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  للتجارةالحاسوب النظـام األسـاس لشركة 
  )مدرجةسعودية (شركة مساهمة 

  الشركة تحول األول:الباب 

  التحولالمادة األولى: 

سجل تجاري افق الحاسوب للتجارة شركة طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام  تحول
وتعديل اسمها ليصبح مدرجة  شركة مساهمة سعوديةمن شركة ذات مسؤولية محدودة الى  )١٠١٠١٥٥٤٥٤رقم(

  وفقا لما يلي:سعودية مدرجة "شركة مساهمة للتجارة"شركة الحاسوب 

  الشركة الثانية: اسمالمادة 
  ."مدرجة سعودية شركة مساهمة "للتجارةالحاسوب شركة 

  الشركة الثالثة: أغراضالمادة 
والطابعات وماكينات التصوير واالحبار ومستلزماتها تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب االلي واالالت واالجهزة المكتبية  . ١

والمعدات واالجهزة الطبية وصيانة وتشغيل اجهزة الحاسب االلي واالالت واالجهزة المكتبية والمعدات واالجهزة الطبية 
وقطع غيارها واالدوات واالجهزة وأنظمة وكاميرات وأجهزة المراقبة واجهزة الميكروفيلم واالجهزة االلكترونية والكهربائية 

 . الدعائية وصيانتها
 الحاسب االلي وصيانتهاتمديد شبكات  . ٢
 .االعمال االلكترونية. . ٣
 .خدمات التسويق للغير . ٤
 الوكاالت التجارية. . ٥
 البرمجيات . . ٦
 التجارة. . ٧
 تقنية المعلومات. . ٨
 النقل والتخزين والتبريد . . ٩

  
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة 

  إن وجدت.

  والتملك في الشركات الرابعة: المشاركةالمادة 
) ٥يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة  أو( مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن (

مليون لایر) كما يجوز  لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق  االشتراك 
تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات مع الغير في 

المتبعة في هذا الشأن . كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في 
  .تداولها

  المركز الرئيس للشـركة الخامسة:المادة 
، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو الرياض بالمملكة العربية السعوديةيس للشركة في مدينة يقع المركز الرئ

، ويجوز ان تعيين مراسلين في اي جهة في المملكة او في مجلس االدارة توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من
النظمة واللوائح السارية في المملكة بهذا خارجها حسبما يتطلبه نشاط الشركة او يكون مفيد له وذلك مع مراعاة ا

  الخصوص.
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  الشـركة السادسة: مــدةالمادة 
ً إطالة هذه المدة بقرار تصدره  التجاري،تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل  ميالدية) سنة ٩٩الشركة (مدة  ويجوز دائما

  الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء اجلها بسنة واحدة على األقل.

  واألسـهــمرأس المـال  الثانـي:الباب 

  المـال السابعة: رأس المادة 
) ١٫٤٠٠٫٠٠٠مليون لایر) مقسم إلى ( اربعة عشرة)لایر سعودي (١٤٫٠٠٠٫٠٠٠حدد رأس مال الشركة بمبلغ (

  .عودي وجميعها أسهماً عادية عينية) لایر س١٠سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (

  االكتتاب في األسهمالمادة الثامنة: 
ويقر الشركاء بأنه سبق ، )لایر ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم بقيمة (١٫٤٠٠٫٠٠٠في كامل أسهم رأس المال البالغة ( المساهمونأكتتب 

) لایر فتمت من الحساب الجاري ١٣٫٩٠٠٫٠٠٠) لایر من راس المال عند التأسيس اما الزياد البالغة (١٠٠٫٠٠٠الوفاء بمبلغ (
  م٢٥/١٢/٢٠١٩هـ الموافق ٢٨/٤/١٤٤١هادة مراجع الحسابات الصادرة بتاريخ للشركاء بموجب ش

  
  االسهم الممتازة التاسعة:المادة 

ً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن  يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا
تحويل األسهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسهم الممتازة تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو 

الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه االسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر 
  من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.

  االسهم حجز :العاشرةالمادة 
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس 

وراق المالية بحسب اإلدارة بعد إعالمه عن طريق إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األ
  مختصة.للضوابط التي تحددها الجهة ال ااألحوال وفقً 

  
وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع 

  للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
ً إليها المصروفات التي ليه مضافع دفع القيمة المستحقة عومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البي ا

  أنفقتها الشركة في هذا الشأن.
  

اً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في لمادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً ألحكام هذه اوتلغي الشركة السهم المبيع وفق
  سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

  : إصدار األسهمعشر الحاديةالمادة 
وفي  القيمة،يجوز أن تصدر بأعلى من هذه  االسمية، وإنماتكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها 

وال يجوز توزيعها كأرباح على  المساهمين.هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق 
ملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا  فاذا الشركة،المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة 
ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات  به،أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة 

  الناشئة من ملكية السهم.
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  المادة الثانية عشر: شهادات األسهم
أو من  وموقعا عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات ارقام مسلسلة

السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر  الشركة، ويتضمنيفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم 
القرار الوزاري الصادر بإعالن تحول الشركة وقيمة راس المال وعدد بالترخيص بتحويل الشركة ورقم وتاريخ 

الرئيسي  يها وقيمة السهم االسمية والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزهااألسهم الموزع عل
    ومدتها.

  : تداول األسهمعشر الثالثةالمادة 

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد االسهم قابلة للتداول بعد اصدار شهادتها واستثناء من ذلك ، 
نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تحول الشركة. ويؤشر على 

  صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.   

خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ومع ذلك يجوز 
ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن 

  تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين. 

  ذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظروتسري أحكام ه

  عشر: سجل المساهمينالرابعة المادة 
تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء 

وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم 
  وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور.

  عشر: زيادة رأس المال الخامسةالمادة 
بشرط أن يكون رأس المال قد  ،او عدة مرات  مرة الشركةللجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال  . ١

وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى كامالً.دفع 
  المقررة لتحويلها إلى أسهم. بعد المدةه أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنت

العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء اً منها للجمعية  . ٢
للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند 

  إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
ت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في للمساهم المالك للسهم وق . ٣

في جريدة يومية أو  بأولويتهم بالنشراالكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء 
  تاريخ بدايته وانتهائه.بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته و

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل  . ٤
  حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على  يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل . ٥
زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفق اً للضوابط التي تضعها 

  الجهة المختصة.
ين طلبوا االكتتاب، )أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَمَلة حقوق األولوية الذ٤مع مراعاة ما ورد في الفقرة( . ٦

بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما 
يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين 
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كونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يمل
المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، 

  ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك

  عشر: تخفيض رأس المال السادسةالمادة 
إذا زاد على حاجة الشركة أو بناءا على مبررات مقبولة او للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال 

إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 
الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات (الرابعة والخمسين) من نظام 

  عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.
م عليه خالل ء اعتراضاتهوإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبدا

ً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن ستين يوم ا
اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان 

  آجالً.لوفاء به إذا كان أن تقدم له ضمان اً كافي اً ل حاالً أو

  اإلدارةمجلس  الثالث:الباب 

  عشر: إدارة الشركةالسابعة  المادة
أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن  )٤(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 

 ) سنوات تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري٥أول مجلس إدارة لمدة ( الشركاءثالث سنوات واستثناءاً من ذلك عين 
  كاالتي:.كشركة مساهمة 

  

  المنصب  االسم  م
 رئيس جملس اإلدارة  محد ابراهيم اللحيدان  ١
 جملس اإلدارة عضو  عزام عبد العزيز الزين  ٢
 جملس اإلدارة عضو  عبد هللا حممد اخلويطر  ٣
 جملس اإلدارة عضو  علي عبد الكرمي اللحيدان  ٤

  عشر: انتهاء عضوية المجلس الثامنةالمادة 
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع 
ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق 

قع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو و إذاالعضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض 
مجلس االدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على 

  االعتزال من أضرار.

  : المركز الشاغر في المجلسعشر التاسعةالمادة 
شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في  إذا

على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن  المجلس،الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت 
ن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأ خالل الوزارةتبلغ بذلك 

لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس االدارة بسبب نقص عدد  وإذااجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 
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أعضائه عن الحد االدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية 
  مة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من االعضاء.العا

  : صالحيات المجلسالعشرونالمادة 
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة 

ياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الشركة واالشراف على اعمالها واموالها وتصريف امورها ورسم الس
  الذي قامت من اجله وله في سبيل ذلك بصفة خاصة وبدون تحديد :

  وضع الئحة داخلية العماله.      -أ
تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا   -ب

في منازعات االوراق المالية ولجان االوراق التجارية االخرى وهيئات التحكيم والحقوق  واالبتدائية ولجنة الفصل
المدنية واقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والبنوك والمصارف التجارية 

والمؤسسات المالية بكافة  وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها
   انواعها وغيرهم من المقرضين.

ابرام جميع العقود واالتفاقيات بما في ذلك دون حصر عقود الشراء والبيع وااليجار واالستئجار والوكاالت   -ت
واالمتياز وعقود التحوط المالي وغيرها من المستندات والمعامالت والصفقات نيابة عن الشركة والدخول في 

  ناقصات نيابة عنها.الم
فتح وادارة وتشغيل واغالق الحسابات البنكية والحصول على القروض واصدار الضمانات لصالح أي جهة   -ث

كانت عندما يرى وفقا لتقديره المحض ان ذلك يخدم مصلحة الشركة وتحرير سندات المر وغير ذلك من االوراق 
التفاقيات والصفقات المصرفية ةعلى المجلس مراعاة الشروط التالية التجارية والقيام بكافة المعامالت وابرام كافة ا

  )سنوات:                                        ٣لعقد القروض التي تتجاوز اجلها ثالثة (
  من رأس مال الشركة. %٥٠. أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل السنة المالية عن ١
  س اإلدارة قراره أوجه استخدام القرض و كيفية سداده .. أن يحدد مجل٢
  ومساهميها والضماناتله عدم االضرار بالشركة  والضمانات المقدمة. أن يراعى في شروط القرض ٣

  العامة  للدائنين .
بيع او رهن عقارات الشركة واصولها بما في ذلك متجر الشركة على ان يتضمن محضر مجلس االدارة   -ج

  قراره للتصرف في عقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:وحيثيات 
  .أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب و المبررات له .١
  . أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل .٢
  . أن يكون البيع حاضرا إال في الحاالت التي يقدرها المجلس و بضمانات كافية .٣
  عض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى    . أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف ب٤
  ابراء مديني الشركة من التزاماتهم على ان يتضمن محضر مجلس االدارة وحيثيات قرارة مراعاة الشروط     -ح
  التالية:   
  .أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى .١
  ى لكل عام للمدين الواحد .. أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقص٢
  . اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه .٣

ويجوز لمجلس االدارة في حدود اختصاصه أن يوكل واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو 
  أعمال معينة

  : مكافأة أعضاء المجلسوالعشرون الحاديةالمادة 
وفي حدود ما نص عليه نظام  يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرةبما تتكون مكافأة مجلس اإلدارة 

الشركات ولوائحه ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل 
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عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يشتمل كذلك 
مجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو على بيان ما قبضه أعضاء ال

استشارات وان يشتمل ايضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر 
  اجتماع للجمعية العامة.

  ين السر: صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأموالعشرون ةالثانيالمادة 
ً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين  ً ونائبا يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

  منصب رئيس مجلس االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. 
  ويختص رئيس المجلس بالتالي:

رد   .١ دعاوى وال فيما يخص [المطالبات لدى المحاكم] المطالبة وإقامة الدعاوى و المرافعة و المدافعة و سماع ال
ن  ات والطع ه و إحضار الشهود والبين عليها و اإلقرار واإلنكار و الصلح و التنازل وطلب اليمين ورده واالمتناع عن

ب فيها و اإلجابة والتعديل والطعن بالتزوير وإنكار الخط ه وطل فر ورفع ن الس ع م ب المن ع وطل ام والتواقي وط واألخت
تبدالهم  م واس ين ورده راء والمحكم ارير الخب ن بتق ين والطع راء والمحكم ين الخب يم وتعي ب التحك ذ وطل الحجز والتنفي

ا واالعت ٢٣٠وطلب تطبيق المادة  ام ونفيه ول األحك ام وقب ذ األحك راض من نظام المرافعات الشرعية والمطالبة بتنفي
ور  زم حض ا يل اء م فعة وإنه ب الش ار وطل ب رد االعتب ر وطل ادة النظ اس إع تئناف والتم ب االس ام وطل ى األحك عل
تالم  الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم واستالم المبالغ وقسمة التركة و فرز النصيب وتنفيذ الوصية واس

وان  صكوك األحكام وطلب تنحي القاضي وطلب اإلدخال والتداخل ولدى المحاكم الشرعية ولدى المحاكم اإلدارية (دي
وية  ان تس ة ولج ات المالي ض المنازع ان ف دى لج ة ول ان العمالي دى اللج رعية ول ة الش ان الطبي دى اللج الم ول المظ
دى  ة ول م المنازعات التجاري ان حس ة ولج ي منازعات األوراق التجاري ب الفصل ف المنازعات المصرفية ولدى مكات

تخراج اللجان ا ام واس اء الع ق واالدع ة التحقي دى هيئ ق ول ة والتحقي ة الرقاب دى هيئ لجمركية ولجان الغش التجاري ول
ات  حجة استحكام  والمعارضة علي طلب حجة استحكام  وفك الحكر عن العقار والتنازل عن دية  والتنازل عن التلفي

تالم و واإلقرار بالدين ومراجعة لجنة إصالح ذات البين وإثبات شراء و إثبات بيع واستخراج صك إثبات مباني واالس
  التسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

فيما يخص [العقارات واألراضي والسلع واألصول] له حق دمج الصكوك والتجزئة والفرز واستالم الصكوك   .٢
ى سكنية  فيها وتحديث الصكوك وإدخال النظام الشامل والتنازل عن النقص في المساحة تحويل األراضي الزراعية إل

وتعديل الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء والتأجير وتوقيع 
رض والتجزئة والفرز واستخراج صك عقود األجرة وتجديد عقود األجرة واستالم األجرة وبناء األرض واستئجار األ

ي الصك  بدل وتالف واستخراج صك بدل مفقود وضم المساحة الزائدة المجاورة لألرض وتحويل الذرعة إلى أمتار ف
ي واستالم الصك  ات المبن وتحويل األقدام إلى أمتار في الصك وتحويل األرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية وإثب

ديم والدخول في المساهمات الع ة والتق ة البلدي ك ومراجع ديوان الملكي بخصوص ذل قارية والمنح السكنية ومراجعة ال
ة  ن األرض الممنوح ويض ع ول التع ة وقب حب القرع ا وس تمارات وتعبئته تالم االس كنية واس ة أرض س ى منح عل

ة األرض الممنوح راغ قطع ول إف ة لقب دل أو المحكم ة والموافقة على نقل المنحة ومراجعة كتابة الع نح الزراعي ة والم
ا  ول إفراغه ة لقب دل أو المحكم ة الع ة كتاب ومراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة بخصوص واستالم القرار ومراجع

  والتنازل عن القرار الزراعي ونقل القرار الزراعي.
دي  .٣ ق التع يس ومالح ود التأس ى عق ع عل ركات والتوقي يس الش ي تأس ق ف ه الح ركات] ل ص [الش ا يخ ي فيم ل ف

الشركات وتوقيع قرارات الشركاء وتعيين المدراء وعزلهم ودخول وخروج شركاء والدخول في شركات قائمة وزيادة 
ع الحصص واألسهم  ثمن وبي ع ال ال وشراء الحصص واألسهم ودف د رأس الم رأس المال وخفض رأس المال وتحدي

ود ود عق ديل بن ركة وتع راض الش ديل أغ انوني وتع ان الق ديل الكي ركة  وتع جيل الش ديل وتس ق التع يس أو مالح التأس
ة  االت التجاري ود الوك ى عق ع عل ة والتوقي ات التجاري ن العالم ازل ع ة والتن ات التجاري االت والعالم جيل الوك وتس
ة وحضور  ي المملك ا ف ول به ة المعم اً لألنظم ة وفق ووكاالت التوزيع لتمثيل الشركات والمؤسسات السعودية واألجنبي
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الس العم ن المج ركات م ل الش ركات وتحوي فية الش طبها وتص ركة وش روع للش تح الف ركة وف ات للش تح الملف ة وف ومي
ود التأسيس  اء عق اهمة وإلغ ى مس ئولية محدودة إل ن ذات مس ل الشركات م مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة وتحوي

ده ة وتجدي ود التأسيس واستخراج السجالت التجاري ى عق ع عل ة ومالحق التعديل والتوقي تراك بالغرف ا للشركة واالش
ة  ة وهيئ ودة والنوعي ة إدارة الج ة ومراجع ة التجاري دى الغرف تندات ل ع المس ى جمي ع عل دها والتوقي ة وتجدي التجاري
ل  ركة وتحوي ى ش ا إل ة وفروعه ل المؤسس ركة وتحوي دها للش راخيص وتجدي تخراج الت اييس واس فات والمق المواص

ل ف ى مؤسسة وتحوي ا إل ف الشركات وفروعه ة شركات االتصاالت وتأسيس الهوات ى شركة ومراجع رع الشركة إل
ال ودخول  الثابتة أو الجواالت باسم الشركة ومراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة هيئة سوق الم

يس ومالح د التأس ر عق ر ونش ع الغي ركة م ة بالش ود الخاص ع العق تمارات وتوقي تالم االس ات واس ديل المناقص ق التع
  وملخصاتها واألنظمة األساسية في الجريدة الرسمية. 

د السجالت   .٤ فيما يخص [السجالت التجارية] له الحق في مراجعة إدارة السجالت واستخراج السجالت وتجدي
ة  دى الغرف تراك ل د االش ة وتجدي ة التجاري دى الغرف تراك ل تح االش م التجاري وف ونقل السجالت التجارية وحجز االس
ة  دى الغرف ع ل اد التوقي ة واعتم الي التجاري ة وإدارة أعم ة التجاري والتجارية والتوقيع على جميع المستندات لدى الغرف
دل  روع للشركة وشطبها واستخراج سجل ب التجارية واإلشراف على السجالت تعديل السجالت وإضافة نشاط فتح ف

  تالف أو مفقود مراجعة التأمينات االجتماعية.
خص [الشركات والمؤسسات األهلية] له الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فيما كل ما يلزم في فيما ي  .٥

هيئة المهندسين والشركات والمؤسسات األهلية ومراجعة شركات التأمين المتوافقة مع األحكام الشرعية وفروعها وما 
  يتبعها من إدارات وأقسام.

راخيص وإضافة نشاط وحجز فيما يخص [التراخيص الصناعية]   .٦ ديل الت راخيص وتع د الت ي تجدي له الحق ف
ل  روع ونق تح الف ة وف ة التجاري تراك بالغرف د االش ة وتجدي ة التجاري تراك بالغرف راخيص واالش اء الت ماء وإلغ األس

الزمة التراخيص واستخراج سجل بدل تالف أو مفقود ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات ال
  والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

دل   .٧ ات ب تخراج اإلقام ات واس فيما يخص [الجوازات واالستقدام] له الحق في استخراج اإلقامات وتجديد اإلقام
ات  ل المعلوم ة لنفسه ونق مفقود أو تالف وعمل خروج وعودة وعمل الخروج النهائي ونقل الكفاالت ونقل كفالة العمال

اء وتحديث البيانات وتعدي اء بالغات الهروب وإلغ ن الهروب وإلغ غ ع ال والتبلي ن العم ل المهن والتسوية والتنازل ع
تخراج  تأشيرات الخروج والعودة وإلغاء تأشيرات الخروج النهائي واستخراج تأشيرات وسفر بدل تالف أو مفقود واس

اة واس ة المتوف راءات العمال اء إج ابعين وإنه افة ت ارة وإض يرات الزي د تأش قاط تمدي ال واس ات العم ف بيان تخراج كش
تخراج تصاريح حج  ادة واس اهد اإلع ذ واستخراج مش العمالة ومراجعة إدارة الترحيل والوافدين وإدارة شؤون المناف
وفى  ل المت راءات العام اء إج يرات وإنه ات التأش تالم تعويض يرات واس تخراج التأش ات واس ئون الخادم ة ش ومراجع

ارة واستخراج مشهد إعادة ومراجع يرة زي د تأش تخراج تمدي ات واس دين واستخراج كشف بيان ل والواف ة إدارة الترحي
تخراج  ة واس ن هروب العمال ونقل الكفاالت وتعديل المهن وتحديث بيانات العمال وتصفية العمالة وإلغاؤها والتبليغ ع

ة إ ة ومراجع ات االجتماعي وى رخص العمل وتجديدها وإنهاء إجراءات العمالة لدى التأمين ي الق ي ف دارة الحاسب اآلل
تالم شهادات السعودة واستخراج كشف  وارد البشرية وإضافة وحذف السعوديين واس ل والم ب العم ي مكت العاملة ف
م  ة قس ا ومراجع ة المنشآت وتصفيتها وإلغاؤه ل ملكي ا ونق دها وإلغاؤه بيانات وفتح الملفات األساسية والفرعية وتجدي

اء التأشيرات المكاتب األهلية لالستقدام و يرات وإلغ تخراج التأش الي واس توى الت ة للمس تفعيل البوابة السعودية والترقي
تقدام  يرات اس تخراج تأش ة واس ارات العائلي يرات الزي تخراج تأش يات واس ديل الجنس يرات وتع الغ التأش ترداد مب واس

يرات الخروج  د تأش فارة وتمدي ة الس يرات ومراجع ي التأش ارة العوائل وتعديل المهن ف يرات الزي د تأش ودة وتمدي والع
  واستخراج كشف بيانات وتعديل المهنة في التأشيرة واستقدام العمالة من الخارج.

ود   .٨ الف أو مفق دل ت ير ب ير وإصدار رخصة س ه حق إصدار رخصة س فيما يخص [اإلدارة العامة للمرور] ل
وإسقاط لوحات السيارة واستخراج تصريح  وتجديد رخصة سير وإصدار لوحات وتجديد لوحات ونقل لوحات السيارة

يارة  ادة للس ويض قي إصالح للسيارة وشراء لوحة سيارة من المرور وتصدير السيارة وتغيير لون السيارة وإصدار تف
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ة  وعمل بالغ سرقة وإلغاء بالغ سرقة واالعتراض والتسوية والفصل في المخالفات واستخراج كشف بيانات ومراجع
ة للحرس األمارة وشعبة تنفي ة العام ة الرئاس ن الطرق ومراجع ذ األحكام الحقوقية ومراكز الشرطة ومراجعة قيادة أم

الوطني وقطاعاتها واإلدارة العامة للمجاهدين ومراجعة المباحث العامة ومراجعة المباحث اإلدارية ومراجعة المباحث 
ة المدي ة المخدرات ومراجع ة لمكافح ة العام ة المديري ة ومراجع ة الجنائي ة العام ة المديري جون مراجع ة للس ة العام ري

  للدفاع المدني ومراجعة المديرية العامة لحرس الحدود وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.
ة   .٩ ارك وجمرك ة الجم يارات ومراجع تيراد الس يارات واس راء الس ع وش ق بي ه ح يارات] ل ص [الس ا يخ فيم

رم  السيارات وإصدار لوحات سير ومراجعة وزارة د المب ازل عن العق يارات والتن النقل الستخراج كروت تشغيل الس
وبيع السيارات العائدة باإلرث واستئجار سيارة مع الوعد بالتملك وإنهاء إجراءات الكفالة وشراء دراجة نارية واستالم 

سيارة ومراجعة وزارة السيارة المحجوزة وبيع سيارة وبيع دراجة نارية ومراجعة المرور بشأن الحادث الواقع على ال
النقل وإدارة المرور لتحويل السيارة وشراء سيارة من خارج المملكة العربية السعودية وإنهاء إجراءات شحن السيارة 
ارك  ة الجم عودية ومراجع ة الس ة العربي ن المملك يارة م حن الس راءات ش اء إج عودية وإنه ة الس ة العربي ى المملك إل

ارك وإصدار والمرور إلنهاء إجراءات جمركة  يارة المصدرة ومصلحة الجم ع الس يارة وبي وإصدار لوحات سير للس
وتجديد التراخيص الجمركية ونقل وإلغاء التراخيص الجمركية وفتح الفروع لها وتخليص البضائع والمعاينة والكشف 

ا ود للبطاق دل المفق ديل أو استخراج ب ة واإلدارة ودفع الرسوم واستالم الفسوحات والبطاقات الجمركية وتع ت الجمركي
  واإلشراف على التراخيص.

ات   .١٠ ام الجه ع أم ر والتواقي ع الغي ا م ي عالقاته ركة ف ل الش ق تمثي م ح ات] له وزارات والهيئ ص [ال ا يخ فيم
ة ووزارة  ة ووزارة الخارجي دل ووزارة الداخلي ديوان الملكي ووزارة الع الحكومية والجهات الخاصة أمام القضاء وال

دفاع ووزارة ة ووزارة  ال ة االجتماعي ل والتنمي ة ووزارة العم ة ووزارة الزراع تثمار ووزارة المالي ارة واالس التج
الم  ة واإلع حة ووزارة الثقاف يم ووزارة الص ة والتعل الي ووزارة التربي يم الع ة ووزارة التعل ة والقروي ؤون البلدي الش

اد ووزارة اإل دعوة واإلرش اف وال المية واألوق ؤون اإلس ة وزارة ووزارة الش اه والزراع ة والمي كان ووزارة البيئ س
ة ووزارة االتصاالت  ة المدني رة ووزارة الخدم ل ووزارة الحج والعم ة ووزارة النق الطاقة والصناعة والثروة المعدني
وتقنية المعلومات ووزارة االقتصاد والتخطيط وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام ومؤسسة النقد العربي السعودي 

ة وا ة والمؤسس ة للخطوط الحديدي ة العام وانئ والمؤسس ة للم ة العام لمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسس
دقيق  ة لصوامع الغالل ومطاحن ال ة العام ة والمؤسس وم والتقني ز للعل العامة لجسر الملك فهد ومدينة الملك عبد العزي

ة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للخطوط ا اه المالح ة المي ة لتحلي ة العام ة السعودية والمؤسس لجوية العربي
والهيئة العامة لالستثمار وهيئة  واالدعاءوالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق 

ة السعودية للتخصصات  اييس والجودة والهيئ ة سوق المال والهيئة السعودية للمواصفات والمق ة العام الصحية والهيئ
ة  اطق التقني دن الصناعية ومن ة الم اد وهيئ للغذاء والدواء والهيئة العامة للسياحة واآلثار والهيئة الوطنية لمكافحة الفس
ة  ة العام ا والهيئ ة وإنمائه اة الفطري ة الحي ة لحماي ة الوطني ان والهيئ وق اإلنس ة حق ع وهيئ ل وينب ة للجبي ة الملكي والهيئ

ة تطوير للطيران الم ة وهيئ اعر المقدس ة والمش ة المكرم ة تطوير مك اض وهيئ ة الري دني والهيئة العامة لتطوير مدين
ن إدارات  ا م ا يتبعه يم وم ة إدارة التعل فارة السعودية ومراجع ة الس ا مراجع المدينة المنورة هيئة االتصاالت وفروعه

  وأقسام ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل ومراجعة الدفاع المدني.
دمي    .١١ فيما يخص [شركات االتصاالت] له الحق في طلب جميع الخدمات المقدمة من شركات االتصاالت ومق

تخراج  ام شرائح الجوال واس تبدال أرق وال واس خدمات اإلنترنت والشبكات ومراجعة الشركات واستخراج شرائح ج
ام شرائح الجوال والت ل أرق ود للجوال ونق الف أو مفق ب أرقام شرائح بدل ت ام شرائح الجوال وطل اء أرق ازل أو إلغ ن

  تأسيس هاتف ثابت ونقل الهاتف الثابت وإلغاء أو التنازل عن رقم الهاتف الثابت. 
ة   .١٢ ب تقوي اء وطل ل عداد الكهرب فيما يخص [شركة الكهرباء] له الحق في طلب إدخال عداد الكهرباء وطلب نق

  عداد الكهرباء. 



  اسم الشركة
  الحاسوب للتجارةشركة 

  (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
  االساسي النظام

  التجارة وزارة
  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
١٠١٠١٥٥٤٥٤  

  التاريخ
  هـ٢٣/٠٦/١٤٤٤
  م١٦/٠١/٢٠٢٣

  

 رقم
  الصفحة

  ١٥من  ٩الصفحة 

 م٠٣/١٠/٢٠٢١خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة        
 

ات فيما يخص [شركة المياه ال  .١٣ ى الغرام راض عل ب إيصال الصرف الصحي واالعت ي طل ه الحق ف وطنية] ل
ة  ات ذات العالق ع الجه ة جمي ليم ومراجع تالم والتس اه واالس داد المي ى ع ب الكشف عل اه وطل داد المي وطلب إدخال ع

  وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
ب   .١٤ د المسجل فيما يخص [البريد] له الحق في طل د واستالم البري اح صندوق البري تالم مفت د واس صندوق بري

ة  ات ذات العالق ع الجه ة جمي ي الصندوق ومراجع تراك ف اء االش د أو إلغ ويض للصندوق وتجدي ة تف واستخراج بطاق
  وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

ل فيما يخص [البلديات] له الحق في فتح المحال  .١٥ رخص ونق اء ال رخص وإلغ د ال رخص وتجدي تخراج ال ت واس
اء وتخطيط األراضي واستخراج الكروت  الرخص واستخراج فسوحات البناء والترميم واستخراج شهادات إتمام البن
ة  الصحية وتحويل األراضي الزراعية إلى سكنية والتنازل عن العقد وعمل مخطط لألرض المملوكة بالصك ومراجع

 األمانة.
ه تعيين وعزل الوكالء والمحامين داخل المملكة وخارجها في مباشرة عمل أو أعمال مما سبق وإصدار وإلغاء ول

 الوكاالت الشرعية ولهما حق تفويض وتوكيل الغير.
ويتمتع العضو المنتدب بالصالحيات التي يحددها مجلس االدارة وعليه تنفيذ كل التعليمات التي يوجهها له مجلس 

  االدارة.
االعمال اليومية للشركة ويرفع تقارير بها للمجلس ويتمتع العضو المنتدب بكافة  بإدارةويقوم العضو المنتدب 

  حسب القوانين واالنظمة وله حق اتخاذ كافة القرارات التي يراها مناسبة. المخولةالصالحيات 
ً لتقديره وبقرار يصدر عنه، المكافآت الخاصة التي تدفع لرئيس المجلس والعضو المنتدب  يحدد مجلس اإلدارة وفقا

) من هذا ٢١(في حال تعيينه) لشغلهم تلك المراكز باإلضافة للمكافآت المقررة لكل عضو بمجلس اإلدارة طبقاً للمادة (
  النظام.

  أمين السر: 
مجلس  اجتماعاتيعين مجلس اإلدارة، أمينا للسر سواء من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر 

في محاضر وتوقيعها منه ومن رئيس المجلس وحفظها إلى  االجتماعاتإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه ا
  األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة، ويحدد مجلس اإلدارة مكافآته. االختصاصاتجانب ممارسة 

دارة على مدة عضوية كل منهم في وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اال
المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض 

  إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

  والعشرون: اجتماعات المجلس الثالثةالمادة 

وبدعوة من رئيسه وتكون يحدده المجلس على االقل للسنة المالية الواحدة  وفي أي مكان  جلسة) ٢يجتمع المجلس (
أو بالفاكس ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى  االلكتروني الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو بالبريد
  .االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء

  التقنية او يتخذ القرارات بالتمرير.ويجوز ان يجتمع المجلس عبر وسائل 

  والعشرون: نصاب اجتماع المجلس الرابعةالمادة 
ً إال إذا حضره نصف األعضاء على   ٣بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن  األقل،ال يكون اجتماع المجلس صحيحا

طبقاً للضوابط  ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من االعضاء في حضور اجتماعات المجلس أعضاء
  اآلتية:

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.  . ١
 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. . ٢
  ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.  . ٣
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وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي فيه. (وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء االعضاء الحاضرين أو الممثلين 
  )الجلسةصوت معه رئيس 

  والعشرون: مداوالت المجلس الخامسةالمادة 
وأمين تثبت مداوالت مجلس االدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون 

  السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس االدارة وأمين السر.

  جمعـيات المساهـمين الرابع:البـاب 

  والعشرون: حضور الجمعيات السادسةالمادة 
حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة  أسهمه حقكان عدد  مكتتب أيالكل 

ً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور  للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا
  الجمعية العامة.

قراراتها بواسطة يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على 
  وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

  التحوليةوالعشرون: الجمعية  السابعةالمادة 
ً  خالل خمسة وأربعين  تحوليةجميع المكتتبين إلى عقد جمعية  المساهمونيدعو   من تاريخ قرار الوزارة يوما

االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. ويشترط لصحة  الشركة، بتحولبالترخيص 
يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على ان  فإذا لم يتوافر هذا النصاب

ً أياً كان ع تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك الممثلة  المكتتبيندد وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا
  .فيه

  التحوليةوالعشرون: اختصاصات الجمعية  الثامنةالمادة 
  نظام الشركات. والستون) منباألمور الواردة بالمادة (الثالثة  التحوليةتختص الجمعية 

  والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية التاسعةالمادة 
العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية 

بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة 
  جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  ة العامة غير العاديةاختصاصات الجمعي الثالثون:المادة 
  تختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساس باستثناء االمور المحظور عليها تعديلها نظاماً.

ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصالً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع 
  العادية. نفسها المقررة للجمعية العامة

  : دعوة الجمعياتوالثالثونالحادية المادة 
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس االدارة، وفقاً لألوضاع المنصوص عليها في هذا 

عة النظام وعلى مجلس االدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراج
) من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجعي الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا %٥أو عدد من المساهمين يمثل (

  لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
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يس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئ
على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين  بواحد وعشرون يوما

  .بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر

  سجل حضور الجمعيات: والثالثون الثانيةالمادة 
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل 

  الجمعية. الوقت المحدد النعقاد 

  والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة المادة
ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون   ،أس المال على األقلر ربعال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

لنصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد وإذا لم يتوفر ا
 جتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفياالجتماع األول بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد اال

  جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد االسهم الممثلة فيه.

  والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعةالمادة 
وإذا لم يتوفر رأس المال،  نصفن يمثلون إذا حضره مساهموال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال 

النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول 
االحوال وفي جميع ،بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع

  يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على االقل.
لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص  وإذا

االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد االسهم الممثلة فيه ) من هذا النظام ويكون التاسعة والعشرون عليها في المادة (
  بعد موافقة الجهة المختصة.

  والثالثون: التصويت في الجمعيات الخامسةالمادة 
العامة ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات  التحوليةلكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية 

  االدارة.خاب مجلس استخدام التصويت التراكمي في انت ويجب

  والثالثون: قرارات الجمعيات السادسةالمادة 
باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية  التحوليةتصدر القرارات في الجمعية 

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي االسهم  االجتماع كماالممثلة في  لألسهمباألغلبية المطلقة 
ً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل  إذااال  االجتماع،الممثلة في  كان قراراً متعلقا

صدر بأغلبية ثالثة  إذاانقضاء المدة المحددة في نظامها االساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحاً اال 
  ارباع االسهم الممثلة في االجتماع.

  والثالثون: المناقشة في الجمعيات السابعةالمادة 
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس 

الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع 
وكان قرارها في هذا  مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية،

  .الشأن نافذاً 
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  والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر الثامنةالمادة 
للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من يرأس اجتماعات الجمعيات العامة 

  بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم 

ات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها باألصالة أو الوكالة وعدد األصو
وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص 

  يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

  لجنة المراجعة الخامس:البـاب 

  والثالثون: تشكيل اللجنة التاسعةالمادة 
من غير أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين  أعضاء )٣لجنة مراجعة مكونة من ( تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية

  سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

  نة: نصاب اجتماع اللجاالربعونالمادة 
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند 

  تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

  : اختصاصات اللجنةالحادية واالربعونالمادة 
ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل 

أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة 
  الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

  اللجنة : تقاريرالربعونوا الثانيةالمادة 
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء 
مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة 

ل أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخ اً كافية من هذا وعما قامت به من أعما
على األقل لتزويد كل من  بواحد وعشرون يوماالتقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة 
  رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

  مراجع الحسابات السادس:البـاب 

  واالربعون: تعيين مراجع الحسابات الثالثةالمادة 
بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه  أكثر) منيجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو 

الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل 
  بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

  : صالحيات مراجع الحساباتواالربعون الرابعةالمادة 
ً طلب  أّي وقتلمراجع الحسابات في  حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا

البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما 
اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة  يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس
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في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه 
  أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

  حسـابات الشركة وتوزيع األربـاح السابع:البـاب 

  واالربعون: السنة المالية الخامسةالمادة 
من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية األولي ديسمبر وتنتهي بنهاية شهر  شهر ينايرتبدأ السنة المالية للشركة من أول 

  .الحاليةمن السنة  ديسمبرمن تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر 

  واالربعون: الوثائق المالية السادسةالمادة 
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها   . ١

ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع 
الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين المجلس هذه 

 يوماً على األقل.
) ١يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ( . ٢

س تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئي
 على األقل. بواحد وعشرون يوماالجمعية العامة 

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع  . ٣
يرسل صورة من هذه  أيضا أنليه الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وع

  اً على األقل.اد الجمعية العامة بخمسة عشر يوم، وذلك قبل تاريخ انعقوزارةالوثائق إلى ال

  واالربعون: توزيع األرباح السابعةالمادة 
  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية  ) من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي%١٠يجنب ( . ١
 )من رأس المال المدفوع.%٣٠وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور (

) من صافي األرباح لتكوين احتياطي %١٠للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( . ٢
 اتفاقي يخصص

وين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع للجمعية العامة العادية أن تقرر تك . ٣
أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء 

 مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 .)من رأسمال الشركة المدفوع%٥بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( يوزع من الباقي . ٤
) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات العشرون مع مراعاة األحكام المقررة في المادة( . ٥

متناسباً )من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة %٥يخصص بعد ما تقدم نسبة (
 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

الضوابط التنظيمية للشركات المساهمة غير والثالثون) من  السابعة( المادة في المقررة االحكام مراعاة مع . ٦
أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس  علىيجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها  ، المدرجة

  اإلدارة بتوزيع هذه األرباح بموجب قرار يجدد سنوياً.
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  واالربعون: استحقاق األرباح الثامنةالمادة 
ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق  يستحق المساهم حصته في االرباح وفقا
وتاريخ التوزيع وتكون أحقية االرباح لمالكي االسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد 

  لالستحقاق. 
  لألسهم الممتازة: واالربعون: توزيع األرباح التاسعةالمادة 

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة   - ١
  ) من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.١١٤المحددة وفقاً ألحكام المادة (

ً لحك  - ٢ ) من نظام الشركات من األرباح مدة ثالث ١١٤م المادة (إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقا
ً ألحكام المادة (٣( ) من نظام ٨٩) سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقا

م الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنه
في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح 

  األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

  : خسائر الشركةالخمسونالمادة 
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي  . ١

مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة 
ً من علمه بذلك دعوة الجمعية إبالغ أعضاء المجلس فور اً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوم ا

ً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال  العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما
ً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون  الشركة أو تخفيضه  وفقا

 لشركة قبل األجل المحدد في هذا نظام الشركات.نصف رأس المال المدفوع، أو حل ا
هذه  ) من١الفقرة (وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في  . ٢

المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع 
هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوم اً من صدور قرار الجمعية  المقررة في

  بالزيادة.

  المنازعات الثامن:البـاب 

  : دعوى المسؤوليةوالخمسون الحاديةالمادة 
الخطأ الذي لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن 

صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال 
  يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

  حل الشركة وتصفيتها التاسع:البـاب 

  : انقضاء الشركةوالخمسون الثانيةالمادة 
الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار تدخل 

التصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد 
زمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الال

االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك اال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها 
ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين الى أن يعين المصفي 



  اسم الشركة
  الحاسوب للتجارةشركة 

  (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
  االساسي النظام

  التجارة وزارة
  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
١٠١٠١٥٥٤٥٤  

  التاريخ
  هـ٢٣/٠٦/١٤٤٤
  م١٦/٠١/٢٠٢٣

  

 رقم
  الصفحة

  ١٥من  ١٥الصفحة 

 م٠٣/١٠/٢٠٢١خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة        
 

المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع وتبقى جمعيات 
  اختصاصات المصفي.

  أحكام ختامية العاشر:البـاب 

  والخمسونالثالثة المادة  
  يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

  والخمسون الرابعةالمادة 
 النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.يودع هذا 


