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دمات الطبيةلشركة  األساسالنظام  ة ل  نبع ال

مة (   )مدرجةشركة مسا

 :األول  الباب

س   الشركة تأس

 التحول  :األو املادة

ي رقم (م/ ات الصـــادر باملرســـوم املل ام نظام الشـــر  ألح
َ
خ 3تحول طبقا ذا النظام 28/01/1437) وتار  ل

َ
ـــ ولوائحه وطبقا ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ

ــات  ــــدمــ ــــة ل ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــة نبع ال ــــركــ ــ ــ ــ ــ ــاري بمــــدينــــة ا برقم (تحول شــ ــل التجــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــة واملقيــــدة بــــال خ  2051065568الطبيــ ) وتــــار

 ملا ي06/05/1440
َ
مة مقفله وفقا   ــ من شركة ذات مسئولية محدودة إ شركة مسا

 : الشركة سمإ : الثانية املادة

دمات الطبية ة ل مة  (  شركة نبع ال   )مدرجةشركة مسا

 :الشركة أغراض : الثالثة املادة

يفتقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالي  للتص
َ
شطة االقتصادية ة وفقا   : (ISIC4) الوط لأل

سان والعمل االجتما - 1 ة اإل شطة   أ

نية والعلمية والتقنية - 2 شطة امل  األ

يد - 3 ش  ال

ن - 4  النقل والتخز

 التعليم - 5

ة - 6 شطة العقار  األ

ة وخدمات الدعم - 7 دمات اإلدار شطة ا  أ

لية - 8  الصناعة التحو

اجر - 9  التعدين واستغالل ا

راجة وصيد األسماك -10  الزراعة وا
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 اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتما اإللزامي -11

سلية -12 فيه وال  الفنون وال

اضعة للوالية القضائية الوطنية -13 يئات غ ا شطة املنظمات وال  أ

شطة خدمات اإلقامة والطعام -14  أ

شطة املالية  -15 ناأل شطة التأم  وأ

 املعلومات واالتصاالت -16

ة -17 ات والدرجات النار ر ملة والتجزئة، اصالح املركبات ذات ا  تجارة ا

ا -18 دارة النفايات ومعا شطة الصرف الص و  إمدادات املياه وأ

واء -19 اء والغاز والبخار وتكييف ال ر  إمدادات الك

دمات األخرى  -20 شطة ا   أ

ا وفق شط تصة إن وجدت وتمارس الشركة أ ات ا اخيص الالزمة من ا صول ع ال عد ا   .األنظمة املتبعة و

عة املادة ات  والتملك املشاركة :الرا  الشر

ا  ات بمفرد ــــر ـــاء شــ ــ شـ ـــركة إ مة (يجوز للشـــ ــــا ـــؤولية محدودة أو مســ ـــرط أال يقل رأس املال عن مقفلة)ذات مســـ مليون  5   شـــ

ال ا حق كما ، ر ا ول ات أخرى قائمة أو تندمج مع صص  شر م وا ا أن تمتلك األس س  يجوز ل اك مع الغ  تأس االش

يفاء ما تتطلبه عد اســ دودة وذلك  مة أو ذات املســئولية ا ات املســا ذا الشــأن . كما  الشــر األنظمة والتعليمات املتبعة  

م أو  ذه األس صص عيجوز للشركة أن تتصرف   ا. ا شمل ذلك الوساطة  تداول   أال 

امسة املادة س املركز : ا  للشركة الرئ

س يقع مركز الشـــركة  ،  مدينة الرئ ا فروعا ـــ ل  و يجوز  أن ي
ً
ية الســـعودية ا ا اتب أو توكيالت داخل اململكة العر و م

ا ا أو خارج   بقرار من مجلس اإلدارة. او شط

 الشركة مدة : السادسة املادة

ــركة (  ســــعون  ) 99مدة الشــ خ ميالديةســــنة  ســــعة و مة ،  ، تبدأ من تار ل التجاري كشــــركة مســــا ــــ جوز التأشــــ بال  دائما و

سنةذه املإطالة  ا  اء أجل معية العامة غ العادية قبل ان   واحدة ع األقل. دة الشركة بقرار تصدره ا

ي الباب  : الثا

م املال سرأ  واألس

عة املادة  املال رأس : السا



 اسم الشركة
  نبع الصحة للخدمات الطبيةشركة 

 (شركة مساهمة مدرجة)
  

  االساسي النظام
  التجارة وزارة

  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
2051065568  

  التاريخ
  م29/09/2022

  روى الشايعأ

 رقم
  الصفحة

  16من  3الصفحة 

 م30/08/2021خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة        

 

ال ســــعودي فقط  ) 70,000,000رأســــمال الشــــركة ( حدد ــبعون ر ــم ا ( ســ ــعودي ال غ مقســ ال ســ م 7,000,000مليون ر )ســــ

ة القيمة االســــمية  ســــبعة مليون  ســــاو م م ا (، قيمة  ســــ ــعودي وجميع 10ل م ال ســ ـــرة ر ـــعودي عشـ ال سـ م الشــــركة أ) ر ـــ سـ

  .نقدية وعادية

م  االكتتاب : الثامنة املادة  األس

ب ـــون  اكت ــ ــ ـــ ــ ــســ ــ ــ ـــ م امل  املؤســـــ ـــ ــ ــ ــ ــ م7,000,000(البالغة  املال رأس أســـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــبعة مليون  ) ســـ ــ ــ ــ ـــ م مدفوعة ســ ـــ ــ ــ ــ ــ امل ســـ ا  بال وقيم

ال70,000,000( ــعودي فقط  ) ر ــ ــ ـــبعون سـ ــ ــــعودي ال غ ســ ــ ال سـ  رأس من املدفوعة النقدية املبالغ افة تم إيداع وقد مليون ر

س تحت الشركة البنوك املرخصة باململكة باسمأحد  لدي املال  .التأس

م بيع :التاسعة املادة  القيمة مستوفاة الغ األس

م م يل م قيمة بدفع املســــا ذا لذلك، املعينة املواعيد  الســــ  اإلدارة لس جاز االســــتحقاق، ميعاد  الوفاء عن تخلف و

ق عن إعالمه عد ي او إبالغه طر و يد اإللك ل بخطاب ال ـــ ـ م بيع م ـــ ـــوق  أو العل املزاد  السـ  بحســــب املالية األوراق سـ

ا ال للضوابط وفقا األحوال ة تحدد تصة ا  .ا

ستو ا املستحقة املبالغ البيع حصيلة من الشركة و م صاحب إ البا وترد ل ذا الس  ذه للوفاء البيع حصيلة تكف لم و

م أموال جميع من البا ستو أن للشركة جاز املبالغ،  .املسا

م يجوز  ذلك ومع ــا ــتحقة القيمة دفع البيع يوم إ الدفع عن املتخلف للمســ ـــا عليه املســ ا فامضـ ـــروفات إل ا ال املصـ  أنفق

 .الشأن ذا  الشركة

م الشــركة وتل ام وفقا اعاملب الســ عطي املادة، ذه ألح ي  و م رقم يحمل داجدي ماســ املشــ ، الســ ل  وتؤشــر املل  ــ

م ديد املالك سمإ بيان مع البيع بوقوع األس   .ا

م إصدار :العاشرة املادة  األس

ون  م ت ـــ ــميةإ األســـ ــ ـــدر أن يجوز  وال ســ ا من بأقل تصـــ ــمية، قيم ــ نما االســ ـــدر أن يجوز  و  ذه و القيمة، ذه من بأع تصـــ

الة ة ا ن حقوق  ضـــمن مســـتقل بند  القيمة فرق  يضـــاف األخ م ا يجوز  وال .املســـا ع اح توز ن ع أر م م .املســـا  والســـ

ة  للتجزئة قابل غ ــركة، مواج م ملك فاذا الشـــ ـــ اصأ الســ ـــ م وجب متعددون  ــ م يختاروا نأ عل م لينوب أحد   ع

قوق  استعمال ون  ، به املتعلقة ا اص ؤالء و ن األ امات عن بالتضامن مسؤول م ملكية من الناشئة االل   . الس

ادية املادة م تداول   :عشر ا  األس

م تداول  يجوز  ال ـــ ب ال األســـ ن ا يكت م ـــا ــ ـــر عد إال املسـ ن عن املالية القوائم شـــ ت ـــ ن ســـ ما ل تقل ال ماليت  اث عن م

ــر ر عشــ خ من ا شــــ ؤشــــر .الشــــركة تحول  تار وك ع و م ذه صــــ ا ع يدل بما األســــ خ نوع  ال واملدة الشــــركة تحول  وتار

ا يمنع ا ف   .تداول
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ظر مدة خالل يجوز  ذلك ومع م ملكية نقل ا ام وفقا األس قوق  بيع ألح ن أحد من ا م  ورثة من أو آخر مؤسس إ املسا

ن أحد م م أموال ع التنفيذ حالة  أو الغ إ وفاته حالة  املسا ون  أن ع املفلس، أو املعسر املسا ة ت  امتالك أولو

م تلك ن األس م ن للمسا  .اآلخر

سري  ام و ب ما ع املادة ذه أح ن به يكت م ادة حالة  املسا ظر مدة انقضاء قبل املال رأس ز   .ا

ن ل  :عشر الثانية املادة م  املسا

عده ن الذي  م ل املسـا ـ م الشـركة بالقيد   ن  أو تتعاقد ع إعداده الشـركة، الذي تتداول أسـ م يتضـمن أسـماء املسـا

ا، م والقدر املدفوع م م وأرقام األســـ م وم م وأماكن إقام ســـيا عتد بنقل ملكية  وج م. وال  ذا القيد ع الســـ ؤشـــر   و

ة الشركة أو الغ م االس  مواج ور.  الس ل املذ خ القيد  ال   إال من تار

ادة  :الثالثة عشر ةاملاد  املال رأس ز

معية - 1 ادة تقرر  أن العادية غ العامة ل ون  أن شــرط ،ةالشــرك مال رأس ز   دفع قد املال رأس ي
ً

ط وال . امال  شــ

ون  أن زء ان إذا بأكمله دفع قد املال رأس ي م إ عود املال رأس من املدفوع غ ا ـــ ــــدرت أســ ل مقابل صـ  تحو

وك أو دين أدوات لية ص م إ تمو ته ولم أس ا املقررة املدة عد ت ل م إ لتحو  .أس

معية - 2 ـــــــص أن األحوال جميع  العادية غ العامة ل ــ م تخصـ ـــ ــ ــ ــ ــــدرة األسـ ــ ــ ادة عند املصــ ا جزءا أو املال رأس ز  م

ن ات الشـــركة  للعامل ــر عة والشـ ا، أو التا ن يجوز  وال .ذلك من أي أو عضـــ م ة حق ممارســـة للمســـا  عند األولو

م الشركة إصدار صصة لألس ن ا  .للعامل

م - 3 ـــا ــ م املالك للمســـ ـــــ ـــدور  وقت للســـ ــ معية قرار صـــ ادة ع باملوافقة العادية غ العامة ا ة املال رأس ز   األولو

م االكتتاب ـــ ــ ديدة باألســ ـــدر ال ا ــ ــــص مقابل تصــ بلغ نقدية، حصـــ م ؤالء و ـــر بأولو ــ شــ دة  بال  أو يومية جر

م يد سطةابو  بإبالغ ل ال ادة قرار عن امل خ ومدته االكتتاب وشروط املال رأس ز ائه بدايته وتار  .وان

معيـة يحق - 4 ة بحق العمـل وقف العـادية غ العـامة ل ن األولو م ــا ــ ـــ ــ ــ ــ ادة االكتتـاب  للمسـ  مقـابل املال رأس بز

ة إعطاء أو نقدية حصص ن لغ األولو م االت  املسا ا ال ا ة الشركة مناسبة ترا  .ملص

م يحق - 5 ة حق بيع للمسا معية قرار صدور  وقت من املدة خالل عنه التنازل  أو األولو ادة ع باملوافقة العامة ا  ز

م  لالكتتاب يوم آخر إ املال رأس ـــ ــ ــ ديدة األســ قوق، ذه املرتبطة ا ــوابط وفقا ا ــ ــ ــ ا ال للضـ ــع ــ ــ ــ ة تضـ  ا

تصة  .ا

م توزع أعاله، )4( الفقرة  ورد ما مراعاة مع  - 6 ـــ ــ ــ ــ ــ ديدة األســ ة ع ا
َ
ة حقوق  َحَمل  االكتتاب، طلبوا الذين األولو

ـــبة ــ سـ ونه ما ب ة حقوق  من يمل ة حقوق  إجما من أولو ادة من الناتجة األولو ــــرط املال، رأس ز  ما يتجاوز  أال شــ

ـــلون  ــ م من طلبوه ما عليه يحصـ ـــ ديدة، األســـ وزع ا م من البا و ـــ ديدة األســـ ة حقوق  حملة ع ا  الذين األولو
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م، من أك طلبوا سبة نصي ونه ما ب ة حقوق  من يمل ة حقوق  إجما من أولو ادة من الناتجة األولو  املال، رأس ز

ــــرط ـــلون  ما يتجاوز  أال شــ ــ م من طلبوه ما عليه يحصـ ـــ ديدة، األســـ طرح ا م من تبقى ما و ـــ ، ع األســـ  لم ما الغ

معية تقرر   .ذلك غ ع املالية السوق  نظام ينص أو العادية غ العامة ا

عة املادة  املال رأس تخفيض  :عشر الرا

معية ــــركة حاجة ع زاد إذا املال رأس تخفيض تقرر  أن العادية غ العامة ل ت إذا أو الشــ ــائر من ــ جوز  .بخســ الة  و  ا

ة ا األخ د دون  ما إ املال رأس تخفيض وحد ــــوص ا ــ عة( املادة  عليه املنصـــ ن الرا ـــ ــ ــ مســ ات نظام من) وا ـــر ـــ  وال .الشـــ

ـــدر ر تالوة عد إال التخفيض قرار يصـــ ــابات مراجع عده خاص تقر ــ ســ ــباب عن ا ــ امات وعن له املوجبة األســ  ع ال االل

امات ذه  التخفيض أثر وعن الشركة  .االل

ذا يجة املال رأس تخفيض ان و ادته ن ــركة، حاجة ع ز ن دعوة وجبت الشــ م إبداء إ الدائن اضــــا ن خالل عليه اع ــت  ســ

خ من يوما دة  التخفيض قرار شر تار ا ال املنطقة  توزع يومية جر س الشركة مركز ف ض فإن .الرئ ن أحد اع  الدائن

نداته الشركة إ وقدم ور، امليعاد  مس   ان إذا دينه إليه تؤدي أن الشركة ع وجب املذ
ً

 يااف ناضما له تقدم أن أو حاال

  ان إذا به للوفاء
ً

  . آجال

ا  م امسة عشر: شراء الشركة ألس   املادة ا

ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ا أو تر م ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي أســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ ـــــركة أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوز للشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــون  يجــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، وال ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ تصــ ــة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ا ا ــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تضـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــوابط ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  للضـ
ً
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفقــ

ا  م ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن اســ ـــر ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــركة أن تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوز للشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا يجــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن. كمـ م ــا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات املســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ جمعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوات  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــركة أصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا الشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ ــ  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م ال ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لألســ

ــوق  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ قــ ـــتعمال ا ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاح واسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبض األر ــ ــ ـــ ــ ــ ن قــ ـــر ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدائن املـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــون للــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــة، و ــ ــ ــ ــ ـــ تصــ ــة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ا ا ــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ تضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوابط ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ  للضــ
ً
ـــا ــ ـــ ــ ــ ــ وفقـــ

ــالم  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ م، مــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلة بالســــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــور املتصـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ن حضــ ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ـــدائن املـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوز للــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن ال يجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك. ولكــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ غ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن ع ـــر ــ ـــ ــ ــ ــ ــد الـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ عقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يتفــ

ا ت ف ن أو التصو م معية العامة للمسا   .اجتماعات ا

 :الثالث الباب

 اإلدارة جلسم

 الشركة إدارة: عشر السادسة املادة

م خمسـة) 5من ( مؤلف إدارة مجلس الشـركة إدارة يتو تخ معية أعضـاء، ت ن العادية العامة ا م د ال ملدة للمسـا  عن تز

ـــنوات ميالدية ثالث ــ ــ ــ ــ م، ســـ معية ال عين عقاد ا خ ا معية  من تار عقاد ا ـــركة خالل ا ــ ــ ــ ــ ن أول مجلس إدارة للشـــ ع ع أن 

لية  .التحو

عة املادة اءإ :عشر السا ة ن لس عضو  ا
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ت ة ت لس عضو اء ا اء أو مدته بان ا العضو صالحية بان   ل
ً
ة عليمات أو نظام ألي وفقا  يجوز  ذلك ومع اململكة،  سار

معية ــاء جميع عزل  وقت ل  العادية العامة ل ــ ــ م أو االدارة مجلس أعضـ ـــ ــ ـــو بحق إخالل دون  وذلك عضــ ــ  املعزول العضــ

ض باملطالبة الشـــركة تجاه ب العزل  وقع اذا بالتعو ل  أن االدارة مجلس ولعضـــو مناســـب غ وقت  أو مقبول  غ لســـ  ع

ون  أن شرط   ان واال مناسب وقت  ذلك ي
ً

تب عما الشركة قبل مسؤوال ال ع ي  .أضرار من االع

لس  الشاغر املركز :الثامنة عشر املادة  ا

ن أن للمجلس ان االدارة مجلس أعضــاء أحد مركز شــغر إذا   ع
ً
  عضــوا

ً
ب بحســب الشــاغر املركز  مؤقتا ت صــول   ال  ا

ـــوات ع معية  األصــ لس انتخبت ال ا ون  نأ ع ،ا م تتوافر ممن ي ة ف جب والكفاية ا  الوزارة بذلك تبلغ أن و

خ عمل من أيام خمســـة خالل ن تار ن عرض وأن التعي معية ع التعي ا اجتماع أول   العادية العامة ا كمل ل  العضـــو و

ديد ـــلفه ا ـــ ــ ذا .مدة سـ ـــروط تتوافر لم و ـــ ــ عقاد الالزمة الشـ ب االدارة مجلس ال ـــ ــ ــ ــائه عدد نقص ســ ــ ــ ــ د عن أعضـ ى ا  االد

ات نظام  املنصوص عليه معية دعوة عضاءاأل  بقية ع وجب النظام ذا أو الشر عقاد العادية العامة ا ن  خالل لال ست

 
ً
 .عضاءاأل  من الالزم العدد النتخاب يوما

لس صالحياتالتاسعة عشر:  املادة  ا

معية املقررة االختصاصات مراعاة مع ون  العامة، ل الشركة  إدارة  السلطات والصالحيات أوسع اإلدارة لس ي

ا داخل وخارج اململكة ف أمور ا وتصر ا وأموال يل املثال ال  بما يحقق واإلشراف ع أعمال لس اإلدارة ع س ا، و أغراض

صر الصالحيات التالية:   ا

ا أو بيع محل الشركة التجاري أو حق  - 1 يع أصول الشركة أو ر ن و ن وفك الر الشراء وقبوله ودفع الثمن والر

سليم الثمن. نه واالفراغ وقبض الثمن و  ر

ا  - 2 ة ال ال يتجاوز آجال ا والقروض التجار ما بلغت مد ومي م ل ا حق عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمو

  اية مدة الشركة.

ا. - 3 م طبقا" ملا يحقق مص اما   حق ابراء ذمة مدي الشركة من ال

ا. - 4 ن ف اصة بالعامل ة والفنية للشركة والسياسات واللوائح ا   املوافقة ع اللوائح الداخلية واملالية واإلدار

ن إلدارة الشركة وتحديد  - 5 ن التنفيذي ن املسئول معي م وعزل اختصاصا افآ م وم  م.وصالحيا

ا،  - 6 ق  إغالق ا وله ا اتب وتوكيالت للشركة داخل اململكة وخارج عة وفروع وم ات تا املوافقة ع إقامة شر

اك ا  واالش عديال ا و س ا والتوقيع ع عقود تأس ات داخل اململكة وخارج س الشر مة مع الغ  تأس واملسا

ا وترشيح من يمثل الشركة  مجالس إدارا .ومالحق ض الغ تلفة وحق تفو ا ا ا  ا و

ة. - 7 ا الرأسمالية السنو اني اتيجية وم شغيلية واإلس ا ال  إقرار خطة عمل الشركة واملوافقة ع خطط
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اصة. - 8 ومية وا ات ا ا مع الغ وا  تمثيل الشركة  عالق

يالت و  - 9 س ا، طلب ال ب واإليداع ف سابات البنكية، ال غالق ا ا وفتح االعتمادات فتح و افة أنواع القروض ب

 والتوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك.

 أو أك من أعضائه أو من الغ  مباشرة عمل أو أعمال 
ً
 واحدا

ً
  حدود اختصاصه أن يفوض عضوا

ً
ون للمجلس أيضا و

 .معينة

افأة :العشرون املادة لس أعضاء م  ا

ون  افأة تت ـــركة  اإلدارة مجلس م  للوائح الشــ
َ
ات نظام عليه نص ما حدود ووفقا ـــر ـــو  ولوائحه الشــ ــافة إ بدل حضــ ــ ر   باإلضـ

ـــه النفقات الفعلية ال    3000 ــ ـــر بنفسـ ــــو حضـــ ل عضــ ـــركة ل ـــه كما تدفع الشـــ ا بنفســـ ـــر ـــة يحضـــ ــ ل جلسـ ـــو عن  ل عضـــ ال ل ر

ثقة منه بما  ذلك  ان املن لس أو ال ــور اجتماعات ا ــ ــ ــ ا من أجل حضـ ــفر واإلقامة واإليواء عن ليلة تحمل ــ ــ ــ ــروفات السـ ــ ــ ــ مصـ

ن ــاء غ املقيم ـــة لألعضــ ل جلسـ ـــو غ املقيم مقابل النفقات  ،واحدة ل لس اإلدارة إقرار صــــرف مبلغ مقطوع للعضـ جوز  و

ــه،  ــره بنفسـ ل اجتماع حضـ ه عن  يواء وغ قامة و ا من مصـــروفات ســـفر و جبال تحمل ــتمل أن و ر شـ  اإلدارة مجلس تقر

معية إ ل شــامل بيان ع العادية العامة ا افآت من املالية الســنة خالل اإلدارة مجلس أعضــاء عليه حصــل ما ل دل م  و

ـــروفات ـــتمل وأن املزايا، من ذلك وغ مصـــ ــه ما بيان ع كذلك شـــ ــ ــاء قبضــ ــ لس أعضــ م ا ــف ــ ن بوصــ ن أو عامل  ما أو ادار

ة أو فنية أعمال نظ قبضـــــوه ــارات أو إدار شـــ ـــ ــتمل نأو  اســ  أ شـــ
ً
ـــا ــات عدد بيان ع يضــ لس جلســـ ــات وعدد ا لســـ  ال ا

ا خ من عضو ل حضر معية اجتماع آخر تار   .العامة ل

ادية والعشرون املادة س صالحيات :ا ن املنتدب والعضو والنائب الرئ  السر وأم

 
َ
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ســ م رئ ــائه أو من غ ــ ــ ــ ــ ــ ن أعضــ ن من ب ع جوز للمجلس أن  س، و  للرئ

ً
 ونائبا

ً
ــا ــ ــ ــ ـــ ســـ ـــائه رئ ــ ــ ــ ــ ن أعضـــ ن مجلس اإلدارة من ب ع

س مجلس االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.  ن منصب رئ مع ب ، وال يجوز ا
ً
  تنفيذيا

  

ان فض املنازعات و    اكم و  ـــركة أمام ا لس بتمثيل الشــ س ا ختص رئ يئات و ــائية و ــ ـــبة القضـ يئات القضـــــائية أو شــ ال

ا  انت طبيع ما  ـــرعية م ــ ــ االت الشــ ـــــدار الو ــ ن و إصــ ام ن الوكالء أو ا عي ق   ا ، وله ا ا ودرجا التحكيم باختالف أنوعا

قامة الدعاوى و املرافعة و املدافعة و ســماع الدعاوى وا ق  املطالبة و صــر ا يل املثال ال ا ا و اإلقرار وله ع ســ لرد عل

ا و اإلجابة  نات والطعن ف ود والب ـــ ــ ــ ــ ــ ــار الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ن ورده واالمتناع عنه و إحضــ ـــ و التنازل و اإلبراء و طلب اليم ــ ــ ــ ــ ار و الصـــ و اإلن

ز  طوط واألختام والتواقيع و طلب املنع من الســـفر ورفعه ومراجعة دوائر ا ار ا ر و إن و رح والتعديل و الطعن بال وا

م والتنف ن ورد كم اء وا ر ا ـــار ــ ن و الطعن بتقـ كم اء وا ن ا عي ــــب التحكيم  ـــــذ و طلــ ز والتنفيـ ـــب ا ــذ و طلـــ ــ يــ

ناف و التماس إعادة النظر  ام وطلب االسـت اض ع األح ا و االع ام ونف ام و قبول األح نفيذ األح م واملطالبة ب بدال واسـ
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ام و طلب رد ا وك االح ش ع صـــ م ام وطلب اإلدخال و ال وك األح العتبار و طلب الشـــفعة و اســـتالم املبالغ و اســـتالم صـــ

ــات  جميع الدعاوى داخل و خارج اململكة وله حق توكيـل  ـــ ــ ــ ــ ــ لسـ ـــور ا ــ ـــ ــ ــ اء ما يلزم حضــ والتداخل وطلب إحالة الدعوى و إ

 .   الغ

ـــال  ــ ــ ــ ـــ ن أو منفردين بــالصــ س التنفيــذي مجتمع لس ونــائبــه والرئ س ا حيــات التــاليــة داخــل وخــارج اململكــة:    كمــا يختص رئ

ا  ك ف شـ ات ال  س الشـر م حق التوقيع ع عقود تأسـ ا مع الغ والتوقيع نيابة عن الشـركة ول تمثيل الشـركة  عالقا

ــمية، واملثول اما ــ ات الرســ وك واالقرارات من أي نوع أمام كتاب العدل أو أمام ا ـــ ــ ا من العقود والصـ ـــركة وغ م دوائر الشـــ

اء   ا وقرارات الشــر عديال س و التوقيع ع عقود التأســ ات اخرى  ك  شــر كتابة العدل بما يخص ادخال الشــركة كشــر

ومية  يئات ا ات وال ـــركة لدى ا ــ ــ ــ ــ ق بالتوقيع نيابة عن الشــ ــركة، وله ا ــ ـــ ــ ــ ا الشــ م  ـــــا ــ ــ ــ ســ ات ال  ـــر ــ ــ ـــ ــ ـــركة أو  الشـ ــ ــ ــ ــ الشــ

م حق ت اصة وجميع الوزارات ول صر فتح وا يل املثال ال ا افة الصالحيات  ع س م  وكيل الغ بذلك  ،ولدى البنوك ول

يالت وطلبات االعتمادات  ســــ ــعارات البنكية وطلبات القروض وعقود ال افة االشــ ا والتوقيع ع  ا وادار شــــغيل ســــابات و ا

سابات والت ا وطلبات فتح ا ا وايداع ات و ن للشركة لدى البنوك  والضمانات واصدار الشي ض املندو وقيع ع تفاو

م  م حق بيع وشــراء االســ ة ول ثمار افظ االســ امل الصــالحية  فتح ا م  ند يخص املعاملة مع اي من البنوك ول او اي مســ

ة  ثمار ـــ ــ ــ ــ ــ افظ االســـ م حق التوقيع ع اتفاقيات فتح ا ـــراء والتعديل ول ـــ ــ ــ ــ او اي معاملة  و حق التوقيع ع اوامر البيع والشــ

م حق التوقيع  لية وفكه ، ول ن اصـــول الشـــركة لصـــا البنوك او املؤســـســــات التمو ن وفكه او ر م حق الر تختص بذلك ول

ــامــل  م  ـــة ول ــ ــ ــ ـــ ــ ــاصـ وميــة وا ليــة ا يئــات التمو ــا  من البنوك او من ال ــافــة انواع اض ب يالت واالق ـــــ ــ ــ ــ ســـ ع اتفــاقيــات ال

م حق بيع ا ومالحق عقود  الصـــــالحية  ذلك ول ـــ ســ ـــ ات االخرى بالتوقيع ع عقود تأســ ــر ـــركة  الشـــ ـــص اململوكة للشــ صــ ا

ئجار  ـــ ة  واالســـ ية او اعتبار ـــول عي ــ ـــركة من اصـ ــ ـــول الشـ ــ م بيع  اصـ حق ل م حق قبض الثمن و اء ول ــر ــ س وقرارات الشــ ـــ ــ التأسـ

م ا ــل مــا يخص ذلــك، ول ـــركــة ب ــ ــ ــ ــ ــــراء واإلفراغ وقبولـــه والتــأج وحق قبض الثمن والتوقيع نيــابــة عن الشـــ ــ ــ ــ ــ ق  البيع والشــ

ل أو  م حق توكيل الغ   ـــــركة ، ول ــ  عن الشـ
َ
ـــليم نيابة ــ ــ سـ ــتالم وال ــ ــ ق  االســ م ا اتب العدل، ول ن أمام  ن و فك الر والر

  عض مما ورد أعاله. 

  

ــيق مواعيد اجتما ــ ــ ـــ ــ ســـ ختص بت م و ـــائه أو من غ ــ ــ ــ ــ ن أعضـــ ــر يختاره من ب ــ ــ ــ ــ ــ ن ســ ن مجلس االدارة أم ع انه و لس و عات ا

ــبما يقرر  ــ ــ ــ ــ افأته حسـ ا وتحدد م اء توقيع ـــــر و ــ ــ ا  محاضــ ا وقرارا يل مداوال ـــ ــ ــ ــ ــ ــور االجتماعات و ــ ــ ــ وجدول األعمال وحضـــ

  مجلس اإلدارة. 
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ة  ن الســر عضــو مجلس االدارة ع مدة عضــو س التنفيذي عضــو مجلس اإلدارة وأم لس ونائبه والرئ س ا د مدة رئ وال تز

م ض  ل م م دون إخالل بحق من عزل  التعو  م
ً
م أو أيا عزل م وللمجلس  أي وقت أن  جوز إعادة انتخا لس، و  ا

ب غ مشروع أو  وقت غ مناسب.    إذا وقع العزل لس

  

لس اجتماعات :والعشرون الثانية املادة  ا

ن  مجلس يجتمع ـــدعوةاإلدارة مرت ــه، من بـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ســ ون  رئ ـــدعوة وت ــه،  الـ جــــبخطيــ س ع و لس رئ ـــدعو أن ا لس يـ  إ ا

 .األعضاء من اثنان ذلك إليه طلب م االجتماع

لس اجتماع نصاب :والعشرون الثالثة املادة  ا

ون  ال لس اجتماع ي   ا
ً
يحا ن عدد يقل أال شــرط ،لاألق ع األعضــاء نصــف حضــره إذا إال ــ اضــر  أعضــاء ثالثة عن ا

جوز  ب أن اإلدارة مجلس لعضو و ه عنه ين لس اجتماعات حضور   األعضاء من غ   ا
ً
  :.اآلتية للضوابط طبقا

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أك من عضو واحد  حضور ذات االجتماع. - 1

شأن اجتماع محدد. - 2 ون اإلنابة ثابته بالكتابة و  أن ت

ت ع القرارات ال يحظر للنائب يجوز ال  - 3 شالتصو ت  ب التصو  ا.أالنظام ع املن

لس قرارات وتصدر ن االعضاء آراء باألغلبية املطلقة من ا اضر ن أو ا انب ير اآلراء ساوي  وعند (فيه املمثل  ا

س معه صوت الذي لس). رئ  ا

عة املادة لس مداوالت :والعشرون الرا  ا

ت ـــر  وقراراته اإلدارة مجلس مداوالت تث ــ ا محاضــــ س يوقع لس رئ ــاء ا ــ ــ ـــــرون اإلدارة مجلس وأعضـــ ــ اضــ ن ا ـــر وأم ــ ــ  الســ

اضر ذه وتدون  س يوقعه خاص ل  ا ن اإلدارة مجلس رئ   .السر وأم

ع الباب   :الرا

ن معياتج م  املسا

امسة املادة معيات حضور  :والعشرون ا  ا

ل ب ل مه عدد ان أيا مكت معية حضـــور  حق أســـ لية ا ل ،التحو م ول معيات حضـــور  حق مســـا ن، العامة ا م  للمســـا

ل أن ذلك  وله   عنه يو
ً
معية حضور   الشركة عام أو اإلدارة مجلس أعضاء غ من آخر صا   العامة ا
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معية :والعشرون السادسة املادة لية ا   التحو

ن جميع املؤســســون  يدعو ب لية جمعية عقد إ املكت ن خمســة خالل تحو ع خ من مايو  وأر خيص بتحول  تار قرار الوزارة بال

ط الشــركة شــ ة و ــ ن من عدد حضــور  االجتماع ل م  النصــاب ذا يتوافر لم فإذا .األقل ع املال رأس نصــف يمثل املســا

يعقد االجتماع  اء من ساعة عد الثا ددة املدة ان عقاد ا  .ذلك األول  االجتماع دعوة تتضمن أن ع األول  االجتماع ال
ون  األحوال، جميع و ي االجتماع ي ن عدد ان أيا حاي الثا م ن املسا  .فيه املمثل

عة املادة معية اختصاصات :والعشرون السا لية ا  التحو

معية تختص لية ا ات. نظام من )والستون  الثالثة(ة باملاد الواردة باألمور  التحو   الشر

معية اختصاصات :والعشرون الثامنة املادة  العادية العامة ا

معيـــة ـــا تختص ال األمور  عـــدا فيمـــا معيـــة تختص العـــاديـــة، غ العـــامـــة ا  املتعلقـــة األمور  بجميع العـــاديـــة العـــامـــة ا

ر خالل الســـنة  األقل ع مرة وتنعقد بالشـــركة، اء التالية الســـتة األشـــ جوز  للشـــركة، املالية الســـنة الن  جمعيات دعوة و

اجة دعت لما أخرى  عادية عامة   .ذلك إ ا

معية ختصاصاتإ التاسعة والعشرون: املادة   العادية غ العامة ا

معية تختص ــــركة نظام بتعديل العادية غ العامة ا ــ ـــاس الشــ ــ ــ ناء األسـ ـــت ـــ ظور  االمور  باســ ا ا ا عل   عديل
ً
ا.نظاما  أن ول

ـــدر   الداخلة األمور   قرارات تصـــ
ً

ـــال ــــات  أصـــ ــاصــ ــ معية اختصــ ـــروط وذلك العادية العامة ا ـــاع بالشـــ ا واألوضـــ ـــ  املقررة نفســـ

معية  .العادية العامة ل

معيات دعوة :الثالثون  املادة  ا

معيات تنعقد اصة أو العامة ا ن ا م  اإلدارة مجلس وع للنظام املنصوص عليه قاوف اإلدارة، مجلس من بدعوة للمسا

معية يدعو أن عقاد العادية العامة ا سابات مراجع ذلك طلب إذا لال ن من عدد أو املراجعة نة أو ا م % 5 يمثل املسا

جوز  .األقل ع املال رأس من ــابات ملراجع و ســـ معية دعوة ا عقاد ا لس يقم لم إذا لال معية بدعوة ا ن خالل ا  ثالث

خ من مايو  سابات مراجع طلب تار  .ا

شــر عقاد الدعوة وت معية ال يفة  العامة ا س الشــركة مركز  توزع يومية ــ دد امليعاد قبل الرئ عقاد ا ــواحد  لال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ بـ

 
ً
ور  امليعاد  الدعوة بتوجيه االكتفاء يجوز  ذلك ومع .األقل ع وعشـــرون يوما ن جميع إ املذ م ل بخطابات املســـا ـــ  .م

ددة املدة خالل وذلك ،الوزارة إ األعمال وجدول  الدعوة من صورة وترسل شر ا  .لل

ادية و  املادة معيات حضور  ل :الثالثون ا  ا

ل ـــ مون  ـــ ــا ــ ـــور   يرغبون  الذين املســ معية حضـــ ــة أو العامة ا ــ اصــ م ا ــما ــ ــركة مركز  أســ ــ ــ الشــ ـــ ـ  الوقت قبل الرئ

دد عقاد ا معية ال   .ا
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معية اجتماع نصاب :والثالثون  الثانية املادة  العادية العامة ا

ون  ال عقاد ي معية اجتماع ا   العادية العامة ا
ً
يحا مون  حضـــره إذا إال ـــ ع يمثلون  مســـا ذا األقل، ع املال رأس ر  لم و

ــاب يتوفر ــ ي    االجتماعا  ذ لعقد الالزم النصـ ــاعة عدعقد األجتماع الثا اء من ســـ ددة املدة ان عقاد ا  األول  االجتماع ال

ــــرط ــ ــ ــمن أن شـ ــ ــ ــ انية عن االعالن يفيد ما األول  االجتماع لعقد الدعوة تتضـ ون  االحوال جميع و .االجتماع ذا عقد ام  ي

ي االجتماع   الثا
ً
  يحا

ً
م عدد ان أيا  .فيه املمثلة االس

معية اجتماع نصاب :والثالثون  الثالثة املادة  العادية غ العامة ا

ون  ال معية اجتماع ي   العادية غ العامة ا
ً
يحا ــره إذا إال ــــ مون  حضــ  لم فإذاع األقل  املال رأس نصــــف يمثلون  مســــا

ي االجتماع عقد األول  االجتماع  النصــاب ذا يتوفر اء من ســاعة عد الثا ددة املدة ان عقاد ا  شــرط األول  االجتماع ال

ــمن أن ــ انية عن االعالن يفيد ما األول  االجتماع لعقد الدعوة تتضـــ ون  االحوال جميع و .االجتماع ذا عقد ام  االجتماع ي

ي   الثا
ً
ن من عدد حضره إذا يحا م ع يمثل املسا  .االقل ع املال رأس ر

ــاب يتوفر لم واذا ــ ي االجتماع  الالزم النصــ ت الثا ـــاع ينعقد ثالث اجتماع ا دعوة وج ــ ا باألوضـ ــ ــ ــــوص نفســ ا املنصــ   عل

ون  النظام ذا من )(الثالثون  املادة   الثالث االجتماع و
ً
م  عدد ان أيا يحا ة موافقة عد فيه املمثلةاألس تصة ا   .ا

عة املادة ت :والثالثون  الرا معيات  التصو   ا

ل ب ل م ل عن صــــوت مكت معية  يمثله ســــ لية ا ل التحو م ول م ل عن صــــوت مســــا معيات  ســــ جب العامة ا  و

ت استخدام اك التصو  .االدارة مجلس انتخاب  ال

امسة املادة معيات قرارات :والثالثون  ا  ا

معية  القرارات تصدر لية ا م املطلقة باألغلبية التحو ا املمثلة لألس معية قرارات وتصدر ف  باألغلبية العادية العامة ا

ملأل  املطلقة معية قرارات تصـــدر كما اع،االجتم  املمثلة ســـ  ، بأغلبية ثل األســـم املمثلة  اإلجتماع العادية غ العامة ا

  ان اذا اال
ً
  قرارا

ً
ادة متعلقا ــه أو املال رأس بز ــ ـــركة مدة بإطالة أو تخفيضـ ا أو الشــ ــاء قبل بحل ــ ددة املدة انقضـ ا  ا  نظام

ا أو االساس ون  فال أخرى  شركة مع باندماج   ي
ً
اع ثالثة بأغلبية صدر اذا اال يحا م ار  .االجتماع  املمثلة االس

معيات  املناقشة :والثالثون  السادسة املادة  ا

ل م ل معية أعمال جدول   املدرجة املوضـــوعات مناقشـــة حق مســـا ا  األســـئلة وتوجيه ا  اإلدارة مجلس أعضـــاء إ شـــأ

سابات ومراجع جيب .ا سابات مراجع أو اإلدارة مجلس و ن أسئلة عن ا م ة عرض ال الذي بالقدر املسا  الشركة مص

ذا .للضرر  م رأى و معية، إ احتكم مقنع، غ سؤاله ع الرد أن املسا ان ا ا و  نافذ الشأن ذا قرار
ً
 .ا

عة املادة معيات رئاسة :والثالثون  السا عداد ا اضر  و   ا
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معيات اجتماعات يرأس ن العامة ا م س للمســـا تدبه من أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئ ن من اإلدارة مجلس ي  ب

س غياب حال  لذلك أعضائه  .ونائبه اإلدارة مجلس رئ

حرر  معية باجتماع و ــر ا ــمن محضــ ن عدد يتضــ م ــا ن املســ اضــــر ن أو ا م وعدد املمثل م  ال األســــ ــالة حياز  أو باألصــ

الة ـــوات وعدد الو ــ ــ ــ ــ ا املقررة األصـــ ـــوات وعدد اتخذت ال والقرارات ل ــ ــ ــ ــ ا وافقت ال األصـــ ا أو عل ــة خالف ــ ــ ــ ـــ  وافية وخالصـــ

اضـــر وتدون  .االجتماع  دارت ال للمناقشـــات ل  اجتماع ل عقب منتظمة بصـــفة ا س يوقعه خاص ـــ معية رئ  ا

ن ا وأم  .األصوات وجامع سر

امس الباب   :ا

 املراجعة نة

نة شكيل :والثالثون الثمانية  املادة  ال

ل معية من بقرار شـــــــ ونة مراجعة نة العادية العامة ا ـــاء  من م ـــ ــاء غ منثالثة أعضـ ــ ــ ن االدارة مجلس أعضـ  التنفيذي

ن من سواء م م أو املسا حدد غ مات القرار  و نة م ا وضوابط ال افآت عمل ا وم   .أعضا

  

  

نة اجتماع نصاب التاسعة والثالثون: املادة  ال

ط ة شــــ ــــ ا، أغلبية حضــــور  املراجعة نة اجتماع ل ا وتصــــدر أعضــــا ن، أصــــوات بأغلبية قرارا اضــــر ــاوي  وعند ا  ســ

انب ير األصوات س معه صوت الذي ا نة رئ  .ال

عون  املادة نة اختصاصات :األر  ال

ا الشـــركة، أعمال ع باملراقبة املراجعة نة تختص يل  ول ا ع االطالع حق ذلك ســـ ال ا ـــ  إيضـــاح أي وطلب ووثائق

جوز  التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو ا و معية دعوة اإلدارة مجلس من تطلب أن ل  للشركة العامة ا

عقاد ا اإلدارة مجلس أعاق إذا لال  .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة عرضت أو عمل

ادية و  املادة عون األ ا ر : ر نة تقار  ال

ــــركة املالية القوائم  النظر املراجعة نة ع ــ ــ ر للشــ وظات والتقار ا ال وامل ــابات، مراجع يقدم ــ ــ ـــ سـ بداء ا ا و  مرئيا

ا ا وجدت، إن حيال ر إعداد كذلك وعل ا عن تقر ـــان  رأ ـــركة  الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى شــ  به قامت وعما الشــ

ا نطاق  تدخل أخرى  أعمال من ـــ ــ ـــاصــ ـــ ـــ يودع أن اإلدارة مجلس وع .اختصـ ــ ر ذا من فيةا ــ ــــركة مركز  التقر ــ  الشـ

س عقاد موعد قبل الرئ معية ا  ب العامة ا
ً
ــرون يوما د األقل ع واحد وعشــ و ن من رغب من ل ل م ـــا ة املسـ ــــ  .منه ب

ت ر و عقاد أثناء التقر معية ا   .ا
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  :السادس الباب

سابات راجعم  ا

عون أل وا الثانية املادة ن :ر سابات مراجع عي  ا

ون  أن يجب ــابات مراجع للشـــركة ي )  حسـ ن من(أو أك ــابات مراج ب سـ م املرخص ا معية عينه اململكة  بالعمل ل  ا

ا، العادية العامة ــنو ــ ــ ــ ــ ــ افأته وتحدد ســ معية جوز و  عمله، ومدة م ـــا ل ــ ــ ــ ــ ه وقت ل  أيضـــ   بحقه اإلخالل عدم مع غي

ض ب أو مناسب غ وقت  التغي وقع إذا التعو   .مشروع غ لس

عون أل وا الثالثة املادة سابات مراجع صالحيات :ر  ا

ــابات ملراجع ــ ــ ســـ ــركة دفاتر ع االطالع حق وقت أّي   ا ــ ــ ا الشـــ ال ـــ ــ ــ ــ ـــا وله الوثائق، من ذلك وغ و ــ ــ  البيانات طلب أيضــ

صول  ضرورة يرى  ال واإليضاحات ا، ا ا الشركة موجودات من ليتحقق عل اما  .عمله نطاق  يدخل مما ذلك وغ وال

س وع ذا واجبه، أداء من يمكنه أن اإلدارة مجلس رئ سابات مراجع صادف و ة ا ت الشأن ذا  صعو ر  ذلك أث  تقر

ــر لم فإذا .اإلدارة مجلس إ يقدم ــ ــ ــ ــ ــ ســ لس ي ــابات، مراجع عمل ا ــ ــ ــ ــ ــ ســ  دعوة اإلدارة مجلس من يطلب أن عليه وجب ا

معية   .األمر  للنظر العادية العامة ا

 

ع الباب   :السا

ع الشركة اتسابح اح وتوز  األر

عة املادة عون أل وا الرا  املالية السنة :ر

ل سنة ع ان تبدأ السنة املالية تبدأ السنة املالية للشركة  سم من  ر د اية ش ت ب ر يناير وت خ من أول ش األو من تار

سم من السنة التالية. ر د اية ش مة وح  ل التجاري كشركة مسا ا بال   قيد

امسة املادة عون أل وا ا  املالية الوثائق :ر

  للشركة املالية القوائم عد أن للشركة مالية سنة ل اية  اإلدارة مجلس ع يجب  - 1
ً
را ا عن وتقر ا شاط  املا ومركز

ـــــنة عن ــ ـــية، املالية السـ ــ ــ ــــّمن املنقضـ ــ ضــ ر ذا و قة التقر حة الطر ع املق اح لتوز ــع .األر ــ ــ ضــ لس و  تحت الوثائق ذه ا

سابات مراجع تصرف دد املوعد قبل ا عقاد ا معية ال ن بخمسة العامة ا ع  .األقل ع يوما وأر
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س يوقع أن يجب - 2 ا الشــركة إدارة مجلس رئ ســ ا التنفيذي ورئ ا املشــار الوثائق املا ومدير  ذه من )1رقم ( الفقرة  إل

ـــ وتودع املادة، ــ ا ــ ــركة مركز  م ــ س الشـــ ـــرف تحت الرئ ن تصــــ م ـــا ــ دد املوعد قبل املســ عقاد ا معية ال  العامة ا

 
ً
 .األقل ع بواحد وعشرون يوما

س ع - 3 ن يزود أن اإلدارة مجلس رئ م ـــا ــركة، املالية بالقوائم املسـ ر للشــ ر اإلدارة، مجلس وتقر ــابات، مراجع وتقر ســ  ا

شر لم ما دة  ت س الشركة مركز  توزع يومية جر  وذلك ، الوزارة إ الوثائق ذه من صورة يرسل أن أيضا وعليه .الرئ

خ قبل عقاد تار معية ا   العامة ا
ً
 .األقل ع بخمسة عشر يوما

عون أل وا السادسة املادة ع :ر اح توز  األر

اح توزع ة الصافية الشركة أر ي الوجه ع السنو  :اآل

ـــا %) من 10يجنب ( - 1 ــ ــ ــ ــ ــ اح صـ ن األر و ــركة النظامي االحتياطي لت ــ ــ ــ ــ ــ جوز  للشــ معية تقرر  أن و  ذا وقف العامة العادية ا

ب ور  االحتياطي بلغ م التجن  .املدفوع املال رأس %) من 30( املذ

معية العامة العادية بناًء ع  - 2 احل ن احتياطي اتفاق يخصص. 5مجلس اإلدارة أن تجنب ( % اق و اح لت  ) من صا األر

معية - 3 ن تقرر  أن العادية العامة ل و ة يحقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات ت ـــ ــــركة مصــ ع أو الشـ  يكفل توز

اح ان قدر ثابتة أر ن ع اإلم م معية .املســـا ورة ول اح مبالغاأل  صـــا من تقتطع أن كذلك املذ شـــاء ر  مؤســـســـات إل

ون  ما ملعاونة أو الشركة لعام اجتماعية  .املؤسسات ذه من قائما ي

ن ع ذلك عد البا من يوزع - 4 م اح. صا من %) 10( تمثل سبة املسا  األر

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاح مرحليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــع أر ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــة توز ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــة العاديــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــة العامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ معيــ ــة ا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــس اإلدارة وموافقـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ اح مجلـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ اق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــاء ع ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــركة بنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوز للشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يجـ

ـــف ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاح  (نصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــع أر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــس اإلدارة بتوز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ض مجلــ ـــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــة تفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة العاديــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــة العامـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ معيـــ ــــوز ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا يجــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة)، كمــ ــنو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــع ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أو ر

ع قيقة القابلة للتوز اح ا ع من االر ذا التوز ون  ة)، ع أن ي ع سنو   .مرحلية (نصف أو ر

عة  املادة عون أل واالسا اح استحقاق :ر  األر

م ســــتحق اح  حصــــته املســــا   االر
ً
معية لقرار وفقا ن الشــــأن ذا  الصــــادر العامة ا ب خ القرار و ــتحقاق تار خ االســ  وتار

ع ون  التوز احاأل  أحقية وت ي ر ماأل  ملال ن س ل ن الت  امل م دد اليوم اية  املسا  .لالستحقاق ا

عون:  الثامنةاملادة   الشركة خسائرواالر

مة شركة خسائر بلغت إذا  - 1  مسؤول أي ع وجب املالية، السنة خالل وقت أي  املدفوع، املال رأس نصف املسا

ســابات مراجع أو الشــركة  س إبالغ بذلك علمه فور  ا س وع اإلدارة، مجلس رئ  أعضــاء إبالغ اإلدارة مجلس رئ

لس معية دعوة بذلك علمه من يوما عشر خمسة خالل اإلدارة مجلس وع بذلك، فورا ا  العادية غ العامة ا
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ن خمسـة خالل لالجتماع ع خ من يوما وأر سـائر؛ علمه تار ادة إما لتقرر  با  ا وفق تخفيضـه أو الشـركة مال رأس ز

ام ات نظام ألح ــر د إ وذلك الشــ ــائر ســــبة معه تنخفض الذي ا ســ  أو املدفوع، املال رأس نصــــف دون  ما إ ا

دد األجل قبل الشركة حل ات نظامالنظام و  ذا  ا  .الشر

عد  - 2 ــــركة و ـــية الشـ ات نظام بقوة منقضــ ـــر معية تجتمع لم إذا الشــ ددة املدة خالل العامة ا  من) 1( الفقرة  ا

عذر اجتمعت إذا أو املادة، ذه ا و ادة قررت إذا أو املوضـــوع،  قرار إصـــدار عل  املقررة األوضـــاع وفق املال رأس ز

ادة ل  االكتتاب يتم ولم املادة ذه  ن خالل املال رأس ز معية قرار صدور  من يوما سع ادة ا  .بالز

 

   :الثامن الباب

 ملنازعاتا

عون: املادة  املسؤولية دعوى  التاسعة واألر

م  طأ الذي صدر م ان من شأن ا ق  رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة ع أعضاء مجلس اإلدارة إذا  م ا ل مسا ل

اق ضرر خاص م  إ جب ع املسا  و
ً
ا ال يزال قائما ان حق الشركة  رفع ورة إال إذا  م رفع الدعوى املذ به. وال يجوز للمسا

عزمه ع رفع الدعوى.  أن يبلغ الشركة 

ا بالشروط االتية: يج انت ن  
ً
م إلقامة دعوى ع الشركة أيا ا املسا لف  يجوز تحميل النفقات ال ت

  الدعوى بحسن نيةإذا أقام        .1

ب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل ع رد خالل (       .2  30إذا تقدم إ الشركة بالس
ً
ن يوما   ) ثالث

 ع حكم املادة (       .3
ً
ذه الدعوى بناء ا ة الشركة إقامة  ان من مص ن من 79إذا  ات) التاسعة والسبع   .نظام الشر

ون الدعوى قائم        .4 يح.أن ت   ة ع أساس 

   :التاسع الباب

ا الشركة حل  وتصفي

مسون:  املادة  الشركة نقضاءإ ا

ا بمجرد الشــركة تدخل صــية وتحتفظ التصــفية دور  انقضــا ــ ة بال صــدر للتصــفية الالزم بالقدر االعتبار  التصــفية قرار و

ة معية من االختيار جب العادية غ العامة ا ـــتمل أن و ــ ــفية قرار شــ ــ ــ ن ع التصـ ـــفي عي ــ ـــلطاته وتحديد املصــ ــ عابه ســ  وأ



 اسم الشركة
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جب للتصــفية الالزمة الزمنية واملدة ســلطاته ع املفروضــة والقيود ة التصــفية مدة تتجاوز  اال و  وال ســنوات خمس االختيار

ا يجوز  ي بأمر اال ذلك من ألك تمديد ـــا ــ ت قضــ ـــلطة وت ــ ــــركة دارةإ مجلس ســ ــ ا الشـ ن ؤالء يظل ذلك ومع بحل  ع قائم

عدون  الشــــركة دارةإ ـــبة و سـ ن حكم  الغ ا بال ــف ن أن إ املصــ ـــفي ع ن جمعيات وتبقى املصـ م  مدة خالل قائمة املســــا

قتصر التصفية ا و ا ممارسة ع دور  .املصفي اختصاصات مع تتعارض ال ال اختصاصا

  :العاشر الباب

امأ  ختامية ح

ادية و  املادة مسون ا  :ا

ات نظام يطبق  .النظام ذا  نص به يرد لم ما ل  ولوائحه الشر

مسون  الثانية املادة   :وا

شر النظام ذا يودع   و
ً
ام طبقا ات نظام ألح  .ولوائحه الشر


