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  "درجةم سعودية " مساهمةشركة الدولية للموارد البشرية لل األساسيالنظام 

  الشركة  حولت األول:الباب 
وم الملكي الكريم رقم (م/ ):1مادة ( ادر بالمرس ركات الص ) وتاريخ 3تحولت طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الش

المقيدة بالسجل التجاري  )محدودةشركة ذات مسئولية (الشركة الدولية للموارد البشرية هـ 28/01/1437
شركة  إلى محدودة، من شركة ذات مسئولية هـ14/08/1426تاريخ  )1010212686بمدينة الرياض برقم (

  -يلي: وفقاً لما  ،مدرجةمساهمة سعودية 
  ." درجةمسعودية شركة مساهمة  "الشركة الدولية للموارد البشرية "  :الشركة أسم  ):2مادة (
   الشركة: أغراض  ):3مادة (

  -هي: ألجلها  إن األغراض واألنشطة التي تأسست الشركة -
 التجارة. .1
 والبناء.التشييد  .2
 والتبريد.النقل والتخزين  .3
 األخرى.خدمات المال واألعمال والخدمات  .4
 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية . .5
 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واألنشطة العقارية  .6
غيل للغير وتأجير القوى العاملة  .7 تقدام والتش يانة وإدارة المرافق واالس غيل والص التوظيف والتدريب والتش

 واالستشارات اإلدارية وخدمات اإلسكان والضيافة والتموين
 األمن والسالمة. -9تقنية المعلومات .  .8
  ها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدتوتمارس الشركة أنشطت -

  :  والتملك في الشركاتالمشاركة  ):4مادة (
) 5نشاء شركات بمفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط أال يقل رأس المال عن (إلشركة يجوز ل      

كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك  مليون لایر ،
تيفاء ما تتطلبه األنظمة  ئولية المحدودة وذلك بعد اس اهمة أو ذات المس ركات المس يس الش مع الغير في تأس

م أو الحصص على أال يشمل ذلك والتعليمات المتبعة في هذا الشأن  ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسه
  الوساطة في تداولها .

  :للشركة  المركز الرئيسي  ):5مادة (
ي اليقع    ركة مركز الرئيس أو مكاتب أو توكيالت داخل  لها فروع أ ويجوز أن ينش ، رياضلامدينة في للش

  .بقرار من مجلس إدارة الشركة المملكة أو خارجها 
  مدة الشركة :  ):6مادة (

  كشركة مساهمة مقفلة قيدها بالسجل التجاريسنة (تسعة وتسعون سنة) ميالدية تبدأ من تاريخ 99مدة الشركة   
  على األقل. واحدة بسنة أجلهامدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه ال دائما إطالةويجوز 

  باب الثاني : رأس المال واألسهم ال

  الشركة :): رأس مال 7مادة (
سهم) 2.500.000عشرون مليون لایر سعودي، مقسم إلى (خمسة ولایر) 25.000.000حدد رأس مال الشركة بمبلغ (

مائة ألف اثنان مليون اوية القيمة، قيمة كل منها ( خمس مي متس هم أس هم 10س عودي وجميعها أس رة رياالت س ) عش
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  عادية.
  ): االكتتاب في االسهم :8مادة (

 ،سهم أسمي وخمسمائة ألف مليون اثنانسهم) 2.500.000(رأس المال البالغة  أسهماكتتب المساهمون في كامل     
  عشرون مليون لایر سعودي.خمسة و) 25.000.000إجمالية تبلغ ( وبقيمة

  األسهم الممتازة :  ):9مادة (
أو  أسهماً ممتازة طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر للشركة  للجمعية العامة غير العادية يجوز        

سهم ممتازة أو تحويل االسهم الممتازة إلى عادية و سهم عادية إلى أ شراءها أو تحويل أ االسهم ال تعطى أن تقرر 
ويتالممتازة  حابها الحق في الح الحق في التص هم ألص اهمين وترتب هذه االس ول في الجمعيات العامة للمس ص

  . على نسبة أكثر من أصحاب االسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي 
  

  : شراء الشركة  ألسهمها وبيعها وارتهانها  ) :10مادة (
وا -1 ركات والض همها العادية والممتازة بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لنظام الش راء أس ركة ش بط يجوز للش

راء مدفوعة بالكامل وأن يكون  هم محل الش وص على أن تكون قيمة األس ة بهذا الخص عها الجهة المختص التي تض
هم  هم خزينة ، على أن ال تتجاوز اس هم العادية كأس ركة أو االحتفاظ باألس راء تخفيض رأس مال الش الهدف من الش

ركة كما ال يتج10الخزينة في أي وقت ( هم الش يد %) من إجمالي اس هم الخزينة رص يد المدين لألس اوز الرص
 األرباح المبقاة للشركة وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين .

هم العاملين وذلك بعد موافقة  -2 من برنامج اس ركة ض ها للعاملين في الش يص همها لغرض تخص راء أس ركة ش للش
اء المجلس غير التنفيذيين الجمعية العامة الغير عادية على برنامج ا راك أعض ة للعاملين وعدم إش ص هم المخص ألس

ويت على قرارات مجلس اإلدارة  اء مجلس اإلدارة التنفيذيين في التص تراك أعض من البرنامج وكذلك عدم اش ض
 المتعلقة ببرنامج األسهم المخصصة للعاملين .

عها -3 وابط التي تض ماناً لدين وفقاً لض همها ض ركة ارتهان أس ة ويكون للدائن المرتهن قبض  للش الجهات المختص
هم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك ، ال يجوز للدائن المرتهن  لة بالس تعمال الحقوق المتص األرباح واس

 حضور اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين أو التصويت فيها .
  الخزينة على مرحلة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة يجوز للشركة بيع اسهم -4

  ) : بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة :11مادة (
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز لمجلس 

جل علاإلدارة بعد  اهمين ىإبالغه بخطاب مس جل المس جل بس وق  عنوانه المس هم في المزاد العلني أو س بيع الس
ً حوال وفقألوراق المالية بحسب األا تستوفي الشركة من حصيلة البيع ، و للضوابط التي تحددها الجهة المختصة ا

، جاز للشركة  الغوإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المب ، المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم
اهم توفي الباقي من جميع أموال المس اهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة ، أن تس ومع ذلك يجوز للمس

أن ركة في هذا الش روفات التي أنفقتها الش افًا إليها المص تحقة عليه مض هم المبيع وفقًا ، المس ركة الس وتلغي الش
ً سهم ، وتعطي المشتري حكام هذه المادةأل سهم بوقوع البيع ألوتؤشر في سجل ا  يحمل رقم السهم الملغى اً  جديدا

  .  مع بيان اسم المالك الجديد
  :  إصدار األسهم) : 12مادة (
در بأعلى من هذه القيمة ،        مية وإنما يجوز أن تص در بأقل من قيمتها االس مية وال يجوز أن تص هم اس  تكون األس

وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح على 
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خاص متعددون وجب عليهم أن  هم أش ركة فإذا ملك الس هم غير قابل للتجزئة في مواجهة الش اهمين ، والس المس
تعمال الحقوق المتعلقة به ، ويكو امن عن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في اس ئولين بالتض خاص مس ن هؤالء األش

  االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم .
 ) شهادات االسهم:13مادة (

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو 
ألخص ، رقم وتاريخ القرار الوزاري من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على ا

ادر بالترخيص بت ركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن ت حولالص ركة وقيمة رأس المال وعدد  حولالش ش
شركة باختصار ومركزها الرئيسي  سهم االسمية والمبالغ المدفوع منها وغرض ال األسهم الموزع عليها وقيمة ال

  نات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.ومدتها ويجب أن يكون لألسهم كوبو
  : تداول االسهم  ):14مادة (
تثناء من ذلك         هاداتها ، واس دار ش ركة قابلة للتداول بعد اص هم الش هم التي يكتتب بها جميع اس ال يجوز تداول األس

اهمونالم هراً من تاريخ ت س ر ش نتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عش ر القوائم المالية عن س  حولإال بعد نش
هم بما يدل على نوعها وتاريخ ت كوك هذه األس ر على ص ركة ، ويؤش ركة والمدة التي يمنع فيها  حولالش الش

هم وفقخالل مدة الحظر نقل ملكية األ ومع ذلك يجوز ، تداولها  ً س اهمينبيع الحقوق من أحد الم حكامأل ا إلى  س
اهمم اهمينآخر أو من ورثة أحد الم س اهمفي حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال الم س ر  س المعس

هم للمألك تلك اال، على أن تكون أولوية امت أو المفلس اهمينس ري أحكام هذه المادة على ما   خرينآلا س وتس
  .في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر ساهمونيكتتب به الم

  
  التنازل عن األسهم:    ):15مادة (

هاداتها مع مراعاة ما ورد بالمادة (  -أ دار ش اهمين بعد اص ركة قابلة للتداول بين المس هم الش ) من هذا 14جميع اس
ة لتقوم بدورها بإخطار جميع النظام  ، ويجب على من يرغب في بيع أسهمه أو التنازل عنها أن يخطر إدارة الشرك

 المساهمين بهذه الرغبة . 
اهمين خالل   -ب راء  30يكون لباقي المس ركة حق األولوية في ش تالمهم اإلخطار من إدارة الش يوماً من تاريخ اس

سطة مصرف أو  سعر الحقيقي لألسهم بوا شركة ويتم تقييم ال سبته في رأس مال ال األسهم المعروضة كل بحسب ن
ة خدمات  س هم في ذلك الحين على أن يتم مؤس دار مذكرة تقييم بقيمة األس مالية مرخص لها بالعمل بالمملكة وإص

ب قام بتعيين  اهم الراغب بالبيع أن التقييم غير مناس تعيين الجهة المالية بقرار الجمعية العامة العادية فإذا رأى المس
ويعد هذا التقييم نهائياً وغير قابل للمراجعة بأي طريقة  جهة تقييم أخرى فإذا كان الفارق بينهم كبير تعيين جهة ثالثة

من الطرق ، وبعد صدور التقييم على النحو المذكور على المساهم الراغب في البيع بالتنازل عن األسهم للمساهمين 
همه وفي حا اهم الراغب في بيع أس لة عدم تقدم الراغبين في ذلك وفقا لنتائج هذا التقييم ، ويتحمل نفقات التقييم المس

  أحد المساهمين خالل المدة المحددة يحق للمساهم بيع أسهمه للغير .
ار إليه آنفاً   -ت همه او أي جزء منها دون اتخاذ إجراءات اإلخطار على النحو المش اهم في أس رف أي مس يعتبر تص

 باطالً وغير نافذ في مواجهة الشركة وباقي المساهمين .
  سجل المساهمين :  ):16مادة (

يتضمن أسماءهم  الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة الذي بالقيد في سجل للمساهمينالشركة أسهم تتداول             
اهمين  ياتهمالمس ر وأماكن إقامتهم  وجنس هم والقدر المدفوع منها ويؤش القيد على في هذا ومهنهم وأرقام األس

، القيد في السجل المذكور جهة الشركة أو الغير إال من تاريخ في موا االسمي السهم وال يعتد بنقل ملكية السهم
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ويتم تسجيل وقيد وفك الرهن على األسهم في سجل المساهمين وفقاً لمتطلبات الجهة المختصة وال يعد الرهن 
هم من  اهمين ويجوز قيد اكثر من رهن واحد على أي س جل المس نافذاً في مواجهة الغير إال بعد قيده في س

  الخاضعة للرهن وفقاً ألحكام نظام الرهن التجاري .األسهم 
  زيادة رأس المال   ):17مادة (
رط أن يكون رأس المال قد دفع كامالً  -1 ركة ، بش        للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الش

ترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس  هم وال يش المال يعود إلى أس
 .صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم

درة عند زيادة رأس المال أو جزءاً  -2 هم المص ص األس للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخص
ركات التابعة أو ركة والش ة حق  منها للعاملين في الش اهمين ممارس ها ، أو أي من ذلك وال يجوز للمس بعض

 .األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين
دور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية  -3 هم وقت ص اهم المالك للس للمس

شر في جريدة يومية  في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالن
 .كتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائهالأو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط ا

اهمين في األيحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق ا -4 كتتاب بزيادة رأس المال مقابل الولوية للمس
  .ت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركةالولوية لغير المساهمين في الحاألة أو إعطاء احصص نقدي

اهم بيع حق ا -5 دور قرار الجمعية العامة  لالولوية أو التنازل عنه خأليحق للمس غير العادية المدة من وقت ص
ال إلى آخر يوم ل ادة رأس الم ة على زي الموافق اب في االب ة ألكتت دة المرتبط هم الجدي ذه الحقوقس ً ، وفق به  ا

  .للضوابط التي تضعها الجهة المختصة
هم الجديدة على ََحَملة حقوق األتوزع ا) اعاله 4(مع مراعاة ما ورد في الفقرة  -6 كتتاب الولوية الذين طلبوا األس

يتجاوز ما  الولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط أألبنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق ا
لون عليه ما طلبوه من ا هم الجديدةأليحص هم الجديدة على حملة حقوق األويوزع الباقي من األ س ولوية الذين س

يبهم بة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األ طلبوا أكثر من نص ولوية الناتجة من زيادة رأس بنس
ما  سهم على الغيرويطرح ما تبقى من األ سهم الجديدةاأل يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الالمال بشرط أ

 .لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك
   : س المالأتخفيض ر  ):18مادة (
ركة أو إذا منيت          ائر ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الش بخس

مادة ( يه في ال وص عل حد المنص ما دون ال مال إلى  ها تخفيض رأس ال لة األخيرة وحد حا ظام 54في ال ) من ن
باب الموجبة له  ابات عن األس در قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحس ركات وال يص الش

ركة وعن أثر التخفيض في هذه ا وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة  اللتزاماتوعن االلتزامات التي على الش
اتهم عليه خالل  ركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراض تين يوماً من تاريخ ) 60(زيادته على حاجة الش س

ر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي  ي فإن اعترض أحد يقع نش ركة الرئيس فيها مركز الش
ركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن الدائنين وقدم إلى الش تنداته في الميعاد المذكور وجب على الش ركة مس

  .تقدم له ضماناُ كافياُ للوفاء به إذا كان آجالً 
  الباب الثالث : مجلس اإلدارة 

   :الشركة  إدارة  ):19مادة (
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ركة مجلس إدارة مؤلف من  بعة) 7(يتولى إدارة الش اء س اهمين لمدة  أعض تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمس
نوات  نوات تبدأ من تاريخ قيدها  ثالث) 3تعين الجمعية التحولية أول مجلس إدارة لمدة (والتزيد عن ثالث س س

  بالسجل التجاري كشركة مساهمة .
  انتهاء عضوية المجلس :   ):20مادة (

و لها وفقاً                  الحية العض وية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء ص ارية في  أليتنتهي عض نظام أو تعليمات س
الح المملكة ،  ر بمص ؤولياته بطريقة تض رف او ثبت اخالله بمس دور حكم بحقه إلخالله باالمانة والش أو ص
ركة  اءالش هم وذلك  ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعض مجلس االدارة أو بعض

دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت 
غير مناسب ولعضو مجلس االدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسئوالً قبل الشركة 

   .عما يترتب على االعتزال من أضرار
   المركز الشاغر في المجلس :  ):21مادة (
اذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب            

وات في الجمعية التي انتخبت المجلس على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية  ول على األص في الحص
ةبذلك ويجب أن تبلغ  ة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية  الجهة المختص خالل خمس

روط الالزمة النعقاد مجلس  لفه وإذا لم تتوافر الش و الجديد مدة س العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العض
ر وص عليه في نظام الش ائه عن الحد االدنى المنص بب نقص عدد أعض كات أو هذا النظام وجب على االدارة بس

  .ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من االعضاء ) 60(بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل 
  :صالحيات مجلس اإلدارة   ):22مادة (

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات إلدارة الشركة 
ورسم سياستها وتحديد استثماراتها وتصريف أعمالها وأموالها وتصريف كافة أمورها داخل المملكة العربية السعودية 

  الحصر :وخارجها وبما يحقق أغراضها. وله على سبيل المثال ال 
، على أنه فيما يتعلق ببيع حق بيع عقارات وأصول الشركة ورهنها بما في ذلك متجر الشركة ومركزها الرئيسي   -أ

  عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:
  ) أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.1(
  أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل.) 2(
 ) أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية. 3(
  ) أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. 4(

رعية والتفاويض وإلغائها كلياً أو جزئياً والتوقيع يتعله حق   -ب دار الوكاالت الش ين الوكالء والمحامين وعزلهم وإص
على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات واالتفاقيات والوكاالت واالمتيازات والصفقات والمناقصات نيابة عن 

ة عن الشركة دون  حصر والتوقيع لدى كاتب العدل الشركة والدخول في المناقصات الحكومية والغير حكومية نياب
على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة ومالحق تعديلها سواء برفع رأس المال او خفضه او دخول 
ركات  مها أو تعديل الكيان القانوني للش طة او تغيير اس ركاء أو تعديل بند اإلدارة أو األنش ركاء جدد او خروج ش ش

ركات والدخول في أو فروعها  يس الش فيتها  وتأس أو احد فروعها او أي تعديالت اخرى اياً كان نوعها أو تص
ركاء  واء بخفض أو رفع رأس المال أو دخول ش ها ومالحق تعديلها س يس ركات القائمة والتوقيع على عقود تأس الش

مها أو تعديل طة او تغير اس ركاء أو تعديل بند اإلدارة أو األنش ركات أو  جدد أو خروج ش الكيان القانوني للش
راء وإلغاء عقود  تحواذ والش فيتها. والتوقيع على قرارات االندماج واالس فروعها أو أي تعديالت آخرى أو تص
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ندات والوحدات في  هم والس ص واألس ول والحص راء وبيع ورهن األص ركاء وش يس ومالحق وقرارات الش التأس
عنها وقبول التنازل عن الحصص واألسهم وراس المال ونقل الحصص  الصناديق العقارية وغير العقارية والتنازل

ي  راء وبيع األراض مية وش كوك واإلفراغات امام كاتب العدل والجهات الرس هم له حق التوقيع على الص واألس
ع وكافة أنواع العقارات واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم ودفع الثمن وقبض الثمن والمشاركة لصالح الشركة م

الغير واستخراج حجج االستحكام لكافة أمالك الشركة وتحويل االراضي الزراعية الى سكنية او صناعية وتحويل 
األراضي الصناعية الى سكنية وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحاتها والتنازل عنها كلياً  او جزئياً وإفراغها 

مة والفرز  كوك والتجزئة والقس افة ودمج الص تخدام والحذف واإلض كوك وطلب تعديل اس م االمالك والص وض
م المالك ورقم  واطير وقبولها ان وجدت و تعديل اس افة والحذف والتنازل عن الش ي واإلض المخططات واألراض
ماء  كوك وتواريخها وأس احة وأرقام القطع والمخططات والص جل المدني وتعديل الحدود واألطوال والمس الس

ا بالنظام الشامل  وحق االستئجار والتأجير وتوقيع عقودها او تعديلها  أو فسخها االحياء وتحديث الصكوك وادخاله
. وفتح وإدارة وتشغيل الحسابات الجارية واالستثمارية ومحافظ االسهم و المحافظ االستثمارية  باسم الشركة لدى 

حب و فيتها والس عودية وخارجها وإقفالها وتص اإليداع وفتح االعتمادات كافة البنوك داخل المملكة العربية الس
ركة والتوقيع على كافة األوراق  مانات وتقديم التعهدات فيما يتعلق بأعمال الش دار الض وإجراء التحويالت وإص
والمستندات المالية والشيكات وكافة أنواع المعامالت المصرفية بما فيها األوراق التجارية الخاصة بأعمال الشركة 

ابات والت ابات محافظ  والتحويل بين الحس تثمارية الى الجارية والعكس والتحويل من حس ابات االس حويل من الحس
االسهم الى الحسابات الجارية واالستثمارية والعكس .تنشيط الحسابات وتحديث بيانات الحسابات وطلب كشوفات 

لشركة بها حصص او الحسابات والشيكات وتسييل الضمانات البنكية لصالح الشركة  وكفالة الشركات التي تمتلك ا
شارك  شركات التي ت شركات وتقديم الدعم المالي فيما عدا القروض ألي من ال شركة بهذه ال سبة ما تملكه ال سهم بن ا
يكات  تندات المالية والش قيقة ، والتوقيع على كافة األوراق والمس ركات الفرعية أو الش ركة أو ألي من الش فيها الش

رفية و ندات ألمر وغير ذلك من األوراق التجارية والقيام بكافة المعامالت وكافة أنواع المعامالت المص تحرير س
وإبرام كافة االتفاقيات والصفقات دون حصر وحق االستفسار عن السجالت االئتمانية والمراجعة والمتابعة وانهاء 

ر يل حقوق الش عودية للمعلومات االئتمانية. وتحص مه الس ركة س كة لدى الغير كافة اإلجراءات الالزمة لدى ش
وتسديد التزاماتها والتعاقد مع المكاتب االستشارية وطلب التأشيرات من مكاتب العمل ومكاتب االستقدام واستخراج 
روج  ودة والخـ خروج والعـ رات الـ اإلقامات ورخص العمل وتجديدها ونقل الكفاالت والتنازل عنها ومنح تأشيـ

ر ارة وحق الـ زيـ ي وطلب تأشيرات الـ ائـ كه والتوقيع على الرهون لصالح البنوك والصناديق النهـ هن وفـ
تثمارية وحق  ناعية والزراعية واالس ناديق العقارية والص ات والجهات الحكومية والبنوك االهلية والص س والمؤس
ركات التمويل   ارف وش هيالت التمويلية واالئتمانية  وطلب الجدولة من كافة البنوك والمص االقتراض وطلب التس

سسات المالية والمؤسسات والجهات الحكومية وتوقيع العقود معها واستالم القروض وسدادها طبقا للضوابط والمؤ
بيل المثال وليس  ند ألمر وحق التوقيع على الكمبياالت وتوقيع جميع الوثائق على س رعية وحق التوقيع على س الش

ر بما في ذلك إبرام العقود والتوقيع عليها ، وله حق إقرار  ركة والموافقة على خططها الحص خطة عمل الش
ركة  نوية والموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للش مالية الس غيلية وميزانيتها الرأس التش
سم الشركة  والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها وتفويض المسئولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع با

لطاتهم في حدود القواع الحياتهم وس عها مجلس اإلدارة.  وتعيين المدراء والموظفين والعمالة وتحديد ص د التي يض
طبها  جالت التجارية واجراء كافة التعديالت عليها او ش لهم وتجديد الس و رواتبهم وميزاتهم وعزلهم وفص

م طبها وحجز األس تخراج التراخيص وتجديدها واجراء كافة التعديالت عليها او ش اء التجارية والتنازل عنها واس
ية وجمعيات التحول والجمعيات العادية والغير عادية ومجالس  يس ور اجتماعات الجمعيات التأس وله حق حض
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االدارة للشركات التي تساهم فيها الشركة والتصويت نيابة عن الشركة والتوقيع على كافة المستندات الالزمة لذلك 
لطات داخل وخارج المملكة العربية السعودية وله حق تفويض أو توكيل واحد  علما بان جميع هذه الصالحيات والس

ياً أو ـلـتوكيالت كـتفاويض أو الـغاء الـاو اكثر من اعضاء المجلس او من الغير بعمل أو أعمال معينة وحق إل
  مجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسساتـا يجوز لـمـيا كـزئـج

ركات االئتمان التي ال التمويل الحكومي مهما  بلغت مدتها و القروض التجارية مع البنوك والبيوت المالية وش
نوات ركة وذلك ألي مدة بما في ذلك القروض التي تتجاوز آجالها مدة ثالث س إال أنه في  يتجاوز آجالها مدة الش

  تالية :حالة عقد القروض التجارية التي تجاوز آجالها ثالثة سنوات يلزم مراعاة الشروط ال
  أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. .1
  أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. .2

 لمجلس اإلدارة بناءا على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة . أمين سرتعيين   -ت
 الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها   -ث
بما يراه المجلس وتحديد تعيين الرئيس التنفيذي والمدير المالي والموظفين القياديين   -ج من ذوي الخبرة والكفاءة حس

 واجباتهم ومكافأتهم 
 الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة .تفويض المسئولين عن إدارة   -ح
رعة البت   -خ يق بين هذه اللجان وذلك بهدف س الحيات والتنس كيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس مالئما من الص تش

 في األمور التي تعرض عليها .
يس الموافقة على   -د ركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالتأس اهمة في أي من ش تراكات والمس ركة واالش ت للش

 الشركات 
 إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.   -ذ
ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق أبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق    -ر

  ر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره ومراعاة الشروط التالية:، على أن يتضمن محض مصلحتها
  أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشؤ الدين كحد أدنى.   )1(
  أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.   )2(
 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض أو التوكيل فيه .   )3(

ائه أو من الغير في اتخاذ ولمجلس اإلدارة أن يو اته واحدا أو أكثر من أعض اص كل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختص
  أجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة.

  ): مكافآت أعضاء المجلس :23مادة (
%)  10تزيد على (نسبة معينة من أرباح الشركة ال ) من هذا النظام 49وفقاً للمادة (تتكون مكافأة مجلس اإلدارة  -1

م االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام النظام ونظام  افي األرباح ، وذلك بعد خص من ص
اهمين ال يقل عن ( ي ، وبعد توزيع ربح على المس اس ركة األس ركة المدفوع ، كما 5الش %) من رأس مال الش

نوياً يحدده مجلس اإلدارة  و مبلغ محدد س رف لكل عض ات مبلغ يص ور جلس يحدده مجلس اإلدارة  ، وبدل حض
 عن كل جلسة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

عينية  في جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية  أو -2
  )  خمسمائة ألف لایر سنوياً ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 500,000مبلغ (

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء   -3
يا وأن يشتمل كذلك على بيان مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزا



  

8 
 اسم الشركة

  الدولية للموارد البشريةشركة ال
 (مساهمة سعودية مدرجة)

  

  االساسي النظام
  التجارة وزارة

  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
1010212686  

  التاريخ
  م29/09/2022

   أروى الشايع

 رقم
  الصفحة

  23من  8الصفحة 

  م06/10/2021خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة        
 

 

8

ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن 
ً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع  يشتمل أيضا

 للجمعية العامة .

  مين السروالعضو المنتدب واونائبه إلدارة ): رئيس مجلس ا24مادة (
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وال يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي 
ُ ويحدد مجلس اإلدارة بقرار منه اختصاصات  بالشركة كما يجوز للمجلس أن يعيين من بين أعضائه عضواً منتدبا

على أن تكون في حدود ما هو مبين ادناه ويجوز كذلك للمجلس  من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وصالحيات كل
  بقرار منه تحديد اختصاصات وصالحيات نائب الرئيس

  صالحيات رئيس مجلس اإلدارة : -1

  النعقاد.دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس ودعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية ل 
ماع الدعاوى  -المرافعة و المدافعة  -المطالبة وإقامة الدعاوى [المطالبات لدى المحاكم ] وذلك في وفيما يخص   -أ س

لح  -اإلنكار  -اإلقرار  -والرد عليها  هود  -طلب اليمين ورده واالمتناع عنه  -اإلبراء  -التنازل  -الص ار الش إحض
نات والطعن فيها  بالتزوير  -ح والتعديل اإلجابة والجر -والبي طلب  -إنكار الخطوط واألختام والتواقيع  -الطعن 

فر ورفعه  الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين  -طلب الحجز والتنفيذ  -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ -المنع من الس
تبدالهم  رعية   230طلب تطبيق المادة  -وردهم واس قبول  -ذ األحكام المطالبة بتنفي -من نظام المرافعات الش

تئناف  -األحكام ونفيها  كوك االحكام  -التماس إعادة النظر  -االعتراض على األحكام وطلب االس التهميش على ص
استالم  -إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم  -طلب الشفعة  -طلب رد االعتبار  -

ركة  م الش يك باس ك -المبالغ بش تالم ص لدى  المحاكم -طلب اإلدخال والتداخل -طلب إحالة الدعوى -وك األحكام اس
رعية  رعية -لدى المحاكم اإلدارية (ديوان المظالم) -الش لدى لجان -لدى اللجان العمالية -لدى اللجان الطبية الش

ل فى منازعات األوراق ا رفية لدى لجان الفص وية المنازعات المص لدى -لمالية فض المنازعات المالية ولجان تس
م المنازعات التجارية  ل في منازعات األوراق التجارية ولجان حس لدى اللجان الجمركية ولجان  -مكاتب الفص

ل ف-الغش التجاري   تأمينية  يلدى لجان الفص فات ال لدى  -لدى هيئة الرقابة والتحقيق   -المنازعات و المخال
لدى لجنة النظر فى مخالفات -لدى المحكمة العليا  -طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا  -المجلس األعلى للقضاء 

حية  حية  يلدى لجنة النظر ف-نظام مزاولة المهن الص ات الص س ت -مخالفات احكام نظام المؤس ك إذن اس خراج ص
ك إذن رهن أو فك حكر للعقار الموقوف  تخراج ص ك إذن تعمير  -فرز ودمج للعقار الموقوف اس تخراج ص اس

تثمار للعقار أو مبلغ الموقوف  -للعقار الموقوف  ك إذن الس تخراج ص تثمار عقار أو  -اس ك إذن الس تخراج ص اس
ك إلقامة ناظر على الوقف أو ال يالمبلغ الموص تخراج ص ية به اس ك تنازل عن النظارة  -وص تخراج ص  -اس

ك  تخراج ص ليم   -اس تالم و التس مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة  -االس
  والتوقيع فيما يتطلب ذلك 

ودفع استالم الثمن و الشراء وقبول اإلفراغ   -البيع واإلفراغ للمشتري  يفيما يخص]العقارات واألراضي] وذلك ف  -ب
  -قبول الرهن   -فك الرهن   -الرهن   -قبول التنازل واإلفراغ   -قبول الهبة واإلفراغ   -الهبة واإلفراغ   -الثمن 

ستالم الصكوك   -التجزئة والفرز   -دمج الصكوك  شامل  التنازل عن  يتحديث الصكوك و إدخالها ف  -ا النظام ال
احة  ي الزراع  -النقص في المس كنية تحويل األراض جل المدني الحفيظة   -ية إلى س م المالك ورقم الس   -تعديل اس

ماء األحياء  كوك وتواريخها وأس احة وأرقام القطع والمخططات والص   -التأجير   -تعديل الحدود واألطوال والمس
تالم األجرة   -تجديد عقود األجرة   -توقيع عقود األجرة  تأجير   -اس خ عقود ال   -اإلفراغ البيع و -إلغاء و فس
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مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات  -مراجعة كتابات العدل الستعالم عن األمالك العقارية 
  الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

جالت   -ت جالت التجارية] مراجعة إدارة الس جالت  -[الس تخراج الس جالت  -اس جالت التجارية  -تجديد الس  -نقل الس
سجيل العالمة التجارية  -التجاري  حجز االسم سم التجاري  -التنازل عن العالمة التجارية  -ت فتح  -التنازل عن اال

التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة  -تجديد االشتراك لدى الغرفة التجارية   -االشتراك لدى الغرفة التجارية 
جالت  -التجارية  ماد التوقيع لدى الغرفة -إدارة الس غاء التوقيع لدى الغرفة التجارية  -التجارية  اعت إدارة  -إل

جالت  -أعمالي التجارية  راف على الس جالت  -اإلش جالت  -تعديل الس اط  فتح فروع للس افة نش إلغاء  -إض
جالت  تمارات  -الس تالم االس ات واس جيل في الخدمات اإللكترونية بالغرف التجارية وتفعيل  -دخول المناقص التس
مراجعة مصلحة  -مراجعة التأمينات االجتماعية  -بيع المؤسسة -شراء المؤسسة -استالم الرقم السري  الخدمات و

  مراجعة الدفاع المدني . -مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل  -الزكاة والدخل 
ت البناء استخراج فسوحا -نقل الرخص  -إلغاء الرخص  -تجديد الرخص  -[األمانات والبلديات] استخراج رخص   -ث

استخراج  -مراجعة اإلدارة العامة للتخطيط العمراني  -استخراج رخص هدم  -استخراج رخص تسوير  -والترميم 
  تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية  -استخراج الكروت الصحية  -تخطيط األراضي  -شهادات إتمام البناء 

تخراج اإلقامات   -ج تخراج اإلقامات بدل مفقود أو تالف  -تجديد اإلقامات  -[الجوازات] وذلك في اس عمل خروج  -اس
ه  -نقل الكفاالت  -عمل الخروج النهائي  -وعودة   -نقل المعلومات وتحديث البيانات  -نقل كفالة العمالة لنفس

وية والتنازل عن العمال  يرات  -إلغاء بالغات الهروب  -التبليغ عن الهروب  -تعديل المهن  -التس إلغاء تأش
استخراج تمديد  -استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود  -إلغاء تأشيرات الخروج النهائي  -والعودة الخروج 

يرات الزيارة  افة تابعين  -تأش افة األبناء إلى جواز األب أو األم  -إض ل األبناء من جواز األب أو األم  -إض  -فص
ف بيانات الع -إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة  تخراج كش قاط العمالة  مراجعة إدارة الترحيل  -مال (برنت) اس اس

ؤون المنافذ  -والوافدين  اريح حج  -إدارة ش تخراج تص اهد اإلعادة اس تخراج مش ئون الخادمات  -اس -مراجعة ش
جيل ف ري   ةااللكتروني ةالخدم يالتس تالم الرقم الس يرات  -اس تخراج التأش -وفيما يخص مكتب العمل والعمال اس

يرات الغاء  الت يرات  نقل الكفاالت  -أش ات التأش تالم تعويض فية  -تحديث بيانات العمال  -تعديل المهن  -اس تص
تخراج رخص العمل وتجديدها  -إلغاء بالغات الهروب للعمالة  -التبليغ عن هروب العمالة  -العمالة وإلغاؤها   -اس

قاط العمالة مراجعة إدار -إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات االجتماعية  ب اآللي في القوى العاملة إلس ة الحاس
فتح الملفات األساسية والفرعية وتجديدها  -استالم شهادات السعودة  -إضافة وحذف السعوديين  -وإلضافة العمالة 

ف بيانات (برنت)  تخراج كش م المكاتب األهلية  -وإلغاؤها  اس فيتها وإلغاؤها  مراجعة قس آت وتص نقل ملكية المنش
  ستقدام .لال

يرات   -ح تخراج التأش تقدام] اس يرات  -[مكتب االس يرات  -إلغاء التأش ترداد مبالغ التأش يات  -اس تعديل  -تعديل الجنس
يرات الزيارات العائلية  -جهة القدوم  تخراج تأش تقدام العوائل  -اس يرات اس تخراج تأش تعديل المهن في  -اس
استخراج كشف بيانات  -تمديد تأشيرات الزيارة  -لخروج والعودة تمديد تأشيرات ا -مراجعة السفارة   -التأشيرات 

 (برنت) 
ابات   -خ ارف  التحويل من الحس ارف] وذلك في مراجعة جميع البنوك والمص  -بالعملة األجنبية  -[البنوك والمص

استالم  -ا إصدار الشيكات المصدقة  واستالمه -استخراج دفاتر شيكات  واستالمها  وتحريرها  -بالعملة المحلية  
رفها  ناديق األمانات  -الحواالت وص تراك في ص ناديق األمانات تجديد االش تراك في ص ناديق  -االش فتح ص

ناديق األمانات  -األمانات  ترداد وحدات ص طلب القروض البنكية بعد موافقة المجلس والمتوافقة مع األحكام  -اس
عارها روطها وأحكامها وأس رعية والقبول بش وابط الش دادها  والض وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول س
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رك م الش تالم القرض باس اط   -طلب اإلعفاء من القروض  -ة واس طلب اعتماد بنكي  التوقيع  -إعادة جدولة األقس
جيله  -على العقود والنماذج  مان وتس تالم الض مان بنكي التوقيع واس ابات  -طلب نقاط البيع -طلب ض قفل الحس

ويتها  يكات  -وتس يكات  -االعتراض على الش تالم الش اهمة  -تحديث البيانات  -اس ركات المس  –االكتتابات في الش
اهمات  هادات المس تالم ش رعية  –اس هم المتوافقة مع األحكام الش راء األس هم المتوافقة مع األحكام  –ش بيع األس

 –استالم الفائض  –استالم األرباح  –األسهم استالم قيمة  –رهن األسهم المتوافقة مع األحكام الشرعية  –الشرعية 
رعية وتحرير وتعديل وإلغاء األوامر  وابط الش تثمارية بالض ترداد وحدات  –االكتتاب  –فتح المحافظ االس اس

تثمارية  ناديق االس هم من المحفظة  –الص هم من المحفظة  –نقل األس ناديق  –نقل األس تراك في وحدات الص االش
تثمارية المتواف رعية االس تثمارية  –قة مع األحكام الش فية المحافظ االس تثمارية  تص ندوق إدارة المحافظ االس [ص

تالم  -التنمية العقارية] وذلك في التقديم على قرض   ندوق التنازل عن القرض   -اس نقل  -توقيع العقد مع الص
ل القرض على األرض  -القرض  ار-نق ل القرض العق أجي اء من القرض  - يت ب إعف دم وجود أي  -طل ب ع طل

ديد القرض  ناعية ] التقديم على قرض  -التزامات مادية  تس ندوق التنمية الص إبرام العقد مع  -وفيما يخص  [ص
استالم القرض   -التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي  -تقديم الكفالء والتضامن معهم  -الصندوق 

ندوق  -تسديد القرض  -طلب عدم وجود أي التزامات مادية  -قرض طلب اإلعفاء من ال -التنازل عن القرض  [ص
طلب اإلعفاء من القرض  -استالم القرض  -إبرام العقد مع الصندوق  -تنمية الموارد البشرية ] التقديم على قرض 

 تسديد القرض . -طلب عدم وجود أي التزامات مادية  -
ة قيادة   -د دار رخص ة قيادة إ -[اإلدارة العامة للمرور] إص دار بدل تالف أو مفقود لرخص ة قيادة  -ص  -تجديد رخص

ير  ة س دار رخص ير بدل تالف أو مفقود  -إص ة س دار رخص ير  -إص ة س دار لوحات  تجديد  -تجديد رخص إص
يارة  -لوحات  يارة إلى الس يك  -نقل لوحات الس تالم القيمة  بش ليح واس يارة البيع تش قاط لوحات الس تخراج  -إس اس

ال ريح إص يارة من المرور تص راء لوحة س يارة  ش يارة  -ح للس دير الس دار تفويض  -تص يارة إص تغيير لون الس
يارة  رقة -قيادة للس ل في المخالفات -عمل بالغ س وية والفص رقة االعتراض والتس ف -إلغاء بالغ س تخراج كش اس

ف بيانات (برنت)  -بيانات (برنت)  تخراج كش تخراج بطاقة معقب  [الجهات ا -اس ألمنية] وذلك في مراجعة اس
رطة  عبة تنفيذ األحكام الحقوقية  مراجعة مراكز الش ة  -مراجعة قيادة أمن الطرق  -األمارة وش مراجعة الرئاس

تخبارات  آت  -مراجعة اإلدارة العامة للمجاهدين  -العامة لالس مراجعة المباحث العامة   -مراجعة قوات أمن المنش
باحث اإلدارية  مراج ية مراجعة الم باحث الجنائ مة لمكافحة المخدرات مراجعة  -عة الم عا مديرية ال مراجعة ال

جون  تالم  -مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني   -المديرية العامة للس مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود اس
  وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام  -التأمين الصحي والمركبات 

مراجعه مكتب ولي ولي –مراجعة وزارة الداخلية  -مراجعة وزارة العدل  -[الوزارات ] مراجعة الديوان الملكي   -ذ
فاع  -العهد  لد خارجية  -مراجعة وزارة ا مراجعة وزارة  -مراجعة وزارة الحرس الوطني   -مراجعة وزارة ال

تثمار  و إدارة العالمات التجارية  و إدارة الوكا الت التجارية  و التنازل عن الوكاالت التجارية  و التجارة واالس
أ   هادة منش تخراج ش إلغاء الوكاالت التجارية  و إدارة الجودة والنوعية والمعادن الثمينة  و إدارة المهن الحرة  و اس

تخراج رخص  -مراجعة وزارة المالية  -و طلب إعفاء جمركي  مراجعة وزارة الزراعة  ومديريات الزراعة  واس
تيراد حف ؤون الثروة الحيوانية واس مكية وقطاع ش ؤون الثروة الس ة منحل  وقطاع ش تخراج رخص ر بئر  واس

راء  جيل  والبيع  والش يلة  والتس ي  ومراجعة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية األص دير المواش وتص
نع التمور  رف ومص روع الري والص دير للخيول ومش تيراد والتص ؤون مراجعة وزا -واالس رة العمل والش

مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية  -مراجعة وزارة الشؤون االجتماعية  -مراجعة وزارة العمل  -االجتماعية 
حية  و  -مراجعة وزارة التعليم  -مراجعة وزارة التعليم العالي  - ؤون الص حة  و إدارة الش مراجعة وزارة الص
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التقارير الطبية واستالمها وإصدار تراخيص للصيدليات والمجمعات الطبية المستشفيات األهلية والحكومية  وطلب 
وإصدار التراخيص لألطباء والممرضين والفنيين ومراجعة المركز الوطني للطب البديل والتكميلي للحصول على 

نيف وتأييد الكوادر ال جيل والتص حية تراخيص العيادات والمراكز و مزاولة المهنة و إنهاء إجراءات التس  -ص
المية  ؤون اإلس جيل الحقوق الفكرية مراجعة وزارة الش جيل الكتب وتس مراجعة وزارة الثقافة واإلعالم تس

ريف  حف الش اد ومجمع الملك فهد لطباعة المص المية  -واألوقاف والدعوة واإلرش ؤون اإلس مراجعة وزارة الش
مراجعة وزارة الطاقة  مراجعة  -رف الصحي مصلحة المياه والص -مراجعة وزارة اإلسكان  -والدعوة واإلرشاد  

ناعة والثروة المعدنية  ة  -وزارة الطاقة والص تخراج رخص ي اس مراجعة وزارة النقل تجديد ترخيص نقل مدرس
يارات  االت  -مراجعة وزارة الخدمة المدنية  -مراجعة وزارة الحج والعمرة   -تأجير س مراجعة وزارة االتص
 -وزارة االقتصاد والتخطيط ومراجعة مكتب سمو ولي العهد ومكتب سمو ولي العهد  مراجعة -وتقنية المعلومات 

   .وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام 
عودي   -ر ة النقد العربي الس س ات الحكومية ] مراجعة مؤس س ة العامة للتدريب  -فيما يخص  [المؤس س مراجعة المؤس

ة العامة للموانئ -التقني والمهني  س ة العامة للخطوط الحديدية  - مراجعة المؤس س مراجعة  -مراجعة المؤس
ر الملك فهد  مراجعة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  ة العامة لجس س ة العامة  -المؤس س مراجعة المؤس

وامع الغالل ومطاحن الدقيق  ول -لص تالم قيمة المحص ول اس تالم أعالف -ادخال المحص ة  -اس س مراجعة المؤس
مراجعة المؤسسة العامة لتحلية المياه  -مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية  -اعد العامة للتق

  وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام  -مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -المالحة 
ر ومن ف[ الهيئات الحكومية] وذلك في مراجعة الهيئة العامة للوالية على أموال   -ز مراجعة هيئة  -حكمهم  يالقص

تثمار  -مراجعة هيئة التحقيق واالدعاء العام  -الرقابة والتحقيق  وق  -مراجعة الهيئة العامة لالس مراجعة هيئة س
 -مراجعة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  -مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  -المال 

ياحة واآلثار  -عامة للغذاء والدواء مراجعة الهيئة ال مراجعة الهيئة الوطنية لمكافحة  -مراجعة الهيئة العامة للس
اد  ناعية ومناطق التقنية  -الفس مراجعة الهيئة الملكية للجبيل وينبع  مراجعة هيئة حقوق  -مراجعة هيئة المدن الص

ان  ة  -اإلنس اعر المقدس مراجعة  -مراجعة هيئة تطوير المدينة المنورة  -مراجعة هيئة تطوير مكة المكرمة والمش
ات  ة المعلوم االت و تقني ة االتص ة الهالل األحمر  -هيئ ة هيئ اج  -مراجع اء واإلنت ة تنظيم الكهرب ة هيئ مراجع

وية الخالفات  -مراجعة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي  -المزدوج  مراجعة الهيئة العليا لتس
ام  -العمالية  وية الخالفات العمالية -وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقس مراجعة -مراجعة الهيئة االبتدائية لتس

  والمسموع يالهيئة العامة لإلعالم المرئ
جد النبوي   -س جد الحرام والمس ؤون المس ة العامة لش ات الحكومية] مراجعة الرئاس ة العامة  -[الرئاس مراجعة الرئاس

باب للبحوث العلمية  ة العامة لرعاية الش اد وحماية البيئة  -واإلفتاء  مراجعة الرئاس  -مراجعة الهيئة العامة لألرص
مراجعة الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -مراجعة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة 

  رات وأقساموفروعها وما يتبعها من إدا -مراجعة المجلس األعلى للقضاء  -
[الجهات التعليمية] مراجعة  واستالم الشهادات وتصديق الشهادات   وطلب شهادات بدل تالف أو مفقود واستالمها   -ش

الموافقة على التسجيل فى البعثة الخارجية  -وطلب سجل أكاديمي  مراجعة جميع السفارات السعودية او القنصلية 
  لتعليم  .مراجعة إدارة ا -لدى وزارة التعليم العالي 

مراجعة وزارة النقل الستخراج  -[السيارات] وذلك في مراجعة الجمارك وجمركة السيارات وإصدار لوحات سير   -ص
دار وتجديد التراخيص الجمركية نقل وإلغاء  لحة الجمارك] إص يارات وفيما يخص [مص غيل الس كروت تش

ائع والمعاينة و -التراخيص الجمركية وفتح الفروع لها  ف تخليص البض وحات  -الكش تالم الفس وم واس دفع الرس
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تخراج بدل المفقود للبطاقات الجمركية  -والبطاقات الجمركية  راف على التراخيص  -تعديل أو اس  -اإلدارة واإلش
  مراجعة المحاجر الطبية

االت   -ض ركات االتص االت] مراجعة جميع ش ركات االتص رائح جواالت  -[ش تخراج ش تخراج بدل التالف  -اس اس
تبدالها والمفق رائح الجواالت واس رائح الجواالت وإلغائها  -ود لش رائح الجواالت  -التنازل عن ش طلب  -نقل ش

يس الهواتف الثابتة  طلب جميع الخدمات المقدمة  -إلغاء الهواتف الثابتة والتنازل عنها  -نقل الهواتف الثابتة  -تأس
 -طلب تقوية عدادات الكهرباء  -عدادات الكهرباء  [شركة الكهرباء] وذلك في طلب نقل  -من شركات االتصاالت 

  االعتراض على الفواتير  -طلب فصل عدادات الكهرباء 
طلب إيصال الصرف الصحي  االعتراض على  -فيما يخص  [شركة المياه الوطنية] طلب الكشف على العدادات   -ط

ندوق -الغرامات  تالم  مفتاح ص ندوق بريد  اس جل  -البريد  وفيما يخص  [البريد ] طلب ص تالم البريد المس  -اس
ندوق  تخراج بطاقة تفويض للص ندوق  -اس تراك في الص رف المبالغ المودعة ف -تجديد أو إلغاء االش الدفاتر  يص

  البريدية 
توقيع قرارات الشركاء  -التوقيع علي عقود التأسيس ومالحق التعديل  -[تأسيس الشركات] وذلك في تأسيس شركة   -ظ

 -شراء الحصص واألسهم ودفع الثمن  -الدخول في شركات قائمة  -وعزلهم  و تعديل بند اإلدارة  تعيين المدراء -
تالم القيمة واألرباح  هم واس ص واألس هم من رأس المال  -بيع الحص ص واألس قبول التنازل  -التنازل عن الحص

هم ورأس المال  ص واألس ركة  -عن الحص  -يس أو مالحق التعديل تعديل بنود عقود التأس -تعديل أغراض الش
فتح الحسابات لدى  -نقل الحصص واألسهم والسندات  -تحديد رأس المال  -خفض رأس المال  -زيادة رأس المال 

تعديل  -قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة  -تعديل أغراض الشركة  -توقيع االتفاقيات  -البنوك باسم الشركة 
يس أو مالحق التع ركة  -ديل بنود عقود التأس جيل الش جيل الوكاالت والعالمات التجارية  -تس ور  -تس حض

ركة  -الجمعيات العامة  ركة  -فتح الملفات للش ركة  -التنازل عن العالمات التجارية  -فتح الفروع للش فية الش  -تص
ئولية محدودة  اهمة إلى ذات مس ركة من مس ئولية محدودة إلى مس -تحويل الش ركة من ذات مس  -اهمة تحويل الش

ئولية محدودة  امنية الى ذات مس ركة من تض خص الواحد  –تحويل الش ركه الش يس  -والى ش إلغاء عقود التأس
يس ومالحق التعديل لدى كاتب العدل  -ومالحق التعديل  جالت التجارية  -التوقيع على عقود التأس تخراج الس اس

ركة  تراك بالغرفة التجارية وتجديدها  -وتجديدها للش فات مر -االش اجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواص
ركة  -والمقاييس  تخراج التراخيص وتجديدها للش يس الهواتف الثابتة أو  -اس االت وتأس ركات االتص مراجعة ش

ركة  م الش وق المال  -الجواالت باس تثمار والتوقيع أمامها مراجعة هيئة س دخول  -مراجعة الهيئة العامة لالس
تالم  ات واس تمارات المناقص ركة مع الغير  -االس ة بالش يس ومالحق التعديل  -توقيع العقود الخاص ر عقد التأس نش

مية  ية في الجريدة الرس اس اتها واألنظمة األس ركة  -وملخص ركة  -تغيير الكيان القانوني للش ركة من ش تحويل الش
ة  س ركة إلى مؤس ؤولية محدودة تحويل الش يطة إلى ذات مس ية بس ناعية] وفيما يخص  [ -توص التراخيص الص

تخراج التراخيص  اط  -تجديد التراخيص  -اس افة نش ماء  -تعديل التراخيص إض  -إلغاء التراخيص  -حجز األس
تراك  بالغرفة التجارية  تراك  بالغرفة التجارية  -االش  -مراجعة التأمينات االجتماعية  -فتح الفروع  -تجديد االش

 -نقل التراخيص  -مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل  -ة الزكاة والدخل مراجعة مصلح -مراجعة الدفاع المدني  
لهم وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم  ركة ومكاتب  -تعيين الموظفين والعمال وفص فتح فروع للش

  ها الرأسمالية.وتوكيالت للشركة وإغالقها إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيت
الحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة، علما بان جميع هذه  افة إلى ذلك بالص ويتمتع رئيس مجلس اإلدارة باإلض
اء  عودية وله حق تفويض أو توكيل واحد او اكثر من اعض لطات داخل وخارج المملكة العربية الس الحيات والس الص

وله حق توكيل الغير بكل  وحق إلغاء التفاويض أو التوكيالت كلياً أو جزئيا المجلس او من الغير بعمل أو أعمال معينة
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  .أو بعض ما ذكر وذلك داخل المملكة وخارجها وعزله وللوكيل حق توكيل الغير .
  كما يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.

أحد  اختيارمجلس اإلدارة يتم  اجتماعاتإلدارة عن أحد وفي حالة غياب رئيس مجلس االدارة ونائب رئيس مجلس ا
  أعضاء المجلس للقيام بمهامه وذلك بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين لالجتماع .

  
 صالحيات العضو المنتدب -2

ي] وذلك ف  -أ تري  يفيما يخص]العقارات واألراض راء وقبول اإلفراغ   -البيع واإلفراغ للمش تالم الثمن و الش اس
نازل واإلفراغ   -قبول الهبة واإلفراغ   -الهبة واإلفراغ   -ودفع الثمن  قبول   -فك الرهن   -الرهن   -قبول الت

كوك   -الرهن  كوك   -التجزئة والفرز   -دمج الص تالم الص كوك و إدخالها ف  -اس امل  الن يتحديث الص ظام الش
تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني   -تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية   -التنازل عن النقص في المساحة 

  -تعديل الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء   -الحفيظة 
تالم األجرة   -د األجرة تجديد عقو  -توقيع عقود األجرة   -التأجير  خ عقود التأجير   -اس البيع  -إلغاء و فس

تعالم عن األمالك العقارية   -واإلفراغ  مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء  -مراجعة كتابات العدل الس
  جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

 -نقل السجالت التجارية  -تجديد السجالت  -خراج السجالت است -[السجالت التجارية] مراجعة إدارة السجالت   -ب
م التجاري  جيل العالمة التجارية  -حجز االس م التجاري  -التنازل عن العالمة التجارية  -تس  -التنازل عن االس

تراك لدى الغرفة التجارية  تراك لدى الغرفة التجارية   -فتح االش تندات  -تجديد االش لدى التوقيع على جميع المس
جالت  -الغرفة التجارية   -إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية  -اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية  -إدارة الس

إلغاء  -إضافة نشاط  فتح فروع للسجالت  -تعديل السجالت  -اإلشراف على السجالت  -إدارة أعمالي التجارية 
التسجيل في الخدمات اإللكترونية بالغرف التجارية وتفعيل  -دخول المناقصات واستالم االستمارات  -السجالت 

ري   تالم الرقم الس ة -الخدمات واس س راء المؤس ة -ش س مراجعة  -مراجعة التأمينات االجتماعية  -بيع المؤس
  مراجعة الدفاع المدني . -مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل  -مصلحة الزكاة والدخل 

تخ  -ت وحات  -نقل الرخص  -إلغاء الرخص  -تجديد الرخص  -راج رخص [األمانات والبلديات] اس تخراج فس اس
وير  -البناء والترميم  تخراج رخص تس تخراج رخص هدم  -اس  -مراجعة اإلدارة العامة للتخطيط العمراني  -اس

لى تحويل األراضي الزراعية إ -استخراج الكروت الصحية  -تخطيط األراضي  -استخراج شهادات إتمام البناء 
  سكنية 

تخراج اإلقامات   -ث تخراج اإلقامات بدل مفقود أو تالف  -تجديد اإلقامات  -[الجوازات] وذلك في اس عمل  -اس
نقل المعلومات وتحديث البيانات  -نقل كفالة العمالة لنفسه  -نقل الكفاالت  -عمل الخروج النهائي  -خروج وعودة 

وية والتنازل عن العمال  - يرات  -إلغاء بالغات الهروب  -التبليغ عن الهروب  -تعديل المهن  -التس إلغاء تأش
يرات الخروج النهائي  -الخروج والعودة  فر بدل تالف أو مفقود  -إلغاء تأش يرات س تخراج تأش تخراج  -اس اس

شيرات الزيارة   فصل األبناء من جواز األب أو -إضافة األبناء إلى جواز األب أو األم  -إضافة تابعين  -تمديد تأ
ف بيانات العمال (برنت)  -إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة  -األم  تخراج كش قاط العمالة  مراجعة إدارة  -اس اس

ؤون المنافذ  -الترحيل والوافدين  اريح حج  -إدارة ش تخراج تص اهد اإلعادة اس تخراج مش ئون  -اس مراجعة ش
جيل ف-الخادمات  تالم الرقم الس  ةااللكتروني ةالخدم يالتس تخراج  -ري اس وفيما يخص مكتب العمل والعمال اس

تحديث بيانات العمال  -تعديل المهن  -استالم تعويضات التأشيرات  نقل الكفاالت  -الغاء  التأشيرات -التأشيرات 
فية العمالة وإلغاؤها  - تخراج رخص العمل  -إلغاء بالغات الهروب للعمالة  -التبليغ عن هروب العمالة  -تص اس
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ب اآللي في القوى العاملة  -إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات االجتماعية  - وتجديدها مراجعة إدارة الحاس
سعوديين  -إلسقاط العمالة وإلضافة العمالة  سعودة  -إضافة وحذف ال شهادات ال ستالم  سية  -ا فتح الملفات األسا

ستخراج كشف بيانات (برنت)  شآت وتصفيتها وإلغاؤها  مراجعة نقل  -والفرعية وتجديدها وإلغاؤها  ا ملكية المن
  قسم المكاتب األهلية لالستقدام .

تعديل  -تعديل الجنسيات  -استرداد مبالغ التأشيرات  -إلغاء التأشيرات  -[مكتب االستقدام] استخراج التأشيرات   -ج
يرات الزيارات العائلية  -جهة القدوم  تخراج تأش تقدام العوائل -اس يرات اس تخراج تأش تعديل المهن في  - اس
يرات  فارة   -التأش يرات الخروج والعودة  -مراجعة الس يرات الزيارة  -تمديد تأش ف  -تمديد تأش تخراج كش اس

 بيانات (برنت) 
ابات   -ح ارف  التحويل من الحس ارف] وذلك في مراجعة جميع البنوك والمص  -بالعملة األجنبية  -[البنوك والمص

استالم  -إصدار الشيكات المصدقة  واستالمها  -تر شيكات  واستالمها  وتحريرها استخراج دفا -بالعملة المحلية  
رفها  ناديق األمانات  -الحواالت وص تراك في ص ناديق األمانات تجديد االش تراك في ص ناديق  -االش فتح ص

ناديق األمانات  -األمانات  ترداد وحدات ص ة مع األحكام طلب القروض البنكية بعد موافقة المجلس والمتوافق -اس
والضوابط الشرعية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها 

شرك سم ال ستالم القرض با ساط   -طلب اإلعفاء من القروض  -ة وا طلب اعتماد بنكي  التوقيع  -إعادة جدولة األق
مان بنكي التوقيع و -على العقود والنماذج  جيله طلب ض مان وتس تالم الض ابات  -طلب نقاط البيع -اس قفل الحس

 –االكتتابات في الشركات المساهمة  -تحديث البيانات  -استالم الشيكات  -االعتراض على الشيكات  -وتسويتها 
اهمات  هادات المس تالم ش رعية  –اس هم المتوافقة مع األحكام الش راء األس هم المتوافقة مع األحكام  –ش بيع األس

استالم الفائض  –استالم األرباح  –استالم قيمة األسهم  –رهن األسهم المتوافقة مع األحكام الشرعية  –لشرعية ا
رعية وتحرير وتعديل وإلغاء األوامر  – وابط الش تثمارية بالض ترداد وحدات  –االكتتاب  –فتح المحافظ االس اس

االشتراك في وحدات الصناديق  –سهم من المحفظة نقل األ –نقل األسهم من المحفظة  –الصناديق االستثمارية 
رعية  تثمارية المتوافقة مع األحكام الش تثمارية  –االس فية المحافظ االس تثمارية  تص ندوق إدارة المحافظ االس [ص

تالم  -التنمية العقارية] وذلك في التقديم على قرض   ندوق التنازل عن القرض   -اس نقل  -توقيع العقد مع الص
قل القرض على األرض  -القرض  عدم وجود أي  -طلب إعفاء من القرض  - يتأجيل القرض العقار-ن طلب 

ديد القرض  ناعية ] التقديم على قرض  -التزامات مادية  تس ندوق التنمية الص إبرام العقد مع  -وفيما يخص  [ص
ندوق  امن معهم  -الص ناعي  التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الره-تقديم الكفالء والتض تالم  -ن الص اس

 -تسديد القرض  -طلب عدم وجود أي التزامات مادية  -طلب اإلعفاء من القرض  -القرض  التنازل عن القرض 
طلب اإلعفاء  -استالم القرض  -إبرام العقد مع الصندوق  -[صندوق تنمية الموارد البشرية ] التقديم على قرض 

 تسديد القرض . -ية طلب عدم وجود أي التزامات ماد -من القرض 
 -تجديد رخصة قيادة  -إصدار بدل تالف أو مفقود لرخصة قيادة  -[اإلدارة العامة للمرور] إصدار رخصة قيادة   -خ

ير  ة س دار رخص ير بدل تالف أو مفقود  -إص ة س دار رخص ير  -إص ة س دار لوحات  تجديد  -تجديد رخص إص
استخراج  -ات السيارة البيع تشليح واستالم القيمة  بشيك إسقاط لوح -نقل لوحات السيارة إلى السيارة  -لوحات 

سيارة من المرور  شراء لوحة  سيارة   سيارة  -تصريح إصالح لل سيارة إصدار تفويض  -تصدير ال تغيير لون ال
استخراج كشف -إلغاء بالغ سرقة االعتراض والتسوية والفصل في المخالفات -عمل بالغ سرقة -قيادة للسيارة 

ف بيانات (برنت)  -نت) بيانات (بر تخراج كش تخراج بطاقة معقب  [الجهات األمنية] وذلك في مراجعة  -اس اس
رطة  عبة تنفيذ األحكام الحقوقية  مراجعة مراكز الش ة  -مراجعة قيادة أمن الطرق  -األمارة وش مراجعة الرئاس

مراجعة المباحث العامة   -المنشآت  مراجعة قوات أمن -مراجعة اإلدارة العامة للمجاهدين  -العامة لالستخبارات 
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مراجعة المديرية العامة لمكافحة المخدرات مراجعة  -مراجعة المباحث اإلدارية  مراجعة المباحث الجنائية 
جون  مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود  -مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني   -المديرية العامة للس

  وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام  -مركبات استالم التأمين الصحي وال
 مراجعه مكتب ولي ولي–مراجعة وزارة الداخلية  -مراجعة وزارة العدل  -[الوزارات ] مراجعة الديوان الملكي   -د

مراجعة وزارة  -مراجعة وزارة الحرس الوطني   -مراجعة وزارة الخارجية  -مراجعة وزارة الدفاع  -العهد 
تثمار  و إدارة العالمات التجارية  و إدارة الوكاالت التجارية  و التنازل عن الوكاالت التجارية  و  التجارة واالس

لمعادن الثمينة  و إدارة المهن الحرة  و استخراج شهادة منشأ  إلغاء الوكاالت التجارية  و إدارة الجودة والنوعية وا
ية  -و طلب إعفاء جمركي  مال تخراج  -مراجعة وزارة ال مراجعة وزارة الزراعة  ومديريات الزراعة  واس

ؤون الثروة الحيوانية  مكية وقطاع ش ؤون الثروة الس ة منحل  وقطاع ش تخراج رخص رخص حفر بئر  واس
دير ال تيراد وتص جيل  والبيع  واس يلة  والتس ي  ومراجعة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية األص مواش

نع التمور  رف ومص روع الري والص دير للخيول ومش تيراد والتص راء واالس مراجعة وزارة العمل  -والش
ؤون االجتماعية  ؤون االجتماعية  -مراجعة وزارة العمل  -والش ؤون مراجعة وزارة ال -مراجعة وزارة الش ش

ية والقروية  لد عالي  -الب حة  و إدارة  -مراجعة وزارة التعليم  -مراجعة وزارة التعليم ال مراجعة وزارة الص
دار تراخيص  تالمها وإص فيات األهلية والحكومية  وطلب التقارير الطبية واس تش حية  و المس ؤون الص الش

ن والفنيين ومراجعة المركز الوطني للطب للصيدليات والمجمعات الطبية وإصدار التراخيص لألطباء والممرضي
جيل  هاء إجراءات التس نة و إن يادات والمراكز و مزاولة المه ول على تراخيص الع يل والتكميلي للحص بد ال

حية  نيف وتأييد الكوادر الص جيل الحقوق الفكرية  -والتص جيل الكتب وتس مراجعة وزارة الثقافة واإلعالم تس
المي ؤون اإلس ريف مراجعة وزارة الش حف الش اد ومجمع الملك فهد لطباعة المص  -ة واألوقاف والدعوة واإلرش

اد   المية والدعوة واإلرش ؤون اإلس كان  -مراجعة وزارة الش رف  -مراجعة وزارة اإلس لحة المياه والص مص
تجديد مراجعة وزارة النقل  -مراجعة وزارة الطاقة  مراجعة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية  -الصحي 

مراجعة وزارة الخدمة  -مراجعة وزارة الحج والعمرة   -ترخيص نقل مدرسي استخراج رخصة تأجير سيارات 
االت وتقنية المعلومات  -المدنية  اد والتخطيط ومراجعة مكتب  -مراجعة وزارة االتص مراجعة وزارة االقتص

   .رات وأقسام وفروعها وما يتبعها من إدا -سمو ولي العهد ومكتب سمو ولي العهد 
مراجعة المؤسسة العامة للتدريب  -فيما يخص  [المؤسسات الحكومية ] مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي   -ذ

ة العامة للموانئ  -التقني والمهني  س ة العامة للخطوط الحديدية  -مراجعة المؤس س مراجعة  -مراجعة المؤس
ر الملك فهد  مراجعة مدينة الملك ة العامة لجس س ة العامة  -عبد العزيز للعلوم والتقنية  المؤس س مراجعة المؤس

ستالم قيمة المحصول -لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق  ستالم أعالف -ادخال المحصول ا مراجعة المؤسسة  -ا
عودية  -العامة للتقاعد  ة العامة للخطوط الجوية العربية الس س ة العامة لتحلية  -مراجعة المؤس س مراجعة المؤس

  وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام  -مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -مالحة المياه ال
ر ومن ف  -ر مراجعة هيئة  -حكمهم  ي[ الهيئات الحكومية] وذلك في مراجعة الهيئة العامة للوالية على أموال القص

تثمار  -مراجعة هيئة التحقيق واالدعاء العام  -الرقابة والتحقيق  وق  -مراجعة الهيئة العامة لالس مراجعة هيئة س
مراجعة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  -مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  -المال 

ياحة واآلثار  -والدواء مراجعة الهيئة العامة للغذاء  - مراجعة الهيئة الوطنية لمكافحة  -مراجعة الهيئة العامة للس
مراجعة الهيئة الملكية للجبيل وينبع  مراجعة هيئة حقوق  -مراجعة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية  -الفساد 

مراجعة  -تطوير المدينة المنورة مراجعة هيئة  -مراجعة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة  -اإلنسان 
ية المعلومات  االت و تقن ئة االتص ئة الهالل األحمر  -هي تاج  -مراجعة هي ئة تنظيم الكهرباء واإلن مراجعة هي



  

16 
 اسم الشركة

  الدولية للموارد البشريةشركة ال
 (مساهمة سعودية مدرجة)

  

  االساسي النظام
  التجارة وزارة

  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
1010212686  

  التاريخ
  م29/09/2022

   أروى الشايع

 رقم
  الصفحة

  23من  16الصفحة 

  م06/10/2021خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة        
 

 

16

وية الخالفات  -مراجعة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي  -المزدوج  مراجعة الهيئة العليا لتس
ام وفروعها وما  -العمالية  وية الخالفات العمالية -يتبعها من إدارات وأقس مراجعة -مراجعة الهيئة االبتدائية لتس

  والمسموع يالهيئة العامة لإلعالم المرئ
شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي   -ز سة العامة ل سات الحكومية] مراجعة الرئا سة العامة  -[الرئا مراجعة الرئا

 -مراجعة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة  -رئاسة العامة لرعاية الشباب للبحوث العلمية واإلفتاء  مراجعة ال
اد وحماية البيئة  ة العامة لألرص ة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن  -مراجعة الرئاس مراجعة الرئاس

  وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام -مراجعة المجلس األعلى للقضاء  -المنكر 
هادات بدل تالف أو مفقود [الجهات   -س هادات   وطلب ش ديق الش هادات وتص تالم الش التعليمية] مراجعة  واس

لية  عودية او القنص فارات الس جل أكاديمي  مراجعة جميع الس تالمها وطلب س جيل فى  -واس الموافقة على التس
  مراجعة إدارة التعليم  . -البعثة الخارجية لدى وزارة التعليم العالي 

يارات  -ش ير [الس دار لوحات س يارات وإص مراجعة وزارة النقل  -] وذلك في مراجعة الجمارك وجمركة الس
دار وتجديد التراخيص الجمركية نقل  لحة الجمارك] إص يارات وفيما يخص [مص غيل الس تخراج كروت تش الس

ف  -وإلغاء التراخيص الجمركية وفتح الفروع لها  ائع والمعاينة والكش وم  -تخليص البض تالم دفع الرس واس
وحات والبطاقات الجمركية  تخراج بدل المفقود للبطاقات الجمركية  -الفس راف على  -تعديل أو اس اإلدارة واإلش

  مراجعة المحاجر الطبية -التراخيص 
االت   -ص ركات االتص االت] مراجعة جميع ش ركات االتص رائح جواالت  -[ش تخراج ش تخراج بدل التالف  -اس اس

رائح الجواالت  تبدالها والمفقود لش رائح الجواالت وإلغائها  -واس رائح الجواالت  -التنازل عن ش طلب  -نقل ش
طلب جميع الخدمات المقدمة  -إلغاء الهواتف الثابتة والتنازل عنها  -نقل الهواتف الثابتة  -تأسيس الهواتف الثابتة 

طلب تقوية عدادات الكهرباء  -[شركة الكهرباء] وذلك في طلب نقل عدادات الكهرباء   -من شركات االتصاالت 
  االعتراض على الفواتير  -طلب فصل عدادات الكهرباء  -

ف على العدادات   -ض ركة المياه الوطنية] طلب الكش حي  االعتراض  -فيما يخص  [ش رف الص ال الص طلب إيص
ندوق البريد  -على الغرامات  تالم  مفتاح ص ندوق بريد  اس تالم ال -وفيما يخص  [البريد ] طلب ص بريد اس

صرف المبالغ المودعة  -تجديد أو إلغاء االشتراك في الصندوق  -استخراج بطاقة تفويض للصندوق  -المسجل 
  الدفاتر البريدية  يف

ركة   -ط يس ش ركات] وذلك في تأس يس الش يس ومالحق التعديل  -[تأس توقيع قرارات  -التوقيع علي عقود التأس
ركاء  ركات قائمة  -د اإلدارة تعيين المدراء وعزلهم  و تعديل بن -الش هم  -الدخول في ش ص واألس راء الحص ش

ستالم القيمة واألرباح  -ودفع الثمن   -التنازل عن الحصص واألسهم من رأس المال  -بيع الحصص واألسهم وا
هم ورأس المال  ص واألس ركة  -قبول التنازل عن الحص يس أو  -تعديل أغراض الش تعديل بنود عقود التأس

 -نقل الحصص واألسهم والسندات  -تحديد رأس المال  -خفض رأس المال  -زيادة رأس المال  - مالحق التعديل
سم الشركة  قفل الحسابات لدى البنوك  -تعديل أغراض الشركة  -توقيع االتفاقيات  -فتح الحسابات لدى البنوك با

ركة  م الش يس أو مالحق التعديل  -باس ركة  -تعديل بنود عقود التأس جيل الش جيل الوكاالت والعالمات  -تس تس
التنازل عن العالمات التجارية  -فتح الفروع للشركة  -فتح الملفات للشركة  -حضور الجمعيات العامة  -التجارية 

ركة  - فية الش ئولية محدودة  -تص اهمة إلى ذات مس ركة من مس ئولية  -تحويل الش ركة من ذات مس تحويل الش
اهمة  ركة -محدودة إلى مس ئولية محدودة  تحويل الش امنية الى ذات مس خص الواحد  –من تض ركه الش  -والى ش

ستخراج  -التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب العدل  -إلغاء عقود التأسيس ومالحق التعديل  ا
ركة  جالت التجارية وتجديدها للش تراك بالغرفة التجارية وتجديدها  -الس النوعية مراجعة إدارة الجودة و -االش
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فات والمقاييس  ركة  -وهيئة المواص تخراج التراخيص وتجديدها للش يس  -اس االت وتأس ركات االتص مراجعة ش
ركة  م الش وق  -الهواتف الثابتة أو الجواالت باس تثمار والتوقيع أمامها مراجعة هيئة س مراجعة الهيئة العامة لالس

تمارات  -المال  تالم االس ات واس ركة مع الغير توقيع  -دخول المناقص ة بالش يس  -العقود الخاص ر عقد التأس نش
مية  ية في الجريدة الرس اس اتها واألنظمة األس ركة  -ومالحق التعديل وملخص تحويل  -تغيير الكيان القانوني للش

ة  س ركة إلى مؤس ؤولية محدودة تحويل الش يطة إلى ذات مس ية بس ركة توص ركة من ش وفيما يخص   -الش
حجز األسماء  -تعديل التراخيص إضافة نشاط  -تجديد التراخيص  -استخراج التراخيص [التراخيص الصناعية] 

تراك  بالغرفة التجارية  -إلغاء التراخيص  - تراك  بالغرفة التجارية  -االش مراجعة  -فتح الفروع  -تجديد االش
لحة الزكاة والدخل  -مراجعة الدفاع المدني   -التأمينات االجتماعية  راجعة الهيئة العامة للزكاة م -مراجعة مص

 -تعيين الموظفين والعمال وفصلهم وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم  -نقل التراخيص  -والدخل 
ركة والموافقة على خططها  ركة وإغالقها إقرار خطة عمل الش ركة ومكاتب وتوكيالت للش فتح فروع للش

  التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.
تع العضو المنتدب باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة، علما بان جميع هذه ويتم

الصالحيات والسلطات داخل وخارج المملكة العربية السعودية وله حق تفويض أو توكيل واحد او اكثر من اعضاء 
وله حق توكيل الغير بكل أو  التوكيالت كلياً أو جزئياالمجلس او من الغير بعمل أو أعمال معينة وحق إلغاء التفاويض أو 

   بعض ما ذكر وذلك داخل المملكة وخارجها وعزله وللوكيل حق توكيل الغير .
 :صالحيات أمين السر  -3

ول اعمال اجتماعات ايعين مجلس اإلدارة أميناً للسر يختاره من بين أعضائه  أو من غيرهم ويختص بإعداد جد
المجلس والتنسيق الجتماعات المجلس واعداد محاضر اجتماعات المجلس وحفظ محاضر االجتماعات وترتبيها 
ويتمتع أمين السر باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات والمهام األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة و وتحدد مكافأته 

مجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس االدارة وال تزيد مدة رئيس ال، بقرار من مجلس اإلدارة 
على مدة عضوية كل منهم في المجلس  ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون 

  إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب .
  جلس اإلدارة والعضو المنتدبالمكافأة الخاصة برئيس م -4

وتكون المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كالً من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقاً لما يقرره مجلس اإلدارة  
  باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.

 :عدم المنافسة - 5
على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس، بما لـه من مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في األعمال 

يجوز للعضو ذي المصلحة والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس وال

  .االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن
   :مجلس الاجتماعات : )25مادة (

نة يجتمع المجلس            ه وتكون الدعوة مرتين على األقل في الس لم باليد  أن أو خطيةبدعوة من رئيس ل  أوتس ترس
رة (الفاكس وذلك قبل التاريخ المحدد لالجتماع  أوبالبريد  اع عقد  األقل ) أيام على10بعش تدع األوض ما لم تس

االجتماع بشكل طارئ فيجوز ارسال الدعوة إلى االجتماع مرفقاً معها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات 
ويجب  المجلس على خالف ذلك  أعضاءما لم يتفق ) خمسة أيام قبل تاريخ االجتماع 5الالزمة خالل مدة تقل عن (

يدعو لك  لسالمج على رئيس المجلس أن  يه ذ ماع متى طلب إل نانإلى االجت اء أث قد  . من األعض ما يجوز ع ك
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رين  اء الحاض مج لجميع األعض ائل التقنية الحديثة أخرى تس طة وس اجتماعات المجلس عن طريق الهاتف أو بواس
رين ، ما لم يتم االخطار بخالف ذلك فإن للرئيس أن  اء األخرين الحاض موعين من جميع األعض أن يكونوا مس

(من اجل تحديد النصاب) بأن أي عضو مشارك عن طريق الهاتف أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة حاضراً يعتبر 
   طيلة فترة انعقاد االجتماع .

  :مجلس الجتماع نصاب ا) : 26مادة (
ره             حيحاً إال إذا حض اء3( ال يكون اجتماع المجلس ص الة على األقل ) اعض و مجلس ويجوز ل باألص عض

  حضور اجتماعات المجلس طبقا للضوابط التالية :أن ينيب عنه غيره من االعضاء في  اإلدارة
 من عضو واحد في حضور ذات االجتماع . أكثر هينوب عن أن اإلدارةال يجوز لعضو مجلس   -أ
 بالكتابة . اإلنابة ثابتةتكون  أن  -ب
 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها .  -ت

در قرارات مجلس          اءاأل آراء أغلبيةب اإلدارةوتص رين  عض اوي اآلراء يرجح الممثلين في أوالحاض ه وعند تس
ة وت معه رئيس الجلس در قرارات بالتمرير أن اإلدارةلمجلس و ، الجانب الذي ص ها على  يص عن طريق عرض

ما  إذاكتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتصدر هذه القرارات  األعضاءمتفرقين ما لم يطلب احد  األعضاءجميع 
  اجتماع تال له . أولفي  اإلدارةالمجلس ، وتعرض هذه القرارات على مجلس  ألعضاءالمطلقة  األغلبية أقرتها

   : مداوالت المجلس): 27مادة (
ر يوقعها رئيس المجلس اإلدارة مجلستثبت مداوالت                   ته في محاض اء مجلس اإلدارة  وقرارا وأعض

  اإلدارة وأمين السرمجلس المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس وتدون هذه  الحاضرون وأمين السر
  الباب الرابع : جمعيات المساهمين

  حضور الجمعيات   ):28مادة (
ور الجمعية التمكتتب لكل    همه حق حض اهم  ليةحوأياً كان عدد أس اهمين ولكل مس ور الجمعيات العامة للمس حق حض

  حضور الجمعية العامة .وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في 
   : يةحوللتاالجمعية   ):29مادة (

اهمونيدعو ال           ة وأربعين يوماً من تاريخ قرار ) 45(لية خالل التحوجميع المكتتبين إلى عقد الجمعية  مس خمس
ف رأس المال  ور عدد من المكتتبين يمثل نص حة االجتماع حض ترط لص ركة ويش الوزارة بالترخيص بتحول الش

اعة من انتهاء المد اب يعقد االجتماع الثاني بعد س ة المحددة النعقاد االجتماع على األقل فإذا لم يتوافر هذا النص
من  وفي جميع ،  ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع االجتماع األول  لعقد دعوةالاألول على أن تتض

                    .يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه األحوال
  ية :اختصاصات الجمعية التحول ):30مادة ( 

  ) من نظام الشركات .63تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة بالمادة (                    
  :الجمعية العامة العادية اختصاصات   ):31مادة (

عدا األمور                    ما  ية ، التيفي عاد مة غير ال عا ية ال ها الجمع ية بجميع  تختص ب عاد مة ال عا ية ال تختص الجمع
نة خالل  ركة وتنعقد مرة على األقل في الس هر األمور المتعلقة بالش تة التالية األش ركة  النتهاءالس نة المالية للش الس

  يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك و
   : الجمعية العامة غير العاديةاختصاصات   ):32مادة (
ركة        ي تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الش اس تثناء األ األس المحظور عليها تعديلها نظاماً  مورباس

در قرارات في األمور الداخلة الً  ولها أن تص اص اص اعبالجمعية العامة العادية وذلك  اتفي اختص روط واألوض  الش
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ها  ول على ، ال تعد من قبالعامة العادية المقررة للجمعية نفس رة التي يجب الحص رة وغير المباش لحة المباش يل المص
و مجلس اإلدارة إذا  ية لعض خص ترخيص الجمعية العامة العادية فيها االعمال والعقود التي تتم لتلبية االحتياجات الش

لعقود ضمن تمت بنفس األوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه االعمال وا
الحية الترخيص الواردة في المادة ( ركة المعتاد ، وللجمعية العامة العادية الحق في تفويض ص اط الش ) الحادية 71نش

  والسبعين من نظام الشركات على أن يكون التفويض وفق الشروط التي تضعها الجهة المختصة .
   :دعوة الجمعيات   :)33مادة(

ة  العامةتنعقد الجمعيات            اهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعيأو الخاص  ةللمس
خمسة %) 5(عدد من المساهمين يمثل  لجنة المراجعة أو الحسابات أو جعإذا طلب ذلك مرا لالنعقاد العامة العادية

ابات دعوة الجمعية لالفي المائة من رأس المال على األقل  إذا لم يقم المجلس بدعوة  نعقادويجوز لمراجع الحس
ابات ) 30(الجمعية خالل  ر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في  ،ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحس وتنش

ً  )21بـ ( حيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقادص على  واحد وعشرون يوما
جلة األقل  اهمين بخطابات مس ل ، ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المس وترس

  وذلك خالل المدة المحددة للنشر . الجهة المختصةصورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 
   سجل حضور الجمعيات :  ):34مادة (

اهمون الذين يرغبون في ح                  جل المس ركة يس مائهم في مركز الش ة أس ور الجمعية العامة أو الخاص ض
  .قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعيةوبالموقع المختار النعقاد الجمعية  أو التسجيل االلكتروني الرئيسي 

   : الجمعية العامة العاديةاجتماع نصاب   ):35مادة (
اهموناجتماع الجمعية العامة انعقاد ال يكون                     ره مس حيحاً إال إذا حض ف يمثلون العادية ص  رأس المال نص

اب وعلى األقل ،  اعة من انتهاء المدة ثانالالجتماع يعقد ااالجتماع  الالزم لعقد هذاإذا لم يتوفر النص ي بعد س
نية عقد هذا المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكا

  الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه . االجتماعيعتبر في جميع األحوال واالجتماع 
   : الجمعية العامة غير العادية اجتماع نصاب:   ) 36مادة (

رأس المال  نصف يمثلون حيحاً إال إذا حضره مساهمون ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية ص                  
بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة  يثانال ، يعقد االجتماععلى األقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول 

النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع 
اهمين يمثل  يعتبرفي جميع األحوال ، و ره عدد من المس حيحاً إذا حض رأس المال على  ربعاالجتماع الثاني ص

ها  األقل  اع نفس اب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوض وإذا لم يتوفر النص
وص عليها في المادة ( حيًحا أيا كان عدمن هذا النظام ) 33المنص هم الممثلة فيه ويكون االجتماع الثالث ص د االس

  .بعد موافقة الجهة المختصة
   التصويت في الجمعيات :  ):37مادة (

هم يمثله في الجمعية الت                   وت عن كل س هم في  حوليةلكل مكتتب ص وت عن كل س اهم ص ولكل مس
  ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة .الجمعيات العامة 

  الجمعيات :  قرارات  ):38مادة (
در القرارات في الجمعية الت                 هم الممثلة فيها  ليةحوتص در قرارات الجمعية باألغلبية المطلقة لألس ، وتص

هم الممثلة في االجتماع  در قرارات الجمعية العامة غير العادية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألس ، كما تص
ه ه  متعلقاً بزيادة رأس المال  اً م الممثلة في االجتماع إال إذا كان قراربأغلبية ثلثي األس أو بإطالة مدة أو بتخفيض
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ركة أو بحل اءقبل  هاالش ي المدة المحددة في نظامها  انقض اس ركة مع باندماجهاأو األس حيحاً  أخرى فال ش يكون ص
  . إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

  في الجمعيات : مناقشة ال  ):39مادة (
ئلة                  وعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األس ة الموض اهم حق مناقش أنها إلى في لكل مس ش

الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر  جعالحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مرا جعأعضاء مجلس اإلدارة ومرا
ؤاله غير مقنع  الذي اهم أن الرد على س رر ، وإذا رأى المس ركة للض لحة الش حتكم إلى الجمعية اال يعرض مص

  وكان قراراها في هذا الشأن نافذاً .
  رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر :   ):40مادة (

اهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عن                 د غيابه أو من ينتدبه مجلس يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمس
ر  ائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ، ويحرر باجتماع الجمعية محض اإلدارة من بين أعض

رين أو الممثلين وعدد  اهمين الحاض من عدد المس الة أو الوكالة وعدد  يتض هم التي في حيازتهم باألص األس
وات المقررة لها والقرارات التي اتخذت و ة وافية األص وات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالص عدد األص

للمناقشات التي دارت في االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس 
   . الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات

  لجنة المراجعة:  الباب الخامس
  تشكيل اللجنة :  ):41مادة (

كل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من (           اء مجلس االدارة 3تش اء من غير أعض ) اعض
  .التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها 

  نصاب اجتماع اللجنة :  ):42مادة (
ترط ل                 وات يش در قراراتها بأغلبية أص ائها وتص ور أغلبية أعض حة اجتماع لجنة المراجعة حض ص

   .الحاضرين ، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
  اختصاصات اللجنة :  ):43مادة (

بيل ذلك حق ا                ركة ، ولها في س جالتها تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الش الطالع على س
اء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ، ويجوز لها أن تطلب من  اح أو بيان من أعض ووثائقها وطلب أي إيض
ركة  ت الش ركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرض مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للش

  .ألضرار أو خسائر جسيمة
  : تقارير اللجنة  ):44مادة (

ابات                  ركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحس على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للش
وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 

ركة وعما قامت به من أعمال أخ خاً في الش ها وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نس اص رى تدخل في نطاق اختص
ي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة  ركة الرئيس ً 21بـ (كافية من هذا التقرير في مركز الش على األقل  ) يوما
  لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية 

  ساباتالباب السادس : مراجع الح

  تعيين مراجع الحسابات :  ):45مادة (
ابات المرخص لهم بالعمل في                      ابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحس ركة مراجع حس يجب أن يكون للش
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نوياً ، اً في كل وقت  المملكة تعينه الجمعية العامة العادية س وتحدد مكافأته ومدة عمله ، ويجوز للجمعية أيض
    .تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع

  صالحيات مراجع الحسابات :  ):46مادة (     
ركة و           ابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الش اً لمراجع الحس جالتها وغير ذلك من الوثائق ، وله أيض س

ركة والتزاماتها  ول عليها ، ليتحقق من موجودات الش رورة الحص احات التي يرى ض طلب البيانات واإليض
ادف مراجع  وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه   وإذا ص

بت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أث
   .الحسابات ، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر

  : حسابات الشركة وتوزيع األرباح بعالباب السا
   : السنة المالية  :)47مادة (

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى 
  نفس السنةوتنتهي في نهاية ديسمبر من شركة مساهمة من أول شهر يناير من سنة تحول الشركة إلى 

  :الوثائق المالية  ):48مادة (
اطها  -1 ركة وتقريراً عن نش ركة أن يعد القوائم المالية للش نة مالية للش يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل س

ع  من هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح ويض ية ، ويّض نة المالية المنقض ومركزها المالي عن الس
ابات قبل الموعد المح رف مراجع الحس ة 45دد النعقاد الجمعية العامة بـ (المجلس هذه الوثائق تحت تص ) خمس

 وأربعين يوماً على األقل . 
) من 1يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ( -2

اهمين قبل الموعد المح رف المس ي تحت تص ركة الرئيس خ منها في مركز الش دد النعقاد هذه المادة ، وتودع نس
 على األقل . يوما) 21الجمعية العامة بـ (

ركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع  -3 ية للش بالقوائم المال اهمين  على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المس
ورة من هذه  ل ص اً أن يرس ي وعليه أيض ركة الرئيس ر في جريدة يومية توزع في مركز الش ابات ما لم تنش الحس

 .) خمسة عشر يوماً على األقل 15وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ (جهة المختصة لالوثائق إلى ا
  : األرباحتوزيع   ):49مادة (

  :على الوجه اآلتي رباح الشركة الصافية السنوية توزع أ  
افي %) من10يجنب ( -1 ركة نظامي الحتياطي االاألرباح لتكوين  ص لجمعية العامة العادية ا أن تقرر ويجوزللش

 . المدفوع رأس المالمن  %)30(وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 
ناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( -2 افي األرباح لتكوين احتياطي 5للجمعية العامة العادية ب %) من ص

  لغرض أو أغراض معينه . اتفاقي يخصص
ركة     أو يكفل للجمعية العامة العادية أن تقرر ت -3 لحة الش كوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مص

افي األرباح مبالغ  اهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من ص توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المس
 .إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات

 المدفوع .الشركة  من رأسمال) %5( ال تقل عننسبة لمساهمين ا علىالباقي بعد ذلك  يوزع من -4
ص بعد ما 76) من هذا النظام ، والمادة (23مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( -5 ركات يخص ) من نظام الش

من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع كحد أقصى %) 10تقدم نسبة (
 .عدد الجلسات التي يحضرها العضو 
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نصف سنوية وربع مرحلية يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح  -6
    سنوية.

   :  األرباح استحقاق   ):50مادة (
يستحق المساهم حصته في االرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق  

اهمين في نهاية اليوم المحدد  جالت المس جلين في س هم المس وتاريخ التوزيع وتكون أحقية االرباح لمالكي االس
  لالستحقاق 

  :  لألسهم الممتازة توزيع األرباح  ):51مادة (
نة مالية -1 بة  إذا لم توزع أرباح عن أي س نوات التالية إال بعد دفع النس فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن الس

 . من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة )114(المحددة وفقًا لحكم المادة 
ً لشركة في دفع النسبة المحددة وفقإذا فشلت ا -2 من األرباح مدة ثالث )  من نظام الشركات )114(لحكم المادة  ا

ً المنعقدة طبقفإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم  سنوات متتالية من نظام  ) 89(ألحكام المادة  ا
ركات ويت أو تعيين  الش اركة في التص ركة والمش ورهم اجتماعات الجمعية العامة للش ، أن تقرر إما حض

ة  بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة ، وذلك إلى أن تتمكن الشركـ
 . صحاب هذه األسهم عن السنوات السابقةألمن دفع كل أرباح األولوية المخصصة 

  
  : ): خسائر الشركة52مادة (

ي مسئول إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية وجب على أ -1
ابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ  ركة أو مراجع الحس في الش

خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة  )15( أعضاء المجلس فوراً بذلك ، وعلى مجلس اإلدارة خالل
ركة ) 45(غير العادية لالجتماع خالل  ائر لتقرر إما زيادة رأس مال الش ة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخس خمس

ف رأس  ائر إلى ما دون نص بة الخس ركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نس ه وفقاً ألحكام نظام الش أو تخفيض
 .نظام الالمال المدفوع ، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا 

ية بقوة  -2 ركة منقض ركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة (وتعد الش ) من هذه 1نظام الش
اع  وع ، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوض دار قرار في الموض المادة ، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إص

عين) 90(المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل  دور قرار الجمعية  تس يوماً من ص
 بالزيادة 
 

  : المنازعاتثامن الباب ال
  

                  دعوى المسئولية  ):53مادة (
أن  اء مجلس اإلدارة إذا كان من ش ركة على أعض ئولية المقررة للش اهم الحق في رفع دعوى المس لكل مس

در منهم إ الذيالخطأ  رر خاص به ص اهم رفع لحاق ض  إذا كان حق الالدعوى المذكورة إوال يجوز للمس
ً قائم يزال الالشركة في رفعها    . ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى ا

  يجوز تحميل النفقات التي تكلفها المساهم إلقامة دعوى على الشركة أيا كانت نتيجتها بالشروط اآلتية :
 إذا أقام الدعوى بحسن نية . -1
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ً 30ركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خالل (إلى الش مإذا تقد -2  ) ثالثين يوما
ركة إقامة هذه الدعوى بناءاً على حكم المادة ( -3 لحة الش بعين من نظام 79إذا كان من مص عة والس ) التاس

 الشركات .
 أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح  -4
  

  : حل الشركة وتصفيتها  تاسعاب الالب
   :  الشركة انقضاء): 54مادة (

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر                 
فية على تعيين  تمل قرار التص فية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يش قرار التص

قيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه وال
ائي وتنتهي  نوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قض فية االختيارية خمس س تتجاوز مدة التص
بة الى  ركة ويعدون بالنس ركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على ادارة الش لطة مجلس ادارة الش س

حكم المصفين الى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر الغير في 
   .دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي

  : أحكام ختامية عاشرالباب ال
    ): 55مادة (

  .في هذا النظام  نص به كل ما لم يرد ولوائحه في يطبق نظام الشركات                
  ) : 56مادة (

 نظام الشركات ولوائحه .يودع هذا النظام وينشر طبقا ألحكام                     


