية احلديثة وحبسب الضوابط اليت تضعها اجلهات املختصة

Article 38: Assembly Deliberations  املناقشة يف اجلمعيات  والثالثون: الثامنةاملادة 
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Each Shareholder shall have the right to discuss the 

subjects listed in the Assembly's agenda and to direct 

questions with respect thereto to the Directors and the 

Auditor. The Directors or the Auditor shall answer 

the Shareholders' questions in a manner that is not 

prejudicial to the Company's interest. If a 

Shareholder deems the answer to a question 

unsatisfactory, then such Shareholder may refer the 

issue to the Assembly and its decision in this regard 

shall be conclusive. 

املوض مناقشة  حق  مساهم  اجلمعية لكل  أعمال  جدول  يف  املدرجة  وعات 
وتوجيه األسئلة يف شأهنا إىل أعضاء جملس اإلدارة ومراجع احلساابت. وجييب  
ال   الذي  ابلقدر  املسامهني  أسئلة  عن  احلساابت  مراجع  أو  اإلدارة  جملس 
الرد على سؤاله غري   املساهم أن  الشركة للضرر. وإذا رأى  يعرض مصلحة 

 ة، وكان قرارها يف هذا الشأن انفذاً. مقنع، احتكم إىل اجلمعي

Article 39: Chairmanship of Assembly Meetings 

and Preparation of Meeting Minutes 
 والثالثون: رائسة اجلمعيات وإعداد احملاضر  التاسعةاملادة 

Meetings of the General Assembly of Shareholders 

shall be presided over by the Chairman or the Vice 

Chairman, in the Chairman's absence, or a Director 

appointed by the board, in the event of the absence of 

the Chairman and the Vice Chairman. 

يرأس اجتماعات اجلمعيات العامة للمسامهني رئيس جملس اإلدارة أو انئبه  
س اإلدارة من بني أعضائه لذلك يف حال غياب عند غيابه أو من ينتدبه جمل
 رئيس جملس اإلدارة وانئبه. 

Minutes shall be drawn up for the meeting which 

shall include the numbers of the Shareholders present 

in person or represented by proxy, the number of 

Shares held by each, the number of votes attached to 

such Shares, the resolutions adopted at the meeting, 

the number of votes assenting or dissenting with such 

resolutions and a comprehensive summary of the 

discussions that took place during the meeting. Such 

minutes shall be regularly recorded after each 

meeting in a special register and shall be signed by 

the Chairman, the Secretary and the canvasser. 

من عدد املسامهني احلاضرين أو املمثلني  وحيرر ابجتماع اجلمعية حمضر يتض
وعدد األسهم اليت يف حيازهتم ابألصالة أو الوكالة وعدد األصوات املقررة هلا  
والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها وخالصة  
منتظمة   بصفة  احملاضر  وتدون  االجتماع.  يف  دارت  اليت  للمناقشات  وافية 

اع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية وأمني سرها وجامع  عقب كل اجتم
 األصوات.

Part Six: Audi Committee س: جلنة املراجعة سادالباب ال 

Article 40: Committee Formation  تشكيل اللجنة  :األربعوناملادة 

An Audit Committee shall be formed by the 

resolution of the Ordinary General Assembly. Such 

Committee shall be composed of three to five 

members, other than the Executive Members of the 

Board of Directors, whether from among 

shareholders or others. Such resolution shall 

determine the tasks and controls of the Committee 

and remunerations of its members. If the position of 

one of the members of the audit committee becomes 

vacant, the Board of Directors may appoint a 

temporary member in the vacant position, provided 

that he is one of those who have experience and 

competency to fill the membership. The Ministry as 

well as the Capital Market Authority must be 

تتشكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة مكونه من ثالثة اىل  
 مخسة أعضاء من غري أعضاء جملس االدارة التنفيذيني سواء من املسامهني أو 
غريهم. وحيدد يف القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، 
واذا شغر مركز احد أعضاء جلنة املراجعة كان جمللس اإلدارة ان يعني عضواً 
مؤقتاً يف املركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة والكفاية لشغل 

هيئة   وكذلك  الوزارة  بذلك  تبلغ  ان  وجيب  املالية خالل العضوية،  السوق 
مخسة اايم عمل من اتريخ التعيني، وان يعرض التعيني على اجلمعية العامة  

 العادية يف اول اجتماع هلا ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه. 
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informed of that action within five working days as 

from the date of appointment, and the appointment is 

presented to the Ordinary General Assembly in its 

first meeting. The new member completes the term 

of his predecessor. 

Article 41: Quorum of the Audit Committee 

Meetings 
 األربعون: نصاب اجتماع اللجنة احلادية و  املادة

Meetings of the Audit committee shall be valid if 

attended by majority of its members. Resolutions 

shall be adopted by a majority vote of the members 

present. In the event of a tie, the head of the 

committee shall have the casting vote. 

 

ة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراهتا  يشرتط لصحة اجتماع جلنة املراجع
الذي  اجلانب  يرجح  األصوات  تساوي  وعند  احلاضرين،  أصوات  أبغلبية 

 صوت معه رئيس اللجنة. 

Article 42: Competences of the Audit Committee  اختصاصات اللجنة  :واألربعون الثانيةاملادة 

The Audit Committee shall oversee the affairs of the 

Company. For such purpose, the Committee has the 

right to review all Company records and documents 

and request any explanations or statements from the 

board of Directors or the Executive Management. 

The Committee may request that the Board call for a 

meeting of the General Assembly if the Board 

obstructs its course of work or the Company suffers 

serious damage or losses. 

 

الشركة، وهلا يف سبيل ذلك حق   املراجعة ابملراقبة على أعمال  ختتص جلنة 
سجالهتا وواثئقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس االطالع على  

دعوة   اإلدارة  جملس  من  تطلب  أن  هلا  وجيوز  التنفيذية،  اإلدارة  أو  اإلدارة 
اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق جملس اإلدارة عملها أو تعرضت  

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. 

Article 43: Audit Committee Reports  واألربعون: تقارير اللجنة  الثالثةاملادة 

The Audit Committee shall review and express its 
opinion, if any, on the Company's financial 
statements and the reports and notes provided by the 
Auditor. It shall also prepare a report on its opinion 
with respect to the sufficiency of the Company's 
internal control system, along with other activities 
within its competence. The Board shall deposit 
enough copies of this report at the Company's head 
office at least 21 days prior to the date of the General 
Assembly meeting, to be provided to Shareholders 
who wish to have a copy of said report. The report 
shall be read out at the meeting. 

 

على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات اليت  
يقدمها مراجع احلساابت، وإبداء مرئياهتا حياهلا إن وجدت، وعليها كذلك 
إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة 

صاصها. وعلى جملس  وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل يف نطاق اخت 
قبل  الرئيس  الشركة  مركز  التقرير يف  هذا  من  نسخاً كافية  يودع  أن  اإلدارة 

على األقل لتزويد   ( يوماً 21بواحد وعشرين )موعد انعقاد اجلمعية العامة  
 كل من رغب من املسامهني بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد اجلمعية. 

Part Seven: Auditor مراجع احلساابت عب الباب السا : 

Article 44: Appointment of the Auditor  واألربعون: تعيني مراجع احلساابت الرابعةاملادة 
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The Company shall have one or more auditors, 
selected from the auditors licensed to practice in the 
Kingdom. The Ordinary General Assembly shall 
appoint the auditor annually and determine its 
remuneration and the duration of its work. The 
Ordinary General Assembly may change this auditor 
at any time without prejudice to its right to 
compensation if such change was for an illegitimate 
reason or at an inappropriate time. 

 

مراجعي   بني  من  أكثر(  )أو  حساابت  مراجع  للشركة  يكون  أن  جيب 
احلساابت املرخص هلم ابلعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية سنوايً، 
وحتدد مكافأته ومدة عمله، وجيوز للجمعية أيضاً يف كل وقت تغيريه مع عدم  

لتغيري يف وقت غري مناسب أو لسبب  اإلخالل حبقه يف التعويض إذا وقع ا
 غري مشروع. 

Article 45: Powers of the Auditor  واألربعون: صالحيات مراجع احلساابت اخلامسةاملادة 

The auditor shall, at all times, have access to the 
Company's books, records and any other documents. 
It may also request information and clarification, as 
it deems necessary, to verify the Company's assets, 
liabilities and other matters within the scope of its 
activities. The Chairman of the Board shall enable the 
auditor to perform its duties. If the auditor encounters 
difficulties in this regard, it shall document this in a 
report to be submitted to the Board. If the Board does 
not facilitate the work of the auditor, the latter shall 
call a meeting of the Ordinary General Assembly to 
consider the matter. 
 

أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالهتا    ملراجع احلساابت يف
يرى  اليت  واإليضاحات  البياانت  طلب  أيضاً  وله  الواثئق،  من  ذلك  وغري 
ضرورة احلصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماهتا وغري ذلك  
أداء   من  أن ميكنه  اإلدارة  رئيس جملس  وعلى  عمله.  نطاق  يدخل يف  مما 

مراجع احلساابت صعوبة يف هذا الشأن أثبت ذلك يف  واجبه، وإذا صادف  
تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة. فإذا مل ييسر اجمللس عمل مراجع احلساابت،  
وجب عليه أن يطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر 

 يف األمر.

  

  

Part Eight: Company’s Accounts and Dividends 

Distribution 
 : حساابت الشركة وتوزيع األرابحثامنالباب ال 

Article 46: Financial Year  واألربعون: السنة املالية  السادسةاملادة 

The Company's financial year shall begin on January 
1 and end on December 31 of each year. 

 

ميالدايً تبدأ يف اول شهر يناير تكون السنة املالية للشركة اثين عشرا شهراً 
 كل سنة.  من وتنتهي يف هناية شهر ديسمرب

Article 47: Financial Documents  واألربعون: الواثئق املالية  السابعةاملادة 

1. At the end of each financial year, the Board 

shall prepare the Company's financial 

statements and a report of its activities and 

financial position for such financial year, 

including the proposed method of 

distributing the net profits. The Board of 

Directors shall put these documents at the 

disposal of the auditor at least forty-five (45) 

جيب على جملس اإلدارة يف هناية كل سنة مالية للشركة أن يعد   -1
القوائم املالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها املايل عن السنة  
لتوزيع   املقرتحة  الطريقة  التقرير  هذا  ويضّمن  املنقضية،  املالية 

الو  هذه  اجمللس  ويضع  مراجع  األرابح.  تصرف  حتت  اثئق 
خبمسة  العامة  اجلمعية  النعقاد  احملدد  املوعد  قبل  احلساابت 

 يوماً على األقل.  (45) وأربعني
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days prior to the date specified for the 

General Assembly. 

2. The Chairman, CEO, and CFO shall sign the 
documents referred to in paragraph (1) of this 
Article. A copy thereof shall be deposited at 
the Company's head office at the disposal of 
Shareholders at least twenty-one (21) days 
before the date set for the General Assembly. 

التنفيذي  -2 ورئيسها  الشركة  إدارة  جملس  رئيس  يوقع  أن  جيب 
( من هذه املادة،  1ومديرها املايل الواثئق املشار إليها يف الفقرة )

ركز الشركة الرئيس حتت تصرف املسامهني وتودع نسخ منها يف م 
(  21بواحد وعشرين )قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة  

 على األقل. يوماً 

3. The Chairman shall provide the Shareholders 
with the Company's financial statements, the 
Board Report and the auditor's Report, 
unless they are published in a daily 
newspaper distributed at the Company's head 
office. Further, the Chairman shall also send 
a copy of these documents to the competent 
authorities at least fifteen (15) days before 
the date set for the General Assembly. 

ا -3 جملس  رئيس  املالية  على  ابلقوائم  املسامهني  يزود  أن  إلدارة 
للشركة، وتقرير جملس اإلدارة، وتقرير مراجع احلساابت، ما مل 
تنشر يف جريدة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً  

، وذلك  اجلهات املختصة أن يرسل صورة من هذه الواثئق إىل  
يوماً على   (15)  قبل اتريخ انعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر

 األقل.

Article 48: Distribution of Dividends  ربعون: توزيع األرابح واأل الثامنةاملادة 

The Company's annual net profits shall be distributed 
as follows: 
 

 توزع أرابح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآليت: 

1. Ten percent (10%) of the net profits shall be 
set aside to form a statutory reserve. This 
may be discontinued by the Ordinary 
General Assembly when the statutory 
reserve totals 30% of the Company's capital. 

( من صايف األرابح لتكوين االحتياطي النظامي  %10جينب ) -1
ية العامة العادية وقف هذا التجنيب للشركة وجيوز أن تقرر اجلمع

 .( من رأس املال%30مىت بلغ االحتياطي املذكور )

2. The Ordinary General Assembly may, at the 
request of the Board of Directors, set aside 
5% of the net profits to form an additional 
reserve to be allocated towards the purposes 
determined by the Assembly. 

جيوز للجمعية العامة العادية بناء على إقرتاح جملس اإلدارة أن   -2
( إتفاقي %5جتنب  إحتياطي  لتكوين  األرابح  صايف  من   )

 خيصص لألغراض اليت حتددها اجلمعية العامة. 

3. The Ordinary General Assembly may resolve 
to form other reserves to the extent they 
serve the Company's interests, or to ensure 
the distribution of fixed dividends - so far as 
possible - to the Shareholders. The Ordinary 
General Assembly may also deduct amounts 
from the net profit to  establish social 
institutions for the Company's employees. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى،  جيوز   -3
وذلك ابلقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرابح  

لك أن تقتطع  كذ   العامة العاديةعلى املسامهني. وللجمعية    اثبتة
لعاملي  اجتماعية  مؤسسات  إلنشاء  مبالغ  األرابح  صايف  من 

 . الشركة

4. Out of the balance of the net profits, 
Shareholders shall receive a payment of no 
less than 10% of the Company's paid-up 
capital. 

نسبة   -4 املسامهني  على  ذلك  بعد  الباقي  من  عن  يوزع  تقل  ال 
 مال الشركة املدفوع.  من رأس%( 10)

5. Subject to the provisions set forth in Article 22 
of the Company's Bylaws and Article 76 of 
the Companies Law, the balance shall be 

ن( من هذا  و العشر الثانية و مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة ) -5
خيصص    ،من نظام الشركات  (السادسة والسبعني)النظام، واملادة  
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allocated as remuneration for the Board of 
Directors, and such remuneration shall be 
proportionate to the number of sessions 
attended by each Board member. 

اإلدارة جملس  ملكافآة  هذه  الباقي  استحقاق  يكون  أن  على   ،
 ا العضو. املكافأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضره

6. The Company may distribute interim 
dividends to its shareholders on a semi-
annual or quarterly basis based on a Board of 
Directors  resolution if the Company's 
financial position so permits and liquidity is 
available, according to the procedures and 
controls set by the competent authority and 
based on a mandate issued by the General 
Assembly of the Board of Directors to 
distribute interim dividends 

أساس  -6 على  مسامهيها  على  مرحلية  أرابح  توزيع  للشركة  جيوز 
اإلدارة إذا كان املركز  نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من جملس  

للضوابط   وفقاً  السيولة  وتوفر  بذلك  يسمح  للشركة  املايل 
وذلك بناء على تفويض  واإلجراءات اليت حتددها اجلهة املختصة

صادر من قبل اجلمعية العامة العادية جمللس اإلدارة بتوزيع أرابح  
 مرحلية. 

Article 49: Entitlement of Dividends  واألربعون: استحقاق األرابح التاسعةاملادة 

Shareholders are entitled to their share of dividends 
under a resolution of the General Assembly issued in 
this regard. The resolution shall specify the date of 
entitlement and the date of distribution. Dividends 
shall be paid to the owners of shares recorded in the 
Shareholder Register at the end of the day on the 
entitlement date. Dividends set for distribution to 
Shareholders shall be paid at the location, on the 
dates and through the mechanisms specified by the 
Board of Directors, in accordance with the 
instructions issued by the competent authority. 
 

يستحق املساهم حصته يف األرابح وفقاً لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا  
الشأن ويبني القرار اتريخ االستحقاق واتريخ التوزيع وتكون أحقية األرابح  

سجال يف  املسجلني  األسهم  احملدد  ملالكي  اليوم  هناية  يف  املسامهني  ت 
، وتدفع األرابح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد لالستحقاق

اجلهة   تصدرها  اليت  للتعليمات  وفقاً  اإلدارة  جملس  حيددها  اليت  واالليات 
 املختصة. 

Article 50: Company Losses  خسائر الشركة اخلمسوناملادة : 

1. If, at any time during the financial year, the 

Company's losses total half of its paid-up 

capital, then any Company official or the 

Auditor, upon becoming aware of such 

losses, must inform the Chairman of the 

Board od Directors. The Chairman shall 

immediately inform the Directors, who, 

within fifteen (15) days of being informed 

thereof, shall call for an Extraordinary 

General Assembly meeting to be held within 

forty-five (45) days of the date they were 

informed of the losses, to consider whether 

to increase or decrease the Company's 

capital, in accordance with the provisions of 

the Companies Law, in order to render losses 

equal to less than half of the paid-up capital, 

or dissolve the Company prior to the end of 

its term, as defined in the Companies Law. 

إذا بلغت خسائر شركة املسامهة نصف رأس املال املدفوع، يف  -1
أي وقت خالل السنة املالية، وجب على أي مسؤول يف الشركة 
أو مراجع احلساابت فور علمه بذلك إبالغ رئيس جملس اإلدارة،  
بذلك،  فوراً  اجمللس  أعضاء  إبالغ  اإلدارة  جملس  رئيس  وعلى 

من علمه   (15)وعلى جملس اإلدارة خالل مخسة عشر   يوماً 
بذلك دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل مخسة  

يوماً من اتريخ علمه ابخلسائر؛ لتقرر إما زايدة   (45)  وأربعني
رأس مال الشركة أو ختفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك  
إىل احلد الذي تنخفض معه نسبة اخلسائر إىل ما دون نصف 

املدفوع، املال  الشركة قبل األجل احملدد يف    رأس  نظام أو حل 
 . الشركات

2. The Company shall be deemed dissolved 

under the Companies Law if its General 

Assembly does not convene within the 

ام الشركات إذا مل جتتمع اجلمعية  وتعد الشركة منقضية بقوة نظ -2
( من هذه املادة، أو إذا  1العامة خالل املدة احملددة يف الفقرة )
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period specified in Paragraph (1) above, or if 

it does convene but fails to reach a resolution 

in that regard, or if it resolves to increase the 

capital as per the conditions set forth above 

but the capital increase is not subscribed to 

in full within ninety (90) days of the 

Assembly's resolution to increase the capital. 

إذا قررت   اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف املوضوع، أو 
يتم  ومل  املادة  هذه  يف  املقررة  األوضاع  وفق  املال  رأس  زايدة 

صدور   االكتتاب يف كل زايدة رأس املال خالل تسعني يوماً من
 قرار اجلمعية ابلزايدة.

Part Nine: Disputes  املنازعات تاسعالباب ال : 

Article 51: Liability Action  اخلمسون: دعوى املسؤولية احلادية و املادة 

Each Shareholder has the right to file a liability 

action, vested in the Company, against the Board of 

Director members  if an error made thereby caused 

said shareholder to sustain damages. Such liability 

action may only be filed by the shareholder if the 

Company's right to file such action remains valid. 

The Shareholder shall notify the Company of its 

intention to file such action. 

 

لكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء جملس 
اإلدارة إذا كان من شأن اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق ضرر خاص به. وال 
جيوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق الشركة يف رفعها ال يزال 

 ع الدعوى.قائماً. وجيب على املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رف

Part Ten: Liquidation and Dissolution of the 

Company 
 : حل الشركة وتصفيتها عاشرالباب ال

Article 52: Winding-up of the Company 

Company expiration 

 واخلمسون: انقضاء الشركة الثانيةاملادة 

The Company, upon its dissolution, shall enter a 

liquidation phase during which it shall retain its legal 

personality to the extent necessary for the liquidation. 

The Extraordinary General Assembly shall issue a 

resolution for the voluntary liquidation of the 

Company, which must include the appointment of a 

liquidator and specify its powers, fees, any 

restrictions on its powers and the period required for 

the liquidation process. The period of a voluntary 

liquidation process shall not exceed five years (5) and 

may not be further extended without a judicial order. 

The authority of the Board of directors shall cease 

upon the dissolution of the Company; however, the 

Board of Directors shall remain responsible for the 

management of the Company and shall be deemed as 

liquidators towards third parties, until a liquidator is 

appointed. Shareholders' Assemblies shall continue 

throughout the duration of the liquidation process, 

but their role shall be limited to exercising those 

التصفية وحتتفظ ابلشخصية االعتبارية   انقضائها دور  الشركة مبجرد  تدخل 
ابلقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من اجلمعية العامة غري 
العادية وجيب أن يشتمل قرار التصفية على تعيني املصفي وحتديد سلطاته 

ال  أالالزمة للتصفية وجيب    وأتعابه والقيود املفروضة على سلطاته واملدة الزمنية
سنوات وال جيوز متديدها ألكثر   (5)  تتجاوز مدة التصفية االختيارية مخس

من ذلك إال أبمر قضائي وتنتهي سلطة جملس إدارة الشركة حبلها ومع ذلك 
الغري يف حكم   إىل  ابلنسبة  ويعدون  الشركة  إدارة  على  قائمني  يظل هؤالء 

املصفي وتبق يعني  أن  إىل  مدة املصفني  قائمة خالل  املسامهني  ى مجعيات 
مع   تتعارض  ال  اليت  اختصاصاهتا  ممارسة  على  دورها  ويقتصر  التصفية 

 اختصاصات املصفي. 
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competencies that do not conflict with those of the 

liquidator. 

 

Part Eleven: Final Provisions أحكام ختامية ادي عشرالباب احل : 

Article 53:  واخلمسون الثالثةاملادة : 

The Companies Law and the regulations thereof shall 

be applicable to all other matters not specifically 

provided for herein. 

 يطبق نظام الشركات ولوائحه يف كل ما مل يرد به نص يف هذا النظام. 

Article 54:  واخلمسون الرابعةاملادة : 

 This Article of Association shall be filed and 

published, in accordance with the Companies Law 

and its Regulations. 

 يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه. 

 



 

 
 

 

 لشركة العربية خلدمات االنرتنت واالتصاالت ل النظام األساس 

 ( مدرجةمسامهة سعودية شركة  )

 الشركة   حتولالباب األول: 

 حولالـت املادة األوىل: 

ولوائحه الشركة العربية  هـ  28/01/1437( واتريخ  3حتول طبقاً هلذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/
هـ من  30/05/1417واتريخ    1010183482خلدمات االنرتنت واالتصاالت، املقيدة ابلسجل التجاري مبدينة الرايض برقم  
 شركة مسامهة سعودية مقفلة إىل شركة مسامهة سعودية مدرجة، وفقاً ملا يلي: 

 املادة الثانية: اسم الشركة 

 . مدرجة  سعودية  شركة مسامهة -  " دمات االنرتنت واالتصاالتالشركة العربية خل"اسم الشركة هو  

 : أغراض الشركة املادة الثالثة

 تقوم الشركة مبزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

 املعلومات واالتصاالت.  -1
 . األخرىأنشطة اخلدمات  -2
   .متديد أسالك االتصاالت -3
 متديد شبكات االنرتنت ومتديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت.   -4
   . تركيب وصيانة األجهزة األمنية -5
 . تقدمي خدمات االستشارات اإلدارية العليا -6
 التشييد.   -7
 معاهد تدريب عليا.  -8
 معاهد تدريب إداري.  -9

 معاهد تدريب.  -10
 مراكز تدريب.  -11
 خدمات استشارات تدريبية.  -12
 ألجهزة األمنية. البيع ابجلملة ل  -13
 البيع ابلتجزئة لألجهزة األمنية.  -14
 نشاط الصناعات التحويلية   -15

 نشاط االنشطة املهنية والعلمية والتقنية.  -16
 جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات احملركات والدراجات النارية.  -17
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 املستمرة. تركيب أنظمة الرصد واملراقبة البيئية املستمرة وغري  -18
 صيانة وتشغيل أنظمة الرصد واملراقبة البيئية املستمرة وغري املستمرة. -19
 إختبار وقياس املؤشرات البيئية وتشغيل خمتربات للهواء.  -20
 استشارات بيئية.  -21
 البيع ابجلملة ألنظمة الرصد واملراقبة البيئية ويشمل االسترياد.  -22

 األنظمة املتبعة وبعد احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املختصة إن وجدت. ومتارس الشركة أنشطتها وفق 

 املادة الرابعة: املشاركة والتملك يف الشركات

جيوز للشركة إنشاء شركات مبفردها ذات مسؤولية حمدودة أو مسامهة مقفلة وفقاً لنظام الشركات، كما جيوز هلا أن متتلك األسهم  
شركات آخرى قائمة أو تندمج معها، وهلا حق االشرتاك مع غريها يف أتسيس الشركات املسامهة أو ذات املسؤولية  واحلصص يف  

احملدودة أو أي كياانت آخرى سواء داخل اململكة أو خارجها وذلك بعد إستيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا  
األسهم أو احلصص على أال يشمل ذلك الوساطة يف تداوهلا، كما جيوز للشركة أن  الشأن، كما جيوز للشركة أن تتصرف يف هذه  

تكون هلا مصلحة أو تشرتك أبي وجه من الوجوه مع األفراد أو الشركات أو اهليئات اليت تداول أعمااًل شبيهة أبعماهلا واليت تعاوهنا  
 على حتقيق أغراضها. 

 املادة اخلامسة: املركز الرئيس للشركة 

 من، وجيوز أن ينشأ هلا فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة أو خارجها بقرار  الرايض ملركز الرئيس للشركة يف مدينة  يقع ا
 . دارةاإل جملس

 املادة السادسة: مدة الشركة 

، وجيوز دائماً إطالة هذه املدة  كشركة مسامهة  تبدأ من اتريخ قيدها ابلسجل التجاري  سنة ميالدية   (99)  تسعة وتسعي   مدة الشركة 
 .جلها بسنة واحدة على األقلأانتهاء  بقرار تصدره اجلمعية العامة غري العادية قبل

 سهم الباب الثاين: رأس املال واأل

 املادة السابعة: رأس املال 

الشركة   مال  رأس  مل مببلغ  حدد  ومائتي  إىل1.200.000.000)  يونمليار  مقسم  سعودي  رايل  وعشرون  (    مليون   مائة 
 . ية عين عادية ومجيعها أسهم  ة سعودي ترايال عشر  ( 10مسي متساوية القيمة، قيمة كل منها )ا ( سهم 120.000.000)

 املادة الثامنة: االكتتاب يف األسهم

البالغة  سامهون املاكتتب   وقيمتها    مدفوعة ابلكامل، ( سهم120.000.000)  مليون   وعشرونمائة    يف كامل أسهم رأس املال 
ويقر الشركاء مبسؤوليتهم التضامنية يف أمواهلم اخلاصة جتاه    رايل سعودي  مليار ومائتي مليون (  1.200.000.000اإلمجالية )

سعودي قبل التحول، اما الزايدة يف  ( مائة مليون رايل  100،000،000)بكامل رأس مال الشركة البالغ    مت الوفاء  الغري أبنه قد
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( ومقدارها  املال  مبلغ  1،100،000،000رأس  حتويل  طريق  عن  هبا كاملة  الوفاء  فتم  سعودي  رايل  مليون  ومائة  مليار   )
( مليار ومائة مليون رايل سعودي من حساب األرابح املبقاة إىل حساب رأس املال وذلك وفقاً لشهادة  1،100،000،000)

 . م 30/9/2020هـ املوافق13/2/1442الصادرة بتاريخ  )شركة إرنست ويونغ وشركاهم حماسبون قانونيون(   تمراقب احلسااب 

 ستوفاة القيمة امل : بيع األسهم غري التاسعةاملادة  

  دارةختلف عن الوفاء يف ميعاد االستحقاق، جاز جمللس اإل   إذايلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك، و  (1
بعد إبالغه خبطاب مسجل بيع السهم يف املزاد العلين أو سوق األوراق املالية حبسب األحوال وفقاً للضوابط اليت حتددها  

 اجلهة املختصة. 

مل تكف حصيلة البيع للوفاء    إذا. و تستويف الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي إىل صاحب السهم (2
 هبذه املبالغ، جاز للشركة أن تستويف الباقي من مجيع أموال املساهم. 

مع ذلك جيوز للمساهم املتخلف عن الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه مضافاً إليها املصروفات اليت أنفقتها  و  (3
 الشركة يف هذا الشأن. 

ع وفقاً ألحكام هذه املادة، وتعطي املشرتي سهماً جديداً حيمل رقم السهم امللغى، وتؤشر يف  وتلغي الشركة السهم املبي (4
 بوقوع البيع مع بيان اسم املالك اجلديد.  سهمسجل األ

 سهم : إصدار األالعاشرة املادة  

امسية وال جيوز أن تصدر أبقل من قيمتها االمسية، وإمنا جيوز أن تصدر أبعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة األخرية    سهمتكون األ
  يضاف فرق القيمة يف بند مستقل ضمن حقوق املسامهي. وال جيوز توزيعها كأرابح على املسامهي. والسهم غري قابل للتجزئة يف 

أشخاص متعددون وجب عليهم أن خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال احلقوق املتعلقة به،  ملك السهم    إذامواجهة الشركة، ف
 ويكون هؤالء األشخاص مسؤولي ابلتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم. 

 شهادات األسهم: احلادية عشراملادة  

يها من رئيس جملس إدارة الشركة أو من يفوضه من  تصدر الشركة شهادات األسهم حبيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعها عل
أعضاء جملس اإلدارة وختتم خبتم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم واتريخ القرار الوزاري الصادر ابلرتخيص بتحول الشركة  

ركة إبختصار ومركزها الرئيسي  ورقم واتريخ القرار الوزاري إبعالن حتول الشركة وقيمة السهم األمسية، واملبلغ املدفوع منها وغرض الش
 ومدهتا وجيوز أن يكون لألسهم كوبوانت ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم املرفقة به.  

 شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارهتاهنا:   :عشر  الثانيةاملادة  

وال يكون لألسهم اليت تشرتيها    ،املختصةضوابط اليت تضعها اجلهة  لل   ترهتنها وفقاً   أوشركة أن تشرتي أسهمها  لوز لجي (1
   .الشركة اصوات يف مجعيات املسامهي
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  الصادرة عن للضوابط    فقاً و برانمج أسهم املوظفي و من  ضختصيصها ملوظفيها    لغرض أسهمها  اء  شركة القيام بشر لجيوز ل (2
ضوابط اليت تضعها اجلهة  لل  وفقاً و عدة مراحل  أاخلزينة على مرحلة واحدة  بيع أسهموجيوز أيضا للشركة  .اجلهة املختصة 

 . املختصة

 سهمتداول األ  :عشر  الثالثةاملادة  

 أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لنظام السوق املالية و اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من هيئة السوق املالية. 

 املسامهنيسجل  : عشر الرابعة املادة  

ابلقيد يف سجل املسامهي الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أمساء املسامهي وجنسياهتم  تتداول أسهم الشركة   
بنقل ملكية السهم االمسي يف مواجهة    يعتدوأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم املدفوع منها، ويؤشر يف هذا القيد على السهم وال  

 . إال من اتريخ القيد يف السجل املذكور   الشركة أو الغري

 زايدة رأس املال:  عشر  خامسةاملادة 

، بشرط أن يكون رأس املال قد دفع كاماًل. وال يشرتط أن  ية أن تقرر زايدة رأس مال الشركةللجمعية العامة غري العاد  .1
صدرت مقابل حتويل أدوات    أسهمكان اجلزء غري املدفوع من رأس املال يعود إىل    إذايكون رأس املال قد دفع أبكمله  

 . أسهمومل تنته بعد املدة املقررة لتحويلها إىل  أسهمدين أو صكوك متويلية إىل  

املصدرة عند زايدة رأس املال أو جزءاً منها للعاملي يف   سهمللجمعية العامة غري العادية يف مجيع األحوال أن ختصص األ .2
  سهم لشركة لألالشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال جيوز للمسامهي ممارسة حق األولوية عند إصدار ا

 املخصصة للعاملي. 

للمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية ابملوافقة على زايدة رأس املال األولوية يف االكتتاب   .3
اجلديدة اليت تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء أبولويتهم ابلنشر يف جريدة يومية أو إببالغهم بوساطة    سهمابأل

 املسجل عن قرار زايدة رأس املال وشروط االكتتاب ومدته واتريخ بدايته وانتهائه.  الربيد

حيق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل حبق األولوية للمسامهي يف االكتتاب بزايدة رأس املال مقابل حصص نقدية   .4
 لشركة. أو إعطاء األولوية لغري املسامهي يف احلاالت اليت تراها مناسبة ملصلحة ا

حيق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار اجلمعية العامة ابملوافقة على زايدة رأس   .5
 اجلديدة املرتبطة هبذه احلقوق، وفقاً للضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.  سهماملال إىل آخر يوم لالكتتاب يف األ 

اجلديدة على َحمملمة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما   سهم عاله، توزع األ( أ4مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ) .6
ميلكونه من حقوق أولوية من إمجايل حقوق األولوية الناجتة من زايدة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عليه ما  

حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم،    اجلديدة على َحلة  سهماجلديدة، ويوزع الباقي من األ  سهم طلبوه من األ
بنسبة ما ميلكونه من حقوق أولوية من إمجايل حقوق األولوية الناجتة من زايدة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما حيصلون  
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ية أو ينص  على الغري، ما مل تقرر اجلمعية العامة غري العاد   سهماجلديدة، ويطرح ما تبقى من األ   سهمعليه ما طلبوه من األ
 نظام السوق املالية على غري ذلك. 

 ختفيض رأس املال عشر:  السادسة املادة  

منيت خبسائر. وجيوز يف احلالة األخرية    إذا زاد على حاجة الشركة أو    إذاللجمعية العامة غري العادية أن تقرر ختفيض رأس املال  
ة )الرابعة واخلمسي( من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض  وحدها ختفيض رأس املال إىل ما دون احلد املنصوص عليه يف املاد

إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع احلساابت عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشركة وعن أثر التخفيض يف  
 هذه االلتزامات. 

  ( 60)  كان ختفيض رأس املال نتيجة زايدته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائني إىل إبداء اعرتاضاهتم عليه خالل ستي  إذاو 
فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعرتض أحد الدائني    يقع  يوماً من اتريخ نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املنطقة اليت

كان حااًل أو أن تقدم له ضماانً كافياً للوفاء    إذايف امليعاد املذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه  وقدم إىل الشركة مستنداته  
 . إذا كان آجاًل به 

 السندات والصكوكالباب الثالث:  

 السندات والصكوك )أدوات الدين(: :  عشر السابعة املادة  
مبا ال خيالف أحكام الشريعة    متساوية القيمة وقابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة جيوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك متويلية   .1

 وفقاً ألحكام نظام الشركات.  االسالمية 
ووفقاً لنظام السوق املالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة، إصدار أي    –بقرار من اجلمعية العامة غري العادية   – جيوز للشركة   .2

ت الدين القابلة للتداول سواء ابلعملة السعودية أو غريها، داخل اململكة العربية السعودية او خارجها، كالسندات  نوع من أنواع أدوا
إبصدار أدوات الدين هذه مبا فيها السندات والصكوك، سواء    دارةوجيوز للجمعية العامة غري العادية تفويض جملس اإل   . والصكوك

من    دارةيضعه جملس اإل  أكثرو  أاإلصدارات او من خالل برانمج    من خالل سلسلة من أصدرت تلك األدوات يف الوقت نفسه او  
، وله حق اختاذ  دارةلشروط اليت يقرها جملس اإللو   ألحكام الشريعة االسالمية  ذلك يف األوقات وابملبالغ ووفقاً وقت إىل آخر، وكل  

 زمة يف ذلك. المجيع اإلجراءات ال 
أدوات دين او صكوك متويلية قابلة للتحويل إىل أسهم وذلك بعد صدور قرار من اجلمعية العامة غري  كما جيوز للشركة أن تصدر   .3

العادية حتدد فيه احلد األقصى لعدد األسهم اليت جيوز إصدارها مقابل تلك األدوات او الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات او  
او من خالل برانمج او أكثر إلصدار أدوات دين او صكوك متويلية،  الصكوك يف الوقت نفسه او من خالل سلسلة من اإلصدارات،  

أسهماً جديدة مقابل تلك األدوات او    – دون احلاجة اىل موافقة جديدة من اجلمعية العامة غري العادية    –   دارةويصدر جملس اإل
ألدوات او الصكوك، ويتخذ اجمللس ما يلزم  الصكوك اليت يطلب حاملوها حتويلها، فور انتهاء فرتة طلب التحويل احملددة حلملة تلك ا

إشهار اكتمال إجراءات كل    دارة لتعديل نظام الشركة األساسي فيما يتعلق بعدد األسهم املصدرة ورأس املال، وجيب على جملس اإل
ذلك مبا ال خيالف أحكام الشريعة  ، وكل  ارات اجلمعية العامة غري العاديةالنظام إلشهار قر   هذا  س املال ابلطريقة احملددة يف أ زايدة يف ر 
 اإلسالمية. 

 دارة : جملس اإلرابعال الباب  



 

6 
 
 

 

 الشركة  إدارة :  عشر  الثامنةاملادة  

  ( 3)  ال تزيد عن ثالث اجلمعية العامة العادية للمسامهي ملدة أعضاء تنتخبهم ( 9تسعة )  مؤلف من إدارةالشركة جملس   إدارةيتوىل 
، وسيتم حتديد أعضاء جملس اإلدارة يف اجتماع  سنوات ( 5)ملدة مخس   إدارة أول جملس املسامهون   يعي من ذلك    واستثناءً  ، سنوات 

 اجلمعية التحولية. 
 

 انتهاء عضوية اجمللس : عشر  التاسعةاملادة  

تنتهي عضوية اجمللس ابنتهاء مدته أو ابنتهاء صالحية العضو هلا وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكة، ومع ذلك جيوز  
أو بعضهم وذلك دون إخالل حبق العضو املعزول جتاه الشركة    دارة جملس اإل  أعضاء للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل مجيع 

بشرط أن يكون ذلك  أن يعتزل  دارةغري مناسب ولعضو جملس اإلقع العزل لسبب غري مقبول أو يف وقت  و  إذاابملطالبة ابلتعويض  
 ال كان مسؤواًل قبل الشركة عما يرتتب على االعتزال من أضرار. إيف وقت مناسب و 

 املركز الشاغر يف اجمللس : العشرون املادة  

على أن يكون   ، اجمللس تقدير حبسب  كان للمجلس أن يعي عضواً مؤقتاً يف املركز الشاغر   دارةجملس اإل أعضاء شغر مركز أحد  إذا
أايم عمل من اتريخ التعيي وأن يعرض    (5)  خالل مخسة  اجلهات املختصةممن تتوافر فيهم اخلربة والكفاية وجيب أن تبلغ بذلك  

الشروط الالزمة النعقاد جملس    مل تتوافر   إذا سلفه. و عضو اجلديد مدة  التعيي على اجلمعية العامة العادية يف أول اجتماع هلا ويكمل ال
دعوة   عضاءى بقية األدىن املنصوص عليه يف نظام الشركات أو هذا النظام وجب علبسبب نقص عدد أعضائه عن احلد األ دارةاإل

 . عضاءاأليوماً النتخاب العدد الالزم من (  60)اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستي 

 صالحيات اجمللس العشرون: احلادية و املادة  

العامة، يكون  فيما عدا ما استثين بنص خاص يف نظام الشركات او هذا النظام من اعمال او تصرفات تدخل يف اختصاص اجلمعية  
 : ال للحصر(على سبيل املثال ) ، وللمجلس يف سبيل ذلك الشركة مبا حيقق أغراضها إدارة أوسع السلطات يف   دارةجمللس اإل

متثيل الشركة والتفاوض مع الغري إلبرام الصفقات واالتفاقيات وتوقيع العقود ابسم الشركة، ويتمتع اجمللس بكامل الصالحيات   ( أ
ية داخل  الالزمة إلدارهتا واعتماد ميزانية تنفيذ املشاريع اخلاصة ابلشركة، وله حق التوقيع عن الشركة ومتثيلها أمام اجلهات الرمس

 اململكة أو خارجها. 
التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل، توقيع قرارات الشركاء، تعيي املدراء وعزهلم    وفيما خيص ]أتسيس الشركات[ 

، دخول وخروج شركاء، الدخول يف شركات قائمة، زايدة رأس املال، خفض رأس املال، حتديد رأس املال،  دارةد اإلو وتعديل بن
صص واألسهم ودفع الثمن، بيع احلصص واألسهم واستالم القيمة واألرابح، التنازل عن احلصص واألسهم من رأس  شراء احل

املال، قبول التنازل عن احلصص واألسهم ورأس املال، نقل احلصص واألسهم والسندات، فتح احلساابت لدى البنوك ابسم  
حساابت الشركة للغري،    إدارةى البنوك ابسم الشركة، تفويض صالحية  الشركة، توقيع االتفاقيات مع البنوك، قفل احلساابت لد 

تعديل أغراض الشركة، تعديل بنود عقود التأسيس أو مالحق التعديل، تسجيل الشركة، تسجيل الوكاالت والعالمات التجارية،  
الم األرابح مبوجب شيكات  التنازل عن العالمات التجارية، حضور اجملالس العمومية والتصويت على جدول األعمال، واست
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ابسم الشركة، فتح امللفات للشركة، فتح الفروع للشركة، تصفية الشركة وتعيي مصفي، حتويل الشركة من مسامهة إىل ذات  
مسؤولية حمدودة، حتويل الشركة من ذات مسؤولية حمدودة إىل مسامهة، إلغاء عقود التأسيس ومالحق التعديل، التوقيع على  

فة التجارية  ومالحق التعديل لدى كاتب العدل، استخراج السجالت التجارية وجتديدها للشركة، االشرتاك ابلغر عقود التأسيس  
اجلودة والنوعية واهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة،    إدارة، والتوقيع لدى كافة الغرف التجارية، مراجعة  وجتديده

العقود  فرع الشركة إىل شركة   ركة، حتويلاستخراج الرتاخيص وجتديدها للش  ، دخول املناقصات واستالم االستمارات، توقيع 
 اخلاصة ابلشركة مع الغري، نشر عقد التأسيس ومالحق التعديل وملخصاهتا واألنظمة األساسية يف اجلريدة الرمسية. 

التجارية[  ]السجالت  خيص  السجالت،   إدارة مراجعة    وفيما  جتديد  السجالت،  استخراج  السجالت    السجالت،  نقل 
التجارية، حجز االسم التجاري، فتح االشرتاك لدى الغرفة التجارية، جتديد االشرتاك لدى الغرفة التجارية طلب اخلدمات  

السجالت، اإلشراف على السجالت، تعديل السجالت، إضافة    إدارة،  وإلغائها وإعطاء الصالحيات للغري اإللكرتونية وإدارهتا  
، مراجعة  أعمايل إدارةنشاط، فتح فروع للسجالت، إلغاء السجالت، اعتماد التواقيع لدى الغرفة التجارية والغائها وتعديلها،  

 الدفاع املدين. 
اجعة الشركات واملؤسسات األهلية،  مراجعة اهليئة السعودية للمهندسي، مر   الشركات واملؤسسات األهلية[ ]خيص  وفيما  

 يف خدماهتا وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.   التأمي واالشرتاك مراجعة شركات 
مراجعة مجيع البنوك واملصارف، فتح احلساابت واعتماد التوقيع، السحب من احلساابت،    وفيما خيص]البنوك واملصارف[ 

ساابت ابلعملة األجنبية، ابلعملة احمللية، استخراج بطاقات صراف آيل واستالمها  اإليداع، التحويل من احلساابت،  حتديث احل
واستالم األرقام السرية وإدخاهلا، استخراج البطاقات االئتمانية واستالمها واستالم األرقام السرية هلا، استخراج كشف حساب،  

ستالمها، استالم احلواالت وصرفها، طلب القروض  استخراج دفاتر شيكات واستالمها وحتريرها، إصدار الشيكات املصدقة وا
البنكية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ومناذجها وتعهداهتا وجداول سدادها واستالم القرض والتصرف  

ان  فيه، طلب اإلعفاء من القروض، إعادة جدولة األقساط، طلب اعتماد بنكي، التوقيع على العقود والنماذج، طلب ضم
بنكي والتوقيع واستالم الضمان وتسجيله، تنشيط احلساابت، صرف الشيكات، االعرتاض على الشيكات، استالم الشيكات  
املرجتعة، حتديث البياانت، حترير الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر وغري ذلك من األوراق التجارية وتوقيعها وتظهريها  

نوع من األوراق املالية، إجراء كافة املعامالت املصرفية الالزمة لنشاط الشركة، وتقدمي  وقبضها ابإلضافة إىل حترير وإصدار أي  
الكفاالت لصاحل أي جهة كانت عندما يرى اجمللس وفقاً لتقديره املطلق أن ذلك خيدم الشركة، طلب اخلدمات اإللكرتونية  

 وإدارهتا وإلغائها وإعطاء الصالحيات للغري. 
البيع واإلفراغ للمشرتي واإلقرار ابستالم املبلغ ابسم الشركة، الشراء وقبول اإلفراغ ودفع    ألراضي[وفيما خيص ]العقارات وا

الثمن ابسم الشركة، اهلبة واإلفراغ ابسم الشركة، قبول اهلبة واإلفراغ ابسم الشركة، الرهن، فك الرهن، دمج الصكوك، التجزئة  
التنازل عن النقص يف املساحة، حتويل األراضي الزراعية إىل سكنية او    والفرز، استالم الصكوك، االستعالم عن العقارات، 
، تعديل احلدود واألطوال واملساحة وأرقام  اسم املالك ورقم اهلوية الوطنية  جتارية او صناعية او العكس ابسم الشركة، تعديل 

ع عقود األجرة ابسم الشركة، جتديد عقود  القطع واملخططات والصكوك وتوارخيها وأمساء األحياء، التأجري ابسم الشركة، توقي
 األجرة ابسم الشركة، استالم األجرة بشيك ابسم الشركة. 

فتح احملالت، استخراج رخص، جتديد الرخص، إلغاء الرخص، نقل الرخص، استخراج    وفيما خيص ]األماانت والبلدايت[
ضي، استخراج الكروت الصحية، تغيري ختصيص األراضي  فسوحات البناء والرتميم، استخراج شهادات إمتام البناء، ختطيط األرا

 إىل سكين او جتاري او زراعي او صناعي. 
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استخراج اإلقامات، جتديد اإلقامات، استخراج اإلقامات بدل مفقود أو اتلف، عمل خروج وعودة،    وفيما خيص ]اجلوازات[
تعديل املهن، التسوية والتنازل عن العمال، التبليغ  عمل اخلروج النهائي، نقل الكفاالت، نقل املعلومات وحتديث البياانت،  

عن اهلروب، إلغاء بالغات اهلروب، إلغاء أتشريات اخلروج والعودة، إلغاء أتشريات اخلروج النهائي، استخراج أتشريات سفر  
استخراج كشف بياانت   بدل اتلف أو مفقود، استخراج متديد أتشريات الزايرة، إضافة اتبعي، إهناء إجراءات العمالة املتوفاة، 

شؤون املنافذ، استخراج مشاهد اإلعادة، استخراج    إدارةالرتحيل والوافدين،    إدارةالعمال )برنت(، اسقاط العمالة، مراجعة  
 تصاريح حج. 

، نقل الكفاالت، تعديل املهن، حتديث  ت ابسم الشركة واستالم تعويضاهتا استخراج التأشريا  وفيما خيص ]مكتب العمل[
بياانت العمال، تصفية العمالة وإلغاؤها، التبليغ عن هروب العمالة، استخراج رخص العمل وجتديدها، إهناء إجراءات العمالة  

وحذف  احلاسب اآليل يف القوى العاملة إلسقاط العمالة وإلضافة العمالة، إضافة    إدارة لدى التأمينات االجتماعية، مراجعة  
السعوديي، استالم شهادات السعودة، استخراج كشف بياانت )برنت(، فتح امللفات األساسية والفرعية وجتديدها وإلغاؤها،  

 نقل ملكية املنشآت وتصفيتها وإلغاؤها، مراجعة قسم املكاتب األهلية لالستقدام. 
داد مبالغ التأشريات، تعديل اجلنسيات، استخراج  استخراج التأشريات، إلغاء التأشريات، اسرت   وفيما خيص ]مكتب االستقدام[

أتشريات الزايرات العائلية، استخراج أتشريات استقدام العوائل، تعديل املهن يف التأشريات، متديد أتشريات اخلروج والعودة،  
 متديد أتشريات الزايرة، استخراج كشف بياانت )برنت(. 

 قدام العمالة من اخلارج. است  فيما خيص ]استقدام العمالة مبوجب أتشرية[ و 
مراجعة األمارة وشعبة تنفيذ األحكام احلقوقية، مراكز الشرطة، مراجعة قيادة أمن الطرق،    وفيما خيص ]اجلهات األمنية[ 

العامة للمجاهدين، مراجعة أمن الدولة، مراجعة املديرية العامة ملكافحة املخدرات، مراجعة املديرية العامة للسجون،    دارةاإل
 ة املديرية العامة للدفاع املدين، مراجعة املديرية العامة حلرس احلدود، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. مراجع 

مراجعة الديوان امللكي، مراجعة وزارة العدل، مراجعة وزارة الداخلية، مراجعة وزارة اخلارجية، مراجعة    وفيما خيص ]الوزارات[
  إدارةالوكاالت التجارية، و    إدارةالعالمات التجارية، و    إدارةة، مراجعة وزارة االستثمار، و  وزارة الدفاع، مراجعة وزارة التجار 

استخراج شهادة منشأ، و طلب إعفاء مجركي، مراجعة وزارة املالية،  املهن احلرة، و   إدارةالثمينة، و  اجلودة والنوعية واملعادن  
زراعة، و استخراج رخص حفر بئر، و قطاع شؤون الثروة السمكية، و قطاع  مراجعة وزارة البيئة واملياه والزراعة، و مديرايت ال 

، مراجعة وزارة  وزارة الشؤون البلدية والقروية  شؤون الثروة احليوانية، مراجعة وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، مراجعة
و طلب التقارير الطبية واستالمها، مراجعة وزارة    الصحة، مراجعة إدارات الشؤون الصحية، و املستشفيات األهلية واحلكومية، 

الثقافة، وزارة اإلعالم، مراجعة وزارة الشؤون اإلسالمية الدعوة واإلرشاد، مراجعة وزارة اإلسكان، مراجعة وزارة الطاقة والصناعة  
، مراجعة وزارة االتصاالت  لعمرةلنقل، مراجعة وزارة احلج واوالثروة املعدنية، و مصلحة املياه والصرف الصحي، مراجعة وزارة ا

وتقنية املعلومات، مراجعة وزارة االقتصاد والتخطيط، مراجعة وزارة احلرس الوطين، مراجعة وزارة السياحة، مراجعة وزارة الرايضة  
 وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. 

عة املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين،  مراجعة مؤسسة النقد العريب السعودي، مراج وفيما خيص ]املؤسسات احلكومية[
مراجعة املؤسسة العامة للموانئ، مراجعة املؤسسة العامة للخطوط احلديدية، مراجعة املؤسسة العامة جلسر امللك فهد، مراجعة  

ا مراجعة  الدقيق،  الغالل ومطاحن  لصوامع  العامة  املؤسسة  مراجعة  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  العامة  مدينة  ملؤسسة 
للتقاعد، مراجعة املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية، مراجعة املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة، مراجعة املؤسسة  

 العامة للتأمينات االجتماعية، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. 
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لملكية الفكرية، هيئة الرقابة والتحقيق، مراجعة النيابة العامة مراجعة  مراجعة اهليئة السعودية ل  وفيما خيص ]اهليئات احلكومية[
للمواصفات واملقاييس واجلودة، مراجعة اهليئة السعودية للتخصصات الصحية،   هيئة السوق املالية، مراجعة اهليئة السعودية 

ال للسياحة والرتاث  العامة  اهليئة  للغذاء والدواء، مراجعة  العامة  اهليئة  الفساد،  مراجعة  الوطنية ملكافحة  اهليئة  مراجعة  وطين، 
، مراجعة اهليئة العامة للطريان املدين،  عة اهليئة امللكية للجبيل وينبع مراجعة اهليئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مراج

دسة، مراجعة هيئة تطوير املدينة املنورة،  مراجعة اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض، مراجعة هيئة تطوير مكة املكرمة واملشاعر املق
، مراجعة هيئة  اإلذاعة والتلفزيون، مراجعة اهليئة  جعة اهليئة العامة للزكاة والدخلمراجعة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، مرا

 العامة للرتفيه، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. 
الر   وفيما خيص ]الرائسات احلكومية[ العامة  مراجعة  الرائسة  مراجعة  النبوي،  واملسجد  احلرام  املسجد  لشؤون  العامة  ائسة 

للبحوث العلمية واإلفتاء، مراجعة الرائسة العامة لألرصاد وَحاية البيئة، مراجعة الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن  
 املنكر، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. 

التقدمي على قرض ابسم الشركة، استالم مجيع الدفعات ابسم الشركة، توقيع العقد    لتنمية العقارية[وفيما خيص ]صندوق ا 
مع الصندوق، نقل القرض، طلب إعفاء من القرض، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، اسرتجاع مبلغ، صرف الشيكات  

 ابسم الشركة، تسديد القرض. 
الزراعية[  التنمية  الكفالء والتضامن معهم،    على قدمي  الت   وفيما خيص ]صندوق  تقدمي  الصندوق،  العقود مع  إبرام  قرض، 

 استالم القرض ابسم الشركة، التنازل عن القرض، طلب اإلعفاء من القرض، تسديد القرض. 
التقدمي على قرض ابسم الشركة، إبرام العقد مع الصندوق ابسم الشركة، تقدمي    وفيما خيص ]صندوق التنمية الصناعية[

تضامن معهم، التوقيع أمام كاتب العدل فيما خيص الرهن الصناعي، رهن أصول وأعيان الشركة للصندوق امام  الكفالء وال 
كاتب العدل مقابل القرض، استالم القرض ابسم الشركة، التنازل عن القرض، طلب اإلعفاء من القرض، طلب عدم وجود  

 أي التزامات مادية، تسديد القرض. 
التقدمي على قرض، إبرام العقد مع الصندوق، استالم القرض ابسم الشركة،    وارد البشرية[وفيما خيص ]صندوق تنمية امل

 طلب اإلعفاء من القرض، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، تسديد القرض. 
التقدمي على طلب قرض، استالم القرض ابسم الشركة، طلب عدم وجود أي التزامات    التنمية االجتماعية[  ]بنكوفيما خيص  

 مادية، طلب اإلعفاء من القرض، تسديد القرض. 
إصدار وجتديد الرتاخيص اجلمركية، نقل وإلغاء الرتاخيص اجلمركية وفتح الفروع هلا،    وفيما خيص ]اهليئة العامة للجمارك[

البضائع واملعاينة والكشف، دفع الرسوم واستالم الفسوحات والبطاقات اجلمركية، تعديل أو استخراج بدل ا ملفقود  ختليص 
 واإلشراف على الرتاخيص.  دارةللبطاقات اجلمركية، اإل 

التالف    ]شركات االتصاالت[  وفيما خيص مراجعة مجيع شركات االتصاالت، استخراج شرائح جواالت، استخراج بدل 
نقل شرائح اجلواالت، طلب أتسي التنازل عن شرائح اجلواالت وإلغائها،  اهلواتف  واملفقود لشرائح اجلواالت واستبداهلا،  س 

 الثابتة، نقل اهلواتف الثابتة، إلغاء اهلواتف الثابتة والتنازل عنها، طلب مجيع اخلدمات املقدمة من شركات االتصاالت. 
 طلب إدخال عدادات الكهرابء، طلب نقل عدادات الكهرابء، طلب تقوية عدادات الكهرابء.   وفيما خيص ]شركة الكهرابء[ 

الوطني  املياه  الصرف    ة[وفيما خيص ]شركة  إيصال  العدادات، طلب  على  الكشف  املياه، طلب  عدادات  إدخال  طلب 
 الصحي، االعرتاض على الغرامات. 
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صندوق الربيد، استالم الربيد املسجل، استخراج بطاقة تفويض    استالم مفتاحطلب صندوق بريد،    وفيما خيص ]الربيد[ 
 يع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. للصندوق، جتديد أو إلغاء االشرتاك يف الصندوق، وإهناء مج

التجارية والصناعية   ( ب الشرطة والغرف  املدنية وأقسام  التحكيم واحلقوق  العمال وهيئات  الشركة يف عالقتها مع مكاتب  متثيل 
مسمي مبختلف  احلكومي  التمويل  ومؤسسات  صناديق  وكافة  التجارية  واملصارف  والبنوك  والشركات  اخلاصة  اهتا  واهليئات 

 واختصاصاهتا واملؤسسات املالية بكافة أنواعها وغريهم من املقرضي. 
والقروض  إبرام مجيع العقود واالتفاقيات، مبا يف ذلك دون حصر عقود الشراء والبيع واإلجيار واالستئجار والوكاالت واالمتيازات   ( ج

الشركة والدخول يف املناقصات نيابة عنها لصاحل   وعقود التحوط املايل وغريها من املستندات واملعامالت والصفقات نيابة عن
 الشركة. 

 وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:  دارةإبراء مديين الشركة من التزاماهتم، على أن يتضمن حمضر جملس اإل ( د
 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدىن.   -1
 أن يكون اإلبراء ملبلغ حمدد كحد أقصى لكل عام للمدين.  -2
 ال جيوز التفويض فيه.   دارةاإلبراء حق جمللس اإل -3

 وضع الئحة داخلية ألعماله.  ( ه
 .   دارةبناًء على اقرتاح رئيس جملس اإل دارةتعيي امي سر جمللس اإل  ( و
 اعتماد اللوائح الداخلية واملالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح اخلاصة ابلعاملي فيها.  ( ز
 الشركة بصالحية التوقيع ابسم الشركة يف حدود صالحياته.  إدارةتفويض املسؤولي عن   ( ح
كاتب وتوكيالت للشركة واالشرتاكات واملسامهة يف أي من الشركات والتوقيع على  املوافقة على أتسيس شركات اتبعة وفروع وم ( ط

 عقود أتسيسها وتعديالهتا ومالحقها. 
 إقرار خطة عمل الشركة واملوافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأمسالية السنوية.  ( ي
أعضائه أو من الغري يف مباشرة بيع أصل من  ويكون للمجلس أيضاً يف حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من   ( ك

 أصول الشركة بشرط ان يتحقق مما يلي:  
 أن حيدد اجمللس يف قرار البيع األسباب واملربرات له.  -1
 أن يكون البيع مقارابً لثمن املثل.  -2
 أن يكون البيع حاضراً إال يف احلاالت اليت يقدرها اجمللس وبضماانت كافية.  -3
 يرتتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو حتميلها ابلتزامات أخرى.   أال -4

عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف مباشرة عمل معي  أو يوكل  ويكون للمجلس أيضاً يف حدود اختصاصه أن يفوض  
 وإعطائهم حق تفويض أو توكيل غريهم.  من ضمن اختصاصات اجمللس  أعمال متعددةأو 

 مكافأة أعضاء اجمللس العشرون:  و  الثانيةاملادة  

( من  47/5وما نصت عليه الفقرة اخلامسة من املادة )  يف حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه   دارة تكون مكافأة جملس اإل
إىل اجلمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء جملس    دارة، وجيب أن يشتمل تقرير جملس اإلهذا النظام 

خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغري ذلك من املزااي، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء اجمللس    دارةاإل
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رات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات اجمللس  بوصفهم عاملي أو إداريي أو ما قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشا
 وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو من اتريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 

 صالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمني السر والعشرون:  الثالثةاملادة  

من بي أعضائه رئيسا وانئبا للرئيس وجيوز له أن يعي عضواً منتدابً، وال جيوز اجلمع بي منصب رئيس جملس    دارةيعي جملس اإل
 وأي منصب تنفيذي ابلشركة.  دارةاإل

 وخيتص رئيس اجمللس ابملهام التالية: 
 ملكة وخارجها. متثيل اجلمعية أمام اآلخرين وينوب عنها يف االتصال ابجلهات الرمسية وغري الرمسية يف امل -1
 . دارةرائسة جلسات اجلمعية العامة وجلسات جملس اإل -2
 دعوة اجلمعية العامة لعقد االجتماع العادي.  -3
 واجلمعية العامة.  دارةتلقي طلب عقد االجتماعات غري العادية جمللس اإل -4
 إعالن افتتاح اجللسات واختتامها ووقفها ورفعها.  -5
 اجللسات وعرض موضوعات البحث للتصويت وإعالن إقفال ابب املناقشة.  إدارة -6
 . دارةتعيي املوظفي إذا دعت احلاجة وحتديد رواتبهم بعد أخذ موافقة جملس اإل -7
 . دارةاإلذن بتوزيع النشرات والدورايت واملؤلفات ونتائج البحوث وفق خطة يعدها جملس اإل -8
 ي اجلمعية واملتعاملي معها. توقيع املراسالت املتبادلة ب -9

متثيل الشركة يف عالقتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلاصة وأمام كتاابت العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا   -10
التجارية   واالبتدائية وجلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية وجلان األوراق التجارية واحلقوق املدنية وأقسام الشرطة والغرف

 والصناعية. 
ميثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم وذلك يف املطالبة وإقامة   -11

و  الدعاوى، املرافعة و املدافعة، واملخاصمة واملخالصة واملصاحلة، واحملاسبة والقسمة والفرز وأداء اليمي وقبوهلا وتوجيهها أ
، مساع الدعاوى والرد عليها، اإلقرار،  فيها واالعرتاض عليها واستئنافها ردها أطلبها وترك اخلصومة وقبول واستالم األحكام ون 

اإلنكار، الصلح، التنازل، اإلبراء، إحضار الشهود والبينات والطعن فيها، اإلجابة واجلرح والتعديل، الطعن ابلتزوير، إنكار  
والتو  واألختام  للتحكيم، طلب  اخلطوط  اللجوء  واملوافقة على  والتنفيذ،  احلجز  السفر ورفعه، طلب  من  املنع  اقيع، طلب 

التحكيم، تعيي اخلرباء واحملكمي، الطعن بتقارير اخلرباء واحملكمي وردهم واستبداهلم، رفع طلب دعوى البطالن، طلب  
األحكام، ومعارضتها وقبض ما حيصل من التنفيذ ابسم  من نظام املرافعات الشرعية، املطالبة بتنفيذ    230تطبيق املادة  

الشركة، قبول األحكام ونفيها، االعرتاض على األحكام وطلب االستئناف، التماس إعادة النظر، طلب رد االعتبار، طلب  
تنحي   األحكام، طلب  استالم صكوك  احملاكم،  لدى مجيع  الدعاوى  اجللسات يف مجيع  يلزم حضور  ما  إهناء  الشفعة، 

  - كلياً أو جزئيا  –قاضي، طلب اإلدخال والتداخل، والتنازل عن كافة احلقوق والقضااي عن الشركة، التنازل عن احلكم  ال
أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع احلجر أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو االدعاء ابلتزوير أو رد القاضي أو اختيار  

ى احملاكم الشرعية، لدى احملاكم اإلدارية )ديوان املظامل(، لدى اللجان الطبية الشرعية،  اخلبري أو رده والتوقيع على ما يلزم، لد
لدى اللجان العمالية، لدى جلان فض املنازعات املالية وجلان تسوية املنازعات املصرفية، لدى مكاتب الفصل يف منازعات  

ركية وجلان الغش التجاري، لدى هيئة الرقابة والتحقيق،  األوراق التجارية وجلان حسم املنازعات التجارية، لدى اللجان اجلم 
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لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام ومراجعة مجيع اجلهات ذات العالقة وإهناء مجيع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب  
 عض ما ذكر أعاله. ذلك وله تفويض الصالحيات للغري كما له حق توكيل الغري وللغري حق توكيل الغري وعزله يف كل أو ب 

  دارةيف تنفيذ قراراته وتصريف شؤون الشركة وجيوز لرئيس جملس اإل   دارةكما خيتص العضو املنتدب أبن يكون وكيالً عن جملس اإل
،  عضو املنتدب لتسيري أعمال الشركةمن هذا النظام لل  (والعشرون  الثالثة)منح كامل الصالحيات أو بعضها املمنوحة له يف املادة  
 ماعدا ما خيتص ابلتمثيل أما اجلهات واهليئات القضائية. 

 وفقاً لتقديره وبقرار يصدر عنه املكافآت اخلاصة اليت حيصل عليها رئيس اجمللس والعضو املنتدب.   دارةوحيدد جملس اإل
 أمي سر خيتاره من بي أعضائه أو من غريهم وخيتص ابآليت:   دارةويعي جملس اإل

 واجلمعية العمومية.   دارةجملس اإل إعداد جدول أعمال  -1
لبنود    دارةالتنفيذية او يرى رئيس جملس اإل  دارة التنفيذية يف إضافة املوضوعات اليت ترى اإل  دارةالتنسيق مع اإل -2 اضافتها 

 جدول أي من اجتماعات اجمللس او اجلمعية العامة. 
وحترير احملاضر اخلاصة هبا وتسجيلها وحفظها    دارةامة وجملس اإلإعداد الدعوة واختاذ االجراءات الالزمة الجتماع اجلمعية الع -3

 يف السجالت املعدة لذلك. 
 تلقي الرسائل اخلاصة ابجمللس وعرضها على اجمللس او رئيس اجمللس حبسب احلال.  -4
 . دارةمتابعة قرارات جملس اإل -5
 تنظيم األعمال الكتابية والسجالت وحفظ املستندات.  -5
 لبحثها.  دارةر جمللس اإل رفع التقاري -6
 تعميمها ونشرها.  دارةتعميم القرارات اليت يرى جملس اإل -7
 .دارةعرض طلبات العضوية على جملس اإل -8
   .متهيداً لعرضه على اجلمعية العامة  دارةإعداد التقرير السنوي ورفعه إىل جملس اإل -9
عن مدة عضوية كل منهم يف اجمللس، وجيوز    دارةوامي السر عضو جملس اإلرئيس اجمللس والرئيس التنفيذي  خدمة  وال تزيد مدة   

و أاي منهم دون اخالل حبق من عزل يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غري مشروع  أم وللمجلس يف أي وقت ان يعزهلم  اعادة انتخاهب
 مناسب. غري او يف وقت 

 اجتماعات اجمللس والعشرون:  الرابعة املادة  

مرات على األقل في السنة بناًء على دعوة من رئيسه، وتكون الدعوة مشتملة على    4يجتمع مجلس االدارة  

جدول األعمال، وعلى الرئيس دعوة المجلس لالجتماع اذا طلب ذلك اثنان من األعضاء، وتعقد اجتماعات  

يدعو لحضور جلساته المجلس في مركز الشركة او في أي مكان اخر يعينه رئيس المجلس، وللمجلس ان  

من يرى االستعانة بمعلوماتهم او خبرتهم دون ان يكون لهم حق التصويت، ويجوز عقد اجتماعات المجلس 

واشتراك عضو المجلس في مداوالته والتصويت على قراراته بواسطة وسائل التقنية الحديثة، مع مراعاة 

لتمرير في األمور العاجلة بعرضها على  الضوابط المنضمة لذلك، ولمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات با

األعضاء متفرقين مالم يطلب أحدهم كتابةً عقد اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على  

 ه.المجلس في أول اجتماع تاٍل ل

 
 نصاب اجتماع اجمللس والعشرون:  اخلامسةاملادة  
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أن ينيب عنه غريه من   دارةصالة وجيوز لعضو جملس اإل أعضاء على األقل ابأل( 5)ال يكون اجتماع اجمللس صحيحاً إال إذا حضره 
   :األعضاء يف حضور اجتماعات اجمللس طبقاً للضوابط اآلتية

 . أن ينوب عن أكثر من عضو واحد يف حضور ذات االجتماع  دارةال جيوز لعضو جملس اإل  .1
 أن تكون اإلانبة اثبتة ابلكتابة.  .2
 لق بصوت املنيب التصويت على القرارات اليت حيظر النظام على املنيب التصويت بشأهنا.  ال جيوز للنائب، فيما يتع .3

 وجيوز لعضو جملس اإلدارة حضور اجتماعات اجمللس عن طريق وسائل التقنية احلديثة )اهلاتف أو االتصال املرئي(.  
تساوي اآلراء يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس    وتصدر قرارات اجمللس أبغلبية آراء األعضاء احلاضرين أو املمثلي فيه، وعند

 . اجللسة( 
 
 
 

 مداوالت اجمللس والعشرون:  السادسة املادة  

احلاضرون وأمي السر وتدون هذه احملاضر    دارةوقراراته يف حماضر يوقعها رئيس اجمللس وأعضاء جملس اإل  دارةتثبت مداوالت جملس اإل 
 وأمي السر.  دارةيف سجل خاص يوقعه رئيس جملس اإل

 : مجعيات املسامهنيامس اخلالباب  

 حضور اجلمعياتوالعشرون:  السابعة املادة  

، ولكل مساهم حق حضور اجلمعيات العامة للمسامهي، وله يف  التحوليةه حق حضور اجلمعية  أسهملكل مكتتب أايا كان عدد  
 أو عاملي الشركة يف حضور اجلمعية العامة.  دارةجملس اإل أعضاء ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غري  

 التحولية اجلمعية  والعشرون:   الثامنةاملادة  

  بتحول من اتريخ قرار الوزارة ابلرتخيص    اً يوم  ( 45)  خالل مخسة وأربعي  حتولية ة  مجيع املكتتبي إىل عقد مجعي  املسامهون يدعو  
يعقد  ،  املكتتبي ميثل نصف رأس املال على األقل. فإذا مل يتوافر هذا النصاب لصحة االجتماع حضور عدد من    الشركة ويشرتط 

 املدة احملددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك. االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء 

 ويف مجيع األحوال، يكون االجتماع الثاين صحيحاً أايا كان عدد املكتتبي املمثلي فيه. 

 التحولية اجلمعية   توالعشرون: اختصاصا التاسعةاملادة  

 ابألمور الواردة ابملادة )الثالثة والستون( من نظام الشركات.  التحولية ختتص اجلمعية 

 اختصاصات اجلمعية العامة العادية : الثالثوناملادة  
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رة  فيما عدا األمور اليت ختتص هبا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمور املتعلقة ابلشركة، وتنعقد م
خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية للشركة، وجيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما دعت  على األقل يف السنة  

 احلاجة إىل ذلك. 

 اختصاصات اجلمعية العامة غري العادية الثالثون: احلادية و املادة  

ور عليها تعديلها نظاماً. وهلا أن تصدر قرارات  مور احملظنظام الشركة األساس ابستثناء األ  ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل 
 يف األمور الداخلة أصاًل يف اختصاصات اجلمعية العامة العادية وذلك ابلشروط واألوضاع نفسها املقررة للجمعية العامة العادية. 

 دعوة اجلمعياتوالثالثون:  الثانيةاملادة  

أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد    دارة، وعلى جملس اإل دارةجملس اإلتنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة للمسامهي بدعوة من  
أو عدد من املسامهي ميثل )  إذا املراجعة  املال على األقل. وجيوز ملراجع  %5طلب ذلك مراجع احلساابت أو جلنة  ( من رأس 

 يوماً من اتريخ طلب مراجع احلساابت.  ( 30)  مل يقم اجمللس بدعوة اجلمعية خالل ثالثي إذااحلساابت دعوة اجلمعية لالنعقاد  

  ( 21بواحد وعشرين )وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد احملدد لالنعقاد  
خبطاابت مسجلة. وترسل صورة من    على األقل. ومع ذلك جيوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور إىل مجيع املسامهي يوماً  

 ، وذلك خالل املدة احملددة للنشر. اجلهات املختصة الدعوة وجدول األعمال إىل 

 سجل حضور اجلمعيات والثالثون:  الثالثةاملادة  

احملدد النعقاد  يسجل املسامهون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العامة أو اخلاصة أمسائهم يف مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت  
 اجلمعية. 

 نصاب اجتماع اجلمعية العامة العادية والثالثون:   الرابعة املادة  

مل يتوفر    إذا، و األقل على  املال  نصف رأس  حضره مسامهون ميثلون    إذاال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إال  
بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول  اجتماع اثن يعقد  وجهت الدعوة إىل    ،النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع 

يف حال مل تتضمن الدعوة  و ،    بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع 
ٍن يعقد خالل الثالثي يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه  وّجهت الدعوة إىل اجتماع اث االجتماع هذا  األوىل إمكانية عقد 

 . الثالثون( من هذا النظام و   الثانيةاملادة )ابلطريقة املنصوص عليها يف  الدعوة

 املمثلة فيه.  سهمويف مجيع األحوال يكون االجتماع الثاين صحيحاً أايً كان عدد األ

 اجتماع اجلمعية العامة غري العادية نصاب  والثالثون:  اخلامسةاملادة  

، وإذا مل  املال على األقلالعادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون نصف رأس  غري  ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة  
احملددة النعقاد االجتماع  بعد ساعة من انتهاء املدة  وجهت الدعوة إىل اجتماع اثن يعقد    ،يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع 
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يف حال مل تتضمن  و،    األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع
التالية لالجتماع السابق،    االجتماعهذا  الدعوة األوىل إمكانية عقد   وّجهت الدعوة إىل اجتماع اثٍن يعقد خالل الثالثي يوماً 

 الثالثون( من هذا النظام. الثانية و شر هذه الدعوة ابلطريقة املنصوص عليها يف املادة )وتن

 حضره عدد من املسامهي ميثل ربع رأس املال على األقل.  إذاويف مجيع األحوال يكون االجتماع الثاين صحيحاً  

ينعقد ابألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة  وإذا مل يتوفر النصاب الالزم يف االجتماع الثاين وجهت دعوة اىل اجتماع اثلث  
 الثالثون( من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أاي كان عدد األسهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املختصة. و   الثانية)

 التصويت يف اجلمعيات والثالثون:  السادسة املادة  

يف اجلمعيات العامة وجيب  ميثله  ولكل مساهم صوت عن كل سهم    حولية عن كل سهم ميثله يف اجلمعية الت   لكل مكتتب صوت
 . دارةاستخدام التصويت الرتاكمي يف انتخاب جملس اإل 

 قرارات اجلمعيات والثالثون:   السابعة املادة  

الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات  تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم  

الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس 

المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها 

كما يجوز  ،  فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع  مع شركة أخرى

وقراراتها   بنودها  على  والتصويت  مداوالتها  في  واشتراكهم  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات  عقد 

 . بواسطة وسائل التقنية الحديثة وبحسب الضوابط التي تضعها الجهات المختصة

 املناقشة يف اجلمعيات   والثالثون: ثامنةالاملادة  

ومراجع   دارةجملس اإل  أعضاءلكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية وتوجيه األسئلة يف شأهنا إىل 
رأى    إذاأو مراجع احلساابت عن أسئلة املسامهي ابلقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. و   دارةاحلساابت. وجييب جملس اإل 

 املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع، احتكم إىل اجلمعية، وكان قرارها يف هذا الشأن انفذاً. 

 رائسة اجلمعيات وإعداد احملاضروالثالثون:  التاسعةاملادة  

ه  أعضائمن بي    دارةأو انئبه عند غيابه أو من ينتدبه جملس اإل  دارةعامة للمسامهي رئيس جملس اإل يرأس اجتماعات اجلمعيات ال
 وانئبه.  دارةلذلك يف حال غياب رئيس جملس اإل

اليت يف حيازهتم ابألصالة أو الوكالة وعدد   سهموحيرر ابجتماع اجلمعية حمضر يتضمن عدد املسامهي احلاضرين أو املمثلي وعدد األ
األصوات املقررة هلا والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف  

 االجتماع. وتدون احملاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية وأمي سرها وجامع األصوات. 

 املراجعة س: جلنة  سادالباب ال
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 اللجنة  تشكيل  :األربعوناملادة  

تتشكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة مكونه من ثالثة اىل مخسة أعضاء من غري أعضاء جملس االدارة التنفيذيي  
مركز احد أعضاء جلنة  سواء من املسامهي أو غريهم. وحيدد يف القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واذا شغر  

املراجعة كان جمللس اإلدارة ان يعي عضواً مؤقتاً يف املركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة والكفاية لشغل العضوية،  
عية  وجيب ان تبلغ بذلك الوزارة وكذلك هيئة السوق املالية خالل مخسة اايم عمل من اتريخ التعيي، وان يعرض التعيي على اجلم

 العامة العادية يف اول اجتماع هلا ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه. 

 نصاب اجتماع اللجنة  األربعون: احلادية و   املادة

ها، وتصدر قراراهتا أبغلبية أصوات احلاضرين، وعند تساوي األصوات  أعضائيشرتط لصحة اجتماع جلنة املراجعة حضور أغلبية  
 اللجنة. يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس 

 اختصاصات اللجنة  :واألربعون  الثانيةاملادة  

ختتص جلنة املراجعة ابملراقبة على أعمال الشركة، وهلا يف سبيل ذلك حق االطالع على سجالهتا وواثئقها وطلب أي إيضاح أو  
  إذا ية العامة للشركة لالنعقاد  دعوة اجلمع  دارةالتنفيذية، وجيوز هلا أن تطلب من جملس اإل  دارةأو اإل  دارةجملس اإل   أعضاءبيان من  

 عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.  دارةأعاق جملس اإل 

 : تقارير اللجنة واألربعون  الثالثةاملادة  

للشركة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلساابت، وإبداء مرئياهتا   القوائم املالية  النظر يف  حياهلا إن  على جلنة املراجعة 
وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى  

أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد    دارةتدخل يف نطاق اختصاصها. وعلى جملس اإل 
على األقل لتزويد كل من رغب من املسامهي بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد    ( يوماً 21احد وعشرين )بو اجلمعية العامة  

 اجلمعية. 

 : مراجع احلساابت بعالباب السا

 : تعيني مراجع احلساابت واألربعون  الرابعة املادة  

هلم ابلعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة    جيب أن يكون للشركة مراجع حساابت )أو أكثر( من بي مراجعي احلساابت املرخص 
وقع    إذاالعادية سنوايً، وحتدد مكافأته ومدة عمله، وجيوز للجمعية أيضاً يف كل وقت تغيريه مع عدم اإلخالل حبقه يف التعويض  

 التغيري يف وقت غري مناسب أو لسبب غري مشروع. 

 : صالحيات مراجع احلساابت واألربعون اخلامسةاملادة  

البياانت   طلب  أيضاً  وله  الواثئق،  من  ذلك  وغري  وسجالهتا  الشركة  دفاتر  على  االطالع  حق  وقت  أّي  يف  احلساابت  ملراجع 
واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماهتا وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله. وعلى  
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صادف مراجع احلساابت صعوبة يف هذا الشأن أثبت ذلك يف تقرير يقدم إىل    إذا واجبه، و   أن ميكنه من أداء  دارةرئيس جملس اإل
دعوة اجلمعية العامة العادية    دارةمل ييسر اجمللس عمل مراجع احلساابت، وجب عليه أن يطلب من جملس اإل  إذا. فدارةجملس اإل

 للنظر يف األمر. 

 

 

 : حساابت الشركة وتوزيع األرابح ثامن الالباب  

 : السنة املالية واألربعون  السادسة املادة  

 كل سنة.  ر وتنتهي يف هناية شهر ديسمربمنتكون السنة املالية للشركة اثين عشرا شهراً ميالدايً تبدأ يف اول شهر يناي

 واألربعون: الواثئق املالية  السابعة املادة  

يف هناية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم املالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها املايل عن    دارةجيب على جملس اإل .1
السنة املالية املنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األرابح. ويضع اجمللس هذه الواثئق حتت تصرف مراجع  

 يوماً على األقل.  (45)   لعامة خبمسة وأربعياحلساابت قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية ا

( من هذه املادة،  1الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل الواثئق املشار إليها يف الفقرة )  إدارةجيب أن يوقع رئيس جملس   .2
بواحد وعشرين  وتودع نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املسامهي قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة  

 على األقل.  ( يوماً 21)

، وتقرير مراجع احلساابت، ما مل  دارةامهي ابلقوائم املالية للشركة، وتقرير جملس اإلأن يزود املس  دارةعلى رئيس جملس اإل .3
،  اجلهات املختصة جريدة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الواثئق إىل  تنشر يف  

 . يوماً على األقل  (15)  وذلك قبل اتريخ انعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر 

 : توزيع األرابح ربعون واأل الثامنةاملادة  

 توزع أرابح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآليت: 

( من صايف األرابح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا  %10جينب ) .1
 . ( من رأس املال %30ذكور )التجنيب مىت بلغ االحتياطي امل

( من صايف األرابح لتكوين إحتياطي إتفاقي  %5جيوز للجمعية العامة العادية بناء على إقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب )  .2
 خيصص لألغراض اليت حتددها اجلمعية العامة. 



 

18 
 
 

 

لشركة أو يكفل توزيع  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك ابلقدر الذي حيقق مصلحة اجيوز   .3
ء مؤسسات اجتماعية  كذلك أن تقتطع من صايف األرابح مبالغ إلنشا  العامة العادية على املسامهي. وللجمعية    أرابح اثبتة

 . لعاملي الشركة

 من رأمسال الشركة املدفوع. (  %10ال تقل عن )يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهي نسبة  .4

  ، من نظام الشركات   (السادسة والسبعي )  النظام، واملادة  ن( من هذاو العشر و   الثانية املقررة يف املادة )مع مراعاة األحكام   .5
، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرها  الباقي ملكافآة جملس اإلدارةخيصص  
 العضو. 

ربع سنوي بقرار من جملس اإلدارة إذا كان  جيوز للشركة توزيع أرابح مرحلية على مسامهيها على أساس نصف سنوي أو   .6
وذلك بناء على   املركز املايل للشركة يسمح بذلك وتوفر السيولة وفقاً للضوابط واإلجراءات اليت حتددها اجلهة املختصة

 تفويض صادر من قبل اجلمعية العامة العادية جمللس اإلدارة بتوزيع أرابح مرحلية. 

 اق األرابح : استحقواألربعون التاسعةاملادة  

يستحق املساهم حصته يف األرابح وفقاً لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن ويبي القرار اتريخ االستحقاق واتريخ التوزيع  
وتدفع األرابح املقرر توزيعها  ،  املسجلي يف سجالت املسامهي يف هناية اليوم احملدد لالستحقاق   سهموتكون أحقية األرابح ملالكي األ

 . على املسامهي يف املكان واملواعيد واالليات اليت حيددها جملس اإلدارة وفقاً للتعليمات اليت تصدرها اجلهة املختصة

 : خسائر الشركة اخلمسوناملادة  

بلغت خسائر شركة املسامهة نصف رأس املال املدفوع، يف أي وقت خالل السنة املالية، وجب على أي مسؤول يف    إذا .1
اجمللس   أعضاءإبالغ  دارة، وعلى رئيس جملس اإل دارةالشركة أو مراجع احلساابت فور علمه بذلك إبالغ رئيس جملس اإل

ماً من علمه بذلك دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع  يو (  15)خالل مخسة عشر    دارةفوراً بذلك، وعلى جملس اإل
يوماً من اتريخ علمه ابخلسائر؛ لتقرر إما زايدة رأس مال الشركة أو ختفيضه وفقاً ألحكام    (45)  خالل مخسة وأربعي 

الشركة    حل  نظام الشركات وذلك إىل احلد الذي تنخفض معه نسبة اخلسائر إىل ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو
 . نظام الشركاتقبل األجل احملدد يف 

( من هذه املادة،  1مل جتتمع اجلمعية العامة خالل املدة احملددة يف الفقرة )  إذا وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات   .2
قررت زايدة رأس املال وفق األوضاع املقررة يف هذه املادة ومل    إذااجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف املوضوع، أو    إذاأو  

 يتم االكتتاب يف كل زايدة رأس املال خالل تسعي يوماً من صدور قرار اجلمعية ابلزايدة. 

 : املنازعاتتاسع الالباب  

 : دعوى املسؤولية اخلمسوناحلادية و املادة  
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كان من شأن اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق    إذا  دارةجملس اإل  أعضاءلكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على  
كان حق الشركة يف رفعها ال يزال قائماً. وجيب على املساهم أن    إذاضرر خاص به. وال جيوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال  

 ع الدعوى. يبلغ الشركة بعزمه على رف

 : حل الشركة وتصفيتهاعاشر الالباب  

 : انقضاء الشركة واخلمسون  الثانيةاملادة  

تدخل الشركة مبجرد انقضائها دور التصفية وحتتفظ ابلشخصية االعتبارية ابلقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من  
على تعيي املصفي وحتديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة على سلطاته    اجلمعية العامة غري العادية وجيب أن يشتمل قرار التصفية 

سنوات وال جيوز متديدها ألكثر من ذلك إال    (5)  ال تتجاوز مدة التصفية االختيارية مخس أة الزمنية الالزمة للتصفية وجيب  واملد
الشركة ويعدون ابلنسبة إىل الغري يف    إدارةالشركة حبلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمي على    إدارةأبمر قضائي وتنتهي سلطة جملس  

سة اختصاصاهتا اليت  حكم املصفي إىل أن يعي املصفي وتبقى مجعيات املسامهي قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممار 
 ال تتعارض مع اختصاصات املصفي. 

 : أحكام ختاميةادي عشر الباب احل

 : واخلمسون  الثالثةاملادة  

 يطبق نظام الشركات ولوائحه يف كل ما مل يرد به نص يف هذا النظام. 

 : واخلمسون  الرابعة املادة  

 ولوائحه. يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات 
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