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 (2نسخة )

 النظام األساس

 ةيلتجارا رؤوملشركة 
 مدرجة شركة مسامهة

 

 الباب األول

 تأسيس الشركة

 (التحويل) األولياملادة 

 هـ 1437/  01/  28خ وتاري (3/م)قم ر كيامللنظام الشركات الصادر باملرسوم  طبقا ألحكام حتول

 -لي: يوفًقا ملا  سعوديةشركة مساهمة لالنظام  ولوائحه وهذا
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 املادة الثانية: )اسم الشركة(

 (.مدرجة/عامة شركة مساهمة) التجارية رؤومشركة  
 املادة الثالثة:)أغراض الشركة(

 تقوم الشركة مبزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 الصناعية.الصناعات التحويلية وفروعها حسب الرتاخيص  .1

 والبناء.التشييد  .2

 والتربيد.النقل والتخزين  .3

 االخرى.خدمات املال واألعمال واخلدمات  .4

 وشخصية.ومجاعية  اجتماعيةخدمات  .5

 التجارة. .6

 املعلومات.تقنية  .7

 والسالمة.االمن  .8

 والصيد.الزراعة  .9

1  وفروعها.املناجم والبرتول  .0

1  وفروعه.الكهرباء والغاز واملاء  .1
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ت املختصة الالزمة من اجلها الرتاخيص على صولنظمة املتبعة وبعد احلومتارس الشركة أنشطتها وفق األ

 إن وجدت.

 املادة الرابعة: )املشاركة والتملك يف الشركات(

 ٥ال عن رط أال يقل رأس املمقفلة بش اهمةو مسأجيوز هلا إنشاء شركات مبفردها )ذات مسؤولية حمدودة 

ا حق أو ندمج معها وهل خرى قائمةأكات شر يفاحلصص كما جيوز هلا أن متتلك األسهم و ،(مليون ريال

ما تتطلبه  ءاستيفادة وذلك بعد ية احملدوسئولت املتأسيس الشركات املساهمة أو ذا يفمع الغري  االشرتاك

على  ذه األسهم أو احلصصه يفتصرف تان  لشركةلكما جيوز  الشأن.هذا  يفاالنظمة والتعليمات املتبعة 

 تداوهلا. يفة أال يشمل ذلك الوساط

 املادة اخلامسة: )املركز الرئيس للشركة(

خل اململكة كاتب أو توكيالت دامفروع أو  هلا ينشأ أناملركز الرئيس للشركة يف مدينة )بريدة( وجيوز يقع 

 اإلدارة.جملس من  روخارجها بقرا

 املادة السادسة: )مدة الشركة(

 مساهمةكشركة  يجل التجاربالس قيدهااريخ تدأ من سنة( تسعة وتسعون سنة ميالدية تب99مدة الشركة )

على  ة واحدةبسنل انتهاء أجلها لعادية قبري اغعامة اجلمعية ال تصدرهبقرار  هذه املدةدائما إطالة  زوجيو

 األقل.
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 الباب الثاني

 رأس املال واألسهم

 : )رأس املال(ةالسابع املادة

قسم إىل عودي مسريال  ألفومخسمائة  وستون مليون اثنان( 62,500,000)ُحدد رأس مال الشركة بـ 

المسية كاًل منها اغ القيمة تبل ،القيمة متساوية سهمًا ألفستة مليون ومئتان ومخسون ( 6,250,000)

 ة.عينيو( عشرة رياالت سعودية ومجيعها أسهم عادية ونقدية 10)

 املادة الثامنة: )االكتتاب يف األسهم(

 كاملة.ا عوا قيمتهودف شركةون يف كامل أسهم رأس مال الاكتتب املؤسسون واملساهم

 : )بيع األسهم غري مستوفاة القيمة(التاسعةاملادة 

يف املواعيد املعينة لذلك، وإذا ختلف عن الوفاء يف ميعاد االستحقاق، جاز  األسهميلتزم املساهم بدفع قيمة 

بالغه خبطاب مسجل ببيع السهم فى املزاد أو إ اإللكرتونيعن طريق الربيد جمللس اإلدارة بعد إعالمه 

حبسب األحوال ووفًقا للضوابط اليت حتددها اجلهة املختصة. وتســـتويف أو سوق األوراق املالية  العلين

الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي لصاحب السهم فإذا مل تكف حصيلة البيع 

ذلك جيوز للمساهم  املساهم. ومعأن تستويف الباقي من مجيع أموال للوفاء بهذه املبالغ جاز للشركة 

املتخلف عن الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه مضافًا إليها املصروفات اليت أنفقتها الشركة يف 
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رقم الشركة السهم املبيع وفًقا ألحكام هذه املادة وتعطي املشرتي سهمًا جديدًا حيمل  يالشأن. وتلغهذا 

 السهم امللغى، وتؤشر يف سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم املالك اجلديد.
 

 )إصدار األسهم( العاشرة:املادة 

ـــن هذه موز أن تصدر بأعلى وإمنا جي مسيةاال تكون األسهم امسية وال جيوز أن تصدر بأقل من قيمتها

وز توزيعها املساهمني. وال جي ضمن حقوق ستقلند مبالقيمة ويف هذه احلالة األخرية يضاف فرق القيمة يف 

تعددون مملك السهم أشخاص  شركة فإذاة الواجهمكأرباح على املساهمني. والسهم غري قابل للتجزئة يف 

شخاص ، ويكون هؤالء األتعلقة بهق املحلقواوجب عليهم أن خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال 

 .لسهمة ان ملكيت الناشئة مضامن عــــن االلتزامامسؤولني بالت

 : )تداول األسهم(ةعشر احلاديةاملادة 

يتني ال تقل كاًل الية عن سنتني مالقوائم املر العد نشبإال  املساهمونيكتتب بها  اليتال جيوز تداول األسهم 

وعها نسهم مبا يدل على وك هذه األى صكعل ؤشرحتول الشركة. ويعشرة شهرًا من تاريخ  اثنامنهما عن 

األسهم  ة احلظر نقل ملكيةز خالل مدجيو مع ذلكو تداوهلا.مينع فيها  اليتالشركة واملدة  حتولوتاريخ 

وفاته إىل  حالة يفاملساهمون  ورثة أحد و منأخر أ مساهمإىل  املساهمنيبيع احلقوق من أحد  ألحكاموفقًا 

ك االسهم تل امتالكن أولوية ان تكو لىعفلس و املأاملعثر  املساهمحالة التنفيذ على أموال  يفالغري أو 

ال قبل حالة زيادة رأس امل يفؤسسون ه املبكتتب يأحكام هذه املادة على ما  وتسري. نللمساهمني اآلخري

 احلظر.مدة  انقضاء
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 املساهمني(سجل : )ةعشر الثانيةاملادة 

يتضمن  ه الشركة الذىعداداقد على إتتع ده أوتع الذيسجل املساهمني  يفالقيد تتداول أسهم الشركة ب

هذا القيد  يفيؤشر در املدفوع منها وسهم والقم األأرقاساهمني وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأمساء امل

ى السجل ف من تاريخ القيد ة أو الغريلشركجهة اموا يف اإلمسيعلى السهم وال يتعدى بنقل ملكية السهم 

 املذكور.

 املال(: )زيادة رأس ةعشر الثالثةاملادة 

دفع كاماًل.  رأس املال قد نبشرط أن يكو ،شركةال للجمعية العامة غري العادية أن تقرر زيادة رأس مال .1

ود إىل أسهم ع من رأس املال يعري املدفوغجلزء ن اوال يشرتط أن يكون رأس املال قد دفع بأكمله إذا كا

يلها إىل ملدة املقررة لتحوا بعد يهنتتومل  سهمصدرت مقابل حتويل أدوات دين أو صكوك متويلية إىل أ

 أسهم.

ل أو جزءًا ند زيادة رأس املاعاملصدرة  ألسهمصص امجيع االحوال أن خت يفللجمعية العامة غري العادية  .2

ارسة  جيوز للمساهمني مموال ذلك.ن أي م أو ،بعضهاالشركة والشركات التابعة أو  يفمنها للعاملني 

 .لنيللعامألسهم املخصصة حق األولوية عند إصدار الشركة ل

املال رأس  ملوافقة على زيادةعادية باري الة غللمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار اجلمعية العام .3

تهم بالنشر يبلغ هؤالء بأولويوص نقدية، ل حصقابيف االكتتاب باألسهم اجلديدة اليت تصدر م ةاألولوي

اب ومدته ملال وشروط االكتتايادة رأس زرار قن ع يف جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة الربيد املسجل

 وتاريخ بدايته وانتهائه.
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رأس املال   االكتتاب بزيادةيفمساهمني ية للولوة العامة غري العادية وقف العمل حبق األحيق للجمعي .4

 لحة الشركة.تراها مناسبة ملص االت اليتاحل يف مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغري املساهمني

ة رار اجلمعية العامققت صدور وة من ملداحيق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل  .٥

احلقوق، وفقا  يدة املرتبطة بهذهسهم اجلد األيفاب باملوافقة على زيادة رأس املال إىل آخر يوم لالكتت

 للضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.

الذين طلبوا  األولوية حقوق على َحَمَلة اجلديدة زع األسهمأعاله، تو (4مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ) .6

ة رأس ة الناجتة من زيادق األولويحقو الياالكتتاب، بنسبة ما ميلكونه من حقوق أولوية من إمج

ن األسهم ويوزع الباقي م،  م اجلديدةألسهن ااملال، بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عليه ما طلبوه م

أولوية  ا ميلكونه من حقوقمم، بنسبة صيبهن نمألولوية الذين طلبوا أكثر اجلديدة على محلة حقوق ا

ه ما طلبوه وز ما حيصلون علياجبشرط أال يت ال،من إمجالي حقوق األولوية الناجتة من زيادة رأس امل

 ري العاديةاجلمعية العامة غ ا مل تقرر، ملغريمن األسهم اجلديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على ا

 .على غري ذلك نص نظام السوق املاليةأو ي

 )ختفيض رأس املال( عشر:الرابعة املادة 

خبسائر. نيت ة الشركة أو إذا مد على حاجا زاإذ للجمعية العامة غري العادية أن تقرر ختفيض رأس املال

رابعة )ال وص عليه يف املادةحلد املنصون اا دميف احلالة األخرية وحدها ختفيض رأس املال إىل  زوجيو

حلسابات خاص يعده مراجع ا وة تقريرد تالال بعقرار التخفيض إ يصدرال و نظام الشركات. نواخلمسني( م

 .اتض يف هذه االلتزامثر التخفيعن أوكة عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشر
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 ئنني إىل إبداءلدابت دعوة ا، وجشركةوإذا كان ختفيض رأس املال نتيجة زيادته على حاجة ال

طقة اليت ومية توزع يف املن جريدة ييض يفلتخفااعرتاضاتهم عليه خالل ستني يوما من تاريخ نشر قرار 

ملذكور، وجب انداته يف امليعاد لشركة مستىل اقدم إاعرتض أحد الدائنني و نالرئيس. فإفيها مركز الشركة 

 .اء به إذا كان آجاًلفًيا للوفا كااًنمضإليه دينه حااًل أو أن تقدم له  على الشركة أن تؤدي
 

 

 الــــــــــباب الثالــــــث

 جملس اإلدارة

 

 : )إدارة الشركة(ةعشر اخلامسةاملادة 

ية للمساهمني معية العامة العادتخبهم اجلتن (عضاءاالمن  )أربعةيتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من 

تبدأ ت ارة ملدة مخس سنوال جملس إدن أوؤسسوذلك عني املمن  واستثناء .ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات

 من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى 
 

 : )انتهاء عضوية اجمللس(ةعشر السادسةاملادة 

وفًقا ألي نظام أو تعليمات سارية هلا تنتهي عضوية جملس اإلدارة بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو 

لجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو جيوز لذلك  ع، وماململكةيف 

لسبب غري  العزل بعضهم وذلك دون إخالل حبق العضو املعزول جتاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع
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مقبول أو يف وقت غري مناسب ولعضو جملس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك يف وقت مناسب وإال 

 قبل الشركة عما يرتتب على االعتزال من أضرار.  كان مسؤواًل

 : )املركز الشاغر يف اجمللس(ةعشر السابعةاملادة 

حبسب  ملركز الشاغرا يف ؤقتًام ضواععني يللمجلس أن  كانإذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة 

يهم ن تتوافر فيكون مم س، على أنجمللاخبت الرتتيب يف احلصول على األصوات يف اجلمعية اليت انت

عرض هذا يخ التعيني، وأن يمل من تارعيام سة أوزارة خالل مخالاخلربة والكفاية، وجيب أن تبلغ بذلك 

ا مل تتوافر إذو ديد مدة سلفه.العضو اجل يكملوا، هلالتعيني على اجلمعية العامة العادية يف أول اجتماع 

 نظام يفدنى املنصوص عليه احلد األ ه عنعضائأالشروط الالزمة النعقاد جملس اإلدارة بسبب نقص عدد 

الل ستني لعادية لالنعقاد خاة العامة معية اجلالشركات أو يف هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعو

 يوًما النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

 

 : )صالحيات اجمللس(ةعشر الثامنةاملادة 

ة الشركة مبا ع السلطات يف إداردارة أوسس اإللجمل، يكون مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة

 :حيقق أغراضها

 له. قرار البيع األسباب واملربرات يفـ أن حيدد اجمللس  1

 املثل.ـ أن يكون البيع مقاربًا لثمن  2
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 افية.كبضمانات ولس اجمل يقدرها اليتاحلاالت  يفـ أن يكون البيع حاضرًا إال  3

 أخرى. تزاماتبالميلها و حتكة أذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشرـ أن ال يرتتب على  4

 مباشرة ائه أو من الغري يفثر من أعضو أكأ دًاعضو واحيف حدود اختصاصه أن يفوض  للمجلس أيضًايكون و

 عمل أو أعمال معينة.

 : )مكافأة أعضاء اجمللس(التاسعة عشرةاملادة 

مل يشتـوجيب أن  وائحه،وللشركات اظام ليه نعحدود ما نص  يفتتكون مكافأة جملس اإلدارة من النسبة 

لس اإلدارة حصل عليه أعضاء جم مل بكل مان شابيا تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية على

ن ما على بيا كذلك شتـملي ن، وأزاياامل ك منخالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغري ذل

أو  ال فنية أو إداريةنظري أعم بضوهما قوإلدارة بوصفهم عاملني أو إداريني قبضه أعضاء جملس ا

ن يت حضرها كل عضو مجللسات الاعدد ولس استشارات. وأن يشتمل أيًضا على بيان بعدد جلسات اجمل

 تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

 (أمني السرو دبملنتاالرئيس والنائب والعضو  صالحيات)املادة العشرون: 

رئيسا  بقرار منه اإلدارةيعني جملس  ، كماللرئيسونائبًا  يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيسًا

 منتدًبا، والفصلحيدد فيه صالحياته وسلطاته ومكافأته ومده تعيينه وجيوز أن يعني عضًوا  للشركة تنفيذيا

صالحيات خاصه وحصريه  والرئيس التنفيذي الن هناك اإلدارةبني صالحيات صالحيات رئيس جملس 

ال جيوز اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة امام الغري والقضاء  الشركةبرئيس اجمللس مثل متثيل 

ورئاسة  االنعقادصالحية دعوة اجمللس إىل رئيس اجمللس وخيتص وأي منصب تنفيذي بالشركة. 
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ا ورئاسة اجلمعيات العامة جلسات اجمللس التصديق على قرارات اجمللس واملستخرجات املأخوذة منه

ويكون لرئيس جملس اإلدارة والرئيس  االختصاصوله أن يفوض غريه من أعضاء جملس اإلدارة بهذا 

الشركة ونيابة عنها والدخول فى  باسم واالرتباط وااللتزامجمتمعني أو منفردين صالحية التعاقد  التنفيذي

عالقتها أمام الغري وأمام القضاء  يفداراتها ومتثيلها املناقصات وله مجيع السلطات والصالحيات الالزمة إل

تندمج معها ومالحق التعديل وقرارات  اليتوالتوقيع على كافة املستندات وعلى عقود تأسيس الشركات 

تندمج معها واإلقرار عمومًا لدى القضاء ولدى كاتب العدل ولدى مجيع اجلهات  اليتالشركات  يفالشركاء 

احلكومية أو غري احلكومية داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها هلذه الشركة أو القضائية واجلهات 

جهة قضائية أو  أيتشارك فيها أو تندمج معها وتوثيقها وإثباتها أمام كاتب العدل أو  اليتالشركات 

ملدير الشركة حكومية أو غري حكومية أو أهلية أو دولية داخل أو خارج اململكة العربية السعودية كما إن 

للقيام مقام كافة الشركاء وله على سبيل املثال ال احلصر ) كافة الصالحيات الشفهية  كافة الصالحيات

 اليتتتطلب توقيع أو إصدار قرار أو إقرار ذلك فيما خيص الشركة أو فيما خيص الشركات  واليتواخلطية 

فني حتديد رواتبهم وعالوتهم ومكافأتهم إدارة املوظ يفتندمج معها وذلك على سبيل املثال ال احلصر 

إفتتاح أو إغالق أو شطب فروع للشركة داخل وخارج اململكة  يفومصاريفهم وتسكينهم وكما له احلق 

وحتديد مديرها  واستالمهاتراخيصها وسجالتها التجارية  واستخراجوحتديد مهام هذه الفروع وميزانيتها 

وكل ما خيص هذه الفروع  رئيسيويل سجل الفرع إىل سجل وأغراضها وحتويلها إىل شركة مستقلة وحت

أمام مجيع اجلهات القضائية واحلكومية واألهلية وتعيني مدراء هلذه الفروع وحتديد صالحيتهم وعزهلم 

التجارية وتعيني املوظفني والعمال وعزهلم وطلب التأشريات  وتصفية هذه الفروع وإغالقها وشطب سجالتها
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الرخص وشطبها  واستخراجتنازل عنها والتوقيع على كافة املعامالت التجارية ونقل الكفاالت وال

وجتديدها ونقل موقعها ومراجعة البلدية والتوقيع على أي مستند لدى البلدية ومكتب العمل والعمال 

الشركة  مكفولية ومنح الشرك باسم واستقدامهمالتأشريات من مكاتب العمل  واستخراج االستقدامومكاتب 

، ونقل الكفاالت والتنازل عنها والتوقيع على أي مستند لدى  النهائيشري اخلروج والعودة واخلروج تأ

هيئة جهة تابعة لدى لوزارة العمل أو وزارة الداخلية . وله حق مراجعة  أيمكتب العمل والعمال أو لدى 

راءاتهم ووله كذلك التعقيب تتطلبه إجتصنيف املقاولني والتوقيع لديهم على كافة االوراق وتقديم كل ما 

 أيخدمة كانت أو أمر كان أو مستند كان والتوقيع واملوافقة او الرفض على  أيواملراجعة والتقديم وطلب 

جهة وعلى سبيل  أيكان على سبيل املثال إقرارًا قضائيا أو إداريا أو خطيا أو شفهيا لدى  سوآءامستند 

جبميع مقارها الرئيسية وفروعها وإدارتها وأقسامها وشعبها  املثال ال احلصر لدى اجلهات التالي ذكرها

أي  يفجهة تتبع هلا بكافة مناطق اململكة العربية السعودية وخارجها ولدى نظائرها  أيوموظفيها ولدى 

 امللكيوالديوان  االجتماعيةوالتأمينات  املدنيجهة أو دولة وهى على سبيل املثال ال احلصر مديرية الدفاع 

القضاء واحملكمة العليا ووزارة اخلارجية والداخلية ومجيع السفارات واهليئات واملنظمات الدولية وجملس 

والعاملية وأيضا وزارة العدل وكتابات العدل األوىل والثانية ولدى كاتب العدل والقضاء ووزارة الدفاع واهليئة 

ووزارة التخطيط ومصلحة  واالقتصاداملالية  ووزارة التجارة والصناعة واجلمارك ووزارة املدني العامة للطريان

والعمل ومكافحة التسول ووزارة الرتبية والتعليم  االجتماعيةالزكاة والدخل ووزارة الزراعة ووزارة الشئون 

المية واألوقاف والدعوة والشئون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة واإلعالم ووزارة الشئون اإلس

ووزارة النقل والكهرباء واملياه  االجتماعيةارة اإلسكان ووزارة التعليم العالي ووزارة الشئون واإلرشاد ووز
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وتقنية املعلومات  االتصاالتووزارة البرتول والثروة املعدنية ووزارة احلج ووزارة اخلدمة املدنية ووزارة 

 لالستثمارواهليئة العامة  لوطيناالعام ووزارة احلرس  واالدعاءوهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق 

وهيئة سوق املال واهليئة للسعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة واهليئة السعودية للتخصصات الصحية 

واهليئة العامة للغذاء والدواء واهليئة العامة للسياحة واآلثار واهليئة الوطنية ملكافحة الفساد وهيئة املدن 

يئة امللكية للجبيل وينبع وهيئة حقوق اإلنسان واهليئة الوطنية حلماية الصناعية ومناطق التقنية واهل

لتسوية اخلالفات العمالية وهيئة  االبتدائيةواهليئة  املدنياحلياة الفطرية وإمنائها واهليئة العامة للطريان 

عامة لتطوير تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج واهليئة ال اخلليجيلدول جملس التعاون  الكهربائيالربط 

مدينة الرياض هيئة تطوير مكة املكرمة واملشاعر املقدسة وهيئة تطوير املدينة املنورة مراجعة اهليئة العامة 

 واملهين التقينواملؤسسة العامة للتدريب  السعوديلتسوية اخلالفات العمالية ومؤسسة النقد العربي 

فهد ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واملؤسسة  واملؤسسة العامة جلسر امللك للموانئواملؤسسة العامة 

العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق واملؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية 

واملؤسسة العامة لتحلية املياه  استقداممكتب حجز طريان أو سياحة أو  وأيخطوط طريان  وأيالسعودية 

واملؤسسة العامة للخطوط احلديدية والرئاسة العامة لشئون  االجتماعيةسسة العامة للتأمينات املاحلة واملؤ

والرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والرئاسة العامة لرعاية الشباب  النبوياملسجد احلرام واملسجد 

روف والنهى عن املنكر وهيئة والرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة والرئاسة العامة هليئة األمر باملع

املهندسني وشركات التأمني املتوافقة مع االحكام الشرعية ومجيع الشركات واملؤسسات االهلية وشركات 

بشكل عام أو  سوآءاالتأمني املتوافقة مع الشرعية اإلسالمية ومراجعة هيئة املهندسني وله إضافة إىل ذلك 
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عليه والتفويض  الشرعيا يذكر الحقًا أو تعميمه والتوكيل خمصص كل ما يلى وختصيص ما ذكر سابقًا وم

 باستالمحق البيع واإلفراغ للمشرتى واإلقرار عليه بشكل عام أو خاص نوعا وشكل ومكانًا وزمانًا وهو : 

أحد وكالئه وله حق املقايضة وحتديد ما يقايض  باسمالشركة أو  باسمبشيك مصدق أو عادى  سوآءاالثمن 

بشيك عادى أو مصدق والشراء وقبول اإلفراغ ودع الثمن واملقايضة  استالمهاملبلغ أو  استالمببه واإلقرار 

وقبول التنازل واإلفراغ والرهن وفك الرهن ودمج وحتديد املقايض به واهلبة واإلفراغ وقبول اهلبة واإلفراغ 

الزراعية إىل  األراضييل املساحة وحتو يفالصكوك والتنازل عن النقص  واستالمالصكوك والتجزئة والفرز 

الصكوك وتعديل  يفواحلفيظة وتعديل رقم السجل التجارى  املدنياملالك وسجله  اسمسكنية وتعديل 

احلدود واألطول واملساحة وأرقام القطع واملخططات والصكوك وتوارخيها وأمساء األحياء والتأجري وتوقيع 

كما له حق التنازل لصاحل  استالمهاديد كيفية األجرة وحت واستالمعقود االجرة وجتديد عقود االجرة 

صك بدل  أي واستخراجوقبول اهلبة  واستئجارها األراضياملؤجرة وبناء  األراضيأمالك الدولة والتنازل عن 

تالف أو بدل مفقود وضم املساحة الزائدة اجملاورة ألى أرض وحتويل الزرعة واألقدام إىل أمتار وحتويل 

الصكوك وإدخاهلا فى  واستالمسكنية او صناعية أو العكس وله حق إثبات املبنى  الزراعية إىل األراضي

املساهمات العقارية وبيع وشراء هذه االسهم وذلك فيما خيص العقارات أو  يفالنظام الشامل والدخول 

نحة واألمانة والبلدية والتقديم على م امللكيغريها وفيما خيص املنح السكنية فله حق مراجعة الديوان 

املمنوحة واملوافقة  األراضيوتعبئتها وسحب القرعة وقبول التعويض عن  االستمارة واستالمأرض سكنية 

على نقل املنحة ومراجعة كتابة العدل أو احملكمة لقبول إفراغ قطعة األرض املمنوحة وفيما خيص املنح 

القرار ومراجعة  واستالمة زراعية منح أيالزراعية مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة والتقديم على 
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ألى كان وفيما  الزراعيونقل القرار  الزراعيوالتنازل عن القرار كتابة العدل أو احملكمة لقبول إفراغها 

ومساع الدعاوى والرد عليها خيص املطالبات واحملاكم فله حق املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة 

عنه وإحضار شهود والبينات  واالمتناعالتنازل والغرباء وطلب اليمني ورده واإلقرار واإلنكار والصلح و

والطعن فيها واإلجابة واجلرح والتعديل والطعن بالتزوير وإنكار اخلطوط واألختام والتوقيع وطلب املنع من 

اء السفر ورفعه وطلب احلجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيني اخلرباء واحملكمني والطعن بتقرير اخلرب

( من نظام املرافعات واملطالبة بتنفيذ االحكام وقبول 32وطلب تطبيق املادة ) واستبداهلمواحملكمني وردهم 

وطلب  االعتباراالحكام ونفيها واالعرتاض على االحكام وطلب االستئناف وااللتماس إعادة النظر وطلب رد 

بالغ نقدًا أو بشيك عادى أو مصدق أو امل واستالمالشفعة وإنهاء ما يلزم احلضور لدى مجيع احملاكم 

وطلب اإلدخال والتدخل  القاضيصكوك االحكام وطلب تنحى  واستالماملقايضة وقسمة الرتكة فرز النصيب 

لدى احملاكم الشرعية ولدى احملاكم اإلدارية ) ديوان املظامل ( ولدى اللجان الطبية الشرعية ولدى اللجان 

ت املالية وجلان تسوية املنازعات املصرفية ولدى مكاتب الفصل منازعات العمالية ولدى جلان فض املنازعا

االوراق التجارية جلان حسم املنازعات التجارية ولدى اللجان اجلمركية وجلان الغش التجارى ولدى هيئة 

حق العام ولدى اجمللس األعلى للقضاء ولدى احملكمة العليا وله  واالدعاءالرقابة والتحقيق ولدى التحقيق 

عقار والتنازل عن التلفيات واإلقرار بالدين وله حق  أيحجج االستحكام وفك احلجر عن  استخراج

صك إثبات ووقف  استخراجصك بدل فاقد أو تالف وفيما خيص إثباتات احملاكم فله حق  استخراج

 يف ألى عقار مبانيصك إثبات  واستخراجصك إثبات هبه وصك إثبات شراء وصك إثبات بيع  واستخراج

صك إذن شراء أو بيع عقار وحق  استخراجاحملاكم فله حق  أذوناتمكان وألى تاريخ وفيما خيص  أي
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صك إذن رهن عقار  استخراجصك إذن فرز ودمج عقار حق  استخراجوحق إذن نقل عقار صك  استخراج

بيع صك إذن  استخراجعقار أو مبلغ وحق  استثمارصك إذن تعمري عقار وحق إذن صك  استخراجوحق 

صك إذن نقل واستبدال للعقار املوقوف  استخراجووقف وحق صك إذن شراء  استخراجللعقار املوقوف وحق 

 املوصيعقار أو املبلغ  لالستثمارصك إذن  استخراجحق إذن فرز ودمج للعقار املوقوف وحق  استخراجوحق 

زل عن النظارة وفيما صك تنا استخراجصك إلقامة ناظر على الوقف أو الوصية حق  استخراجوحق به 

السجالت وجتديد السجالت ونقل  واستخراجخيص السجالت التجارية فله حق مراجعة إدارة السجالت 

التجارى وتسجيل العالمة التجارية والتنازل عنها وفتح االشرتاك لدى  االسمالسجالت التجارية وحجز 

ع على مجيع املستندات لدى الغرفة الغرف التجارية وجتديد االشرتاك لدى الغرفة التجارية والتوقي

التجارية وإدارة السجالت وإدارة االعمال التجارية واعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية وإلغاءه واإلشراف 

على السجالت وتعديل السجالت وإضافة نشاط وفتح فروع للسجالت وإلغاء سجالت ودخول املناقصات 

سجل بدل تالف أو مفقود ونقل السجل التجارى  واستخراجيعها وشراء املؤسسات وب االستثمارات واستالم

فيما خيص االمانات والبلديات فله  ومصلحة الزكاة والدخل املدنيوالدفاع  االجتماعيةومراجعة التأمينات 

فسوحات واستخراج الرخص وجتديد الرخص وإلغاء الرخص ونقل الرخص  واستخراجحق فتح حمالت 

شهادات إمتام البناء ومراجعة  واستخراجرخص هدم  واستخراجرخص تسوير  جواستخراالبناء والرتميم 

الزراعية  األراضيالقروض الصحية وحتويل  واستخراج األراضيوختطيط  العمرانياإلدارة العامة للتخطيط 

 واستخراجواالستثمارات وتوقيع عقد اإلجيار على ما يراه مناسبا .  واستالمإىل سكنية ودخول املناقصات 

اململوكة  لألراضيعلى البناء والعقود مع مؤسسات البناء واملقاولني وعمل خمطط  فواإلشراكرت صحى 



 
 

  اسم الشركة

 شركة رؤوم التجارية

 مدرجة( )مساهمة
 

 االساسي النظام
 التجارة وزارة

 يات(إدارة العمل)

 سجل تجاري 

(1131010525) 

 

 التاريخ

 م30/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم

 الصفحة
 45من  18الصفحة 

        

  م07/08/2022تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 

شركات  يفأمانه أو بلدية وفيما خيص الشركات فله : تأسيس شركة وحتديد إمسها للدخول  أيومراجعة 

الشركاء وتعيني  قائمة والتوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب العدل وتوقيع قرارات

دفع الثمن وشركات قائمة وشراء احلصص واألسهم  يفاملدراء وتعديل بند الغدارة وعزل املدراء والدخول 

القيمة واألرباح والتنازل عن احلصص واألسهم من رأس املال وقبول  واستالموبيع احلصص واألسهم 

واألسهم من رأس املال ونقل احلصص التنازل عن احلصص واألسهم ورأس املال ونقل التنازل عن احلصص 

فرع للشركة وتعديل أغراض الشركة  أيواألسهم والسندات وحتديد رأس املال وخفضه أو زيادته أو بيع 

تندمج  اليتوتعديل بنود عقد التأسيس أو مالحق التعديل هلذه الشركة حسب ما مسح النظام أو للشركات 

وتسجيل الشركة  االتفاقياتالشركة وتوقيع  باسملبنوك أو تشارك فيها وفتح أو قفل احلسابات لدى ا

وقفل احلسابات لدى البنوك بإسم الشركة وتسجيل الوكاالت والعالمات التجارية وحضور  امسهاوتعديل 

تتشارك بها  اليتاجملالس العمومية وفتح امللفات للشركة وفتح الفروع للشركة وله حق تصفية الشركات 

نوع من أنواع الشركات حسب ما يسمح به النظام سواء إىل حتويلها من وإىل  أيوله حق حتويلها إىل 

مساهمة مقفلة أو عامة أو ذات مسئولية حمدودة أو تضامنية او توصية بسيطة وإلغاء عقود التأسيس 

السجالت التجارية وجتديدها للشركة  واستخراجتشارك فيها  اليتالشركات  يفومالحق التعديل 

فة التجارية وجتديدها ومراجعة إدارة اجلودة والنوعية وهيئة املواصفات واملقاييس بالغر واالشرتاك

الرتاخيص وجتديدها للشركة وله حق حتويل فرع الشركة ملؤسسة وحتويل فرع الشركة إىل  واستخراج

وتأسيس اهلواتف  االتصاالتوالتوقيع أمامها ومراجعة شركات  لالستثمارشركة ومراجعة اهليئة العامة 

وتغيري  االستثمارات واستالمالشركة ومراجعة هيئة سوق املال ودخول املناقصات  باسمالثابتة أو اجلواالت 
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ونشر عقد التأسيس ومالحق التعديل وملخصاتها واألنظمة وتعديل أغراض الشركة  القانونيالكيان 

الرتاخيص  استخراجحق جريدة وفيما خيص الرتاخيص الصناعية وفله  وأياجلريدة الرمسية  يفاألساسية 

بالغرفة  واالشرتاكوجتديد الرتاخيص وتعديل الرتاخيص وإضافة نشاط وحجز االمساء وإلغاء الرتاخيص 

 املدنيوالدفاع  االجتماعيةبالغرفة التجارية وفتح الفروع ومراجعة التأمينات  االشرتاكالتجارية وجتديد 

 اإلقامات استخراجخيص اجلوازات فله حق  ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل ونقل الرتاخيص وفيما

ونقل  النهائيعمل اخلروج اإلقامات بدل مفقود أو تالف وعمل خروج وعودة و واستخراجوجتديد اإلقامات 

والتسوية والتنازل عن الكفاالت ونقل كفالة العمالة لنفسه ونقل املعلومات وحتديث البيانات وتعديل املهن 

يغ عن اهلروب وإلغاء بالغات اهلروب وإلغاء تأشريات اخلروج والعودة وإلغاء العمال وتعديل املهن والتبل

تأشريات الزيارة  واستخراجتأشريات سفر بدل تالف أو مفقود  واستخراج النهائيتأشريات اخلروج 

كشف بيانات العمال ) برنت ( وإسقاط العمالة  واستخراجوإضافة تابعني وإنهاء إجراءات العمالة املتوفاة 

تراخيص حج  واستخراجعادة مشاهد اإل واستخراجشئون املنافذ  مراجعة إدارة الرتحيل والوافدين وإدارةو

اخلدمة اإللكرتونية وفيما خيص اجلهات االمنية مراجعة اإلمارة وشعبة تنفيذ  يفللعمال والتسجيل 

 املدنيديرية العامة للدفاع األحكام احلقوقية ومراكز الشركة ومراجعة املديرية العامة للسجون ومراجعة امل

 الوطينن الطرق ومراجعة املديرية العامة حلرس احلدود ومراجعة الرئاسة العامة للحرس ومراجعة قيادة أم

وقطاعاتها ومراجعة املديرية العامة ملكافحة املخدرات واإلدارة العامة للمجاهدين ومراجع املباحث العامة 

ملباحث اجلنائية ومراجعة الرئاسة العامة لالستخبارات وفروعها وما ومراجعة املباحث اإلدارية ومراجعة ا

فله حق مراجعة إدارات التعليم وفيما خيص  يتبعها من إدارات وأقسام وفيما خيص اجلهات التعليمية
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وشركة الكهرباء وشركة املياه وفيما خيص فسخ  االتصاالتطلب اخلدمات فله حق مراجعة شركات 

أى وكالة صادرة مبوجب إنه مدير هلذه الشركة وفيما خيص الربيد فله حق كل  الوكاالت فله حق فسخ

بطاقة  واستخراجالربيد املسجل  واستالممفتاح صندوق الربيد  واستالممما يلى : طلب صندوق بريد 

 الصندوق وصرف املبالغ املوضوعة فى الدفاتر الربيدية وفيما يف االشرتاكتفويض للصندوق وجتديد أو إلغاء 

العدادات وطلب إيصال الصرف  خيص شركة املياه فله حق طلب إدخال عدادات املياه وطلب الكشف على

على الغرامات ، وفيما خيص شركة الكهرباء فله حق طلب إدخال عدادات الكهرباء  الصحي واالعرتاض

ا خيص شركة على الفواتري وفيم واالعرتاضوطلب نقل عدادات الكهرباء وطلب تقوية عدادات الكهرباء 

بدل التالف  واستخراجشرائح جواالت  واستخراج االتصاالتفله حق مراجعة مجيع شركات  االتصاالت

والتنازل عن شرائح اجلواالت وإلغائها ونقل شرائح اجلواالت وطلب  واستبداهلاواملفقود لشرائح اجلواالت 

ابتة والتنازل عنها وطلب مجيع تأسيس اهلواتف الثابتة ونقل اهلواتف الثابتة وإلغاء اهلواتف الث

وفيما خيص فسخ الوكاالت فله حق فسخ الوكاالت الصادرة بصفة  االتصاالتاخلدمات املقدمة من شركة 

الشركة . وفيما خيص طلب  يفأعضاء الشركة أو جملس اإلدارة بصفته شريك  أيمدير للشركة أو من 

خدمة والتوقيع على ذلك وتقديم ما يلزم  أيوطلب  االتصاالتفله حق طلب مراجعة شركات اخلدمات 

عداد خاص بالشركة  أيإلدخال الكهرباء وتقوية عداد الكهرباء ونقل من أمور مراجعة شركة الكهرباء 

فله حق إصدار وجتديد الرتاخيص اجلمركية ونقل وإلغاء الرتاخيص وفيما خيص مصلحة اجلمارك 

الفسوحات واستالم اينة والكشف ودفع الرسوم اجلمركية وفتح الفروع هلا وختليص البضائع واملع

بدل املفقود للبطاقات اجلمركية والغدارة واإلشراف على  استخراجوالبطاقات اجلمركية وتعديل أو 
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الرتاخيص ومراجعة احملاجر الطبية وفيما خيص السيارات فله حق بيع وشراء السيارات دون قيادتها 

ة اجلمارك ومجركة السيارات وإصدار لوحات سري ومراجعة السيارات ومراجع واستريادونقل ملكيتها 

كروت تشغيل السيارات وبيع وشراء املعدات الثقيلة دون قيادتها والتنازل عن العقد  الستخراجوزارة النقل 

سيارة ومراجعة وزارة  أيأحد مت شراء سيارة منه ومراجعة املرور بشأن احلادث الواقع على  أياملربم مع 

ة املرور لتحويل السيارة وشراء أو معدة ثقيلة سيارة من خارج اململكة دون قيادتها وإنهاء النقل وإدار

سيارة من وإىل اململكة دون قيادتها ومراجعة اجلمارك واملرور إلنهاء إجراءات مجركة  أيإجراءات شحن 

ات أيضًا فله الثمن وفيما خيص اجلواز واستالممصدرة  سيارة أيوإصدار لوحات سري ألى سيارة وبيع 

فله حق التقديم على طلب  واالدخارللتسليف  السعوديبطاقة معقب وفيما خيص البنك  استخراجحق 

وفيما مادية وطلب اإلعفاء من القرض وتسديد القرض  التزامات أيالقرض وطلب عدم وجود  واستالمقرض 

برام العقد مع الصندوق وإخيص صندوق تنمية املوارد البشرية فله حق التقديم على قرض بأي مبلغ 

مادية وتسديد القرض وإنهاء  التزاماتالقرض وطلب اإلعفاء من القرض وطلب عدم وجود أي  واستالم

ع من الرخص وذلك نو أيإجراءات كفالة الشركة ألي أحد وفيما خيص املرور فله احلق يف كل ما خيص 

دراجة نارية أو معدات ثقيلة وآليات أو مؤقتة أو عمومي أو  خصوصيعلى سبيل املثال ال احلصر رخصة 

نوعها وإصدار بدل تالف أو مفقود لرخصة قيادة وإصدار رخصة سري بدل  واختياروإصدار رخصة قيادة 

نوع السيارة وجتديد اللوحات ونقل لوحات السيارة وإسقاط  واختيارتالف أو مفقود وجتديد رخصة سري 

تصريح إصالح السيارة  واستخراجنقدًا أو بشيك  سوآءاالقيمة  واستالملوحات السيارة والبيع تشليح 

للسيارة وشراء لوحة سيارة من املرور وتصدير السيارة وتغيري لون السيارة وإصدار تفويض قيادة للسيارة 
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كشف بيانات )  استخراجاملخالفات  يفوالتسوية والفصل  واالعرتاضوعمل بالغ سرقة وإلغاء بالغ سرقة 

مبلغ وإبرام العقد مع  بأيدوق التنمية الصناعية فله حق التقديم على قرض برنت ( وفيما خيص صن

القرض والتوقيع أمام كاتب العدل أو القضاء فيما خيص  واستالمالصندوق وتقديم الكفالء والتضامن معهم 

القرض وله حق التنازل عن  واستالمخطاب طلب الرهن  يف. ورهن كل ما يرد ذكره  الصناعيالرهن 

مادية وتسديد القرض وفيما خيص صندوق  التزامات أيوطلب اإلعفاء من القرض وطلب عدم وجود القرض 

مبلغ يراه وإبرام العقود مع الصندوق وتقديم الكفالء  بأيالتنمية الزراعية فله حق التقديم على قرض 

جماالته وطلب  أيعن  واالستبدالاإلعانات والتنازل عن القرض  واستالمالقرض  واستالموالتضامن معهم 

اإلعفاء من القرض ومراجعة صندوق التنمية الزراعية فيما خيص كفالة هذه الشركة ألى شركة أو مؤسسة 

مالية  التزامات أيمبلغ وتسديد القرض ونقل القرض والتوقيع امام كاتب العدل وطلب عدم وجود  بأي

مجيع دفعات وتوقيع العقد مع  المواستوفيما خيص صندوق التنمية العقارية فله حق التقديم على قرض 

 واسرتجاعمادية  التزامات أيوطلب عدم وجود الصندوق ونقل القرض على األرض وطلب إعفاء من القرض 

مبلغ وصرف الشيكات وتسديد القرض وفيما خيص التعويضات واملساعدات فله حق  أيمبلغ وقدرها 

التثمني  واستالماخلاصة بهذه الشركة  التعويضات واستالمجهة لتحصيل تعويض للشركة  أيمراجعة 

فله حق مراجعة الصيارفة ومراجعة البنوك واملصارف اخلاص بهذه الشركة وفيما خيص البنوك واملصارف 

 السعوديالتجاري والبنك  األهليوفق الضوابط الشرعية . ومنها على سبيل املثال ال احلصر : البنك 

 العربيلالستثمار والبنك  السعوديوالبنك  اهلولندي السعوديك الفرنسي والبن السعوديوالبنك  الربيطاني

 الراجحيوبنك البالد وبنك اجلزيرة وبنك الرياض وجمموعة سامبا املالية ) سامبا ( ومصرف  الوطين
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ت وبنك الكوي الوطينوبنك البحرين  الوطينوبنك اإلمارات دبى  الدوليومصرف اإلمناء وبنك اخلليج 

 الوطينويتشه وبنك وجي بي مورقان تشيز إن أيه و بي إن بي باريبا وبنك باكستان وبنك مسقط د الوطين

ستيت بنك أوف إنديا وبنك تيس ي زراعات بانكاسي وبنك لصني للصناعة والتجارة وله فتح  و

التوقيع والسحب من احلسابات واإليداع والتحويل من احلسابات  اعتمادواحلسابات بضوابط شرعية 

 االئتمانيةالبطاقات  واستخراج األرقام السرية وإدخاهلا واستالم واستالمها آليات صراف بطاق واستخراج

 واستخراجكشف حساب  واستخراجاألرقام السرية هلا  واستالم واستالمهااملتوافقة مع األحكام الشرعية 

وصرفها احلواالت  واستالم واستالمهاوحتريرها وإصدار الشيكات املصدقة  واستالمهادفاتر شيكات 

صناديق  يف االشرتاكصناديق األمانات وجتديد  يف االشرتاكاألمانات وجتديد صناديق  يف واالشرتاك

وحدات صناديق األمانات وإعادة جدولة األقساط وطلب القروض البنكية املتوافقة مع  واسرتداداألمانات 

االحكام والضوابط الشرعية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ومناذجها وتعهداتها 

 اعتمادوطلب  بنكيالقرض والتصرف فيه وطلب اإلعفاء من القرض وطلب ضمان  واستالموجداول سدادها 

على  واالعرتاضالشيكات  واستالموتنشيط احلسابات وقفل احلسابات وتسويتها وصرف شيكات  بنكي

ألحكام الشرعية الشركات املساهمة وشراء األسهم املتوافقة مع ا يف واالكتتاباتالشيكات وحتديث البيانات 

 واستالمقيمة االسهم  واستالمشهادات املساهمات  واستالمريعة وبيع االسهم املتوافقة مع االحكام الش

 بالضوابط الشرعية وحترير وتعديل وإلغاء األوامر االستثماريةالفائض وفتح احملافظ  واستالماالرباح 

ونقل األسهم من وإىل  واالكتتابألحكام الشريعة املتوافقة مع ا االستثماريةوحدات الصناديق  يف واالشرتاك

مستحقات الشركة بشيك أو بدون شيك من  استالماحملافظ وفيما خيص الرواتب واملستحقات : فله حق 
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 العمالة من اخلارج متى ما مسحت االنظمة بذلك استقدامالعمالة فله  استقدامكائن كان وفيما خيص  أي

مبالغ التأشريات  واسرتدادالتأشريات وإلغاء التأشريات  استخراجق فله ح االستقداموفيما خيص مكتب 

تأشريات استقدام العوائل وتعديل  واستخراجتأشريات الزيارات العائلية  واستخراجوتعديل اجلنسيات 

سفارة ومتديد تأشريات اخلروج والعودة ومتديد تأشريات الزيارة  أيالتأشريات ومراجعة  يفاملهن 

يانات ) برنت ( وعديل جهة القدوم وتعديل اجلنسية وفيما خيص مكتب العمل كشف ب واستخراج

تعويضات التأشريات ونقل الكفاالت وتعديل املهن وحتديث  واستالمالتأشريات  استخراجوالعمال فله حق 

رخص العمل وجتديدها  واستخراجبيانات العمال وتصفية العمالة وإلغاؤها والتبليغ عن هروب العمالة 

القوى العاملة إلسقاط  يف اآلليومراجعة احلاسب  االجتماعيةاء إجراءات العمالة لدى التأمينات وإنه

كشف بيانات ) برنت (  واستخراجشهادات السعودة  واستالمالعمالة وإلضافة العمالة وحذف السعوديني 

وإلغاؤها ومراجعة قسم  وفتح امللفات األساسية والفرعية وجتديدها وإلغاؤها ونقل ملكية املنشآت وتصفيتها

. ومراجعة اجلهات ذات  الثانيوتفعيل البوابة السعودية والرتقية للمستوي  لالستقداماملكاتب األهلية 

كافة ما سبق ذكره والتوقيع فيما يتطلب ذلك وتوكيل الغري  يفالعالقة وإنهاء مجيع اإلجراءات الالزمة 

ما ذكر وحتديد مدة الوكالة ومكان عملها كما له حق كل أو بعض  يفوفسخ الوكاالت السابقة والالحقة 

مراجعة مجيع احملاكم والدواوين واللجان القضائية واإلدارية والوزارات واهليئات واملصاحل واللجان 

مصرف  وأيوالغري حكومية االمنية واملستشفيات واملستوصفات واملختربات احلكومية واملديريات واجلهات 

ذلك التوقيع واإلمضاء لدى ما ذكر  استلزمولو  الشرعيارج مبا ال خيالف الوجه الداخل واخل يفاو بنك 

الداخل او اخلارج وله حق مراجعة املؤسسات االهلية  يف حكوميأو غري  حكوميموظف  أيسابقًا ولدى 
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منها وحتصيل احلقوق وشراء وبيع وتأجري  واالنسحاباملناقصات  يفواملؤسسات احلكومية والدخول 

والعقارات وغريها من املمتلكات املنقولة وغري املنقولة وإزالة شيوع العقارات وقسمتها وختصيصها  األراضي

ووضع التأمينات والرهونات وحقوق تأجريها ومنح حقوق االنتفاع وسواها من احلقوق وقبوهلا لصاحل 

مة الدعاوى وحتريرها والرد الشركة والتوقيع لدى كافة الغرف التجارية واملطالبة واملخاصمة واملرافعة وإقا

عليه وطلب متييزه  واالعرتاضعليها وتقديم الالئحة االعرتاضية وإقامة البينة والدفع وقبول احلكم ونفيه 

كل قضية تقام من الشركة أو ضدها ومراجعة  يفاحلضور مع اللجان وذلك  يفوالصلح واحلضور واإلنابة 

 يفوالعليا للمنازعات املصرفية ومكتب الفصل  االبتدائيةللجنة اللجنة العليا لتسوية النزاعات العمالية وا

املنازعات التجارية وفى التفاوض والتوقيع على املعامالت واملستندات الرمسية والعقود والصكوك 

وإنشاء وتأسيس اخلطوط اهلاتفية ونقلها والتنازل عنها اململكة  يف االتصاالتوالضمانات ومراجعة شركات 

اجعة شركة الكهرباء واملؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة وشركات التامني الداخلية وإلغائها ومر

والبلديات وفروعها واإلمارات واحملافظات واملراكز واألمانات وأقسام  االشرتاكاتواخلارجية ومكتب 

والتبليغ عن واملرور وشراء السيارات واملعدات واآلالت وتسجيلها بإسم الشركة  املدنيالشرطة والدفاع 

وبيعها والتنازل عنها للغري ومركز املعلومات  واستالمهااملسريات املفقودة والتعميم عليها وكف البحث 

من الغري نقدًا مبوجب شيكات  باستالمها، وحتصيل الديون واملبالغ املالية واملستحقات واإلقرار  الوطين

قيع عقود تأسيس مجيع الشركات املشاركة فيها عادية أو مصدقة أو املقايضة ومراجعة كتابات العدل وتو

تكون  اليتتأسيس بكافة أنواعها هلذه الشركة أو جلميع الشركات وتوقيع مالحق وقرارات تعديل عقود ال

ذلك على سبيل املثال ال احلصر تعديل مسمى  يفشريك فيها حسب ما تسمح به األنظمة والتعليمات وله 
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و بيعها كلها أو جزء منها وبيعها والتنازل عنها للغري بعوض أو بدون الشركة أو شراء احلصص ومتلكها أ

أو التعديل بتخفيض أو زيادة رأس املال وتعديل بند اإلدارة أو املدير أو السنة املالية وإعادة تشكيل عوض 

أو جملس املديرين وتعيينهم مبناصبهم وإضافة الصالحيات والسلطات الالزمة واألنشطة واألغراض واملدة 

بند يطرأ على عقود الشركات وقرارات تعديلها وحتويل كيان الشركات ودجمها  وأي الرئيسينقل املركز 

تكون  اليتمجيع الشركات  يفالصحف الرمسية ومتثيل الشركة  يفاملعامالت واإلعالن  واستالموتصفيتها 

تصويت نيابة وتعيني جملس شريكًا فيها وحضور اجلمعيات العمومية والعادية وجلسات جملس اإلدارة وال

وتسليم الصكوك وتعديلها  واستالموصندوق التنمية الصناعية  االجتماعيةاملديرين ومراجعة التأمينات 

كشوف  واعتماداملواعيد احملددة  يفواخلسائر  األرباحوحساب وتهميشها وإعداد امليزانيات العمومية 

للشركة واللوائح  التنظيمياهليكل  واعتمادبعة تنفيذها احلسابات واعتماد املوازنة التقديرية للشركة ومتا

اإلدارية وإحضار املستندات وذلك لصاحل الشركة وإبرام العقود مع اجلهات احلكومية واألهلية واملؤسسات 

ومصلحة اجلمارك واملوانئ والتخليص  االجتماعيةوالتأمينات واألفراد ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل 

ملواصالت ومجيع املنافذ احلدودية واألحوال املدنية وطلب الربنتات والسجالت وإنهاء ووزارة ا اجلمركي

كافة اإلجراءات اإلدارية والنظامية والقانونية وله كافة الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها مبا فيها 

األجرة وتوقيع العقود  واستالمالثمن وتسليم املثمن والتأجري  واستالموقبوله ذلك البيع والشراء واإلفراغ 

بدل فاقد وبدل تالف وطلب طبق  واستخراجوتسليم الصكوك وتعديلها  واستالمالشركة ولصاحلها  بإسم

مجيع ما للشركة من حقوق واملطالبة بها واملداعاة واملخاصمة واملدافعة واملرافعة والصلح  واستالماألصل 

عديل ومساع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول واإلقرار واإلنكار واإلبراء والتنازل واجلرح والت
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من الشركة أو ضدها أمام حمكمة وفى  أيقضية تقام من  أي يفاألحكام واالعرتاض عليها والطعن وذلك 

دراجاتها مبا فيها العامة  اختالفجهة ومراجعة احملاكم الشرعية واللجان القضائية على  أي

والتجارية واملستعجلة وجلنة التظلمات وديوان املظامل والتنازل وتنفيذ األحكام واجلزئية  واالستئنافية

 التماساحليازة وطلب  واسرتداد التحفظيعليها وطلب متييزها وطلب احلجز  واالعرتاضوقبوهلا وردها 

الطعن و االدعاءإعادة نظر أو ترك اخلصومة ورفع اليد وإخالء السبيل وطلب تعيني اخلرباء وتقديم لوائح 

العام ومجيع اجلهات القضائية  واالدعاءبالتزوير وتقديم اللوائح االعرتاضية ومراجعة هيئة التحقيق 

وإدارة الشركات ومجيع أقسام الوزارة وفروعها واإلدارية املعنية ومراجعة وزارة التجارة والسجل التجاري 

اء وشطب وحذف األمساء والعالمات وإدارات العالمات والوكاالت التجارية وطلب إضافة وتعديل األمس

التجارية وتعديل السجالت الرئيسية ألي من الشركة وفروعها وإدارتها وإضافة األنشطة وشطبها وإلغائها 

 يفجهة أخري  وأيومتابعتها ومراجعة كافة الدوائر احلكومية ذات العالقة واملؤسسات والشركات واألفراد 

لشركة أو بإمسها ومراجعة اهليئة العامة لالستثمار وإدارة الرتاخيص مجيع املعامالت والتوقيع نيابة عن ا

واملتابعة ومراكز اخلدمة الشاملة جبميع مدن اململكة وإصدار وجتديد وحتويل وإلغاء الرتاخيص والسجالت 

ة الصناعية واخلدمية الالزمة وتعديلها ومراجعة وكالة تصنيف املقاولني وإدارة مكافحة الغش التجاري وهيئ

تبادل السلع وتقديم كافة املستندات املطلوبة وتسديد الرسوم وإجراء التصحيحات الالزمة عنا والتعاقد 

الشركة وتوقيع العقود واالتفاقيات نيابة عنها كما له حق الرهن وفكه واملنع من  بإسم واالرتباط وااللتزام

راجعة وزارة املالية ومجيع البنوك الشركة ومالسفر واحلجز وجتميد األرصدة ومنع من التصرف ملصلحة 

لالستثمار وبنك الرياض وغريها من  يوالسعودوساب وسامبا  األهليوالبنك  الراجحيواملصارف ومصرف 
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من كافة البنوك بأنواعها وفق الضوابط  واالقرتاضالبنوك وطلب التسهيالت البنكية اإلسالمية والقروض 

القروض وقبضها وجدولتها وتسديد  واستالممية الصناعية الشرعية والصناديق التجارية وصناديق التن

والتسليم والسحب واإليداع من وإىل احلسابات بالبنوك الداخلية واخلارجية وصرف  واالستالماألقساط 

 واستالماملبالغ النقدية والشيكات وحتريرها وصرف املكافآت والتربعات ايًا كانت وملن يشاء  واستالم

واحلواالت  االعتماداتودفاتر الشيكات وتوقيعها وتظهريها واألوراق املالية وتوقيع وإصدار أوامر الدفع 

للشركة وفتح احلسابات البنكية بأنواعها حسب الشريعة اإلسالمية وحتريك  اليتعلى احلسابات 

احلسابات وإصدار الشيكات وصرفها وتوقيع العقود اخلاصة بذلك وإصدار الضمانات والكفاالت املالية 

مجيع البنوك وفتح الفروع واملؤسسات واحملالت وفروعها ومتابعتها  يفاحل الغري نيابة عن الشركة لص

الصحف الرمسية بأنواعها وتسديد الرسوم واملبالغ املستحقة وتوقيع عقود البيع والرهن  يفواإلعالن 

فروع  بافتتاحالقرارات  واختاذوإمتامها وفسخها  والكمبياالت وكافة أنواع العقودوالتصدير  الستريادوا

وحتديد داخل وخارج اململكة وحتديد مهام هذه الفروع وميزانيتها وتعيني مدراء الفروع واملوظفني للشركة 

صالحياتهم ومرتباتهم وتعيني املدراء بالسجالت التجارية وعزهلم وإعادة تشكيل جملس الغدارة وشطب 

ايدات احلكومية واخلاصة وفتح املظاريف ودفع املبالغ املناقصات واملز يفهذه الفروع وإغالقها والدخول 

واحلصول على التصاريح  املدنيوالتوقيع نيابة عن الشركة ومراجعة إدارة الدفاع ومراجعة الغرف التجارية 

واجلوازات باململكة  االستقدامومتابعتها وتسديد الرسوم واملبالغ ومراجعة مكاتب والرتاخيص وجتديدها 

 واستخراجوبدل تالف بدل فاقد  واستخراجوجتديد اإلقامات واجلوازات  واستخراجين وإدارات الوافد

العاملة من اخلارج ومراجعة مكتب العمل والعمال  األيديالتأشريات بأنواعها واستالمها واستقدام 



 
 

  اسم الشركة

 شركة رؤوم التجارية

 مدرجة( )مساهمة
 

 االساسي النظام
 التجارة وزارة

 يات(إدارة العمل)

 سجل تجاري 

(1131010525) 

 

 التاريخ

 م30/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم

 الصفحة
 45من  29الصفحة 

        

  م07/08/2022تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 

وج تأشريات اخلر واستخراجمجيع التأشريات مبا فيها الزيارات التجارية ومتديدها  واستخراجواجلوازات 

والعودة واخلروج النهائي ونقل الكفاالت وسداد رسوم التأشريات لدى كافة البنوك واسرتجاع مبالغها 

 واالستالموتوقيع عقود العمل وفسخها ومراجعة إدارات الرتحيل ومجيع املطارات والتوقيع والتعقيب 

 الشرعيمبا يتوافق مع الوجه  والتسليم والتوقيع نيابة عنا فيما يلزم وكل ما ذكر سابقًا مشروط العمل به

بعض أو كل ما ذكر سابقًا وفسخ الوكاالت  يفوملن له هذه الصالحيات حق توكيل الغري وكالة شرعية 

كل او بعض الصالحيات املذكورة وذلك فى داخل اململكة  يفما ذكر سابقًا  يفوتعديلها وله حق التفويض 

وله حق  للشركة كافة الصالحيات املذكورة فى هذا البند التنفيذيالعربية السعودية او خارجها كما للمدير 

العقد بصفته مديرًا هلذه الشركة كطرف وبصفته الشخصية أو ممثال لطرف أو االطراف االخرى  طريفتوىل 

والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات كل ما سبق ذكره والقيام بكافة االعمال والتصرفات  يف

مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات تشرتك فيها الشركة  اليتلك حصر عقود تأسيس الشركات ذ يفمبا 

والصكوك أمام ُكتاب العدل واجلهات الرمسية وكذلك التوقيع على  االتفاقياتالتعديل والتوقيع على 

واإلفراغ وقبوله اتفاقيات القروض والضمانات وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة والبيع والشراء 

تفويض واحد أو أكثر من  التنفيذيوالتسليم واالستئجار والتأجري والقبض والدفع وجيوز للرئيس  المواالست

مباشرة عمل او أعمال معينة وحيق له فتح  يفحدود اختصاصه  يفأعضاء اجمللس او من خارجه 

األجنبية والسحب واإليداع والتحويل  والعمالت السعوديالتجارية بالريال البنوك واملصارف  يفاحلسابات 

 واستخراجبني احلسابات وإدارتها والتوقيع عليه وصرف الشيكات وطلب دفاتر الشيكات والتوقيع عليها 

احلواالت وصرفها واحلصول على أية تسهيالت  ستالمواالشيكات املصرفية  واستخراجكشف حساب 
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نوع من التأمينات وله حق فتح  أين يودع ويرهن وقروض مصرفية والتوقيع على العقود واملستندات وأ

املستندية وإصدار خطابات الضمان وحتويل املبالغ بالعملة احمللية أو األجنبية سواء داخل  االعتمادات

مراجعة وقفل احلسابات البنكية اخلاصة بالشركة وتنشيطها والتوقيع على ما اململكة أو خارجها وله حق 

الشيكات املرجتعة وحتديث البيانات  واستالمشيكات واالعرتاض عليها يتطلب ذلك وله حق صرف ال

فتح حمافظ  يفشهادات املساهمني وله احلق  واستالموشراء وبيع األسهم الشركات املساهمة  يفواالكتتاب 

وإدارتها وتشغيلها وإعطاء وله حق أيضًا احلصول على صالحيات لكامل  االستثماريةاالسهم والصناديق 

وإدخال االرقام السرية وإصدار بطاقات الصراف  املصريفت اإللكرتونية عن طريف اإلنرتنت اهلاتف اخلدما

جمتمعني أو منفردين صالحية  التنفيذياخلاصة بها وله حق تفويض الغري . ولرئيس اجمللس والرئيس 

ات القضائية واجلهات متثيل الشركة داخ وخارج اململكة العربية السعودية فى عالقتها مع الغري أمام اهليئ

ومكتب العمل ووزارة العمل وصندوق تنمية احلكومية واخلاصة وُكتاب العدل واحملاكم وديوان املظامل 

املوارد البشرية ووزارة اخلارجية واللجان العليا واالبتدائية وجلان االوراق التجارية وجلان فض املنازعات 

ى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية وأقسام الشرطة األخرباختالف أنواعها وكافة اللجان القضائية 

والبلديات واألمانات والغرف التجارية والصناعية  املدنيواجلوازات واألحوال املدنية وإدارة املرور والدفاع 

ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد  االجتماعيةواملؤسسة العامة للتأمينات 

وشركات الكهرباء وشركة املياه  االتصاالتوشركات التأمني وشركات  السعوديية الصناعية وصندوق التنم

املرافعة واملدافعة والصلح  يفأنواعها  اختالفالوطنية واهليئات اخلاصة والشركات واملؤسسات على 

نفيذ االحكام واإلقرار واملخاصمة واملخالصة والتنازل وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب ت
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قضية تقام من الشركة أو ضدها وكذلك إبرا كافة املعامالت  أي يفومعارضتها وقبض ما حيصل من التنفيذ 

تكون ضمن نطاق أعمال الشركة والتوقيع على كل الوثائق والعقود وغريها مما يكون ضروريًا هلذا  اليت

السجالت التجارية  استخراجغالقها وحق وافتتاح الفروع ألغراض العمل وإ باستئجارالغرض أو ما يتصل 

تعيني املوظفني  يفوتسجيل العالمات التجارية والوكاالت التجارية واألمساء التجارية ، كما له احلق 

واستقدام األيد العاملة من  مبالغها واسرتدادالتأشريات وتعديل اجلنسية واملهنة  واستخراجوالعمال وعزهلم 

اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها وكذلك  واستخراجوحتديد مرتباتهم  خارج اململكة والتعاقد معهم

املبالغ وتسديدها  واستالم السعوديإبرام العقود مع صندوق تنمية املوارد البشرية وصندوق التنمية الصناعية 

تصرف الشركة . كما أنه له حق القيام بكل االعمال الالزمة حلفظ هذا املال ما دام مملوكًا وموجودًا حتت 

وعلى شئونها وموظفيها أو إلدارته إدارة حسنة من أجل القيام بإدارة اعمال الشركة واإلشراف عليها 

 اليتباإلضافة على ذلك بالصالحيات األخرى  التنفيذيبطريقة أفضل أو أكثر فاعلية ويتمتع الرئيس 

حق توكيل الغري وإصدار الوكاالت وله  للشركة،حيددها جملس اإلدارة ويقوم بتصريف االعمال اليومية 

  ينة.معمباشرة عمل أو أعمال  يفالشرعية 

 اجتماعاتجيل حماضر خيتص بتس ريهمغمن  يعني جملس اإلدارة أمني سر خيتاره من بني اعضائه أو

 صاتاالختصاانب ممارسة ظها على جوحف اعاتاالجتمجملس الغدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه 

لس دة عضوية رئيس اجملال تزيد موأته مكاف وحيدد اجمللس يوكلها إليه جملس اإلدارة اليتاالخرى 

 جمللس وجيوز إعادةامنهم فى  ة كلعضوي عن مدةوالسكرتري عضو جملس اإلدارة  التنفيذيوالرئيس 

 تعيينهم.
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رئيس اجمللس وال ليها رئيسعصل حي ليتاكما حيدد جملس اإلدارة وفق تقديره املكافآت اخلاصة 

 ام.النظمن  (45)ملادة اة مبقتضى دارس اإلباإلضافة إىل املكافأة املقررة ألعضاء جمل التنفيذي

وية كاًل إلدارة على مدة عضضو جملس اعلسر مني اوالعضو املنتدب وأوال تزيد مدة رئيس اجمللس ونائبه 

حبق  ًا منهم دون إخاللأو أي هلميعز وقت أن أي يفوجيوز إعادة انتخابهم وللمجلس  اجمللس، يفمنهم 

    مناسب. قت غريو يفو عويض إذا وقع العزل لسبب غري مشروع أتال يفمن ُعزل 

 : )اجتماعات اجمللس(نوالعشرو احلاديةاملادة 

 عامة، وتكون الدعوة (لسنةاألقل يف لى ا عمرتنيخطية من رئيس اجمللس ) جيتمع جملس اإلدارة بدعوة

ل األقن األعضاء على ملك اثنان نه ذلب مطأن يدعو إىل االجتماع متى ما  وجيب على رئيس اجمللس

اء تسمح جلميع األعض ونية أخرىلكرتلة إعقد اجتماعات اجمللس عن طريق اهلاتف أو أي وسي جيوز

ف ذلك يتم اإلخطار خبال ين. ما ملاضرن احلاحلاضرين أن يكونوا مسموعني من مجيع األعضاء اآلخري

ي أهلاتف أو عن طريق اعن طريق  شاركضو معن يعترب )من أجل حتديد النصاب( بأن أي فإن للرئيس أ

 ..وسيلة إلكرتونية أخرى حاضرًا طيلة انعقاد االجتماع

 اجمللس( : )نصاب اجتماعنوالعشرو الثانيةاملادة 

الثة د احلاضرين عن ثدع أال يقل طبشر ،ضاءاألعال يكون اجتماع اجمللس صحيحًا إال إذا حضره نصف 

لس اجمل اتاجتماع حضور يفاألعضاء  ه منغري يب عنهصالة وجيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينباألأعضاء 

  اآلتية:طبقًا للضوابط 

 االجتماع. حضور ذات يفحد وا ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو .1
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 بالكتابة.أن تكون اإلنابة ثابتة  .2

 بشأنها.لتصويت املنيب ا على ظامحيظر الن اليتالقرارات  ال جيوز للنائب التصويت على .3

نب يرجح اجلا األراءي تساو وعند)يه. فمثلني األعضاء احلاضرين أو امل بإمجاع اجمللس قراراتوتصدر 

طريق  عاجلة بالتمرير عناألمور الباته قرار اإلدارة أن يصدر سوجملل (،اجمللسالذي صوت معه رئيس 

يها وتصدر فاجمللس للمداولة  بة اجتماعكتا عضاءعضاء متفرقني ما مل يطلب أحد األعرضها على مجيع األ

ى جملس اإلدارة ض هذه القرارات عل، كما تعرلسء اجملهذه القرارات إذا ما أقرتها األغلبية املطلقة ألعضا

 .يف أول اجتماع تال له

 : )مداوالت اجمللس(نوالعشرو الثةالثاملادة 

 اضرونجملس اإلدارة احل وأعضاء لساجملس رئي اإلدارة وقراراته يف حماضر يوقعهاتثبت مداوالت جملس 

 ني السر.دارة وأملس اإلس جموتدون هذه احملاضر يف سجل خاص يوقعه رئي السر.وأمني 

 الــــــــــباب الرابـــــــــــع

 مجعيات املساهمني

 : )حضور اجلمعيات(نوالعشرو الرابعةاملادة 

مساهم حق حضور اجلمعيات العامة  التحويلية، ولكلا كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية أيًّ مكتتبلكل  

يف ذلك أن يوكل عنه شخًصا آخر من غري أعضاء جملس اإلدارة أو عاملي الشركة يف حضور  للمساهمني، وله
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داوالتها والتصويت عقد اجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني واشرتاك املساهم يف م زوجيو ،العامةاجلمعية 

 على قراراتها بواسطة وسائل التقنية احلديثة وحبسب الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.

 (التحويلية اجلمعية) والعشرون: اخلامسةاملادة 

يومًا من تاريخ قرار الوزارة بالرتخيص  45ل خال حتويليةيدعو املؤسسون مجيع املكتتبني إىل عقد مجعية 

 فإذا .ألقلاس املال على ثل نصف رأ ميكتتبنيحضور عدد من امل االجتماعويشرتط لصحة  الشركة، بتحول

األول على  عاالجتما نعقادالدة دة احملدامل اءانتهن مبعد ساعة  الثاني االجتماععقد ي مل يتوفر هذا النصاب

 ذلك. األول االجتماعأن تتضمن دعوة 

 فيه.ملمثلني كتتبني اد املان عدك أيًا صحيحًا الثاني االجتماعوفى مجيع االحوال يكون 

 (يليةالتحو)اختصاصات اجلمعية  والعشرون: السادسةاملادة 

 كات.الشرمن نظام  (63)باألمور الواردة باملادة  التحويليةختتص اجلمعية 

 ة(عاديمة الوالعشرون: )اختصاصات اجلمعية العا السابعةاملادة 

جبميع األمور  ية العامة العاديةتص اجلمعية ختلعادامعية العامة غري فيما عدا األمور اليت ختتص بها اجل

 ،للشركةسنة املالية لتالية النتهاء الر الستة األشهالل امرة على األقل يف السنة خ دوتنعق ،بالشركةاملتعلقة 

 .ذلك إىل وجيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة
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 لعادية(ري امة غصاصات اجلمعية العا: )اختنوالعشرو الثامنةاملادة 

نظاما. يلها احملظور عليها تعد األموراء ستثنة باختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشرك

الشروط بامة العادية وذلك معية العت اجلتصاصاقرارات يف األمور الداخلة أصاًل يف اخ أن تصدر هلاو

 امة العادية.املقررة للجمعية الع نفسها واألوضاع

 : )دعوة اجلمعيات(التاسعة والعشروناملادة 

ظام الشركات قًا ملا نص عليه نإلدارة وفلس ان جمتنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة للمساهمني بدعوة م

حلسابات ذلك مراجع ا بذا طلإالنعقاد لدية العا اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة ولوائحه، وعلى جملس

حلسابات راجع اأس املال على األقل. وجيوز ملر%( من  5عة أو عدد من املساهمني ميثل )أو جلنة املراج

ثني يومًا من تاريخ طلب ( ثال30ل )خال معيةدعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة اجل

الرئيسي ة وزع يف مركز الشركتفة يومية صحي مة يفالدعوة النعقاد اجلمعية العا روتنش احلسابات،مراجع 

جيه كتفاء بتووز االم على األقل، ومع ذلك جي( واحد وعشرون يو21قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بـ )

ول األعمال ورة من الدعوة وجد. وترسل صسجلةمبات الدعوة يف امليعاد املذكور إىل مجيع املساهمني خبطا

 .إىل الوزارة، وذلك خالل املدة احملددة للنشر
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 )سجل حضور اجلمعيات( الثالثون:املادة 

الرئيسي  هم يف مركز الشركةاصة أمسائاخل ة أويسجل املساهمون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العام

 .قبل الوقت احملدد النعقاد اجلمعية

 ادية(الع لعامةا)نصاب اجتماع اجلمعية  والثالثون:احلادية املادة 

على األقل  الاملثلون ربع رأس ساهمون ميمضره ذا حإال إال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحًا 

املدة احملددة  عد ساعة من انتهاءالثاني ب تماعاالج يعقد االجتماعالالزم لعقد هذا إذا مل يتوفر النصاب و

إمكانية عقد هذا  ا يفيد اإلعالن عنع األول مجتمااال النعقاد االجتماع األول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد

 يه.األسهم املمثلة ف  كان عددأيًا حيحًايكون االجتماع الثاني ص تماع. ويف مجيع األحوالاالج

 ( العاديةة غريلعاما: )نصاب اجتماع اجلمعية نوالثالثو الثانيةاملادة 

على  ملالارأس  نصفون ميثلون ضره مساهمذا حال إإال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا 

نتهاء املدة اني بعد ساعة من اجتماع الثاال ل يعقدالنصاب يف االجتماع األوهذا مل يتوافر  إذاف األقل.

الن عن إمكانية ألول ما يفيد اإلعالجتماع ااعقد لعوة احملددة النعقاد االجتماع األول، بشرط أن تتضمن الد

ني ميثل عدد من املساهمره حا إذا حضصحي لثانيايكون االجتماع  لعقد هذا االجتماع. ويف مجيع األحوا

 اجتماع ثالث دعوة إىلوجهت لثاني الجتماع اايف  الزمإذا مل يتوافر النصاب الو ربع رأس املال على األقل.

الجتماع اذا النظام، ويكون ( من هرونالعشو سعة)التااملادة ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف 

 ملختصة.ة اجلهة اوافقد ملة فيه، بعالثالث صحيًحا أيًّا كان عدد األسهم املمث
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 : )التصويت يف اجلمعيات(نوالثالثو الثالثةاملادة 

 يفن كل سهم اهم صوت عل مسة ولكاجلمعية التحويلي يفلكل مكتتب صوت عن كل سهم ميثله 

 رة.لس اإلدااب جمانتخ وجيب استخدام التصويت الرتاكمي يف العامة،اجلمعيات 
 

 : )قرارات اجلمعيات(نوالثالثو الرابعةاملادة 

إىل أعضاء  األسئلة يف شأنها ية وتوجيهجلمعال الكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعم

ابات عن أسئلة راجع احلسمأو  دارةوجييب أعضاء جملس اإل .احلساباتجملس اإلدارة ومراجع 

ري مقنع الرد على سؤاله غ ملساهم أنا أىر إذاوللضرر. املساهمني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة 

 .احتكم إىل اجلمعية وكان قرارها يف هذا الشأن نافًذا

 

 ر(اضد احمل: )رئاسة اجلمعيات وإعدانوالثالثو اخلامسةاملادة 

إلدارة امن ينتدبه جملس  وأند غيابه عئبه نا وأرئيس جملس اإلدارة  للمساهمني العامة يرأس اجلمعيات

تضمن يماع اجلمعية حمضر باجت حيرره. ونائبو ك يف حال غياب رئيس جملس اإلدارةمن بني أعضائه لذل

د األصوات الوكالة وعدالة أو تهم باألصحياز يفيت ن أو املمثلني وعدد األسهم الاملساهمني احلاضريعدد 

بصفة ضر احملا جتماع. وتدوناالارت يف يت دت الاليت وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشا

 ي األصوات.رها وجامعسمني ة وأمنتظمة عقب كل اجتماع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعي
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 الباب الـخامس

 جلنة املراجعة
 

 : )تشكيل اللجنة(نوالثالثو السادسةاملادة 

دارة أعضاء جملس اإل من غري (3)من  كونةمتشكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة 

افآت وضوابط عملها ومك ات اللجنةمهم قراروحيدد يف ال، ء من املساهمني أو غريهمالتنفيذيني سوا

 أعضائها.

 : )نصاب اجتماع اللجنة(والثالثونالسابعة املادة 

اضرين، بأغلبية أصوات احل قراراتها تصدروها، يشرتط لصحة اجتماع جلنة املراجعة حضور أغلبية أعضائ

 ة.للجناجلانب الذي صوت معه رئيس وعند تساوي األصوات يرجح ا

 : )اختصاصات اللجنة(الثامنة والثالثوناملادة 

تها االطالع على سجال يل ذلك حق سبا يفختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، وهل

من أن تطلب  نفيذية، وجيوز هلادارة التو اإلأارة ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس اإلد

الشركة  رة عملها أو تعرضتلس اإلداجمعاق ذا أإجملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد 

 ألضرار أو خسائر جسيمة.
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 : )تقارير اللجنة(األربعوناملادة 

راجع احلسابات، موظات اليت يقدمها ير وامللحتقاروال على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة

ظام الرقابة  شأن مدى كفاية نن رأيها يفير عتقر ء مرئياتها حياهلا إن وجدت، وعليها كذلك إعدادوإبدا

ارة أن ا. وعلى جملس اإلدق اختصاصهنطا ل يفالداخلية يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخ

( 21بـ ) ة العامةقاد اجلمعيموعد انع قبل رئيسيودع نسخًا كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة ال

أثناء انعقاد  ه. وُيتلى التقريربنسخة من همنيملساابواحد وعشرين يومًا على األقل لتزويد كل من رغب من 

 اجلمعية.

 الــــــــــباب السادس

 مراجع احلسابات   
 

 ()تعيني مراجع احلسابات واألربعون: احلاديةاملادة 

ينه عمل يف اململكة تعص هلم بالملرخا اباتساحل يمراجع للشركة مراجع حسابات من بني جيب أن يكون

غيريه مع تيًضا يف كل وقت أ ةللجمعي زوجيو ،ملهعاجلمعية العامة العادية سنويًا وحتدد مكافئته ومدة 

 بب غري مشروع.اسب أو لس منت غريعدم اإلخالل حبقه يف التعويض إذا وقع التغيري يف وق

 ت(راجع احلساباواألربعون: )صالحيات م الثانيةاملادة 
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طلب  لك من الوثائق ولهذتها وغري سجالوشركة وقت حق االطالع على دفاتر ال أيملراجع احلسابات يف 

وغري  لشركة والتزاماتهااموجودات  ق منيتحقالبيانات واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها ل

راجع وإذا صادف م اجبه.ون أداء م كنهميأن  ذلك مما يدخل يف نطاق عمله. وعلى رئيس جملس اإلدارة

عمل  ذا مل ييسر اجمللسإلدارة فإالس جمإىل  تقرير يقدم يفهذا الشأن أثبت ذلك  يفاحلسابات صعوبة 

 المر.ا يفالعادية للنظر  ية العامةجلمعاعوة مراجع احلسابات وجب عليه أن يطلب من جملس اإلدارة د

 السابع الـــباب

 باححسابات الشركة وتوزيع األر
 

 : )السنة املالية(نواألربعو الثالثةاملادة 

بدأ السنة ن كل سنة على ان تمر ديسمرب ة شهنهايب وتنتهيتبدأ السنة املالية للشركة من أول شهر يناير 

التى مت قيد  من السنة احلالية هر ديسمربية شنها املالية االوىل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى

 بها.السجل 

 : )الوثائق املالية(نواألربعو الرابعة املادة

عن نشاطها  ة للشركة وتقريًرائم املاليلقواعد ايجيب على جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية أن ـ  1

ألرباح ويضع التوزيع  املقرتحةة ير الطريقلتقرذا اومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية ويتضمن ه

خبمسة  اد اجلمعية العامةدد النعقاحمل وعدف مراجع احلسابات قبل املاجمللس هذه الوثائق حتت تصر

 األقل.وأربعني يومًا على 
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ر إليها يف الي الوثائق املشاديرها املي ومفيذجيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التن .2

عد ملساهمني قبل املوات تصرف حترئيس لشركة ال( من هذه املادة، وتودع نسخ منها يف مركز ا1الفقرة )

 ومًا على األقل.ي( واحد وعشرون 21احملدد النعقاد اجلمعية العامة بـ )

ة وتقرير تقرير جملس اإلداروة للشركة اليئم املأن يزود املساهمني بالقواعلى رئيس جملس اإلدارة ـ  3

ورة صأن يرسل ه أيضًا ليوع لرئيس،اشركة الركز ميومية توزع يف  جريدة يفمراجع احلسابات ما مل تنشر 

 قل.عشر يوما على األ امة خبمسةالع جلمعيةاقبل تاريخ انعقاد  وذلكوزارة المن هذه الوثائق إىل 

 

 : )توزيع األرباح(نواألربعو اخلامسةاملادة 

 :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي

 العامة معيةتقرر اجل نأجيوز و لشركةامي لالنظ االحتياطي لتكوين األرباح صايف من%  10 ـ جينب 1

 املدفوع. لاملا رأس %من 30املذكور االحتياطي بلغ متى التجنيب هذا وقف العادية

شركة أو حيقق مصلحة ال لذياك بالقدر وذل خرىأ احتياطاتـ للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين  2

األرباح  يفصاذلك أن تقتطع من رة كملذكواعية للجمو املساهمني،يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على 

   املؤسسات.من هذه  ون قائمًاا يكاونة مالشركة أو ملع لعاملي اجتماعيةمبالغ إلنشاء مؤسسات 

لى ان ملكافأة جملس اإلدارة ع الباقيمن  %( 5) بعد ذلك على املساهمني نسبة متثل الباقيـ يوزع من  3

 العضو.ها حيضر اليت عدد اجللسات هذه املكافأة متناسبًا مع تحقاقاسيكون 
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 سنوي ربع أو وينس نصف شكلب نيملساهما على مرحلية أرباح جمللس إدارة الشركة توزيع ـ جيوز 4

 تضعها اليت لضوابط لك وفقاوذ ألرباح،اذه هزيع بعد التوصية للجمعية العامة وموافقة اجلمعية على تو

 املختصة اجلهة

ح مرحلية لعادية توزيع أرباالعامة ا معيةقة اجلوموافجيوز للشركة بناء على اقرتاح جملس اإلدارة  -5

مرحلية  دارة بتوزيع أرباحجملس اإل فويضية ت)نصف أو ربع سنوية(، كما جيوز للجمعية العامة العاد

 .ابلة للتوزيع.قيقة القح احلربا)نصف أو ربع سنوية(، على أن يكون هذا التوزيع من اال

 

 األرباح( : )استحقاقنواألربعو السادسةاملادة 

ار تاريخ يبني القرذا الشأن هلصادر يف مة العااعية ا لقرار اجلمرباح وفًقيستحق املساهم حصته يف األ

مني يف نهاية  يف سجالت املساهم املسجلنيسهألي ارباح ملالكاالستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األ

 اليوم احملدد لالستحقاق.

 لشركةا رواألربعون: خسائ السابعةاملادة 

إذا بلغت خسائر شركة املساهمة نصف رأس املال املدفوع، يف أي وقت خالل السنة املالية، وجب ـ  1

على أي مسؤول يف الشركة أو مراجع احلسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس جملس اإلدارة، وعلى رئيس 

عشر يوما من علمه بذلك جملس اإلدارة خالل مخسة  بذلك وعلىجملس اإلدارة إبالغ أعضاء اجمللس فورا 

لتقرر إما  دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل مخسة وأربعني يوما من تاريخ علمه باخلسائر
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زيادة رأس مال الشركة أو ختفيضه وفقا ألحكام نظام الشركات وذلك إىل احلد الذي تنخفض معه نسبة 

 هذا النظام.الشركة قبل األجل احملدد يف اخلسائر إىل ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل 

الفقرة  يفدة خالل املدة احملد ية العامةجلمعاتمع وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا مل جتـ  2

أس املال وفق إذا قررت زيادة ر ملوضوع أوا يفر ر قراوتعذر عليها إصدا تمعتاجمن هذه املادة أو إذا  ( 1) 

ور قرار يومًا من صد 90ل املال خال رأس ل زيادةك يف االكتتابهذه املادة ومل يتم  يفاألوضاع املقررة 

 اجلمعية بالزيادة . 

 الــــــــــباب الثامن

 املــــــــــــنازعات
 

 : )دعوى املسؤولية(نواألربعو الثامنةاملادة 

ن شأن مارة إذا كان اإلد عضاء جملسلى أكة علكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسئولية املقررة للشر

ان حق ملذكورة إال إذا كالدعوى ا رفع مساهموال جيوز لل به.اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق ضرر خاص 

 لى رفع الدعوىة بعزمه علشركايبلغ  أنعلى املساهم  قائمًا. وجيبرفعها ال زال  يفالشركة 

 روط االتية:كانت نتيجتها بالش أيًاشركة ى الى علجيوز حتميل النفقات اليت تكلفها املساهم إلقامة دعو

 إذا أقام الدعوى حبسن نية .1
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 ( ثالثني30رد خالل ) حيصل على ومل عوىإذا تقدم إىل الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الد .2

 يومًا

ني من ( التاسعة والسبع79)م املادة ى حكعل إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناء ًا .3

 النظام.

 .لدعوى قائمة على أساس صحيحأن تكون ا
 

 الــــــــــباب التاسع

 حل الشركة وتصفيتها
 

 : )انقضاء الشركة(واألربعونالتاسعة املادة 

فية ويصدر القدر الالزم للتصبعتبارية ة االشخصيتدخل الشركة مبجرد انقضائها دور التصفية وحتتفظ بال

ى تعيني املصفي ل قرار التصفية علب أن يشتموجي اديةقرار التصفية االختيارية من اجلمعية العامة غري الع

تتجاوز  أالب الزمة للتصفية وجيلزمنية الادة وامل وحتديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة على سلطاته

سلطة  بأمر قضائي وتنتهي إالن ذلك ثر مألك مدة التصفية االختيارية مخس سنوات وال جيوز متديدها

غري يف ىل الإدون بالنسبة لشركة ويعارة ادإلى علها ومع ذلك يظل هؤالء قائمني دارة الشركة حبإجملس 

ورها على التصفية ويقتصر د خالل مدة ائمةقاهمني ني املصفي وتبقى مجعيات املسيٌع ىل أنإحكم املصفني 

 في.ممارسة اختصاصاتها اليت ال تتعارض مع اختصاصات املص
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 الــــــــــباب العاشر

 ختاميةأحكام 

 :املادة اخلمسون

 ظام.الن  هذاولوائحه يف كل ما مل يرد به نص يف يطبق نظام الشركات
 

 

 املادة احلادية واخلمسون:

 .ولوائحه الشركات يودع هذا النظام وينشر طبقًا لنظام


