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 " مدرجة سعودية " مساهمة وتقنية المعلومات  تتقدم العالمية لالتصاالشركة ل األساسيالنظام 

 الشركة  حولالباب األول : ت

( وتام خ 3تحولت طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الشررررررلصاد الارررررررالم كالالكرررررروم الا ك  الكل   م    م  (:1مادة )

( الاقيدة  شركة ذات مسئولية محدودة  وتقنية المعلومات  تتقدم العالمية لالتصاالشركة هـررر 1437 01 28

هـ  إلى شلصة مساهاة 1437 07 12وتام خ ( 1010998871) تحت الل  لل اض كالسجل التجامي كاد نة ا

 -, وفقاً لاا     : مدمجةكعول ة 

 ." مدمجةكعول ة شلصة مساهاة  " وتقنية المعلومات  تتقدم العالمية لالتصاالشركة " :  الشركة أسم (:2مادة )

  الشركة : أغراض (:3مادة )

  -ألجلها هي : إن األغراض واألنشطة التي تأسست الشركة -

 التجامة . .1

 التشييد والبناء . .2

 الزماعة والايد . .3

 الاناج  والبتلول وفلوعهاا . .4

 الاناعاد التحو  ية وفلوعها حسب التلاخيص الاناعية . .5

 وفلوعه .الكهلكاء والغاز والااء  .6

 النقل والتخز ن والتبل د . .7

 خدماد الاال واألعاال والخدماد األخلى . .8

 خدماد اجتااعية وجااعية وشخاية . .9

 الخدماد اإللام ة وخدماد الدع  واألنشطة العقام ة  .10

 األمن والسالمة. -12تقنية الاع وماد .                         .11

 المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدتوتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة  -

 :  والتملك في الشركاتالمشاركة  (:4مادة )

( 5نشاء شلصاد كافللها  ذاد مسئولية محدولة أو مساهاة مقف ة( كشلط أال  قل مأس الاال عن  إ جوز ل شلصة        

والحاص ف  شلصاد أخلى  ائاة أو تندمج معها ولها حق االشتلاك م يون لاير , صاا  جوز لها أن تات ك األكه  

مع الغيل ف  تأكرررررريك الشررررررلصاد الاسرررررراهاة أو ذاد الاسررررررئولية الاحدولة وذلك كعد اكررررررتيفاء ما تتط به األنظاة 

والتع يااد الاتبعة ف  هذا الشأن  , صاا  جوز ل شلصة أن تتالف ف  هذه األكه  أو الحاص ع ى أال  شال ذلك 

 وكاطة ف  تداولها .ال
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 :للشركة  المركز الرئيسي (:5مادة )

أو مكاتب أو توصيالد لاخل  لها فلوع أ و جوز أن  نشرررررر , لل اضامد نة ف  ل شررررررلصة الصز اللئيسرررررر  ال قع  

 .كقلام من مج ك إلامة الشلصة الاا كة أو خامجها 

 مدة الشركة : (:6مادة )

  صشلصة مساهاة مقف ة  يدها كالسجل التجاميكنة  تسعة وتسعون كنة( ميالل ة تبدأ من تام خ 99مدة الشلصة  

 ع ى األ ل. واحدة كسنة أج هاادة كقلام تادمه الجاعية العامة غيل العال ة  بل انتهاء هذه ال لائاا إطالةو جوز 

 باب الثاني : رأس المال واألسهم ال

 : الشركةمال  رأس(: 7مادة )

لاير كررررررعولي , مقسرررررر  إلى  عشررررررلون م يونخاسررررررة و( لاير25.000.000 حدل مأس مال الشررررررلصة كاب                   

( عشررلة م االد 10كرره  أكررا  متسرراو ة القياة ,  ياة صل منها   وخاسرراائة أل  أثنان م يون( سهههم2.500.000 

 .كعولي وجايعها أكه  عال ة

 :(: االكتتاب في االسهم 8مادة )

 

كه  أكا  وخاساائة أل   م يون أثنان( سهم2.500.000اصتتب  الاساهاون ف  صامل اكه  مأس الاال البالغة   

 لاير كعولي عشلون م يونخاسة و( لاير25.000.000 , وكقياة إجاالية تب   

 األسهم الممتازة : (:9مادة )

أو  أكهااً ماتازة طبقاً لألكك الت  تضعها الجهة الاختاة أن تادم ل شلصة  ل جاعية العامة غيل العال ة  جوز        

كه  ماتازة أو تحو ل االكه  الااتازة إلى عال ة و كه  عال ة إلى أ شلاءها أو تحو ل أ االكه  ال تعطى أن تقلم 

لتب هذه االكرره  ألاررحاكها الحق ف  الحاررول ف  الجاعياد العامة ل اسرراهاين وت الحق ف  التاررو تالااتازة 

 . ع ى نسبة أصثل من أاحاب االكه  العال ة من األمكاح الاافية ل شلصة كعد تجنيب االحتياط  النظام  

 ( : بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة :10مادة )

ف  ميعال االكتحقاق جاز لاج ك    تزم الاساه  كدفع  ياة السه  ف  الاواعيد الاعينة لذلك , وإذا تخ   عن الوفاء

كيع السرره  ف  الازال الع ن  أو كرروق  عنوانه الاسررجل كسررجل الاسرراهاين إكالغه كخطاب مسررجل ع ىاإللامة كعد 

ً حوال وفقألوماق الاالية كحسب األا تستوف  الشلصة من حاي ة البيع , و ل ضواكط الت  تحدلها الجهة الاختاة ا

, جاز ل شلصة  وإذا ل  تك  حاي ة البيع ل وفاء كهذه الابال  , البا   إلى ااحب السه الابال  الاستحقة لها وتلل 

ومع ذلك  جوز ل اسرراه  الاتخ   عن الدفع إلى  وم البيع لفع القياة , أن تسررتوف  البا   من جايع أموال الاسرراه 

ت غ  الشررلصة السرره  الابيع وفقًا و, الاسررتحقة ع يه مضررافًا إليها الااررلوفاد الت  أنفقتها الشررلصة ف  هذا الشررأن

ً , وتعط  الاشتلي كها حكام هذه الاالةأل كه  كو وع البيع ألوتؤشل ف  كجل ا   حال م   السه  الا غى اً  جد دا

 .  مع كيان اك  الاالك الجد د

 :  إصدار األسهم( : 11مادة )
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إناا  جوز أن تاررردم كأع ى من هذه القياة , تكون األكررره  اكررراية وال  جوز أن تاررردم كأ ل من  ياتها االكررراية و       

وف  هذه الحالة األخيلة  ضاف فلق القياة ف  كند مستقل ضان حقوق الاساهاين وال  جوز توز عها صأمكاح ع ى 

الاسررراهاين , والسررره  غيل  اكل ل تجزئة ف  مواجهة الشرررلصة فلذا م ك السررره  أشرررخال متعدلون وجب ع يه  أن 

ه  ف  اكرررتعاال الحقوق الاتع قة كه , و كون هؤالء األشرررخال مسرررئولين كالتضرررامن عن  ختاموا أحده  لينوب عن

 االلتزاماد الناشئة عن م كية السه  .

 ( شهادات االسهم:12مادة )

تادم الشلصة شهالاد األكه  كحيث تكون ذاد أم ام متس س ة ومو عاً ع يها من مئيك مج ك إلامة الشلصة أو 

الاج ك وتخت  كخات  الشلصة و تضان السه  ع ى األخص , م   وتام خ القلام الوزامي من  فوضه من أعضاء 

شرررلصة و ياة مأس الاال وعدل  حولالشرررلصة وم   وتام خ القلام الوزامي كلعالن ت حولالارررالم كالتلخيص كت

سه  االكاية والابال  الادفوع منها وغلض الشلصة كاختاام ومل صزها اللئيس  األكه  الاوزع ع يها و ياة ال

 ومدتها و جب أن  كون لألكه  صوكوناد ذاد أم ام مس س ة ومشتا ة ع ى م   السه  الالفقة كه.

 : تداول االسهم (:13مادة )

ال  جوز تداول األكرره  الت   كتتب كها جايع اكرره  الشررلصة  اك ة ل تداول كعد اارردام شررهالاتها , واكررتثناء من ذلك        

 حولإال كعد نشرل القوائ  الاالية عن كرنتين ماليتين ال تقل صل منهاا عن اثن  عشرل شرهلاً من تام خ ت سراهاونالا

الشررررلصة والادة الت   انع فيها  حولالشررررلصة , و ؤشررررل ع ى ارررركوك هذه األكرررره  كاا  دل ع ى نوعها وتام خ ت

ً كرررررره  وفقخالل مدة الحظل نقل م كية األ ومع ذلك  جوز , تداولها  إلى  سرررررراهاينكيع الحقوق من أحد الا حكامأل ا

الاعسررل  سرراه ف  حالة وفاته إلى الغيل أو ف  حالة التنفيذ ع ى أموال الا سرراهاينآخل أو من ومثة أحد الا سرراه م

وتسرررررلي أحكام هذه الاالة ع ى ما   خل نآلا سررررراهاينكررررره  ل األك ت ك اال, ع ى أن تكون أولو ة امت أو الاف ك

 .حالة ز الة مأس الاال  بل انقضاء مدة الحظلف   ساهاون كتتب كه الا

 سجل المساهمين : (:14مادة )

            

 تتداول اكه  الشلصة وفقا ألحكام نظام السوق الاالية . 

 زيادة رأس المال  (:15مادة )

       ل جاعية العامة غيل العال ة أن تقلم ز الة مأس مال الشررررررلصة , كشررررررلط أن  كون مأس الاال  د لفع صامالً  -1

وال  شررررررتلط أن  كون مأس الاال  د لفع كأصا ه إذا صان الجزء غيل الادفوع من مأس الاال  عول إلى أكرررررره  

 .ه كعد الادة الاقلمة لتحو  ها إلى أكه ادمد مقاكل تحو ل ألواد ل ن أو اكوك تاو  ية إلى أكه  ول  تنت

ل جاعية العامة غيل العال ة ف  جايع األحوال أن تخاررررص األكرررره  الاارررردمة عند ز الة مأس الاال أو جزءاً  -2

منها ل عام ين ف  الشرررلصة والشرررلصاد التاكعة أو كعضرررها , أو أي من ذلك وال  جوز ل اسررراهاين ماامكرررة حق 

 .كه  الاخااة ل عام يناألولو ة عند إادام الشلصة لأل

ل اسررراه  الاالك ل سررره  و ت اررردوم  لام الجاعية العامة غيل العال ة كالاوافقة ع ى ز الة مأس الاال األولو ة  -3
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شل ف  جل دة  ومية  ف  االصتتاب كاألكه  الجد دة الت  تادم مقاكل حاص نقد ة , و ب   هؤالء كأولو ته  كالن

 .صتتاب ومدته وتام خ كدا ته وانتهائهالعن  لام ز الة مأس الاال وشلوط ا أو كلكالغه  كوكاطة البل د الاسجل

صتتاب كز الة مأس الاال مقاكل الولو ة ل اسررررررراهاين ف  األ حق ل جاعية العامة غيل العال ة و   العال كحق ا -4

  .د الت  تلاها مناكبة لاا حة الشلصةالولو ة لغيل الاساهاين ف  الحاألحاص نقد ة أو إعطاء ا

غيل العال ة الادة من و ت اررررردوم  لام الجاعية العامة  لالولو ة أو التنازل عنه خأل حق ل اسررررراه  كيع حق ا -5

ً , وفقر كرررررره  الجرد ردة الالتبطرة كهرذه الحقوقألصتتراب ف  االكرالاوافقرة ع ى ز رالة مأس الارال إلى آخل  وم ل  ا

  .ل ضواكط الت  تضعها الجهة الاختاة

اة ة حقوق األتوزع ا( اعاله 4 لة مع ملاعاة ما ومل ف  الفق -6 صتتاب الولو ة الذ ن ط بوا األكرررررره  الجد دة ع ى ةحة

  تجاوز ما الولو ة الناتجة من ز الة مأس الاال كشلط أألكنسبة ما  ا كونه من حقوق أولو ة من إجاال  حقوق ا

ولو ة الذ ن حا ة حقوق األكرره  الجد دة ع ى و وزع البا   من األ كرره  الجد دةأل حارر ون ع يه ما ط بوه من ا

ولو ة الناتجة من ز الة مأس كنسرررربة ما  ا كونه من حقوق أولو ة من إجاال  حقوق األ ط بوا أصثل من نارررريبه 

ما  كه  ع ى الغيلو طلح ما تبقى من األ كه  الجد دة  تجاوز ما  حا ون ع يه ما ط بوه من األالالاال كشلط أ

 . ة أو  نص نظام السوق الاالية ع ى غيل ذلكل  تقلم الجاعية العامة غيل العال

  : س المالأتخفيض ر (:16مادة )

ل جاعية العامة غيل العال ة أن تقلم تخفيض مأس الاال إذا زال ع ى حاجة الشرررلصة أو إذا منيت كخسرررائل و جوز         

يه ف   حد الاناررررررول ع  ما لون ال اال إلى  ها تخفيض مأس ال لة األخيلة وحد حا االة  ف  ال ( من نظام 54ال

الشررلصاد وال  ارردم  لام التخفيض إال كعد تالوة تقل ل خال  عده ملاجع الحسرراكاد عن األكررباب الاوجبة له 

وإذا صان تخفيض مأس الاال نتيجة  وعن االلتزاماد الت  ع ى الشررررررلصة وعن أثل التخفيض ف  هذه االلتزاماد

كررررتين  وماً من تام خ ( 60 ى إكداء اعتلاضرررراته  ع يه خالل ز الته ع ى حاجة الشررررلصة وجبت لعوة الدائنين إل

فيها ملصز الشرررلصة اللئيسررر  فلن اعتلض أحد  قع نشرررل  لام التخفيض ف  جل دة  ومية توزع ف  الانطقة الت  

الدائنين و دم إلى الشررلصة مسررتنداته ف  الايعال الاذصوم وجب ع ى الشررلصة أن تؤلي إليه ل نه إذا صان حاالً أو أن 

 .تقدم له ضااناُ صافياُ ل وفاء كه إذا صان آجالً 

 الباب الثالث : مجلس اإلدارة 

  :الشركة  إدارة (:17مادة )

شلصة مج ك إلامة   اللادة  ل اساهاين الجاعية العامة العال ة نتخبه ت أعضاء أمكعة (4  من مؤل  تولى إلامة ال

تبدأ من  كنواد ثالث( 3 لادة مج ك إلامة  لأوتعين الجاعية التحولية واكتثناءاً من ذلك ثالث كنواد تز د عن 

 .  يدها كالسجل التجامي صشلصة مساهاةتام خ 

 انتهاء عضوية المجلس :  (:18مادة )
أو نظام أو تعليمات سههههارية في الممل ة    أليتنتهي عضههههوية المجلس بانتهاء مدت  أو بانتهاء صههههالوية العضههههو لها وفقا         

ومع ذلك يجوز للجمعية صدور و م بحق  إلخالل  باالمانة والشرف او ثبت اخالل  بمسؤوليات  بطريقة تضر بمصالح الشركة 
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العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة 

غير مقبول أو في وقت غير مناسههه  ولعضهههو مجلس االدارة أن يعتزل بشهههر  أن  بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسهههب 

  .ي ون ذلك في وقت مناس  وإال كان مسئوال  قبل الشركة عما يترت  على االعتزال من أضرار

  المركز الشاغر في المجلس : (:19مادة )

اذا شغل ملصز أحد أعضاء مج ك االلامة صان ل اج ك أن  عين عضواً مؤ تاً ف  الالصز الشاغل كحسب التلتيب            

ف  الحارررررول ع ى األارررررواد ف  الجاعية الت  انتخبت الاج ك ع ى ان  كون مان تتوافل فيه  الخبلة والكفا ة 

من تام خ التعيين وأن  علض التعيين ع ى الجاعية خالل خاسرررة أ ام عال  الجهة الاختارررةو جب أن تب   كذلك 

العامة العال ة ف  أول اجتااع لها و كال العضرررو الجد د مدة كررر فه وإذا ل  تتوافل الشرررلوط الالزمة النعقال مج ك 

االلامة كسرربب نقص عدل أعضررائه عن الحد االلنى الاناررول ع يه ف  نظام الشررلصاد أو هذا النظام وجب ع ى 

 .كتين  وماً النتخاب العدل الالزم من االعضاء ( 60 لعوة الجاعية العامة العال ة لالنعقال خالل  كقية االعضاء

 :صالويات مجلس اإلدارة  (:20مادة )

مع ملاعاة االختااااد الاقلمة ل جاعية العامة  كون لاج ك اإللامة أوكع الس طاد والاالحياد إللامة الشلصة 

اكتثااماتها وتال   أعاالها وأموالها وتال   صافة أمومها لاخل الاا كة العلكية السعول ة ومك  كياكتها وتحد د 

 وخامجها وكاا  حقق أغلاضها. وله ع ى كبيل الاثال ال الحال :

, ع ى أنه فياا  تع ق كبيع حق كيع عقاماد وأاول الشلصة ومهنها كاا ف  ذلك متجل الشلصة وملصزها اللئيس   -أ

  جب أن  تضان محضل مج ك اإللامة وحيثياد  لامه كالتالف ملاعاة الشلوط التالية:عقاماد الشلصة 

 ( أن  حدل الاج ك ف   لام البيع األكباب والابلماد له.1 

 ( أن  كون البيع مقامكا لثان الاثل.2 

 ( أن  كون البيع حاضلاً إال ف  الحاالد الت   قدمها الاج ك وكضااناد صافية. 3 

  ب ع ى ذلك التالف تو   كعض أنشطة الشلصة أو تحاي ها كالتزاماد أخلى. ( أال  تلت4 

ين الوصالء والاحامين وعزله  وإارررردام الوصاالد الشررررلعية والتفاو ض وإلغائها ص ياً أو جزئياً والتو يع يتعله حق  -ب

د والانا ااد نياكة عن ع ى صافة أنواع العقول والوثائق والاستنداد واالتفا ياد والوصاالد واالمتيازاد والافقا

الشلصة والدخول ف  الانا ااد الحكومية والغيل حكومية نياكة عن الشلصة لون  حال والتو يع لدى صاتب العدل 

ع ى عقول تأكيك الشلصاد الت  تشتلك فيها الشلصة ومالحق تعد  ها كواء كلفع مأس الاال او خفضه او لخول 

اإللامة أو األنشررطة او تغييل اكرراها أو تعد ل الكيان القانون  ل شررلصاد شررلصاء جدل او خلوش شررلصاء أو تعد ل كند 

أو فلوعها أو احد فلوعها او أي تعد الد اخلى ا اً صان نوعها أو تاررررررفيتها  وتأكرررررريك الشررررررلصاد والدخول ف  

لصاء الشررلصاد القائاة والتو يع ع ى عقول تأكرريسررها ومالحق تعد  ها كررواء كخفض أو مفع مأس الاال أو لخول شرر

جدل أو خلوش شرررررلصاء أو تعد ل كند اإللامة أو األنشرررررطة او تغيل اكررررراها أو تعد ل الكيان القانون  ل شرررررلصاد أو 

فلوعها أو أي تعد الد آخلى أو تارررررفيتها. والتو يع ع ى  لاماد االندماش واالكرررررتحواذ والشرررررلاء وإلغاء عقول 

والحاررص واألكرره  والسررنداد والوحداد ف   التأكرريك ومالحق و لاماد الشررلصاء وشررلاء وكيع ومهن األاررول

الانال ق العقام ة وغيل العقام ة والتنازل عنها و بول التنازل عن الحاص واألكه  وماس الاال ونقل الحاص 
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واألكررره  له حق التو يع ع ى الاررركوك واإلفلاغاد امام صاتب العدل والجهاد اللكررراية وشرررلاء وكيع األماضررر  

فلاغ و بوله واالكتالم والتس ي  ولفع الثان و بض الثان والاشامصة لاالح الشلصة مع وصافة أنواع العقاماد واإل

الغيل واكتخلاش حجج االكتحكام لكافة أمالك الشلصة وتحو ل االماض  الزماعية الى ككنية او اناعية وتحو ل 

 ياً  او جزئياً وإفلاغها األماض  الاناعية الى ككنية وط ب تعد ل الاكوك كحدولها ومساحاتها والتنازل عنها ص

والحذف واإلضرررافة ولمج الاررركوك والتجزئة والقسررراة والفلز وضررر  االمالك والاررركوك وط ب تعد ل اكرررتخدام 

الاخططاد واألماضررر  واإلضرررافة والحذف والتنازل عن الشرررواطيل و بولها ان وجدد و تعد ل اكررر  الاالك وم   

وأم ام القطع والاخططاد والاررررركوك وتوام خها وأكرررررااء السرررررجل الادن  وتعد ل الحدول واألطوال والاسررررراحة 

االحياء وتحد ث الاكوك والخالها كالنظام الشامل  وحق االكتئجام والتأجيل وتو يع عقولها او تعد  ها  أو فسخها 

 . وفتح وإلامة وتشغيل الحساكاد الجام ة واالكتثاام ة ومحافظ االكه  و الاحافظ االكتثاام ة  كاك  الشلصة لدى

صافة البنوك لاخل الاا كة العلكية السررررررعول ة وخامجها وإ فالها وتاررررررفيتها والسررررررحب واإل داع وفتح االعتاالاد 

وإجلاء التحو الد وإارررردام الضررررااناد وتقد   التعهداد فياا  تع ق كأعاال الشررررلصة والتو يع ع ى صافة األوماق 

فية كاا فيها األوماق التجام ة الخااة كأعاال الشلصة والاستنداد الاالية والشيكاد وصافة أنواع الاعامالد الاال

والتحو ل كين الحسرراكاد والتحو ل من الحسرراكاد االكررتثاام ة الى الجام ة والعكك والتحو ل من حسرراكاد محافظ  

االكه  الى الحساكاد الجام ة واالكتثاام ة والعكك .تنشيط الحساكاد وتحد ث كياناد الحساكاد وط ب صشوفاد 

اد والشيكاد وتسييل الضااناد البنكية لاالح الشلصة  وصفالة الشلصاد الت  تات ك الشلصة كها حاص او الحساك

شامك  شلصاد الت  ت شلصاد وتقد   الدع  الاال  فياا عدا القلوض ألي من ال شلصة كهذه ال سبة ما تا كه ال كه  كن ا

ع ى صافة األوماق والاسررتنداد الاالية والشرريكاد فيها الشررلصة أو ألي من الشررلصاد الفلعية أو الشررقيقة , والتو يع 

وصافة أنواع الاعامالد الاارررلفية وتحل ل كرررنداد ألمل وغيل ذلك من األوماق التجام ة والقيام ككافة الاعامالد 

وإكلام صافة االتفا ياد والافقاد لون حال وحق االكتفسام عن السجالد االئتاانية والالاجعة والاتاكعة وانهاء 

إلجلاءاد الالزمة لدى شررررلصة كرررراه السررررعول ة ل اع وماد االئتاانية. وتحارررريل حقوق الشررررلصة لدى الغيل صافة ا

وتسد د التزاماتها والتعا د مع الاكاتب االكتشام ة وط ب التأشيلاد من مكاتب العال ومكاتب االكتقدام واكتخلاش 

تأشيـررررلاد الـررررخلوش والعـررررولة والخـررررلوش  اإل اماد ومخص العال وتجد دها ونقل الكفاالد والتنازل عنها ومنح

النهـرررررائـررررر  وط ب تأشيلاد الـرررررز ـرررررامة وحق الـرررررلهن وفـررررركه والتو يع ع ى اللهون لاالح البنوك والانال ق 

والاؤكررسرراد والجهاد الحكومية والبنوك االه ية والاررنال ق العقام ة والاررناعية والزماعية واالكررتثاام ة وحق 

و  ية واالئتاانية  وط ب الجدولة من صافة البنوك والاارررامف وشرررلصاد التاو ل  اال تلاض وط ب التسرررهيالد التا

والاؤكساد الاالية والاؤكساد والجهاد الحكومية وتو يع العقول معها واكتالم القلوض وكدالها طبقا ل ضواكط 

كرربيل الاثال وليك الشررلعية وحق التو يع ع ى كررند ألمل وحق التو يع ع ى الكابياالد وتو يع جايع الوثائق ع ى 

الحاررررررل كاا ف  ذلك إكلام العقول والتو يع ع يها , وله حق إ لام خطة عال الشررررررلصة والاوافقة ع ى خططها 

التشررررررغي ية وميزانيتها اللأكرررررراالية السررررررنو ة والاوافقة ع ى ال وائح الداخ ية والاالية واإللام ة والفنية ل شررررررلصة 

ا وتفو ض الاسئولين عن إلامة الشلصة كاالحية التو يع كاك  الشلصة والسياكاد وال وائح الخااة كالعام ين فيه
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ف  حدول القواعد الت   ضررعها مج ك اإللامة.  وتعيين الادماء والاويفين والعاالة وتحد د اررالحياته  وكرر طاته  

ها و مواتبه  وميزاته  وعزله  وفارررررر ه  وتجد د السررررررجالد التجام ة واجلاء صافة التعد الد ع يها او شررررررطب

واكرررتخلاش التلاخيص وتجد دها واجلاء صافة التعد الد ع يها او شرررطبها وحجز األكرررااء التجام ة والتنازل عنها 

وله حق حضرررررروم اجتااعاد الجاعياد التأكرررررريسررررررية وجاعياد التحول والجاعياد العال ة والغيل عال ة ومجالك 

لصة والتو يع ع ى صافة الاستنداد الالزمة لذلك االلامة ل شلصاد الت  تساه  فيها الشلصة والتاو ت نياكة عن الش

ع اا كان جايع هذه الاالحياد والس طاد لاخل وخامش الاا كة العلكية السعول ة وله حق تفو ض أو توصيل واحد  

ياً أو ـررر ـرررتوصيالد صـرررتفاو ض أو الـرررغاء الـررراو اصثل من اعضاء الاج ك او من الغيل كعال أو أعاال معينة وحق إل

  اج ك اإللامة عقد القلوض مع انال ق ومؤكسادـا  جوز لـاـصيا ـزئـج

التاو ل الحكوم  مهاا ك غت مدتها و القلوض التجام ة مع البنوك والبيود الاالية وشررررررلصاد االئتاان الت  ال 

 إال أنه ف   تجاوز آجالها مدة الشررررررلصة وذلك ألي مدة كاا ف  ذلك القلوض الت  تتجاوز آجالها مدة ثالث كررررررنواد

 حالة عقد القلوض التجام ة الت  تجاوز آجالها ثالثة كنواد   زم ملاعاة الشلوط التالية :

 أن  حدل مج ك اإللامة ف   لامه أوجه اكتخدام القلض وصيفية كداله. .1
 أن يراعى في شرو  القرض والضمانات المقدمة ل  عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. .2

 لاج ك اإللامة كناءا ع ى ا تلاح مئيك مج ك اإللامة . أمين كلتعيين  -د

 الاوافقة ع ى ال وائح الداخ ية والاالية واإللام ة والفنية ل شلصة والسياكاد وال وائح الخااة كالعام ين فيها  -ث

من ذوي الخبلة والكفاءة حسررررررباا  لاه الاج ك وتحد د تعيين اللئيك التنفيذي والاد ل الاال  والاويفين القيال ين  -ش

 واجباته  ومكافأته  

 تفو ض الاسئولين عن إلامة الشلصة كاالحية التو يع كاك  الشلصة ف  حدول القواعد الت   ضعها مج ك اإللامة . -ح

كهدف كرلعة البت تشركيل ال جان وتخو  ها ما  لاه الاج ك مالئاا من الارالحياد والتنسريق كين هذه ال جان وذلك  -خ

 ف  األموم الت  تعلض ع يها .

شررررلصاد تاكعة وفلوع ومكاتب وتوصيالد ل شررررلصة واالشررررتلاصاد والاسرررراهاة ف  أي من تأكرررريك الاوافقة ع ى  -ل

 الشلصاد 

 إ لام خطة عال الشلصة والاوافقة ع ى خططها التشغي ية وميزانيتها اللأكاالية.  -ذ

الت   قدمها حق أكلاء ذمة مد ن  الشلصة من التزاماته  طبقاً لاا  حقق و كون لاج ك إلامة الشلصة وف  الحاالد   -م

 , ع ى أن  تضان محضل مج ك اإللامة وحيثياد  لامه وملاعاة الشلوط التالية: ما حتها

 أن  كون اإلكلاء كعد مض  كنة صام ة ع ى نشؤ الد ن صحد ألنى.  (1 

 أن  كون اإلكلاء لاب   محدل صحد أ اى لكل عام ل اد ن الواحد.  (2 

 اإلكلاء حق ل اج ك ال  جوز التفو ض أو التوصيل فيه .  (3 

ولاج ك اإللامة أن  وصل أو  فوض نياكة عنه ف  حدول اختارراارراته واحدا أو أصثل من أعضررائه أو من الغيل ف  اتخاذ 

 أعاال معينة. أجلاء أو تالف معين أو القيام كعال أو

 (: م افآت أعضاء المجلس :21مادة )
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%(  10نسبة معينة من أمكاح الشلصة ال تز د ع ى  ( من هذا النظام 47وفقاً ل االة  تتكون مكافأة مج ك اإللامة  -1

من ارررررراف  األمكاح , وذلك كعد خارررررر  االحتياطياد الت   لمتها الجاعية العامة تطبيقاً ألحكام النظام ونظام 

%( من مأس مال الشررلصة الادفوع , صاا 5الشررلصة األكرراكرر  , وكعد توز ع مكح ع ى الاسرراهاين ال  قل عن  

 حدله مج ك اإللامة  حدل كررنو اً  حدله مج ك اإللامة , وكدل حضرروم ج سرراد مب    اررلف لكل عضررو مب   م

 عن صل ج سة , ع ى أن  كون اكتحقاق هذه الاكافأة متناكباً مع عدل الج ساد الت   حضلها العضو.

 ف  جايع األحوال ال  تجاوز مجاوع ما  حال ع يه عضو مج ك اإللامة من مكافآد ومزا ا مالية  أو عينية -2

 (  خاساائة أل  لاير كنو اً , وفق الضواكط الت  تضعها الجهة الاختاة. 500,000مب    

 جب أن  شتال تقل ل مج ك اإللامة إلى الجاعية العامة العال ة ع ى كيان شامل لكل ما حال ع يه أعضاء   -3

 شتال صذلك ع ى كيان  مج ك اإللامة خالل السنة الاالية من مكافآد وكدل مالوفاد وغيل ذلك من الازا ا وأن

ما  بضه أعضاء الاج ك كوافه  عام ين أو إلام ين أو ما  بضوه نظيل أعاال فنية أو إلام ة أو اكتشاماد وأن 

ً ع ى كيان كعدل ج ساد الاج ك وعدل الج ساد الت  حضلها صل عضو من تام خ آخل اجتااع   شتال أ ضا

 ل جاعية العامة .

 مين السروالعضو المنتدب واونائب   (: رئيس مجلس اإلدارة22مادة )

 عين مج ك اإللامة من كين أعضائه مئيساً ونائباً ل لئيك وال  جوز الجاع كين مناب مئيك الاج ك وأي مناب تنفيذي 

ُ و حدل مج ك اإللامة كقلام منه اختااااد  كالشلصة صاا  جوز ل اج ك أن  عيين من كين أعضائه عضواً منتدكا

ع ى أن تكون ف  حدول ما هو مبين الناه و جوز صذلك ل اج ك  يك مج ك اإللامة والعضو الانتدبواالحياد صل من مئ

 كقلام منه تحد د اختااااد واالحياد نائب اللئيك

 صالويات رئيس مجلس اإلدارة : -1

 لالنعقال.لعوة الاج ك لالجتااع ومئاكة اجتااعاد الاج ك ولعوة الجاعية العامة العال ة والغيل العال ة  

كررررااع الدعاوى  -الالافعة و الادافعة  -الاطالبة وإ امة الدعاوى ]الاطالباد لدى الاحاص  [ وذلك ف  وفياا  خص  -أ

إحضررام الشررهول  -ط ب الياين ومله واالمتناع عنه  -اإلكلاء  -التنازل  -الارر ح  -اإلنكام  -اإل لام  -واللل ع يها 

كة والج -والبيناد والطعن فيها  كالتزو ل  -لح والتعد ل اإلجا ط ب  -إنكام الخطوط واألختام والتوا يع  -الطعن 

الطعن كتقام ل الخبلاء والاحكاين  -ط ب الحجز والتنفيذ  -ملاجعة لوائل الحجز والتنفيذ -الانع من السررفل ومفعه 

 بول  -يذ األحكام الاطالبة كتنف -من نظام الالافعاد الشررررررلعية   230ط ب تطبيق الاالة  -ومله  واكررررررتبداله  

التهايش ع ى ارركوك االحكام  -التااس إعالة النظل  -االعتلاض ع ى األحكام وط ب االكررتئناف  -األحكام ونفيها 

اكتالم  -إنهاء ما   زم حضوم الج ساد ف  جايع الدعاوى لدى جايع الاحاص   -ط ب الشفعة  -ط ب مل االعتبام  -

لدى  الاحاص  -ط ب اإللخال والتداخل -ط ب إحالة الدعوى -كوك األحكام اكرتالم ار -الابال  كشريك كاكر  الشرلصة 

لدى لجان -لدى ال جان العاالية -لدى ال جان الطبية الشررررررلعية -لدى الاحاص  اإللام ة  ل وان الاظال ( -الشررررررلعية 

لدى -الاالية فض الانازعاد الاالية ولجان تسررو ة الانازعاد الااررلفية لدى لجان الفاررل فى منازعاد األوماق 
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لدى ال جان الجالصية ولجان  -مكاتب الفاررررررل ف  منازعاد األوماق التجام ة ولجان حسرررررر  الانازعاد التجام ة 

تأمينية   لدى لجان الفارررررررل ف-الغش التجامي   فاد ال ئة الل اكة والتحقيق   -الانازعاد و الاخال لدى  -لدى هي

لدى لجنة النظل فى مخالفاد -لدى الاحكاة الع يا  -اة الع يا ط ب نقض الحك  لدى الاحك -الاج ك األع ى ل قضاء 

اكررتخلاش اررك إذن  -مخالفاد احكام نظام الاؤكررسرراد الاررحية   لدى لجنة النظل ف-نظام مزاولة الاهن الاررحية 

اكررررتخلاش اررررك إذن تعايل  -فلز ولمج ل عقام الاو وف اكررررتخلاش اررررك إذن مهن أو فك حكل ل عقام الاو وف 

اكررتخلاش اررك إذن الكررتثاام عقام أو  -اكررتخلاش اررك إذن الكررتثاام ل عقام أو مب   الاو وف  - وف ل عقام الاو

 -اكرررتخلاش ارررك تنازل عن النظامة  -كه اكرررتخلاش ارررك إل امة نايل ع ى الو   أو الوارررية   الاب   الاواررر

اإلجلاءاد الالزمة  ملاجعة جايع الجهاد ذاد العال ة وإنهاء جايع -االكرررررتالم و التسررررر ي    -اكرررررتخلاش ارررررك 

 والتو يع فياا  تط ب ذلك 

اكتالم الثان و الشلاء و بول اإلفلاغ ولفع   -البيع واإلفلاغ ل اشتلي   فياا  خص[العقاماد واألماض [ وذلك ف -ب

  - بول اللهن   -فك اللهن   -اللهن   - بول التنازل واإلفلاغ   - بول الهبة واإلفلاغ   -الهبة واإلفلاغ   -الثان 

كتالم الاكوك   -التجزئة والفلز   -لمج الاكوك  شامل  التنازل عن   تحد ث الاكوك و إلخالها ف  -ا النظام ال

  -تعد ل اكرر  الاالك وم   السررجل الادن  الحفيظة   -تحو ل األماضرر  الزماعية إلى كرركنية   -النقص ف  الاسرراحة 

  -التأجيل   -د والارركوك وتوام خها وأكررااء األحياء تعد ل الحدول واألطوال والاسرراحة وأم ام القطع والاخططا

  -البيع واإلفلاغ  -إلغاء و فسررررررخ عقول التأجيل   -اكررررررتالم األجلة   -تجد د عقول األجلة   -تو يع عقول األجلة 

 ملاجعة جايع الجهاد ذاد العال ة وإنهاء جايع اإلجلاءاد -ملاجعة صتاكاد العدل الكتعالم عن األمالك العقام ة 

 الالزمة والتو يع فياا  تط ب ذلك.

 -نقل السررجالد التجام ة  -تجد د السررجالد  -اكررتخلاش السررجالد  -]السررجالد التجام ة[ ملاجعة إلامة السررجالد  -د

سجيل العالمة التجام ة  -حجز االك  التجامي  فتح  -التنازل عن االك  التجامي  -التنازل عن العالمة التجام ة  -ت

التو يع ع ى جايع الاستنداد لدى الغلفة  -تجد د االشتلاك لدى الغلفة التجام ة   -فة التجام ة االشتلاك لدى الغل

غاء التو يع لدى الغلفة التجام ة  -اعتاال التو يع لدى الغلفة التجام ة  -إلامة السررررررجالد  -التجام ة  إلامة  -إل

إلغاء  -ة نشرررراط  فتح فلوع ل سررررجالد إضرررراف -تعد ل السررررجالد  -اإلشررررلاف ع ى السررررجالد  -أعاال  التجام ة 

التسررجيل ف  الخدماد اإللكتلونية كالغلف التجام ة وتفعيل  -لخول الانا ارراد واكررتالم االكررتااماد  -السررجالد 

ملاجعة ما حة  -ملاجعة التأميناد االجتااعية  -كيع الاؤكسة -شلاء الاؤكسة -الخدماد واكتالم الل   السلي  

 ملاجعة الدفاع الادن  . -الهيئة العامة ل زصاة والدخل  ملاجعة -الزصاة والدخل 

اكتخلاش فسوحاد البناء  -نقل اللخص  -إلغاء اللخص  -تجد د اللخص  -]األماناد والب د اد[ اكتخلاش مخص  -ث

اكتخلاش  -ملاجعة اإللامة العامة ل تخطيط العالان   -اكتخلاش مخص هدم  -اكتخلاش مخص تسو ل  -والتلمي  

 تحو ل األماض  الزماعية إلى ككنية  -اكتخلاش الكلود الاحية  -تخطيط األماض   -شهالاد إتاام البناء 

عال خلوش  -اكررتخلاش اإل اماد كدل مفقول أو تال   -تجد د اإل اماد  -]الجوازاد[ وذلك ف  اكررتخلاش اإل اماد  -ش

 -نقل الاع وماد وتحد ث البياناد  -نقل صفالة العاالة لنفسررررررره  -نقل الكفاالد  -عال الخلوش النهائ   -وعولة 
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إلغاء تأشرررررريلاد  -إلغاء كالغاد الهلوب  -التب ي  عن الهلوب  -تعد ل الاهن  -ن العاال التسررررررو ة والتنازل ع

اكتخلاش تاد د  -اكتخلاش تأشيلاد كفل كدل تال  أو مفقول  -إلغاء تأشيلاد الخلوش النهائ   -الخلوش والعولة 

 -ل األكناء من جواز األب أو األم فارر -إضررافة األكناء إلى جواز األب أو األم  -إضررافة تاكعين  -تأشرريلاد الز امة 

اكرررقاط العاالة  ملاجعة إلامة التلحيل  -اكرررتخلاش صشررر  كياناد العاال  كلنت(  -إنهاء إجلاءاد العاالة الاتوفاة 

-ملاجعة شررئون الخالماد  -اكررتخلاش مشرراهد اإلعالة اكررتخلاش تاررام ح حج  -إلامة شررؤون الانافذ  -والوافد ن 

-وفياا  خص مكتب العال والعاال اكررتخلاش التأشرريلاد  -اكررتالم الل   السررلي   ةكتلونياالل ةالخدم  التسررجيل ف

تارررفية  -تحد ث كياناد العاال  -تعد ل الاهن  -اكرررتالم تعو ضررراد التأشررريلاد  نقل الكفاالد  -الغاء  التأشررريلاد 

 -كررتخلاش مخص العال وتجد دها ا -إلغاء كالغاد الهلوب ل عاالة  -التب ي  عن هلوب العاالة  -العاالة وإلغاؤها 

ملاجعة إلامة الحاكرررب اآلل  ف  القوى العام ة إلكرررقاط العاالة  -إنهاء إجلاءاد العاالة لدى التأميناد االجتااعية 

فتح الا فاد األكاكية والفلعية وتجد دها  -اكتالم شهالاد السعولة  -إضافة وحذف السعول ين  -وإلضافة العاالة 

نقل م كية الانشررآد وتاررفيتها وإلغاؤها  ملاجعة  سرر  الاكاتب األه ية  -صشرر  كياناد  كلنت(  وإلغاؤها  اكررتخلاش

 لالكتقدام .

تعد ل  -تعد ل الجنسررياد  -اكررتللال مبال  التأشرريلاد  -إلغاء التأشرريلاد  -]مكتب االكررتقدام[ اكررتخلاش التأشرريلاد  -ح

تعد ل الاهن ف   -ش تأشررررريلاد اكرررررتقدام العوائل اكرررررتخلا -اكرررررتخلاش تأشررررريلاد الز اماد العائ ية  -جهة القدوم 

اكتخلاش صش  كياناد  -تاد د تأشيلاد الز امة  -تاد د تأشيلاد الخلوش والعولة  -ملاجعة السفامة   -التأشيلاد 

  كلنت( 

 -كالعا ة األجنبية  -]البنوك والاارررررامف[ وذلك ف  ملاجعة جايع البنوك والاارررررامف  التحو ل من الحسررررراكاد  -خ

اكتالم  -إادام الشيكاد الااد ة  واكتالمها  -اكتخلاش لفاتل شيكاد  واكتالمها  وتحل لها  - ة الاح ية  كالعا

فتح اررررنال ق  -االشررررتلاك ف  اررررنال ق األماناد تجد د االشررررتلاك ف  اررررنال ق األماناد  -الحواالد واررررلفها 

د موافقة الاج ك والاتوافقة مع األحكام ط ب القلوض البنكية كع -اكررررتللال وحداد اررررنال ق األماناد  -األماناد 

والضررواكط الشررلعية والقبول كشررلوطها وأحكامها وأكررعامها وتو يع عقولها ونااذجها وتعهداتها وجداول كرردالها 

ط ب اعتاال كنك   التو يع  -إعالة جدولة األ سرراط   -ط ب اإلعفاء من القلوض  -ة واكررتالم القلض كاكرر  الشررلص

 فل الحسررراكاد  -ط ب نقاط البيع -ط ب ضررراان كنك  التو يع واكرررتالم الضررراان وتسرررجي ه  -ع ى العقول والنااذش 

 –االصتتاكاد ف  الشررلصاد الاسرراهاة  -تحد ث البياناد  -اكررتالم الشرريكاد  -االعتلاض ع ى الشرريكاد  -وتسررو تها 

ه  الاتوافقة مع األحكام كيع األكررر –شرررلاء األكررره  الاتوافقة مع األحكام الشرررلعية  –اكرررتالم شرررهالاد الاسررراهااد 

 –اكتالم الفائض  –اكتالم األمكاح  –اكتالم  ياة األكه   –مهن األكه  الاتوافقة مع األحكام الشلعية  –الشلعية 

اكرررررتللال وحداد  –االصتتاب  –فتح الاحافظ االكرررررتثاام ة كالضرررررواكط الشرررررلعية وتحل ل وتعد ل وإلغاء األوامل 

االشررتلاك ف  وحداد الاررنال ق  –نقل األكرره  من الاحفظة  –كرره  من الاحفظة نقل األ –الاررنال ق االكررتثاام ة 

]اررندوق إلامة الاحافظ االكررتثاام ة  تاررفية الاحافظ االكررتثاام ة  –االكررتثاام ة الاتوافقة مع األحكام الشررلعية 

نقل  -عن القلض   تو يع العقد مع الاررررررندوق التنازل -اكررررررتالم  -التناية العقام ة[ وذلك ف  التقد   ع ى  لض  
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ط ررب عردم وجول أي  -ط ررب إعفرراء من القلض  - يترأجيررل القلض العقررام-نقررل القلض ع ى األمض  -القلض 

إكلام العقد مع  -وفياا  خص  ]اررررندوق التناية الاررررناعية [ التقد   ع ى  لض  -التزاماد مال ة  تسررررد د القلض 

اكتالم القلض   -صاتب العدل فياا  خص اللهن الاناع    التو يع أمام-تقد   الكفالء والتضامن معه   -الاندوق 

]ارندوق  -تسرد د القلض  -ط ب عدم وجول أي التزاماد مال ة  -ط ب اإلعفاء من القلض  -التنازل عن القلض 

ط ب اإلعفاء من القلض  -اكتالم القلض  -إكلام العقد مع الاندوق  -تناية الاوامل البشل ة [ التقد   ع ى  لض 

 تسد د القلض . -عدم وجول أي التزاماد مال ة  ط ب -

 -تجد د مخاررة  يالة  -إارردام كدل تال  أو مفقول للخاررة  يالة  -]اإللامة العامة ل الوم[ إارردام مخاررة  يالة  -ل

إارردام لوحاد  تجد د  -تجد د مخاررة كرريل  -إارردام مخاررة كرريل كدل تال  أو مفقول  -إارردام مخاررة كرريل 

اكررتخلاش  -إكررقاط لوحاد السرريامة البيع تشرر يح واكررتالم القياة  كشرريك  -ة إلى السرريامة نقل لوحاد السرريام -لوحاد 

تغييل لون السرريامة إارردام تفو ض  -تاررد ل السرريامة  -تاررل ح إاررالح ل سرريامة  شررلاء لوحة كرريامة من الالوم 

اكررتخلاش صشرر  -د إلغاء كالغ كررل ة االعتلاض والتسررو ة والفاررل ف  الاخالفا-عال كالغ كررل ة - يالة ل سرريامة 

اكررررتخلاش كطا ة معقب  ]الجهاد األمنية[ وذلك ف  ملاجعة  -اكررررتخلاش صشرررر  كياناد  كلنت(  -كياناد  كلنت( 

ملاجعة اللئاكرررررة  -ملاجعة  يالة أمن الطلق  -األمامة وشرررررعبة تنفيذ األحكام الحقو ية  ملاجعة ملاصز الشرررررلطة 

ملاجعة الاباحث العامة   -ملاجعة  واد أمن الانشرررآد  -اجاهد ن ملاجعة اإللامة العامة ل  -العامة لالكرررتخباماد 

ية  باحث الجنائ باحث اإللام ة  ملاجعة الا مة لاكافحة الاخدماد ملاجعة  -ملاجعة الا عا اد ل ة ال ملاجعة ال

اكررتالم  ملاجعة الاد ل ة العامة لحلس الحدول -ملاجعة الاد ل ة العامة ل دفاع الادن    -الاد ل ة العامة ل سررجون 

 وفلوعها وما  تبعها من إلاماد وأ سام  -التأمين الاح  والالصباد 

ملاجعه مكتب ول  ول  –ملاجعة وزامة الداخ ية  -ملاجعة وزامة العدل  -]الوزاماد [ ملاجعة الد وان الا ك   -ذ

فاع  -العهد  لد خامجية  -ملاجعة وزامة ا اجعة وزامة مل -ملاجعة وزامة الحلس الوطن    -ملاجعة وزامة ال

التجامة واالكررررررتثاام  و إلامة العالماد التجام ة  و إلامة الوصاالد التجام ة  و التنازل عن الوصاالد التجام ة  و 

إلغاء الوصاالد التجام ة  و إلامة الجولة والنوعية والاعالن الثاينة  و إلامة الاهن الحلة  و اكررتخلاش شررهالة منشررأ  

ملاجعة وزامة الزماعة  ومد ل اد الزماعة  واكررتخلاش مخص  -وزامة الاالية ملاجعة  -و ط ب إعفاء جالص  

حفل كئل  واكررررتخلاش مخاررررة منحل  و طاع شررررؤون الثلوة السرررراكية و طاع شررررؤون الثلوة الحيوانية واكررررتيلال 

وتارررررد ل الاواشررررر   وملاجعة ملصز الا ك عبد العز ز ل خيل العلكية األاررررري ة  والتسرررررجيل  والبيع  والشرررررلاء 

ملاجعة وزامة العال والشررررؤون  -واالكررررتيلال والتاررررد ل ل خيول ومشررررلوع اللي والاررررلف وماررررنع التاوم 

ملاجعة وزامة الشؤون الب د ة والقلو ة  -ملاجعة وزامة الشؤون االجتااعية  -ملاجعة وزامة العال  -االجتااعية 

امة الاررررحة  و إلامة الشررررؤون الاررررحية  و ملاجعة وز -ملاجعة وزامة التع ي   -ملاجعة وزامة التع ي  العال   -

الاستشفياد األه ية والحكومية  وط ب التقام ل الطبية واكتالمها وإادام تلاخيص ل ايدلياد والاجاعاد الطبية 

وإادام التلاخيص لألطباء والاالضين والفنيين وملاجعة الالصز الوطن  ل طب البد ل والتكاي   ل حاول ع ى 

 -لاصز و مزاولة الاهنة و إنهاء إجلاءاد التسرررررجيل والتارررررني  وتأ يد الكوالم الارررررحية تلاخيص العيالاد والا
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ملاجعة وزامة الثقافة واإلعالم تسررررررجيل الكتب وتسررررررجيل الحقوق الفكل ة ملاجعة وزامة الشررررررؤون اإلكررررررالمية 

اإلكرررالمية  ملاجعة وزامة الشرررؤون -واألو اف والدعوة واإلمشرررال ومجاع الا ك فهد لطباعة الاارررح  الشرررل   

ملاجعة وزامة الطا ة  ملاجعة  -ما حة الاياه والالف الاح   -ملاجعة وزامة اإلككان  -والدعوة واإلمشال  

ملاجعة وزامة النقل تجد د تلخيص نقل مدمكررر  اكرررتخلاش مخارررة  -وزامة الطا ة والارررناعة والثلوة الاعدنية 

ملاجعة وزامة االتارررررراالد  -وزامة الخدمة الادنية ملاجعة  -ملاجعة وزامة الحج والعالة   -تأجيل كررررررياماد 

 -ملاجعة وزامة اال تاال والتخطيط وملاجعة مكتب كاو ول  العهد ومكتب كاو ول  العهد  -وتقنية الاع وماد 

  .وفلوعها وما  تبعها من إلاماد وأ سام 

ة الاؤكررسررة العامة ل تدم ب ملاجع -فياا  خص  ]الاؤكررسرراد الحكومية [ ملاجعة مؤكررسررة النقد العلك  السررعولي  -م

ملاجعة  -ملاجعة الاؤكررررررسررررررة العامة ل خطوط الحد د ة  -ملاجعة الاؤكررررررسررررررة العامة ل اوان   -التقن  والاهن  

ملاجعة الاؤكررررسررررة العامة  -الاؤكررررسررررة العامة لجسررررل الا ك فهد  ملاجعة مد نة الا ك عبد العز ز ل ع وم والتقنية 

ملاجعة الاؤكررسررة  -اكررتالم أعالف -الاحاررول اكررتالم  ياة الاحاررول  الخال-لارروامع الغالل ومطاحن الد يق 

ملاجعة الاؤكسة العامة لتح ية الاياه  -ملاجعة الاؤكسة العامة ل خطوط الجو ة العلكية السعول ة  -العامة ل تقاعد 

 ام وفلوعها وما  تبعها من إلاماد وأ س -ملاجعة الاؤكسة العامة ل تأميناد االجتااعية  -الاالحة 

ملاجعة هيئة  -حكاه    ] الهيئاد الحكومية[ وذلك ف  ملاجعة الهيئة العامة ل وال ة ع ى أموال القاررررررل ومن ف -ز

ملاجعة هيئة كررررروق  -ملاجعة الهيئة العامة لالكرررررتثاام  -ملاجعة هيئة التحقيق وااللعاء العام  -الل اكة والتحقيق 

 -ملاجعة الهيئة السعول ة ل تخاااد الاحية  - يك والجولة ملاجعة الهيئة السعول ة ل اواافاد والاقا -الاال 

ملاجعة الهيئة الوطنية لاكافحة  -ملاجعة الهيئة العامة ل سررررررياحة واآلثام  -ملاجعة الهيئة العامة ل غذاء والدواء 

ة هيئة حقوق ملاجعة الهيئة الا كية ل جبيل و نبع  ملاجع -ملاجعة هيئة الادن الارررناعية ومناطق التقنية  -الفسرررال 

ملاجعة  -ملاجعة هيئة تطو ل الاد نة الانومة  -ملاجعة هيئة تطو ل مكة الاكلمة والاشرراعل الاقدكررة  -اإلنسرران 

ملاجعرة هيئرة تنظي  الكهلكراء واإلنتراش  -ملاجعرة هيئرة الهالل األحال  -هيئرة االتاررررررراالد و تقنيرة الاع ومراد 

ملاجعة الهيئة الع يا لتسررررررو ة الخالفاد  -مج ك التعاون الخ يج  ملاجعة هيئة اللكط الكهلكائ  لدول  -الازلوش 

ملاجعة -ملاجعة الهيئة االكتدائية لتسررررررو ة الخالفاد العاالية -وفلوعها وما  تبعها من إلاماد وأ سررررررام  -العاالية 

 والاساوع  الهيئة العامة لإلعالم الالئ

ملاجعة اللئاكررة العامة  -جد الحلام والاسررجد النبوي ]اللئاكرراد الحكومية[ ملاجعة اللئاكررة العامة لشررؤون الاسرر -س

 -ملاجعة الهيئة العامة لألماررال وحاا ة البيئة  -ل بحوث الع اية واإلفتاء  ملاجعة اللئاكررة العامة للعا ة الشررباب 

الانكل ملاجعة اللئاكة العامة لهيئة األمل كالاعلوف والنه  عن  -ملاجعة اللئاكة العامة لألماال وحاا ة البيئة 

 وفلوعها وما  تبعها من إلاماد وأ سام -ملاجعة الاج ك األع ى ل قضاء  -

]الجهاد التع ياية[ ملاجعة  واكتالم الشهالاد وتاد ق الشهالاد   وط ب شهالاد كدل تال  أو مفقول واكتالمها  -ش

جيل فى البعثة الخامجية الاوافقة ع ى التس -وط ب كجل أصال ا   ملاجعة جايع السفاماد السعول ة او القنا ية 

 ملاجعة إلامة التع ي   . -لدى وزامة التع ي  العال  
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ملاجعة وزامة النقل الكتخلاش  -]السياماد[ وذلك ف  ملاجعة الجاامك وجالصة السياماد وإادام لوحاد كيل  -ل

اء صلود تشررررررغيل السررررررياماد وفياا  خص ]مارررررر حة الجاامك[ إارررررردام وتجد د التلاخيص الجالصية نقل وإلغ

لفع اللكررروم واكرررتالم الفسررروحاد  -تخ يص البضرررائع والاعا نة والكشررر   -التلاخيص الجالصية وفتح الفلوع لها 

 -اإللامة واإلشرررلاف ع ى التلاخيص  -تعد ل أو اكرررتخلاش كدل الافقول ل بطا اد الجالصية  -والبطا اد الجالصية 

 ملاجعة الاحاجل الطبية

اكرررتخلاش كدل التال   -اكرررتخلاش شرررلائح جواالد  -صاد االتاررراالد ]شرررلصاد االتاررراالد[ ملاجعة جايع شرررل -ض

ط ب  -نقل شررررلائح الجواالد  -التنازل عن شررررلائح الجواالد وإلغائها  -والافقول لشررررلائح الجواالد واكررررتبدالها 

اد الاقدمة ط ب جايع الخدم -إلغاء الهوات  الثاكتة والتنازل عنها  -نقل الهوات  الثاكتة  -تأكررررريك الهوات  الثاكتة 

 -ط ب تقو ة عدالاد الكهلكاء  -]شلصة الكهلكاء[ وذلك ف  ط ب نقل عدالاد الكهلكاء   -من شلصاد االتااالد 

 االعتلاض ع ى الفواتيل  -ط ب فال عدالاد الكهلكاء 

ط ب إ اال الالف الاح   االعتلاض ع ى  -فياا  خص  ]شلصة الاياه الوطنية[ ط ب الكش  ع ى العدالاد  -ط

 -اكررتالم البل د الاسررجل  -وفياا  خص  ]البل د [ ط ب اررندوق كل د  اكررتالم  مفتاح اررندوق البل د  -لاماد الغ

الدفاتل   اررلف الابال  الاولعة ف -تجد د أو إلغاء االشررتلاك ف  الاررندوق  -اكررتخلاش كطا ة تفو ض ل اررندوق 

 البل د ة 

تو يع  لاماد الشلصاء  -ول التأكيك ومالحق التعد ل التو يع ع   عق -]تأكيك الشلصاد[ وذلك ف  تأكيك شلصة  -ي

 -شلاء الحاص واألكه  ولفع الثان  -الدخول ف  شلصاد  ائاة  -تعيين الادماء وعزله   و تعد ل كند اإللامة  -

 بول التنازل  -التنازل عن الحاررص واألكرره  من مأس الاال  -كيع الحاررص واألكرره  واكررتالم القياة واألمكاح 

 -تعد ل كنول عقول التأكررريك أو مالحق التعد ل  -تعد ل أغلاض الشرررلصة  -واألكررره  ومأس الاال  عن الحارررص

فتح الحساكاد لدى  -نقل الحاص واألكه  والسنداد  -تحد د مأس الاال  -خفض مأس الاال  -ز الة مأس الاال 

تعد ل  -د لدى البنوك كاك  الشلصة  فل الحساكا -تعد ل أغلاض الشلصة  -تو يع االتفا ياد  -البنوك كاك  الشلصة 

حضررررروم  -تسرررررجيل الوصاالد والعالماد التجام ة  -تسرررررجيل الشرررررلصة  -كنول عقول التأكررررريك أو مالحق التعد ل 

 -تاررفية الشررلصة  -التنازل عن العالماد التجام ة  -فتح الفلوع ل شررلصة  -فتح الا فاد ل شررلصة  -الجاعياد العامة 

 -تحو ل الشررلصة من ذاد مسررئولية محدولة إلى مسرراهاة  -ى ذاد مسررئولية محدولة تحو ل الشررلصة من مسرراهاة إل

إلغاء عقول التأكررريك  -والى شرررلصه الشرررخص الواحد  –تحو ل الشرررلصة من تضرررامنية الى ذاد مسرررئولية محدولة 

تجام ة اكررررتخلاش السررررجالد ال -التو يع ع ى عقول التأكرررريك ومالحق التعد ل لدى صاتب العدل  -ومالحق التعد ل 

ملاجعة إلامة الجولة والنوعية وهيئة الاواارررررفاد  -االشرررررتلاك كالغلفة التجام ة وتجد دها  -وتجد دها ل شرررررلصة 

ملاجعة شرررلصاد االتاررراالد وتأكررريك الهوات  الثاكتة أو  -اكرررتخلاش التلاخيص وتجد دها ل شرررلصة  -والاقا يك 

لخول  -والتو يع أمامها ملاجعة هيئة كررررروق الاال  ملاجعة الهيئة العامة لالكرررررتثاام -الجواالد كاكررررر  الشرررررلصة 

نشررل عقد التأكرريك ومالحق التعد ل  -تو يع العقول الخااررة كالشررلصة مع الغيل  -الانا ارراد واكررتالم االكررتااماد 

تحو ل الشررلصة من شررلصة  -تغييل الكيان القانون  ل شررلصة  -وم خارراتها واألنظاة األكرراكررية ف  الجل دة اللكرراية 
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وفياا  خص  ]التلاخيص الارررناعية[  -يطة إلى ذاد مسرررؤولية محدولة تحو ل الشرررلصة إلى مؤكرررسرررة توارررية كسررر

 -إلغاء التلاخيص  -حجز األكرررااء  -تعد ل التلاخيص إضرررافة نشررراط  -تجد د التلاخيص  -اكرررتخلاش التلاخيص 

 -لاجعة التأميناد االجتااعية م -فتح الفلوع  -تجد د االشررررتلاك  كالغلفة التجام ة  -االشررررتلاك  كالغلفة التجام ة 

 -نقل التلاخيص  -ملاجعة الهيئة العامة ل زصاة والدخل  -ملاجعة ما حة الزصاة والدخل  -ملاجعة الدفاع الادن   

فتح فلوع ل شررلصة ومكاتب  -تعيين الاويفين والعاال وفارر ه  وعزله  والتعا د معه  وتحد د ملتباته  ومكافأته  

  ها إ لام خطة عال الشلصة والاوافقة ع ى خططها التشغي ية وميزانيتها اللأكاالية.وتوصيالد ل شلصة وإغال

و تاتع مئيك مج ك اإللامة كاإلضرررافة إلى ذلك كالارررالحياد األخلى الت   حدلها مج ك اإللامة, ع اا كان جايع هذه 

توصيل واحد او اصثل من اعضررراء الارررالحياد والسررر طاد لاخل وخامش الاا كة العلكية السرررعول ة وله حق تفو ض أو 

وله حق توصيل الغيل ككل  الاج ك او من الغيل كعال أو أعاال معينة وحق إلغاء التفاو ض أو التوصيالد ص ياً أو جزئيا

 .أو كعض ما ذصل وذلك لاخل الاا كة وخامجها وعزله ول وصيل حق توصيل الغيل .

 لامة عند غياكه.صاا  حل نائب مئيك مج ك اإللامة محل مئيك مج ك اإل

أحد  اختياممج ك اإللامة  ت   اجتااعادوف  حالة غياب مئيك مج ك االلامة ونائب مئيك مج ك اإللامة عن أحد 

 أعضاء الاج ك ل قيام كاهامه وذلك كأغ بية أاواد األعضاء الحاضل ن لالجتااع .

 صالويات العضو المنتدب -2

اكرررتالم الثان و الشرررلاء و بول اإلفلاغ   -البيع واإلفلاغ ل اشرررتلي   فياا  خص[العقاماد واألماضررر [ وذلك ف -أ

نازل واإلفلاغ   - بول الهبة واإلفلاغ   -الهبة واإلفلاغ   -ولفع الثان   بول   -فك اللهن   -اللهن   - بول الت

ظام الشررامل  الن  تحد ث الارركوك و إلخالها ف  -اكررتالم الارركوك   -التجزئة والفلز   -لمج الارركوك   -اللهن 

تعد ل اك  الاالك وم   السجل الادن    -تحو ل األماض  الزماعية إلى ككنية   -التنازل عن النقص ف  الاساحة 

  -تعد ل الحدول واألطوال والاساحة وأم ام القطع والاخططاد والاكوك وتوام خها وأكااء األحياء   -الحفيظة 

البيع  -إلغاء و فسررررررخ عقول التأجيل   -اكررررررتالم األجلة   -ل األجلة تجد د عقو  -تو يع عقول األجلة   -التأجيل 

ملاجعة جايع الجهاد ذاد العال ة وإنهاء  -ملاجعة صتاكاد العدل الكررررررتعالم عن األمالك العقام ة   -واإلفلاغ 

 جايع اإلجلاءاد الالزمة والتو يع فياا  تط ب ذلك.

 -نقل السجالد التجام ة  -تجد د السجالد  -خلاش السجالد اكت -]السجالد التجام ة[ ملاجعة إلامة السجالد  -ب

 -التنازل عن االكررر  التجامي  -التنازل عن العالمة التجام ة  -تسرررجيل العالمة التجام ة  -حجز االكررر  التجامي 

لدى التو يع ع ى جايع الاسررتنداد  -تجد د االشررتلاك لدى الغلفة التجام ة   -فتح االشررتلاك لدى الغلفة التجام ة 

 -إلغاء التو يع لدى الغلفة التجام ة  -اعتاال التو يع لدى الغلفة التجام ة  -إلامة السررررررجالد  -الغلفة التجام ة 

إلغاء  -إضافة نشاط  فتح فلوع ل سجالد  -تعد ل السجالد  -اإلشلاف ع ى السجالد  -إلامة أعاال  التجام ة 

التسجيل ف  الخدماد اإللكتلونية كالغلف التجام ة وتفعيل  -لخول الانا ااد واكتالم االكتااماد  -السجالد 

ملاجعة  -ملاجعة التأميناد االجتااعية  -كيع الاؤكرررسرررة -شرررلاء الاؤكرررسرررة -الخدماد واكرررتالم الل   السرررلي  

 ملاجعة الدفاع الادن  . -ملاجعة الهيئة العامة ل زصاة والدخل  -ما حة الزصاة والدخل 
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اكررررتخلاش فسرررروحاد  -نقل اللخص  -إلغاء اللخص  -تجد د اللخص  -لاش مخص ]األماناد والب د اد[ اكررررتخ -د

 -ملاجعة اإللامة العامة ل تخطيط العالان   -اكررتخلاش مخص هدم  -اكررتخلاش مخص تسررو ل  -البناء والتلمي  

لى تحو ل األماض  الزماعية إ -اكتخلاش الكلود الاحية  -تخطيط األماض   -اكتخلاش شهالاد إتاام البناء 

 ككنية 

عال  -اكررررررتخلاش اإل اماد كدل مفقول أو تال   -تجد د اإل اماد  -]الجوازاد[ وذلك ف  اكررررررتخلاش اإل اماد  -ث

نقل الاع وماد وتحد ث البياناد  -نقل صفالة العاالة لنفسه  -نقل الكفاالد  -عال الخلوش النهائ   -خلوش وعولة 

إلغاء تأشرررررريلاد  -إلغاء كالغاد الهلوب  -التب ي  عن الهلوب  -تعد ل الاهن  -التسررررررو ة والتنازل عن العاال  -

اكرررتخلاش  -اكرررتخلاش تأشررريلاد كرررفل كدل تال  أو مفقول  -إلغاء تأشررريلاد الخلوش النهائ   -الخلوش والعولة 

شيلاد الز امة   فال األكناء من جواز األب أو -إضافة األكناء إلى جواز األب أو األم  -إضافة تاكعين  -تاد د تأ

اكرررقاط العاالة  ملاجعة إلامة  -اكرررتخلاش صشررر  كياناد العاال  كلنت(  -إنهاء إجلاءاد العاالة الاتوفاة  -األم 

ملاجعة شرررئون  -اكرررتخلاش مشررراهد اإلعالة اكرررتخلاش تارررام ح حج  -إلامة شرررؤون الانافذ  -التلحيل والوافد ن 

وفياا  خص مكتب العال والعاال اكررتخلاش  -لي اكررتالم الل   السرر  ةااللكتلوني ةالخدم  التسررجيل ف-الخالماد 

تحد ث كياناد العاال  -تعد ل الاهن  -اكتالم تعو ضاد التأشيلاد  نقل الكفاالد  -الغاء  التأشيلاد -التأشيلاد 

اكررتخلاش مخص العال  -إلغاء كالغاد الهلوب ل عاالة  -التب ي  عن هلوب العاالة  -تاررفية العاالة وإلغاؤها  -

ملاجعة إلامة الحاكررررررب اآلل  ف  القوى العام ة  -إنهاء إجلاءاد العاالة لدى التأميناد االجتااعية  - وتجد دها

سعول ين  -إلكقاط العاالة وإلضافة العاالة  سعولة  -إضافة وحذف ال شهالاد ال كتالم  كية  -ا فتح الا فاد األكا

كتخلاش صش  كياناد  كلنت(  شآد وتافيتها وإلغاؤها  ملاجعة نقل  -والفلعية وتجد دها وإلغاؤها  ا م كية الان

  س  الاكاتب األه ية لالكتقدام .

تعد ل  -تعد ل الجنسياد  -اكتللال مبال  التأشيلاد  -إلغاء التأشيلاد  -]مكتب االكتقدام[ اكتخلاش التأشيلاد  -ش

تعد ل الاهن ف   -اكررررتخلاش تأشرررريلاد اكررررتقدام العوائل  -اكررررتخلاش تأشرررريلاد الز اماد العائ ية  -جهة القدوم 

اكرررتخلاش صشررر   -تاد د تأشررريلاد الز امة  -عولة تاد د تأشررريلاد الخلوش وال -ملاجعة السرررفامة   -التأشررريلاد 

 كياناد  كلنت( 

 -كالعا ة األجنبية  -]البنوك والااررررامف[ وذلك ف  ملاجعة جايع البنوك والااررررامف  التحو ل من الحسرررراكاد  -ح

م اكتال -إادام الشيكاد الااد ة  واكتالمها  -اكتخلاش لفاتل شيكاد  واكتالمها  وتحل لها  -كالعا ة الاح ية  

فتح ارررنال ق  -االشرررتلاك ف  ارررنال ق األماناد تجد د االشرررتلاك ف  ارررنال ق األماناد  -الحواالد وارررلفها 

ط ب القلوض البنكية كعد موافقة الاج ك والاتوافقة مع األحكام  -اكررتللال وحداد اررنال ق األماناد  -األماناد 

قولها ونااذجها وتعهداتها وجداول كدالها والضواكط الشلعية والقبول كشلوطها وأحكامها وأكعامها وتو يع ع

شلص ك  ال كتالم القلض كا ساط   -ط ب اإلعفاء من القلوض  -ة وا ط ب اعتاال كنك   التو يع  -إعالة جدولة األ 

 فل الحسرراكاد  -ط ب نقاط البيع -ط ب ضرراان كنك  التو يع واكررتالم الضرراان وتسررجي ه  -ع ى العقول والنااذش 

 –االصتتاكاد ف  الشلصاد الاساهاة  -تحد ث البياناد  -اكتالم الشيكاد  -ع ى الشيكاد  االعتلاض -وتسو تها 
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كيع األكرره  الاتوافقة مع األحكام  –شررلاء األكرره  الاتوافقة مع األحكام الشررلعية  –اكررتالم شررهالاد الاسرراهااد 

اكتالم الفائض  –اكتالم األمكاح  –اكتالم  ياة األكه   –مهن األكه  الاتوافقة مع األحكام الشلعية  –الشلعية 

اكررتللال وحداد  –االصتتاب  –فتح الاحافظ االكررتثاام ة كالضررواكط الشررلعية وتحل ل وتعد ل وإلغاء األوامل  –

انال ق االكتثاام ة  انال ق  –نقل األكه  من الاحفظة  –نقل األكه  من الاحفظة  –ال االشتلاك ف  وحداد ال

]اررندوق إلامة الاحافظ االكررتثاام ة  تاررفية الاحافظ االكررتثاام ة  –حكام الشررلعية االكررتثاام ة الاتوافقة مع األ

نقل  -تو يع العقد مع الارررررندوق التنازل عن القلض   -اكرررررتالم  -التناية العقام ة[ وذلك ف  التقد   ع ى  لض  

قل القلض ع ى األمض  -القلض  وجول أي ط ب عدم  -ط ب إعفاء من القلض  - يتأجيل القلض العقام-ن

إكلام العقد مع  -وفياا  خص  ]اررندوق التناية الاررناعية [ التقد   ع ى  لض  -التزاماد مال ة  تسررد د القلض 

اكرررررتالم  -التو يع أمام صاتب العدل فياا  خص اللهن الارررررناع   -تقد   الكفالء والتضرررررامن معه   -الارررررندوق 

 -تسد د القلض  -عدم وجول أي التزاماد مال ة  ط ب -ط ب اإلعفاء من القلض  -القلض  التنازل عن القلض 

ط ب اإلعفاء  -اكتالم القلض  -إكلام العقد مع الاندوق  -]اندوق تناية الاوامل البشل ة [ التقد   ع ى  لض 

 تسد د القلض . -ط ب عدم وجول أي التزاماد مال ة  -من القلض 

 -تجد د مخاة  يالة  -تال  أو مفقول للخاة  يالة إادام كدل  -]اإللامة العامة ل الوم[ إادام مخاة  يالة  -خ

إارردام لوحاد  تجد د  -تجد د مخاررة كرريل  -إارردام مخاررة كرريل كدل تال  أو مفقول  -إارردام مخاررة كرريل 

اكتخلاش  -إكقاط لوحاد السيامة البيع تش يح واكتالم القياة  كشيك  -نقل لوحاد السيامة إلى السيامة  -لوحاد 

سيام كيامة من الالوم تال ح إاالح ل  شلاء لوحة  سيامة  -ة   سيامة إادام تفو ض  -تاد ل ال تغييل لون ال

اكتخلاش صش  -إلغاء كالغ كل ة االعتلاض والتسو ة والفال ف  الاخالفاد -عال كالغ كل ة - يالة ل سيامة 

ذلك ف  ملاجعة اكررتخلاش كطا ة معقب  ]الجهاد األمنية[ و -اكررتخلاش صشرر  كياناد  كلنت(  -كياناد  كلنت( 

ملاجعة اللئاكررررة  -ملاجعة  يالة أمن الطلق  -األمامة وشررررعبة تنفيذ األحكام الحقو ية  ملاجعة ملاصز الشررررلطة 

ملاجعة الاباحث العامة   -ملاجعة  واد أمن الانشآد  -ملاجعة اإللامة العامة ل اجاهد ن  -العامة لالكتخباماد 

ملاجعة الاد ل ة العامة لاكافحة الاخدماد ملاجعة  -ث الجنائية ملاجعة الاباحث اإللام ة  ملاجعة الاباح

ملاجعة الاد ل ة العامة لحلس الحدول  -ملاجعة الاد ل ة العامة ل دفاع الادن    -الاد ل ة العامة ل سررررررجون 

 وفلوعها وما  تبعها من إلاماد وأ سام  -اكتالم التأمين الاح  والالصباد 

ملاجعه مكتب ول  ول  –ملاجعة وزامة الداخ ية  -ملاجعة وزامة العدل  -الا ك   ]الوزاماد [ ملاجعة الد وان -ل

ملاجعة وزامة  -ملاجعة وزامة الحلس الوطن    -ملاجعة وزامة الخامجية  -ملاجعة وزامة الدفاع  -العهد 

الوصاالد التجام ة  و  التجامة واالكررررتثاام  و إلامة العالماد التجام ة  و إلامة الوصاالد التجام ة  و التنازل عن

إلغاء الوصاالد التجام ة  و إلامة الجولة والنوعية والاعالن الثاينة  و إلامة الاهن الحلة  و اكتخلاش شهالة منشأ  

ية  -و ط ب إعفاء جالص   اال ملاجعة وزامة الزماعة  ومد ل اد الزماعة  واكررررررتخلاش  -ملاجعة وزامة ال

و طاع شررررؤون الثلوة السرررراكية و طاع شررررؤون الثلوة الحيوانية  مخص حفل كئل  واكررررتخلاش مخاررررة منحل 

واكررررتيلال وتاررررد ل الاواشرررر   وملاجعة ملصز الا ك عبد العز ز ل خيل العلكية األارررري ة  والتسررررجيل  والبيع  
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ملاجعة وزامة العال  -والشررررلاء واالكررررتيلال والتاررررد ل ل خيول ومشررررلوع اللي والاررررلف وماررررنع التاوم 

ملاجعة وزامة الشررررؤون  -ملاجعة وزامة الشررررؤون االجتااعية  -ملاجعة وزامة العال  -ة والشررررؤون االجتااعي

عال   -الب د ة والقلو ة  حة  و إلامة  -ملاجعة وزامة التع ي   -ملاجعة وزامة التع ي  ال ملاجعة وزامة الارررررر

وإارررردام تلاخيص الشررررؤون الاررررحية  و الاسررررتشررررفياد األه ية والحكومية  وط ب التقام ل الطبية واكررررتالمها 

ل ايدلياد والاجاعاد الطبية وإادام التلاخيص لألطباء والاالضين والفنيين وملاجعة الالصز الوطن  ل طب 

هاء إجلاءاد التسررررررجيل  نة و إن لة الاه يالاد والالاصز و مزاو بد ل والتكاي   ل حاررررررول ع ى تلاخيص الع ال

ة واإلعالم تسررررجيل الكتب وتسررررجيل الحقوق الفكل ة ملاجعة وزامة الثقاف -والتاررررني  وتأ يد الكوالم الاررررحية 

 -ملاجعة وزامة الشررؤون اإلكررالمية واألو اف والدعوة واإلمشررال ومجاع الا ك فهد لطباعة الااررح  الشررل   

ماررر حة الاياه والارررلف  -ملاجعة وزامة اإلكررركان  -ملاجعة وزامة الشرررؤون اإلكرررالمية والدعوة واإلمشرررال  

ملاجعة وزامة النقل تجد د  -طا ة  ملاجعة وزامة الطا ة والاناعة والثلوة الاعدنية ملاجعة وزامة ال -الاح  

ملاجعة وزامة الخدمة  -ملاجعة وزامة الحج والعالة   -تلخيص نقل مدمك  اكتخلاش مخاة تأجيل كياماد 

ملاجعة مكتب ملاجعة وزامة اال تاررررررال والتخطيط و -ملاجعة وزامة االتارررررراالد وتقنية الاع وماد  -الادنية 

  .وفلوعها وما  تبعها من إلاماد وأ سام  -كاو ول  العهد ومكتب كاو ول  العهد 

ملاجعة الاؤكسة العامة ل تدم ب  -فياا  خص  ]الاؤكساد الحكومية [ ملاجعة مؤكسة النقد العلك  السعولي  -ذ

ملاجعة  - خطوط الحد د ة ملاجعة الاؤكرررررسرررررة العامة ل -ملاجعة الاؤكرررررسرررررة العامة ل اوان   -التقن  والاهن  

ملاجعة الاؤكرررسرررة العامة  -الاؤكرررسرررة العامة لجسرررل الا ك فهد  ملاجعة مد نة الا ك عبد العز ز ل ع وم والتقنية 

كتالم  ياة الاحاول -لاوامع الغالل ومطاحن الد يق  كتالم أعالف -الخال الاحاول ا ملاجعة الاؤكسة  -ا

ملاجعة الاؤكرررسرررة العامة لتح ية  -ة ل خطوط الجو ة العلكية السرررعول ة ملاجعة الاؤكرررسرررة العام -العامة ل تقاعد 

 وفلوعها وما  تبعها من إلاماد وأ سام  -ملاجعة الاؤكسة العامة ل تأميناد االجتااعية  -الاياه الاالحة 

ة هيئة ملاجع -حكاه    ] الهيئاد الحكومية[ وذلك ف  ملاجعة الهيئة العامة ل وال ة ع ى أموال القاررررررل ومن ف -م

ملاجعة هيئة كررروق  -ملاجعة الهيئة العامة لالكرررتثاام  -ملاجعة هيئة التحقيق وااللعاء العام  -الل اكة والتحقيق 

ملاجعة الهيئة السعول ة ل تخاااد الاحية  -ملاجعة الهيئة السعول ة ل اواافاد والاقا يك والجولة  -الاال 

ملاجعة الهيئة الوطنية لاكافحة  -عة الهيئة العامة ل سررررياحة واآلثام ملاج -ملاجعة الهيئة العامة ل غذاء والدواء  -

ملاجعة الهيئة الا كية ل جبيل و نبع  ملاجعة هيئة حقوق  -ملاجعة هيئة الادن الاناعية ومناطق التقنية  -الفسال 

ملاجعة  -الانومة ملاجعة هيئة تطو ل الاد نة  -ملاجعة هيئة تطو ل مكة الاكلمة والاشاعل الاقدكة  -اإلنسان 

ية الاع وماد  ئة االتاررررررراالد و تقن ئة الهالل األحال  -هي تاش  -ملاجعة هي ئة تنظي  الكهلكاء واإلن ملاجعة هي

ملاجعة الهيئة الع يا لتسررررو ة الخالفاد  -ملاجعة هيئة اللكط الكهلكائ  لدول مج ك التعاون الخ يج   -الازلوش 

ملاجعة -ملاجعة الهيئة االكتدائية لتسررررو ة الخالفاد العاالية -اد وأ سررررام وفلوعها وما  تبعها من إلام -العاالية 

 والاساوع  الهيئة العامة لإلعالم الالئ

شؤون الاسجد الحلام والاسجد النبوي  -ز كة العامة ل كاد الحكومية[ ملاجعة اللئا كة العامة  -]اللئا ملاجعة اللئا
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 -ملاجعة الهيئة العامة لألماال وحاا ة البيئة  -لعا ة الشباب ل بحوث الع اية واإلفتاء  ملاجعة اللئاكة العامة ل

ملاجعة اللئاكرررررة العامة لهيئة األمل كالاعلوف والنه  عن  -ملاجعة اللئاكرررررة العامة لألمارررررال وحاا ة البيئة 

 وفلوعها وما  تبعها من إلاماد وأ سام -ملاجعة الاج ك األع ى ل قضاء  -الانكل 

جعة  واكرررررتالم الشرررررهالاد وتارررررد ق الشرررررهالاد   وط ب شرررررهالاد كدل تال  أو مفقول ]الجهاد التع ياية[ ملا -س

الاوافقة ع ى التسرررجيل فى  -واكرررتالمها وط ب كرررجل أصال ا   ملاجعة جايع السرررفاماد السرررعول ة او القناررر ية 

 ملاجعة إلامة التع ي   . -البعثة الخامجية لدى وزامة التع ي  العال  

ملاجعة وزامة النقل  -عة الجاامك وجالصة السررررررياماد وإارررررردام لوحاد كرررررريل ]السررررررياماد[ وذلك ف  ملاج -ش

الكررتخلاش صلود تشررغيل السررياماد وفياا  خص ]مارر حة الجاامك[ إارردام وتجد د التلاخيص الجالصية نقل 

لفع اللكررررروم واكرررررتالم  -تخ يص البضرررررائع والاعا نة والكشررررر   -وإلغاء التلاخيص الجالصية وفتح الفلوع لها 

اإللامة واإلشررلاف ع ى  -تعد ل أو اكررتخلاش كدل الافقول ل بطا اد الجالصية  -اد والبطا اد الجالصية الفسرروح

 ملاجعة الاحاجل الطبية -التلاخيص 

اكررتخلاش كدل التال   -اكررتخلاش شررلائح جواالد  -]شررلصاد االتارراالد[ ملاجعة جايع شررلصاد االتارراالد  -ل

ط ب  -نقل شرررلائح الجواالد  -لتنازل عن شرررلائح الجواالد وإلغائها ا -والافقول لشرررلائح الجواالد واكرررتبدالها 

ط ب جايع الخدماد الاقدمة  -إلغاء الهوات  الثاكتة والتنازل عنها  -نقل الهوات  الثاكتة  -تأكيك الهوات  الثاكتة 

اد الكهلكاء ط ب تقو ة عدال -]شلصة الكهلكاء[ وذلك ف  ط ب نقل عدالاد الكهلكاء   -من شلصاد االتااالد 

 االعتلاض ع ى الفواتيل  -ط ب فال عدالاد الكهلكاء  -

ط ب إ ارررال الارررلف الارررح   االعتلاض  -فياا  خص  ]شرررلصة الاياه الوطنية[ ط ب الكشررر  ع ى العدالاد  -ض

اكرررررتالم البل د  -وفياا  خص  ]البل د [ ط ب ارررررندوق كل د  اكرررررتالم  مفتاح ارررررندوق البل د  -ع ى الغلاماد 

الف الابال  الاولعة  -تجد د أو إلغاء االشتلاك ف  الاندوق  -اكتخلاش كطا ة تفو ض ل اندوق  -الاسجل 

 الدفاتل البل د ة   ف

تو يع  لاماد  -التو يع ع   عقول التأكرررريك ومالحق التعد ل  -]تأكرررريك الشررررلصاد[ وذلك ف  تأكرررريك شررررلصة  -ط

شررلاء الحاررص واألكرره   -دخول ف  شررلصاد  ائاة ال -تعيين الادماء وعزله   و تعد ل كند اإللامة  -الشررلصاء 

كتالم القياة واألمكاح  -ولفع الثان   -التنازل عن الحاص واألكه  من مأس الاال  -كيع الحاص واألكه  وا

تعد ل كنول عقول التأكررررريك أو  -تعد ل أغلاض الشرررررلصة  - بول التنازل عن الحارررررص واألكررررره  ومأس الاال 

 -نقل الحاص واألكه  والسنداد  -تحد د مأس الاال  -خفض مأس الاال  -لاال ز الة مأس ا -مالحق التعد ل 

ك  الشلصة   فل الحساكاد لدى البنوك  -تعد ل أغلاض الشلصة  -تو يع االتفا ياد  -فتح الحساكاد لدى البنوك كا

د والعالماد تسرررجيل الوصاال -تسرررجيل الشرررلصة  -تعد ل كنول عقول التأكررريك أو مالحق التعد ل  -كاكررر  الشرررلصة 

التنازل عن العالماد التجام ة  -فتح الفلوع ل شلصة  -فتح الا فاد ل شلصة  -حضوم الجاعياد العامة  -التجام ة 

تحو ل الشررلصة من ذاد مسررئولية  -تحو ل الشررلصة من مسرراهاة إلى ذاد مسررئولية محدولة  -تاررفية الشررلصة  -

 -والى شررلصه الشررخص الواحد  –ى ذاد مسررئولية محدولة تحو ل الشررلصة من تضررامنية ال -محدولة إلى مسرراهاة 
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كتخلاش  -التو يع ع ى عقول التأكيك ومالحق التعد ل لدى صاتب العدل  -إلغاء عقول التأكيك ومالحق التعد ل  ا

ملاجعة إلامة الجولة والنوعية  -االشررررتلاك كالغلفة التجام ة وتجد دها  -السررررجالد التجام ة وتجد دها ل شررررلصة 

ملاجعة شررلصاد االتارراالد وتأكرريك  -اكررتخلاش التلاخيص وتجد دها ل شررلصة  -الاوااررفاد والاقا يك وهيئة 

ملاجعة الهيئة العامة لالكررتثاام والتو يع أمامها ملاجعة هيئة كرروق  -الهوات  الثاكتة أو الجواالد كاكرر  الشررلصة 

نشررل عقد التأكرريك  -كالشررلصة مع الغيل تو يع العقول الخااررة  -لخول الانا ارراد واكررتالم االكررتااماد  -الاال 

تحو ل  -تغييل الكيان القانون  ل شررلصة  -ومالحق التعد ل وم خارراتها واألنظاة األكرراكررية ف  الجل دة اللكرراية 

وفياا  خص   -الشررررلصة من شررررلصة تواررررية كسرررريطة إلى ذاد مسررررؤولية محدولة تحو ل الشررررلصة إلى مؤكررررسررررة 

حجز األكااء  -تعد ل التلاخيص إضافة نشاط  -تجد د التلاخيص  -يص ]التلاخيص الاناعية[ اكتخلاش التلاخ

ملاجعة  -فتح الفلوع  -تجد د االشرررررتلاك  كالغلفة التجام ة  -االشرررررتلاك  كالغلفة التجام ة  -إلغاء التلاخيص  -

لعامة ل زصاة ملاجعة الهيئة ا -ملاجعة مارررررر حة الزصاة والدخل  -ملاجعة الدفاع الادن    -التأميناد االجتااعية 

 -تعيين الاويفين والعاال وفا ه  وعزله  والتعا د معه  وتحد د ملتباته  ومكافأته   -نقل التلاخيص  -والدخل 

فتح فلوع ل شررررررلصة ومكاتب وتوصيالد ل شررررررلصة وإغال ها إ لام خطة عال الشررررررلصة والاوافقة ع ى خططها 

 التشغي ية وميزانيتها اللأكاالية.

دب كاإلضافة إلى ذلك كالاالحياد األخلى الت   حدلها مج ك اإللامة, ع اا كان جايع هذه و تاتع العضو الانت

الاالحياد والس طاد لاخل وخامش الاا كة العلكية السعول ة وله حق تفو ض أو توصيل واحد او اصثل من اعضاء 

 ً وله حق توصيل الغيل ككل أو   أو جزئياالاج ك او من الغيل كعال أو أعاال معينة وحق إلغاء التفاو ض أو التوصيالد ص يا

  كعض ما ذصل وذلك لاخل الاا كة وخامجها وعزله ول وصيل حق توصيل الغيل .

 :صالويات أمين السر  -3
 عين مج ك اإللامة أميناً ل سل  ختامه من كين أعضائه  أو من غيله  و ختص كلعدال جداول اعاال اجتااعاد 

الاج ك والتنسيق الجتااعاد الاج ك واعدال محاضل اجتااعاد الاج ك وحفظ محاضل االجتااعاد وتلتبيها 

 حدلها مج ك اإللامة و وتحدل مكافأته و تاتع أمين السل كاإلضافة إلى ذلك كالاالحياد والاهام األخلى الت  

وال تز د مدة مئيك الاج ك ونائبه والعضو الانتدب وأمين السل عضو مج ك االلامة , كقلام من مج ك اإللامة 

ع ى مدة عضو ة صل منه  ف  الاج ك  و جوز إعالة انتخاكه  ول اج ك ف  أي و ت أن  عزله  أو أ اً منه  لون 

 تعو ض إذا و ع العزل لسبب غيل مشلوع أو ف  و ت غيل مناكب .إخالل كحق من عزل ف  ال

 الم افأة الخاصة برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -4

وتكون الاكافأة الخااة الت   حال ع يها صالً من مئيك الاج ك والعضو الانتدب وفقاً لاا  قلمه مج ك اإللامة  

 امة.كاإلضافة إلى الاكافأة الاقلمة ألعضاء مج ك اإلل

 

 

  :مجلس الاجتماعات : (23مادة )
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تلكرررل  أوتسررر   كاليد  أن أو خطيةكدعوة من مئيسررره وتكون الدعوة ملتين ع ى األ ل ف  السرررنة  جتاع الاج ك           

ما ل  تسررررررتدع األوضرررررراع عقد  األ ل ( أ ام ع ى10كعشررررررلة  الفاصك وذلك  بل التام خ الاحدل لالجتااع  أوكالبل د 

االجتااع كشكل طامئ فيجوز امكال الدعوة إلى االجتااع ملفقاً معها جدول أعاال االجتااع والوثائق والاع وماد 

و جب  الاج ك ع ى خالف ذلك  أعضاءما ل   تفق ( خاسة أ ام  بل تام خ االجتااع 5الالزمة خالل مدة تقل عن  

لك   كالاج ع ى مئيك الاج ك أن  دعو يه ذ ااع متى ط ب إل نانإلى االجت اا  جوز عقد  . من األعضررررررراء أث ص

اجتااعاد الاج ك عن طل ق الهات  أو كواكررطة وكررائل التقنية الحد ثة أخلى تسرراج لجايع األعضرراء الحاضررل ن 

أن  كونوا مسررررراوعين من جايع األعضررررراء األخل ن الحاضرررررل ن , ما ل   ت  االخطام كخالف ذلك فلن ل لئيك أن 

 من اجل تحد د النااب( كأن أي عضو مشامك عن طل ق الهات  أو كواكطة وكائل التقنية الحد ثة حاضلاً  عتبل 

  طي ة فتلة انعقال االجتااع .

 :مجلس الجتماع نصاب ا( : 24مادة )

عضررررو مج ك و جوز ل كاألاررررالة ع ى األ ل ( اعضرررراء3  ال  كون اجتااع الاج ك اررررحيحاً إال إذا حضررررله            

 حضوم اجتااعاد الاج ك طبقا ل ضواكط التالية :أن  نيب عنه غيله من االعضاء ف   اإللامة

 من عضو واحد ف  حضوم ذاد االجتااع . أصثل ه نوب عن أن اإللامةال  جوز لعضو مج ك  -أ

 كالكتاكة . اإلناكة ثاكتةتكون  أن -ب

 ع ى الانيب التاو ت كشأنها .ال  جوز ل نائب التاو ت ع ى القلاماد الت   حظل النظام  -د

ه وعند تسرررراوي اآلماء  لجح الااث ين في أوالحاضررررل ن  عضرررراءاأل آماء أغ بيةك اإللامةوتارررردم  لاماد مج ك         

 اررردم  لاماد كالتال ل عن طل ق علضرررها ع ى  أن اإللامةلاج ك و , الجانب الذي ارررود معه مئيك الج سرررة

ما  إذاصتاكة اجتااع الاج ك ل اداولة فيها وتادم هذه القلاماد  األعضاءد متفل ين ما ل   ط ب اح األعضاءجايع 

 اجتااع تال له . أولف   اإللامةالاج ك , وتعلض هذه القلاماد ع ى مج ك  ألعضاءالاط قة  األغ بية أ لتها

  : مداوالت المجلس(: 25مادة )

ته ف  محاضررررررل  و عها مئيك الاج ك اإللامة مج كتثبت مداوالد                   وأعضررررررراء مج ك اإللامة  و لاما

 اإللامة وأمين السلمج ك الاحاضل ف  كجل خال  و عه مئيك وتدون هذه  الحاضلون وأمين السل

 الباب الرابع : جمعيات المساهمين

 وضور الجمعيات  (:26مادة )

حق حضرروم الجاعياد العامة ل اسرراهاين ولكل مسرراه   ليةحوأ اً صان عدل أكررهاه حق حضرروم الجاعية التمكتتب لكل   

 حضوم الجاعية العامة .وله ف  ذلك أن  وصل عنه شخااً أخل من غيل أعضاء مج ك اإللامة أو عام   الشلصة ف  

  : يةحوللتاالجمعية  (:27مادة )

خاسررررة وأمكعين  وماً من تام خ  لام ( 45 لية خالل التحوجايع الاكتتبين إلى عقد الجاعية  اسرررراهاون دعو ال          

الوزامة كالتلخيص كتحول الشررلصة و شررتلط لاررحة االجتااع حضرروم عدل من الاكتتبين  اثل نارر  مأس الاال 

ع ى األ ل فلذا ل   توافل هذا النارررررراب  عقد االجتااع الثان  كعد كرررررراعة من انتهاء الادة الاحدلة النعقال االجتااع 



 

21 

 

 اسم الشركة

تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية شركة 

 (درجة)مساهمة مالمعلومات

 وزارة التجارة النظام االساسي

 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل تجاري

(1010998871) 

 5/2/1444 التاريخ

 1/9/2022 الموافق

 

رقم 

 الصفحة

 26 من 21 صفحة

 م  18/8/2022*تم الشهر * تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
 
 

 

 

 

21 

 

 

وف  جايع ,  ما  فيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتااع االجتااع األول  لعقد ةدعوالاألول ع ى أن تتضرررررران 

                   . كون االجتااع الثان  احيحاً أًّ ا صان عدل الاكتتبين الااث ين فيه األحوال

 اختصاصات الجمعية التحولية : (:28مادة ) 

 ( من نظام الشلصاد .63كاألموم الواملة كالاالة  تختص الجاعية التحولية                     

 :الجمعية العامة العادية اختصاصات  (:29مادة )

عدا األموم                    اا  عال ة كجايع  الت في مة ال عا ية ال عال ة , تختص الجاع مة غيل ال عا ية ال ها الجاع تختص ك

السرررنة الاالية  النتهاءالسرررتة التالية األشرررهل خالل  األموم الاتع قة كالشرررلصة وتنعقد ملة ع ى األ ل ف  السرررنة

  جوز لعوة جاعياد عال ة أخلى ص اا لعت الحاجة إلى ذلك ول شلصة 

  : الجمعية العامة غير العاديةاختصاصات  (:30مادة )

الاحظوم ع يها تعد  ها  مومكاكتثناء األ األكاك  تختص الجاعية العامة غيل العال ة كتعد ل نظام الشلصة                  

الشلوط كالجاعية العامة العال ة وذلك  ادف  اختااا ااالً  ولها أن تادم  لاماد ف  األموم الداخ ةنظاماً 

, ال تعد من  بيل الااررر حة الاباشرررلة وغيل الاباشرررلة الت  العامة العال ة الاقلمة ل جاعية نفسرررها  واألوضررراع

العررال ررة فيهررا االعاررال والعقول الت  تت  لت بيررة االحتيرراجرراد   جررب الحاررررررول ع ى تلخيص الجاعيررة العررامررة

الشررخاررية لعضررو مج ك اإللامة إذا تات كنفك األوضرراع والشررلوط الت  تتبعها الشررلصة مع عاوم الاتعا د ن 

والاتعام ين وصانت هذه االعاال والعقول ضررررران نشررررراط الشرررررلصة الاعتال , ول جاعية العامة العال ة الحق ف  

( الحال ة والسرررررربعين من نظام الشررررررلصاد ع ى أن  كون 71ية التلخيص الواملة ف  الاالة  تفو ض اررررررالح

 التفو ض وفق الشلوط الت  تضعها الجهة الاختاة .

  :دعوة الجمعيات  :(31مادة)

 دعو ل اسررررراهاين كدعوة من مج ك اإللامة وع ى مج ك اإللامة أن أو الخاارررررة  تنعقد الجاعياد العامة                  

عدل من الاسرررررراهاين  اثل  لجنة الالاجعة أو الحسرررررراكاد أو جعإذا ط ب ذلك ملا لالنعقال العامة العال ة ةالجاعي

إذا ل   ق   و جوز لالاجع الحسرررررراكاد لعوة الجاعية لالنعقالخاسررررررة ف  الاائة من مأس الاال ع ى األ ل %( 5 

وتنشل الدعوة النعقال الجاعية  ,ط ب ملاجع الحساكاد  ثالثين  وماً من تام خ( 30 الاج ك كدعوة الجاعية خالل 

واحد وعشلون  (21كـررررررر   حيفة  ومية توزع ف  الالصز اللئيس  ل شلصة  بل الايعال الاحدل لالنعقالاالعامة ف  

 ً فاء كتوجيه الدعوة ف  الايعال الاذصوم إلى جايع الاسررررررراهاين كخطاكاد ع ى األ ل   وما , ومع ذلك  جوز االصت

 وذلك خالل الادة الاحدلة ل نشل . الجهة الاختاةوتلكل اومة من الدعوة وجدول األعاال إلى مسج ة 

  سجل وضور الجمعيات : (:32مادة )

 سررجل الاسرراهاون الذ ن  لغبون ف  حضرروم الجاعية العامة أو الخااررة أكرراائه  ف  ملصز الشررلصة                     

 . بل الو ت الاحدل النعقال الجاعيةوكالاو ع الاختام النعقال الجاعية  أو التسجيل االلكتلون  اللئيس  

  : الجمعية العامة العاديةاجتماع نصاب  (:33مادة )

مأس  نارررر   اث ون اجتااع الجاعية العامة العال ة اررررحيحاً إال إذا حضررررله مسرررراهاونانعقال ال  كون                    
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  كعد كررراعة من انتهاء ثانالالجتااع  عقد ااالجتااع  الالزم لعقد هذاإذا ل   توفل الناررراب وع ى األ ل ,  الاال

الادة الاحدلة النعقال االجتااع األول كشررررررلط أن تتضرررررران الدعوة لعقد االجتااع األول ما  فيد االعالن عن 

 الثان  احيحاً أ اً صان عدل األكه  الااث ة فيه . االجتااع عتبل ف  جايع األحوال وامكانية عقد هذا االجتااع 

  : العامة غير العاديةالجمعية  اجتماع نصاب:  ( 34مادة )

مأس الاال  نا   اث ون حيحاً إال إذا حضله مساهاون ال  كون اجتااع الجاعية العامة غيل العال ة ا                  

كعد كرررررراعة من انتهاء الادة   ثانال ,  عقد االجتااعع ى األ ل , فلذا ل   توفل هذا النارررررراب ف  االجتااع األول 

االجتااع األول كشررلط أن تتضرران الدعوة لعقد االجتااع األول ما  فيد االعالن عن امكانية عقد الاحدلة النعقال 

 مكعاالجتااع الثان  اررررحيحاً إذا حضررررله عدل من الاسرررراهاين  اثل   عتبلف  جايع األحوال هذا االجتااع , و

لعوة الى اجتااع ثالث  نعقد وإذا ل   توفل النارررررراب الالزم ف  االجتااع الثان  وجهت  مأس الاال ع ى األ ل 

و كون االجتااع الثالث احيًحا أ ا صان عدل من هذا النظام ( 31كاألوضاع نفسها الاناول ع يها ف  الاالة  

 .االكه  الااث ة فيه كعد موافقة الجهة الاختاة

  التصويت في الجمعيات : (:35مادة )

ولكل مسررررراه  ارررررود عن صل كررررره  ف   حوليةالجاعية التلكل مكتتب ارررررود عن صل كررررره   اث ه ف                    

 و جب اكتخدام التاو ت التلاصا  ف  انتخاب مج ك اإللامة .الجاعياد العامة 

 الجمعيات :  قرارات (:36مادة )

, وتارررردم  لاماد الجاعية كاألغ بية الاط قة لألكرررره  الااث ة فيها  ليةحوتارررردم القلاماد ف  الجاعية الت                

, صاا تارررردم  لاماد الجاعية العامة غيل العال ة العامة العال ة كاألغ بية الاط قة لألكرررره  الااث ة ف  االجتااع 

أو كلطالة مدة أو كتخفيضرره  متع قاً كز الة مأس الاال  اً كأغ بية ث ث  األكرره  الااث ة ف  االجتااع إال إذا صان  لام

 كون احيحاً  أخلى فال شلصة مع كاندماجهاأو األكاك  الادة الاحدلة ف  نظامها  انقضاءل  ب هاالشلصة أو كح 

 . إال إذا ادم كأغ بية ثالثة أمكاع األكه  الااث ة ف  االجتااع

 

 في الجمعيات : مناقشة ال (:37مادة )

شرررأنها إلى ف  لكل مسررراه  حق منا شرررة الاوضررروعاد الادمجة ف  جدول أعاال الجاعية وتوجيه األكرررئ ة                 

الحسرررررراكاد ع ى أكررررررئ ة  جعالحسرررررراكاد و جيب مج ك اإللامة أو ملا جعأعضرررررراء مج ك اإللامة وملا

غيل ال  علض مارر حة الشررلصة ل ضررلم , وإذا مأى الاسرراه  أن اللل ع ى كررؤاله  الذيالاسرراهاين كالقدم 

 حتك  إلى الجاعية وصان  لاماها ف  هذا الشأن نافذاً .امقنع 

 رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر :  (:38مادة )

 لأس اجتااعاد الجاعياد العامة ل اسرراهاين مئيك مج ك اإللامة أو نائبه عند غياكه أو من  نتدكه مج ك                 

كاجتااع الجاعية  به , و حلم  لذلك ف  حال غياب مئيك مج ك اإللامة ونائ ئه  اإللامة من كين أعضرررررررا

  الت  ف  حيازته  كاألارررالة أو األكررره محضرررل  تضررران عدل الاسررراهاين الحاضرررل ن أو الااث ين وعدل 
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الوصالة وعدل األاررواد الاقلمة لها والقلاماد الت  اتخذد وعدل األاررواد الت  وافقت ع يها أو خالفتها 

وخالاررة وافية ل انا شرراد الت  لامد ف  االجتااع وتدون الاحاضررل كاررفة منتظاة عقب صل اجتااع ف  

  . األاواد كجل خال  و عه مئيك الجاعية وأمين كلها وجامع

 لجنة المراجعة:  الباب الخامس

 تش يل اللجنة : (:39مادة )

( اعضرررراء من غيل أعضرررراء مج ك االلامة 3تشرررركل كقلام من الجاعية العامة العال ة لجنة ملاجعة مكونة من            

 .التنفيذ ين كواء من الاساهاين أو غيله  و حدل ف  القلام مهااد ال جنة وضواكط عا ها ومكافآد أعضائها 

 نصاب اجتماع اللجنة : (:40مادة )

ارررررحة اجتااع لجنة الالاجعة حضررررروم أغ بية أعضرررررائها وتاررررردم  لاماتها كأغ بية أارررررواد  شرررررتلط ل                

  .الحاضل ن , وعند تساوي األاواد  لجح الجانب الذي اود معه مئيك ال جنة

 اختصاصات اللجنة : (:41مادة )

ى كرررررجالتها ووثائقها تختص لجنة الالاجعة كالالا بة ع ى أعاال الشرررررلصة , ولها ف  كررررربيل ذلك حق االطالع ع       

وط ب أي إ ضرررراح أو كيان من أعضرررراء مج ك اإللامة أو اإللامة التنفيذ ة , و جوز لها أن تط ب من مج ك اإللامة 

 .لعوة الجاعية العامة ل شلصة لالنعقال إذا أعاق مج ك اإللامة عا ها أو تعلضت الشلصة ألضلام أو خسائل جسياة

 تقارير اللجنة : (:42مادة )

ع ى لجنة الالاجعة النظل ف  القوائ  الاالية ل شرررلصة والتقام ل والا حوياد الت   قدمها ملاجع الحسررراكاد                 

وإكداء ملئياتها حيالها إن وجدد , وع يها صذلك إعدال تقل ل عن مأ ها ف  شان مدى صفا ة نظام الل اكة الداخ ية 

  نطاق اختاررااررها وع ى مج ك اإللامة أن  ولع نسررخاً ف  الشررلصة وعاا  امت كه من أعاال أخلى تدخل ف

ً 21كـررررررررر  صافية من هذا التقل ل ف  ملصز الشررررلصة اللئيسرررر   بل موعد انعقال الجاعية العامة  ع ى األ ل  (  وما

 لتزو د صل من مغب من الاساهاين كنسخة منه و ت ى التقل ل أثناء انعقال الجاعية 

 الباب السادس : مراجع الحسابات

 تعيين مراجع الحسابات : (:43مادة )

 جب أن  كون ل شررررلصة ملاجع حسرررراكاد  أو أصثل( من كين ملاجع  الحسرررراكاد الالخص له  كالعال ف                      

الاا كة تعينه الجاعية العامة العال ة كررررررنو اً , وتحدل مكافأته ومدة عا ه , و جوز ل جاعية أ ضرررررراً ف  صل و ت 

   .اإلخالل كحقه ف  التعو ض إذا و ع التغييل ف  و ت غيل مناكب أو لسبب غيل مشلوعتغييله مع عدم 

 صالويات مراجع الحسابات :  (:44مادة )     

لالاجع الحسرراكاد ف  أي و ت حق االطالع ع ى لفاتل الشررلصة وكررجالتها وغيل ذلك من الوثائق , وله أ ضرراً           

 لى ضرررلومة الحارررول ع يها , ليتحقق من موجولاد الشرررلصة والتزاماتها ط ب البياناد واإل ضررراحاد الت  

وغيل ذلك ماا  دخل ف  نطاق عا ه وع ى مئيك مج ك اإللامة أن  اكنه من ألاء واجبه   وإذا اررالف ملاجع 
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الحساكاد اعوكة ف  هذا الشأن أثبت ذلك ف  تقل ل  قدم إلى مج ك اإللامة فلذا ل   يسل الاج ك عال ملاجع 

  .لحساكاد , وجب ع يه أن  ط ب من مج ك اإللامة لعوة الجاعية العامة العال ة ل نظل ف  األملا

 : وسابات الشركة وتوزيع األرباح بعالباب السا

  : السنة المالية :(45مادة )

تبدأ السنة الاالية ل شلصة من أول شهل  نا ل وتنته  كنها ة شهل ل سابل من صل كنة, ع ى أن تبدأ السنة الاالية األولى 

 الية.حوتنته  ف  نها ة ل سابل من السنة الشلصة مساهاة من أول شهل  نا ل من كنة تحول الشلصة إلى 

 :الوثائق المالية  (:46مادة )

  نها ة صل كرررررنة مالية ل شرررررلصة أن  عد القوائ  الاالية ل شرررررلصة وتقل لاً عن نشررررراطها  جب ع ى مج ك اإللامة ف -1

ان هذا التقل ل الطل قة الاقتلحة لتوز ع األمكاح و ضرررررع  وملصزها الاال  عن السرررررنة الاالية الانقضرررررية , و ضررررر 

( خاسررة 45امة كـرررررررر  الاج ك هذه الوثائق تحت تاررلف ملاجع الحسرراكاد  بل الاوعد الاحدل النعقال الجاعية الع

 وأمكعين  وماً ع ى األ ل . 

( من 1 جب أن  و ع مئيك مج ك إلامة الشلصة ومئيسها التنفيذي ومد لها الاال  الوثائق الاشام إليها ف  الفقلة   -2

هذه الاالة , وتولع نسرررخ منها ف  ملصز الشرررلصة اللئيسررر  تحت تارررلف الاسررراهاين  بل الاوعد الاحدل النعقال 

 ع ى األ ل .  وما( 21امة كـ  الجاعية الع

ية ل شررررررلصة وتقل ل مج ك اإللامة وتقل ل ملاجع  -3 كالقوائ  الاال ع ى مئيك مج ك اإللامة أن  زول الاسررررررراهاين 

الحسرراكاد ما ل  تنشررل ف  جل دة  ومية توزع ف  ملصز الشررلصة اللئيسرر  وع يه أ ضرراً أن  لكررل اررومة من هذه 

 .( خاسة عشل  وماً ع ى األ ل 15وذلك  بل تام خ انعقال الجاعية العامة كـ  جهة الاختاة الوثائق إلى ال

 : األرباحتوزيع  (:47مادة )

 :ع ى الوجه اآلت  مكاح الشلصة الاافية السنو ة توزع أ  

لجاعية العامة العال ة و   ا أن تقلم و جوزل شلصة نظام  الحتياط  االاألمكاح لتكو ن  ااف  %( من10 جنب   -1

 . الادفوع مأس الاالمن  %(30 هذا التجنيب متى ك   االحتياط  الاذصوم 

%( من اررراف  األمكاح لتكو ن احتياط  اتفا   5ل جاعية العامة العال ة كناء ع ى ا تلاح مج ك اإللامة أن تجنب   -2

  لغلض أو أغلاض معينه .  خاص

كو ن احتياطياد أخلى , وذلك كالقدم الذي  حقق مارررررر حة الشررررررلصة     أو  كفل ل جاعية العامة العال ة أن تقلم ت -3

توز ع أمكاح ثاكتة  دم اإلمكان ع ى الاسرررررراهاين , ول جاعية الاذصومة صذلك أن تقتطع من ارررررراف  األمكاح مبال  

 .إلنشاء مؤكساد اجتااعية لعام   الشلصة أو لاعاونة ما  كون  ائااً من هذه الاؤكساد

 الادفوع .الشلصة  من مأكاال( %5  ال تقل عننسبة لاساهاين ا ع ىالبا   كعد ذلك   وزع من -4

( من نظام الشلصاد  خاص كعد ما تقدم 76( من هذا النظام , والاالة  21مع ملاعاة األحكام الاقلمة ف  الاالة   -5

الاكافأة متناكررباً مع عدل  من البا   لاكافأة مج ك اإللامة , ع ى أن  كون اكررتحقاق هذهصحد أ اررى %( 10نسرربة  

 .الج ساد الت   حضلها العضو 
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    نصف سنوية وربع سنوية.مرولية يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح  -6

  :  األرباح استحقاق  (:48مادة )

 ستحق الاساه  حاته ف  االمكاح وفقاً لقلام الجاعية العامة الاالم ف  هذا الشأن و بين القلام تام خ االكتحقاق  

وتام خ التوز ع وتكون أحقية االمكاح لاالك  االكررررره  الاسرررررج ين ف  كرررررجالد الاسررررراهاين ف  نها ة اليوم الاحدل 

 لالكتحقاق 

 لألسهم الممتازة :  توزيع األرباح (:49مادة )

فلنه ال  جوز توز ع أمكاح عن السررررررنواد التالية إال كعد لفع النسرررررربة  إذا ل  توزع أمكاح عن أي كررررررنة مالية -1

 . من نظام الشلصاد ألاحاب األكه  الااتازة عن هذه السنة (114 الاحدلة وفقًا لحك  الاالة 

ً لشلصة ف  لفع النسبة الاحدلة وفقإذا فش ت ا -2 من األمكاح مدة ثالث (  من نظام الشلصاد (114 لة لحك  الاا ا

ً الانعقدة طبقفلنه  جوز ل جاعية الخااة ألاحاب هذه األكه   كنواد متتالية من نظام  ( 89 ألحكام الاالة  ا

, أن تقلم إما حضرررومه  اجتااعاد الجاعية العامة ل شرررلصة والاشرررامصة ف  التارررو ت أو تعيين  الشرررلصاد

, وذلك إلى أن تتاكن الشلصـررررررة  اإللامة كاا  تناكب مع  ياة أكهاه  ف  مأس الاال ماث ين عنه  ف  مج ك

 . احاب هذه األكه  عن السنواد الساكقةألمن لفع صل أمكاح األولو ة الاخااة 

 : (: خسائر الشركة50مادة )

سنة الاالية  -1 وجب ع ى أي مسئول إذا ك غت خسائل شلصة الاساهاة نا  مأس الاال الادفوع ف  أي و ت خالل ال

ف  الشررررررلصة أو ملاجع الحسررررررراكاد فوم ع اه كذلك إكالغ مئيك مج ك اإللامة وع ى مئيك مج ك اإللامة إكالغ 

خاسة عشل  وماً من ع اه كذلك لعوة الجاعية العامة  (15  أعضاء الاج ك فوماً كذلك , وع ى مج ك اإللامة خالل

ن  وماً من تام خ ع اه كالخسررائل لتقلم إما ز الة مأس مال الشررلصة خاسررة وأمكعي( 45 غيل العال ة لالجتااع خالل 

أو تخفيضررره وفقاً ألحكام نظام الشرررلصاد وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسررربة الخسرررائل إلى ما لون ناررر  مأس 

 .نظام الالاال الادفوع , أو حل الشلصة  بل األجل الاحدل ف  هذا 

( من هذه 1د إذا ل  تجتاع الجاعية العامة خالل الادة الاحدلة ف  الفقلة  وتعد الشررررلصة منقضررررية كقوة نظام الشررررلصا -2

الاالة , أو إذا اجتاعت وتعذم ع يها إارررردام  لام ف  الاوضرررروع , أو إذا  لمد ز الة مأس الاال وفق األوضرررراع 

دوم  لام الجاعية تسرررعين  وماً من اررر( 90 الاقلمة ف  هذه الاالة ول   ت  االصتتاب ف  صل ز الة مأس الاال خالل 

 كالز الة 

 : المنازعاتثامن الباب ال

                 دعوى المسئولية (:51مادة )
لكل مسررراه  الحق ف  مفع لعوى الاسرررئولية الاقلمة ل شرررلصة ع ى أعضررراء مج ك اإللامة إذا صان من شرررأن 

 إذا صان حق الالاذصومة إوال  جوز ل اسررررراه  مفع الدعوى لحاق ضرررررلم خال كه اررررردم منه  إ الذيالخطأ 

ً  ائا  زال الالشلصة ف  مفعها   . و جب ع ى الاساه  أن  ب   الشلصة كعزمه ع ى مفع الدعوى ا

  جوز تحايل النفقاد الت  تك فها الاساه  إل امة لعوى ع ى الشلصة أ ا صانت نتيجتها كالشلوط اآلتية :
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 اسم الشركة

تقدم العالمية لالتصاالت وتقنية شركة 

 (درجة)مساهمة مالمعلومات

 وزارة التجارة النظام االساسي

 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل تجاري

(1010998871) 

 5/2/1444 التاريخ

 1/9/2022 الموافق

 

رقم 

 الصفحة

 26 من 26 صفحة

 م  18/8/2022*تم الشهر * تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
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 إذا أ ام الدعوى كحسن نية . -1

ً 30سبب الذي من أج ه أ ام الدعوى ول   حال ع ى مل خالل  إلى الشلصة كال مإذا تقد -2  ( ثالثين  وما

( التاكررررعة والسرررربعين من نظام 79إذا صان من مارررر حة الشررررلصة إ امة هذه الدعوى كناءاً ع ى حك  الاالة   -3

 الشلصاد .

 أن تكون الدعوى  ائاة ع ى أكاس احيح  -4

 : ول الشركة وتصفيتها  تاسعاب الالب

  :  الشركة انقضاء(: 52مادة )

تدخل الشلصة كاجلل انقضائها لوم التافية وتحتفظ كالشخاية االعتبام ة كالقدم الالزم ل تافية و ادم                 

 لام التاررررررفية االختيام ة من الجاعية العامة غيل العال ة و جب أن  شررررررتال  لام التاررررررفية ع ى تعيين 

الافلوضة ع ى ك طاته والادة الزمنية الالزمة ل تافية و جب أال الااف  وتحد د ك طاته وأتعاكه والقيول 

تتجاوز مدة التارررفية االختيام ة خاك كرررنواد وال  جوز تاد دها ألصثل من ذلك إال كأمل  ضرررائ  وتنته  

كرررر طة مج ك الامة الشررررلصة كح ها ومع ذلك  ظل هؤالء  ائاين ع ى الامة الشررررلصة و عدون كالنسرررربة الى 

لاافين الى أن  عين الااف  وتبقى جاعياد الاساهاين  ائاة خالل مدة التافية و قتال الغيل ف  حك  ا

  .لومها ع ى ماامكة اختااااتها الت  ال تتعامض مع اختااااد الااف 

 : أو ام ختامية عاشرالباب ال

   (: 53مادة )

 .ف  هذا النظام  نص كه صل ما ل   لل ولوائحه ف   طبق نظام الشلصاد                

 ( : 54مادة )

 نظام الشلصاد ولوائحه . ولع هذا النظام و نشل طبقا ألحكام                     


