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 النظـام األسـاس ي

 (شركة مساهمة سعوديةشركة نت وركرس السعودية للخدمات )

 الشركةحويل ت )الباب األول( 

 

 :حويل( الت1مادة )

  تحول      
 
شركة نت وركرس السعودية للخدمات  هـ28/1/1437 وتاريخ( 3/م) رقم الكريم امللكي باملرسوم الصادر الشركات نظام وأحكام النظام لهذا طبقا

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة  هـ19/11/1422 وتاريخ 1010173733 رقم الرياضاملسجلة بالسجل التجاري بمدينة املحدودة 

 بين مالكي األسهم املبينة أحكامها في هذا النظام. سعودية

 ( اسم الشركة: 2مادة )

 .(مدرجة شركة مساهمة سعودية)شركة نت وركرس السعودية للخدمات 

   ( أغراض الشركة:3مادة )

 إن األغراض التي كونت ألجلها الشركة هي:

 أنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة. .1

 .تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا .2

 .أنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة .3

 وخدمات الدعم.الخدمات اإلدارية  .4

 .التوسط لتوظيف السعوديين .5

 وكاالت التوظيف عبر االنترنت. .6

 .أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة املرافق الحاسوبية .7

 التشييد. .8

 إصالح وصيانة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.  .9

 تمديد األسالك الكهربائية. .10

 تمديد الشبكات. .11

 شبكات الكمبيوتر واالتصاالت.  تركيب وتمديد .12

 .أنشطة خدمات صيانة املباني .13

 .تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها واصالحها .14

 .إنشاء واقامة واصالح محطات وابراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار .15

 .تمديد اسالك االتصاالت .16

 من الجهات املختصة. الالزمةالحصول على التراخيص  أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعدوتمارس الشركة 
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 :والتملك في الشركات ( املشاركة4مادة )

( مليون ريال سعودي كما يجوز لها 5يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط أال يقل رأس املال عن )

قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسؤولية املحدودة أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى 

شمل ذلك وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال ي

 الوساطة في تداولها.

 

 ( املركز الرئيس ي للشركة:5) مادة

 أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة العربية تأن  للشركةباململكة العربية السعودية ويجوز  الرياضاملركز الرئيس ي للشركة يقع في مدينة 
 
نش ئ لها فروعا

 .بقرار من مجلس اإلدارة السعودية أو خارجها

 

  ( مدة الشركة:6مادة )

 إطالة مدة الشركة بقرار  حويلعلى إعالن ت تاريخ قيدها بالسجل التجاري تبدأ من ميالدية  ( سنة99) تسعة وتسعون مدة الشركة 
 
الشركة، ويجوز دائما

 تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

 

 رأس املـال واألسـهم )الباب الثاني(

 

 مادة )7( رأس مال الشركة:

، تبلغ القيمة متساوية القيمة ( سهم6,000,000) ماليينة ستلى إ( ريال سعودي، مقسم 60,000,000ن مليون )يبمبلغ ستحدد رأس مال الشركة 

 .عينيةكلها أسهم اسمية عادية  سعودي، ( ريال10)منها االسمية لكل 
 
 

 مادة )8( االكتتاب في األسهم:

( 60,000,000مليون ) وقيمتها اإلجمالية ستين بالكامل مدفوعة ( سهم6,000,000) ماليينة ستلى إفي كامل أسهم رأس املال البالغة  املساهميناكتتب 

 .ريال سعودي

 

( ريال سعودي 60,000,000ويقر الشركاء بمسؤوليتهم التضامنية في أموالهم الخاصة تجاه الغير بأنه تم الوفاء بكامل رأس املال البالغ ستين مليون )

 قبل التحول.

 :بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة( 9مادة )

إعالمه عن طريق البريد  جاز ملجلس اإلدارة بعدلذلك. وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق،  دفع قيمة السهم في املواعيد املعينةباملساهم  يلتزم

ا للضوابط التي تحددها الجهة املختصة علنيالزاد املبيع السهم في  االلكتروني أو إبالغه بخطاب مسجل ، أو سوق األوراق املالية بحسب األحوال وفق 

تستوفي الباقي  وتستوفي الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه املبالغ جاز للشركة أن

 إليها املصروفات التي أنفقتها عن الدفع إلى يوم البيع ذلك يجوز للمساهم املتخلف من جميع أموال املساهم، ومع 
 
دفع القيمة املستحقة عليه مضافا

 ألحكام هذه املادة، . وتلغي الشركة السهم الذي بيعفي هذا الشأن الشركة
 
 يحمل رقم السهم امللغى وتؤشر بذلك في وفقا

 
 جديدا

 
 وتعطي املشتري سهما

 .الجديد املالك اسم بيان مع البيع بوقوع األسهم سجل
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 األسهم:إصدار ( 10مادة )

 فرق  يضاف األخيرة الحالة هذه وفيسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، اتكون أسهم الشركة 

السهم  ملك فإذا الشركة، مواجهة في للتجزئة قابل غير والسهم املساهمين، على كأرباح توزيعها يجوز  وال. املساهمين حقوق  ضمن مستقل بند في القيمة

 عن بالتضامن مسؤولين األشخاص هؤالء ويكون  به، املتعلقة الحقوق  استعمال في عنهم لينوب أحدهم يختاروا ان عليهم وجب متعددون  أشخاص

 السهم. ملكية من الناشئة االلتزامات

 

 :األسهمتداول ( 11مادة )

  القوائم املاليةنشر  إال بعد تحويلللمساهمين في الشركة عند ال اململوكةال يجوز تداول األسهم 
 
عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا

الشركة  حويلبما يدل على نوعها وتاريخ ت صكوك هذه األسهمويؤشر على . الشركة إلى شركة مساهمة تحويلعلى إعالن   من تاريخ صدور القرار الوزاري 

 ألحكام بيع الحقوق من أحد املساهمين إلى مساهم آخر  ةملدة التي يمنع فيها تداولها، ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدياو 
 
وفقا

املعسر أو املفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم  ساهمامل أو في حالة التنفيذ على أموال أو من ورثة أحد املساهمين في حالة وفاته إلى الغير

 اآلخرين. ساهمينللم

 وتسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب به املساهمون في حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء مدة الحظر.

 

 :سجل املساهمين( 12مادة )

والذي يتضمن أسماء املساهمين وجنسياتهم أو تتعاقد على إعداده الشركة، تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل املساهمين الذي تعده الشركة  

في مواجهة  مياالس ويؤشر بهذا القيد على السهم. وال يعتد بنقل ملكية السهم ،إقامتهم ومهنهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر املدفوع منها أماكنو 

 الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل املذكور.

 

 شهادات األسهم( 13مادة )

 عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء املجلس وتخ
 
تم تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعا

تحويل الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن  حويلرقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتبخاتم الشركة ويتضمن السهم على األخص، 

مدتها ويجب شركة وقيمة رأس املال وعدد األسهم املوزع عليها وقيمة السهم االسمية واملبالغ املدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيس ي و 

 ات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم املرفقة به.أن يكون لألسهم كوبونات ذ

 

 ( زيادة رأس املال:14مادة )

كامال. وال يشترط أن يكون رأس املال قد دفع  بشرط أن يكون رأس املال قد دفعللجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة  -1

بعد  ته  بأكمله إذا كان الجزء غير املدفوع من رأس املال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تن

 املدة املقررة لتحويلها إلى أسهم.

 منها للعاملين في الشركة والشركات للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األ  -2
 
سهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزءا

 التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم املخصصة للعاملين.
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ة على زيادة رأس املال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة للمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية باملوافق -3

بإبالغهم بوساطة البريد املسجل عن قرار زيادة رأس املال  التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو

 وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

لعادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية يحق للجمعية العامة غير ا -4

 لغير املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة.

يادة رأس املال إلى آخر يوم لالكتتاب يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية باملوافقة على ز  -5

 للضوابط التي تضعها الجهة املختصة.
 
 في األسهم الجديدة املرتبطة بهذه الحقوق، وفقا

( أعاله، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق 4مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) -6

مالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع أولوية من إج

الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق 

يادة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، األولوية الناتجة من ز 

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

 

 ( تخفيض رأس املال:15مادة )

ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض  أو إذا منيت بخسائر، عن حاجة الشركةإذا ما زاد  أن تقرر تخفيض رأس املال لجمعية العامة غير العاديةل

خاص يعده إال بعد تالوة تقرير  التخفيض وال يصدر قرار رأس املال إلى ما دون الحد املنصوص عليه في املادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات.

نتيجة زيادة رأس املال وإذا كان تخفيض  .ت عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزاماتمراجع الحسابا

 من تاريخ نشر قـرار التخفيض في جريدة ( 60) وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين ،رأس املال عن حاجة الشركة
 
يومية يوما

على الشركة أن توزع في املدينة التي يقع فيها املركز الرئيس ي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في امليعاد املذكور وجب 

 أو أن تقدم
 
. له تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

 
 للوفاء به إذا كان آجال

 
 كافيا

 
 ضمانا

 

 إدارة الشركة )الباب الثالث(

 ( تكوين مجلس اإلدارة:16مادة )

تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ويجوز إعادة  أعضاء (6) ستة مندارة مؤلف إيتولى إدارة الشركة مجلس 

 عينتالشركة وباستثناء من ذلك  حويلتعالن إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإوتبدأ مدة عضوية أول مجلس انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة . 

 .دارة ملدة خمس سنواتإأول مجلس الجمعية التحولية 

 

 نتهاء عضوية مجلس اإلدارة:ا( 17مادة )

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة، ومع ذلك يجوز للجمعية ابتنتهي عضوية املجلس بانتهاء مدته أو 
 
العامة العادية في نتهاء صالحية العضو لها وفقا

ب كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسب

 من قب
 
ل الشركة عما يترتب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال

 على االعتزال من أضرار.

 

 :املركز الشاغر في مجلس اإلدارة( 18مادة )

 في املركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في ال
 
 مؤقتا

 
جمعية إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا

( أيام عمل من تاريخ التعيين 5خالل خمسة )والهيئة ر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة التي انتخبت املجلس، على أن يكون ممن تتواف
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قاد مجلس وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النع

ئه عن الحد األدنى املنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة اإلدارة بسبب نقص عدد أعضا

 النتخاب العدد الالزم من األعضاء.60العادية لالنعقاد خالل ستين )
 
 ( يوما

 مجلس اإلدارة: ( صالحيات19مادة )

ملجلس اإلدارة أوســع الســلطات في إدارة الشــركة وتصــريف أمورها داخل اململكة وخارجها، وله مع مراعاة االختصــاصــات املقررة للجمعية العامة، يكون 

وتوقيع جميع العقود واالتفاقيات بما فيها دون حصـــر عقود التأجير والشـــراء  إقرار جميع الصـــفقات واملصـــاريف واعتماد، على ســـبيل امل ال ال الحصـــر

ون املالية للشــركة ؤ إدارة الشــ، و ووثائق تأكيد املتاجرة وغيرها من الوثائق واملحّررات األخرى نيابة عن الشــركةوالبيع ونقل امللكية والتقدم للمناقصــات 

وإصـــــــدار وتوقيع  االعتماداتوالتوقيع عليها وصـــــــرف الشـــــــيكات وفت   واإلشـــــــراف عليها، بما فيها دون حصـــــــر، فت  وتشـــــــغيل وإغالق الحســـــــابات البنكية

والتســهيالت البنكية بأنواعها بما في ذلك الســحب على املكشــوف  ، الحصــول على وســحب جميع أنواع القروضلكمبياالتالضــمانات والســندات ألمر وا

من البنوك التجــاريــة، الصــــــــــــنــاديق الحكوميــة الصــــــــــــنــاعيــة أو غير ذلــك من الجهــات املقرضـــــــــــــة، ومنتجــات الخزينــة بــأنواعهــا ومنتجــات التحوط بــأنواعهــا 

، وكذلك التعامل مع الشـــــركات املالية واالســـــت مارية عليها بصـــــفة الكفيل نيابة عن الشـــــركة لخدمة أغراض الشـــــركة واســـــتعمال تلك القروض والتوقيع

ندات والبنوك التجارية وذلك لفت  وتنشـــــــيط وإغالق الحســـــــابات االســـــــت مارية والســـــــحب والتحويل منها، والقيام ببيع وشـــــــراء األســـــــهم أو تحويلها والســـــــ

اك واالســـــــترداد في الصـــــــناديق االســـــــت مارية وتحويل الوحدات االســـــــت مارية والتوقيع على املحاف  االســـــــت مارية وكذلك إدارة املحلية والخارجية واالشـــــــتر 

ذلك املحاف  االســــــــــــت مارية التابعة للشــــــــــــركة ســــــــــــواء عن طريق الهاتف أو الفاكس أو عن طريق األوامر الخطية أو عن طريق الخدمات اإللكترونية. وك

 أو آلجل وشـــــــراء األســـــــهم والصـــــــكوك والســـــــندات املحلية أو العاملية وبيعها. والتوقيع على عقود تأســـــــيس الشـــــــركات شـــــــراء العمالت األج
 
نبية وبيعها حاال

وهيئة املدن  ووزارة االست مارالشركة في شركات أخرى وشراء وبيع الحصص والتنازل عنها والتوقيع أمام كاتب العدل  اشتراكوتعديالتها واملوافقة على 

وصــــــرفهم من الخدمة وتحديد  تعيين وكالء وموظفي الشــــــركةقتصــــــادية ووزارة التجارة وكافة الجهات املختصــــــة على قرارات تعديل العقود ونشــــــرها و اال

ل أجورهم ومكافآتهم وغير ذلك من شـــــــروط وأحكام التوظيف وطلب تأشـــــــيرات العمل والخروج والعودة والخروج النهالي ملوظفي ومكفولي الشـــــــركة ونق

املوافقة على و  ملنقوالت وممتلكات الشـركة بكافة أنواعهاواعقارات ال وفك رهن وشـراء ورهن وإفراغ بيع صـالحية وملجلس اإلدارة، االتهم والتنازل عنهاكف

في حدود  سلمجلممكنة. ولاتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة التي تكفل إدارة الشـــــركة بأعلى فاعلية وبأقبـــــ   ربحية ، و أي تصـــــرف بأصـــــول الشـــــركة ال ابتة

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل 
 
 .ةو أعمال معينأاختصاصه أن يوكل واحدا

 ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:20مادة )

من بدل حضور  حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحهوفي ( من هذا النظام 48/5حسب املادة ) مجلس اإلدارةأعضاء تتكون مكافأة  -1

 .ولوائحه في حدود ما نص عليه نظام الشركاتالجتماعات املجلس 

يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة يجب أن و   -2

على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم موظفين أو إداريين ك كذل يشتملوأن  ،وغير ذلك من املزايامكافآت وبدل مصروفات  املالية من

 على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشار 
 
ات وأن يشتمل أيضا

  عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

 

 والنائب والعضو املنتدب وأمين السر:صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ( 21مادة )

 
 
 للرئيس، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

 
، و  ونائبا

 
 منتدبا

 
وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب يجوز له أن يعين عضوا

 تنفيذي في الشركة. 

الشركة والتصرف نيابة عنها أمام الغير سواء كان جهة خاصة س وتم يل ملجلويكون للرئيس صالحية دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات ا

اململكة العربية أو عامة بما في ذلك الوزارات والجهات الحكومية والبيوت املالية وكتاب العدل وجميع املحاكم ودوائر القضاء اإلداري في داخل أو خارج 

العمالية  واملحاكم وهيئات التحكيم واللجان ومحكمة التنفيذ م الشرعية ومحاكم االستئنافالسعودية بما فيها دون حصر ديوان املظالم واملحاك

ولجان هيئة السوق املالية وإدارة  البنك املركزي السعوديومكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجنة تسوية املنازعات املصرفية املشكلة في 
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حق املطالبة واملرافعة واملدافعة  رئيسومكاتب الحقوق املدنية التابعة لوزارة الداخلية وللواألمارة الشرطة الجمارك وأي لجان أو جهات أخرى وأقسام 

 وتقديم البينات ونفيها وقبول األحكام واالعتراض عليها  بالتزوير وحق طلب ورفع الحجز وقبول التحكيم أو رفضه باالدعاءالحق و  واملخاصمة والصلح

ره، كما وحق اإلقرار والتنازل وطلب اليمين وقبوله ورده، وتعيين وعزل املحامين والوكالء واملحكمين فيما يتعلق بما ورد ذكإعادة النظر  التماسوطلب 

 وكالة شرعية بذلك. تفويض أو يحق للرئيس توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل صالحياته بموجب

 في ذلكوله  ال يتعارض مع الالئحة الداخلية للشركة املعتمدة من مجلس اإلدارة بماارة الشركة اليومية دالصالحيات الالزمة إل  عضو املنتدبلل ويكون 

سم الشركة وإغالقها والتوقيع عليها وتم يل الشركة في جميع األمور سواء  أمام العمالء أو البنوك أو الجهات الحكومية وتقديم االحق في فت  الحسابات ب

والوثائق الشرعية والحق في وشراء وإفراغ العقارات باسم الشركة،   وتسلم الصكوك واستالميل السجالت التجارية والتراخيص العروض للعمالء وتعد

. وكذلك التعامل مع الشركات املالية ون املالية للشركة واإلشراف عليها بما فيها دون حصر فت  وتشغيل وإغالق الحسابات البنكيةؤ إدارة الش

البنوك التجارية وذلك لفت  وتنشيط وإغالق الحسابات االست مارية والسحب والتحويل منها، والقيام ببيع وشراء األسهم أو تحويلها واالست مارية و 

ك  مارية وكذلوالسندات املحلية والخارجية واالشتراك واالسترداد في الصناديق االست مارية وتحويل الوحدات االست مارية والتوقيع على املحاف  االست

ية. وكذلك إدارة املحاف  االست مارية التابعة للشركة سواء عن طريق الهاتف أو الفاكس أو عن طريق األوامر الخطية أو عن طريق الخدمات اإللكترون

 أو آلجل وشراء األسهم والصكوك والسندات املحلية أو العاملية وبيعها. 
 
املوظفين والعمال وتحديد وله الحق في تعيين شراء العمالت األجنبية وبيعها حاال

والخروج والعودة والخروج النهالي وإنهاء كل ما يتعلق بهم من أمور وتسوية الخالفات  االستقدامتهم والتوقيع على تأشيرات آأجورهم ومرتباتهم ومكاف

 لعضو املنتدبصالحياته كما يحق ل الحق في تفويض أو توكيل أي من موظفين الشركة أو من الغير في كل أو بعض عضو املنتدبوالصلح معهم. ولل

 .وكالة شرعية بذلك تفويض أو توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل صالحياته بموجب

من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتسجيل محاضــر اجتماعات مجلس اإلدارة، وتدوين القرارات  يختارهللمجلس  أمين سريعين مجلس اإلدارة و 

وتحدد مكافأة أمين السر من قبل رئيس الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة 

 املجلس والعضو املنتدب مجتمعين.

انتخابهم عضوية كل منهم في املجلس، ويجوز إعادة على مدة عضو مجلس اإلدارة  أمين السروالعضو املنتدب و ونائبه تزيد مدة عضوية رئيس املجلس ال و 

 منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب
 
 .وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا

 

 ( اجتماعات مجلس اإلدارة:22ادة )م

بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني، ا سنوي   مرتين (2) على األقل يجتمع املجلس

 األعضاء.ويجب على رئيس املجلس أن يدعو إلى االجتماع مت  طلب إليه ذلك اثنان على األقل من 

 

 :( نصاب اجتماعات مجلس اإلدارة23مادة )

 إال إذا حضر ال يكون اجتماع املجلس 
 
في ة عدم تحقق نصاب االنعقاد في حال، وصالة أو اإلنابةأعضاء من املجلس على األقل باأل ( أربع 4) هصحيحا

ـــــاني ويعتبر نصاب االنعقاد. االجتماع األول أيام عمل من تاريخ  عةسب (7)خالل ثاني يتم الدعوة الجتماع  االجتماع األول،   في االجتماع ال ــ
 
مت  ما  صحيحا

 آخر في حضور اجتماعات املجلس يتعين أن باألصالة أو اإلنابة.  على األقل أعضاء (3ثالث )حضر االجتماع 
 
وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا

 للضوابط التالية:
 
 تكون اإلنابة طبقا

 لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك االجتماع.ال يجوز  -1

 وبشأن اجتماع محدد. بة الورقية أو اإللكترونيةأن تكون اإلنابة ثابتة بالكتا -2

 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت بشأنها. -3

يجوز عقد أي اجتماع للمجلس عن طريق املكاملات الهاتفية ، و جتماعفي اال أو املم لين األعضاء الحاضرين  لبيةتصدر قرارات مجلس اإلدارة بموافقة أغ

جميع يتم توقيع على أن  ،التحدث من خاللها وسماعه من قبل األعضاء اآلخرين عضوأو عن طريق االتصال بالفيديو أو أي وسيلة أخرى يستطيع كل 
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من قبل رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين السر، في حين يوقع أعضاء املجلس على املحاضر التي  ه االجتماعاتالقرارات املتخذة في م ل هذ

 وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له. تضمنت هذه القرارات 

 

 :مداوالت املجلس( 24مادة )

وتدون هذه املحاضر في سجل خاص يوقعها رئيس املجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر ت بت مداوالت املجلس وقراراته في محاضر 

 مجلس اإلدارة وأمين السر.يوقعه رئيس 

 التبليغوعلى عضو املجلس أن يبلغ املجلس بما له من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وي بت هذا 

 في محضر اجتماع املجلس وال يجوز للعضو ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

 

 ( اللجنة التنفيذية:25مادة )

 لها أو من خارج املجلس يجوز ملجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه
 
، وأمين سر اللجنة لجنة تنفيذية. ويختار أعضاء اللجنة املشكلة من بينهم رئيسا

 وال يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.. ومكافآتها ويحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها

 

 ( لجنة الترشيحات واملكافآت:26مادة )

ء اللجنة التي تعتمدها الجمعية العامة للشركة. وتختص اللجنة ختيار أعضاااملكافآت بناء على قواعد و  يشكل مجلس اإلدارة لجنة خاصة بالترشيحات

 للمعايير املعتمدة واملراجعة السنوية لال 
 
حتياجات املطلوبة من املهارات لعضوية املجلس بالتوصية ملجلس اإلدارة بالترشي  لعضوية املجلس وفقا

قتراح ا ئها. كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في املجلس واملجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرا ةومراجعة هيكل

معالجتها والتأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلين. كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس 

 ئيسا للجنة وأمين سر لها. ويحدد املجلس آلية مكافأة أعضاء وسكرتير اللجنة.ويختار أعضاء اللجنة من بينهم ر  اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

 

 جمعيات املساهمين )الباب الرابع(

 ( حضور الجمعيات:27مادة )

 ألكل مكتتب 
 
 شخصأن يوكل عنه  وله في ذلك للمساهمين ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة حوليةسهمه حق حضور الجمعية التأكان عدد  يا

 
ا

 الشركة في حضور الجمعية العامة. عامليآخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو 

 

 :التحولية ( الجمعية28مادة )

 من 45يدعو الشركاء جميع املكتتبين إلى عقد جمعية التحولية خالل خمسة وأربعين )
 
 تحويلباملوافقة على إعالن  تاريخ صدور قرار وزير التجارة( يوما

 هذه الجمعية باألمور التالية:تختص ، و الشركة

 دنى من رأس املال.بكل رأس مال الشركة ومن الوفاء طبقا ألحكام نظام الشركات بالحد األ  االكتتابالتحقق من  -1

ن ياملوافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة وال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على النظام املعروض عليها إال بموافقة جميع املكتتب -2

 املم لين فيها. 

 .حويلعمال ونفقات التأفي تقرير املساهمين عن  ةاملداول -3

 تعيين أول مراقب حسابات للشركة. -4
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فإذا لم يتوفر هذا النصاب، يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من  ويشترط في صحة انعقادها حضور عدد من املكتتبين يم ل نصف رأس املال على األقل. 

 كان عدد انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع ال اني صحيح
 
 أيا

 
ا

 املكتتبين املم لين فيه.

 

 :ةالتحوليجمعية ال( اختصاصات 29مادة )

 ( من نظام الشركات.63باألمور الواردة باملادة ) لتحوليةتختص الجمعية ا

 

 الجمعية العامة العادية:اختصاصات ( 30مادة )

رة على األقل في فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة، وتنعقد م

 السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة املالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

 

 الجمعية العامة غير العادية:اختصاصات ( 31مادة )

. األمور تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس ي باستثناء 
 
 أن تصدر قرارات في األمور الداخلة ولهااملحظور عليها تعديلها نظاما

 
 
 العامة العادية.املقررة للجمعية نفسها الشروط واألوضاع ب الجمعية العامة العادية وذلك اتفي اختصاص أصال

 

 ( دعوة الجمعيات:32مادة )

للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع  أو الخاصة تنعقد الجمعيات العامة

ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد  ( في املائة من رأس املال على األقل،%5أو عدد من املساهمين يم ل خمسة ) أو لجنة املراجعة الحسابات

 من تاريخ طلب مراجع الحسابات.30س بدعوة الجمعية خالل ثالثين )إذا لم يقم املجل
 
وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية  ( يوما

جيه يجوز االكتفاء بتو . ومع ذلك ( يوم على األقل21بها املركز الرئيس ي للشركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بواحد وعشرين ) يقع توزع في املدينة التي

خالل املدة  ، وذلكوالهيئة بخطابات مسجل. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارةإلى جميع املساهمين الدعوة في امليعاد املذكور 

 املحددة للنشر.

 

 :سجل حضور الجمعيات( 33مادة )

 الشركة الرئيس ي قبل الوقت املحدد النعقاد الجمعية. زفي مركيسجل املساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم 

 

 الجمعية العامة العادية: اجتماع ( نصاب34مادة )

 إال إذا حضره مساهمون يم لون 
 
رأس املال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع  نصفال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن يتم عقد األول 

 32وتعلن الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املادة ) عن إمكانية عقد االجتماع ال اني
 
 أيا

 
كان عدد ( من هذا النظام ويعتبر االجتماع ال اني صحيحا

 األسهم املم لة فيه.
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 الجمعية العامة غير العادية: اجتماع ( نصاب35مادة )

 إال إذا حضره مساهمون يم لون نصف رأس املال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصا
 
ب في ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من االجتماع األول 

 إذا حضره عدد من املساهمين يم ل ربع رأس املال على األقل. اإلعالن عن إمكانية عقد االجتماع ال اني،
 
وإذا لم يتوفر  ويكون االجتماع ال اني صحيحا

( من هذا النظام ويكون االجتماع 32ع ال اني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها في املادة )النصاب الالزم في االجتما

 أيا كان عدد األسهم املم لة فيه بعد موافقة الجهة املختصة.
 
 ال الث صحيحا

 

 التصويت في الجمعيات:( 36مادة )

، وتحسب األصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على التحوليةعية العامة لكل مكتتب صوت عن كل سهم يم له في الجم

مدة أساس صوت واحد لكل سهم. ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن 

 اكمي في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.ويجب استخدام التصويت التر  إدارتهم.

 

 قرارات الجمعيات:( 37مادة )

باألغلبية املطلقة لألسهم املم لة في االجتماع. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم  لتحويلتصدر قرارات الجمعية العامة ل

 بزيادة  املم لة في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة
 
 ،رأس املالغير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املم لة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا

 إال أأو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء املدة املحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة ه أو بتخفيض
 
خرى فال يكون القرار صحيحا

 ثالثة أرباع األسهم املم لة في االجتماع.إذا صدر بأغلبية 

 

 :املناقشة في الجمعيات( 38مادة )

بات. لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسا

مين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة املساه

.
 
 غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا

 :رئاسة الجمعيات وإعداد املحاضر( 39مادة )

أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب ه غياب نائبه عندرئيس مجلس اإلدارة أو  ات العامة للمساهمينالجمعياجتماعات يرأس 

صالة أو رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد املساهمين الحاضرين أو املم لين وعدد األسهم التي في حيازتهم باأل 

وات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. الوكالة وعدد األصوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األص

 وتدون املحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات. 

 

 لجنة املراجعة )الباب الخامس(

 ( تشكيل اللجنة:40مادة )

من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين سواء من املساهمين أو  ( أعضاء3ثالثة ) العامة العادية لجنة مراجعة مكونة منتشكل بقرار من الجمعية 

 غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
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 ( نصاب اجتماع اللجنة:41مادة )

، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي يشترط لصحة اجتماع لجنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها

 .جتماعاال صوت معه رئيس 

 

تختص                                                                                                                                                                                                      ( اختصاصات اللجنة:42مادة )

على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو  االطالعذلك حق لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل 

الشركة  اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت

 ألضرار أو خسائر جسيمة.

 

 اللجنة: ( تقارير 43مادة )

وجدت، وعليها كذلك على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن 

 نطاق اختصاصها.  إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس ي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة 
 
على ( يوم 21بواحد وعشرين )وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

 األقل لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

 مراجع الحسابات (سادس)الباب ال 

 ( تعيين مراجع الحسابات:44مادة )

 وتحدد مكافآته رخصاملمراجعي الحسابات يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين يجب أن 
 
 لهم بالعمل في اململكة تعينه الجمعية العامة سنويا

 في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في الت ومدة عمله
 
 عويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.ويجوز للجمعية أيضا

 صالحيات مراجع الحسابات:( 45مادة )

وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة  ،وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق أيملراجع الحسابات في 

رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا  . وعلىوغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله شركة والتزاماتهاموجودات ال من حققتيل الحصول عليها

صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة، فإذا لم ييسر املجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه مراجع الحسابات  صادف

 وة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.أن يطلب من مجلس اإلدارة دع

 

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح (ابع)الباب الس

 ( السنة املالية:46مادة )

ريخ قيدها بالسجل تامن  حويلمن كل سنة على أن تبدأ السنة املالية األولى بعد الت ديسمبر نهاية شهروتنتهي في  ينايرأول تبدأ السنة املالية للشركة من 

 .التاليةديسمبر من السنة امليالدية  وحت  نهاية شهر ركة مساهمةشالتجاري ك

 :الوثائق املالية( 47مادة )

 عن نشاطها ومركزها املالي عن السنة امل -1
 
الية يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم املالية للشركة وتقريرا

ير الطريقة املقترحة لتوزيع األرباح. ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل املوعد املنقضية، ويضّمن هذا التقر 

 على األقل.45املحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين )
 
 ( يوما
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( من هذه املادة، وتودع نسخ منها في 1) يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو املنتدب واملدير املالي الوثائق املشار إليها في الفقرة -2

 على األقل.( يوم 21بواحد وعشرين )مركز الشركة الرئيس ي تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة 

الحسابات، ما لم تنشر في جريدة على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع  -3

 أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة
 
، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية والهيئة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس ي. وعليه أيضا

 على األقل.15العامة بخمسة عشر )
 
  ( يوما

 ( توزيع األرباح:48مادة )

 نوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:توزع أرباح الشركة الصافية الس

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مت  بلغ االحتياطي املذكور  (%10يجنب ) .1

 .( من رأس املال املدفوع30%)

األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي  من (%20)تتجاوز قتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال للجمعية العامة العادية بناء  على ا .2

 وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان .3

ما يكون على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة 

 
 
  من هذه املؤسسات.قائما

 بحسب قرار من الجمعية العامة. ملساهمينا علىيوزع من الباقي  .4

يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تتجاوز عشرة ( من نظام الشركات، 76( من هذا النظام، واملادة )20مع مراعات األحكام املقررة في املادة ) .5

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو املكافاةاستحقاق هذه  على أن يكون ( باملائة من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة 10%)
 
 .متناسبا

 

 :استحقاق األرباح( 49مادة )

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكو 
 
ن أحقية األرباح يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

 في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق. ملالكي األسهم املسجلين

 ( خسائر الشركة:50مادة )

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع، في أي وقت خالل السنة املالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات  -1

 بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس 
 
اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا

 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين )15عشر )
 
 من تاريخ علمه بالخسائر45( يوما

 
لتقرر  ;( يوما

 ألحكام نظام الشركات 
 
وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا

 .في نظام الشركاتاملال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل 

( من هذه املادة، أو إذا اجتمعت 1وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل املدة املحددة في الفقرة ) -2

صدار قرار في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال وتعذر عليها إ

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة.90خالل تسعين )
 
 ( يوما

 املـنـازعـات (ثامن)الباب ال

 ( دعوى املسؤولية:51مادة )

. وال دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص بهلكل مساهم الحق في رفع 

 .
 
 ويجب على املساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.يجوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما

 



 

 
 اسم الشركة

  شركة نت وركرس للخدمات

 مدرجة( شركة مساهمة سعودية)

 االساسي النظام
 التجارة وزارة

 إدارة العمليات()

 سجل تجاري 

١٠١٠١٧٣٧٣٣ 

 التاريخ

 م2٠22/١١/١5

 

 رقم

 الصفحة
 ١2من  ١2الصفحة 

 م٠4/١١/2٠2١تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ        
 

 

 حل الشركة وتصفيتها (سعتالباب الا)

 

 :( حل الشركة وتصفيتها52مادة )

عية تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتف  بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجم

اته وأتعابه والقيود املفروضة على سلطاته واملدة الزمنية الالزمة العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين املصفي وتحديد سلط

( سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضالي وتنتهي سلطة مجلس إدارة 5خمس ) ةاالختياريللتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية 

ت املساهمين الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم املصفين إلى أن يعين املصفي وتبقى جمعيا

 على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات املصفي.قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها 

 

 أحكام ختامية (عاشر)الباب ال

 ( نظام الشركات:53مادة )

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

 ( النشر:54مادة )

 لنظام الشركات
 
 .ولوائحه يودع هذا النظام وينشر طبقا

 


