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 النظـام األساسي 

  عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين شركة ل

 )شركة مساهمة سعودية(.
 :الشركة تحول: األول الباب

 :التحول -األولى :  المادة

عبدالعزيز ومنصور شركة   هـ28/1/1437 وتاريخ( 3/م) رقم الكريم الملكي بالمرسوم الصادر الشركات نظام وأحكام النظام لهذا طبقا   تحول        

 هـ 14/11/1422 وتاريخ( 1010173607) رقم تحت الرياض بمدينة التجاري بالسجل المقيدة( محدودة مسؤولية ذات شركة) نيابراهيم البابط

 :يلي لما وفقا   مقفلة سعودية مساهمة شركة الى

 المادة الثانية : اسم الشركة:

 (.مساهمة سعودية  )شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطينشركة 

  :المادة الثالثة: أغراض الشركة

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة الشركة تقوم

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك. .1

 التعدين واستغالل المحاجر. .2

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. .3

 ومعالجتها.إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات  .4

 التشييد. .5

 وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. ، تجارة الجملة والتجزئة .6

 النقل والتخزين. .7

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.  .8

 المعلومات واالتصاالت. .9

 األنشطة العقارية.  .10

 األنشطة العلمية والتقنية. .11

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. .12

 التعليم. .13

 صحة اإلنسان والعمل االجتماعي. أنشطة .14

 أنشطة الخدمات األخرى. .15

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

 المادة الرابعة : المشاركة والتملك في الشركات 

اء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط إنشيجوز لها للشركة المشاركة في الشركات األخرى كما يجوز 

( مليون لاير كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق 5(أال يقل رأس المال عن 

فاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استي

 .في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها

 المادة الخامسة : المركز الرئيس للشـركة
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( بالمملكة العربية السعودية ولمجلس اإلدارة أن ينشئ فروعا أو مكاتب أو توكيالت الرياضيكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة )

 داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بعد موافقة الجهات المختصة.

 الباب الثاني

 المادة السادسة : مــدة الشـركة

مساهمة ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية سنة ميالدية تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة  99مدة الشركة 

  العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل

 

 المادة السابعة : رأس المـال

( سهم 3.400.000( ُمقسَّم إلى )فقط أربعة وثالثون مليون لاير سعودي ( لاير سعودي )34,000,000ُحدد رأس مال الشركة بمبلغ )

 .  عينية( لاير سعودي وجميعها أسهم عادية 10اسمي متساوية القيمة تبلغ القيمة األسمية لكل منها )

 المادة الثامنة: االكتتاب في األسهم

 ( لاير 34.000.000)  اإلجمالية وقيمتها بالكامل، مدفوعة سهم (3.400.000) البالغة المال رأس أسهم كامل في المساهمون اكتتب

 . التحول قبل الشركة رأسمال بكامل الوفاء تم أنه الغير تجاه الخاصة اموالهم في التضامنية بمسئوليتهم المساهمون ويقر ، سعودي

 المادة التاسعة: بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة

جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، 

عن طريق البريد اإللكتروني أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفق ا للضوابط 

م. وإذا لم تكف وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السه .التي تحددها الجهة المختصة

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع  .حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم

يع وفق ا وتلغي الشركة السهم المب .إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضاف ا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن

ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهما  جديدا  يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك 

  .الجديد

 المادة العاشرة : إصدار األسهم 

هذه القيمة ، وفي هذه الحالة األخيرة تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من 

يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين . وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في 

تعلقة به ، مواجهة الشركة ، فاذا ملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق الم

 ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم .

 شهادات األسهم : :  المادة الحادية عشرة

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعها عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء 

الشركة ورقم وتاريخ  بتحولاتم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص المجلس وتختم بخ

ومركزها الرئيسي  ومدتها  باختصارشركة وقيمة السهم االسمية ؛ والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة ال تحولالقرار الوزاري بإعالن 

 ومشتملة على رقم السهم المرفقة به .  مسلسهويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام 

 عشرة: تداول األسهم الثانية المادة 

شر القوائم إال بعد ن المساهمونال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها ، واستثناءا  من ذلك 

ا من تاريخ  الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على  تحولالمالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهر 
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ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفق ا ألحكام بيع الحقوق   .الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها تحولنوعها وتاريخ 

المعسر  في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المساهم إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين من أحد المساهمين

في  المساهمونوتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به  . اآلخرين أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمساهمين

 .أس المال قبل انقضاء مدة الحظرحالة زيادة ر

 عشرة: سجل المساهمين الثالثة المادة 

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم 

القيد على السهم. وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا 

 .مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور

 عشرة: زيادة رأس المالالرابعة المادة 

ترط أن يكون رأس للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كامال  ، وال يش -1

المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى 

 أسهم ولم تنته بعدُ المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم .

ة عند زيادة رأس المال أو جزءا  منها للعاملين في الشركة للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدر -2

والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة 

 للعاملين.

للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم  -3

الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار 

  .لمال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائهزيادة رأس ا

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

  .األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة

بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى يحق للمساهم  -5

 .آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفق ا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة

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

حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، 

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

حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من 

 ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك. األسهم على الغير، 

 عشرة: تخفيض رأس المالالخامسة المادة 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة 

إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات ، وال يصدر قرار وحدها تخفيض رأس المال 

التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض 

  .في هذه االلتزامات

نتيجة زيادته على حاجة الشركة ، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما  من وإذا كان تخفيض رأس المال 

تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس ، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى 
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الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال  أو أن تقدم له ضمان ا كافي ا للوفاء به إذا كان الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على 

 آجال .

 الباب الثالث : مجلس اإلدارة
 عشرة: إدارة الشركة سة سادالالمادة 

أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ( ستة 6يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من)

 سنوات( 5)أول مجلس إدارة لمدة خمس  المساهمون من ذلك عين ا  واستثناء

 عشرة: انتهاء عضوية المجلسالسابعة  المادة   
العامة تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفق ا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية 

قع العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا و

العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤوال  قبل 

  .الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار

 عشرة : المركز الشاغر في المجلس ة ثامنالالمادة 

ا مؤقت ا في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على اذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجل س أن يعين عضو 

األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس ، على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة 

في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. واذا لم  أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية

تتوافر الشروط الالزمة االنعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا 

ا النت   .خاب العدد الالزم من األعضاءالنظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوم 

  عشرة : صالحيات المجلسالتاسعة  المادة
مع مراعاة االختصاااصااات المقررة للجمعية العامة ، يكون لمجلس اإلدارة أوسااع الساالطات والصااالحيات في إدارة الشااركة بما يحقق 

يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير وله حق االشتراك في شركات أخرى كما يكون له في حدود إختصاصاته أن أغراضها، 

في مباشاااارة عمل معين أو أعمال معينة، كما له الحق في تصااااريف أمورها والتصاااارف في أصااااولها وممتلكاتها وعقاراتها ، إال أنه ال 

 لتالية :يجوز لمجلس اإلدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها إال بموافقة الجمعية العمومية العادية مع مراعاة الشروط ا

 أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له .  (1

 أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل .  (2

 أن يكون البيع حاضرا إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية .  (3

 ( أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى .4

الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشاااااايرات واسااااااتقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد كما للمجلس تعيين 

 مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالات والتنازل عنها .

مراعاة الشاااروط كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صاااناديق ومؤساااساااات التمويل الحكومية والقروض التجارية، على أن يتم 

 التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز آجالها ثاللث سنوات :

 أ(    أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين .
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 أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدامات القرض وكيفية سداده . (ب

 % من رأس مال الشركة .50ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أية سنة مالية واحدة عن أن  (ج

ويكون لمجلس إدارة الشاااركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشاااركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصااالحتها على أن 

 ة الشروط التالية :يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعا

أن يكون إبراء الذمة بعد مضاااااي سااااانة كاملة على اساااااتحقاق الدين كحد أدنى وأن تكون الشاااااركة قد قامت باتخاذ اإلجراءات النظامية  -أ

 للمطالبة بالدين خالل هذه المدة .

 اإلبراء حق لمجلس اإلدارة وال يجوز التفويض فيه . -ب

 لكل عام ولدين واحد لكل مدين .أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى   -ج

  : مكافأة أعضاء المجلسالعشرونالمادة 
حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ، ويجب أن يشتمل وفي ( من هذا النظام 46/٥تتكون مكافأة مجلس اإلدارة حسب المادة )

ه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل علي

وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه 

ا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجل سات التي حضرها كل عضو من نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشتمل ايض 

 .تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

 : صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر  الحادية والعشرون المادة

ا منتدبا   ونائبا   يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا   ، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس للرئيس ويجوز له أن يعين عضو 

  اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة في البيع والشراء واألفراغ وقبوله في األراضي والعقارات والشقق والفلل، وأستالم الثمن  

اصة بها وبالشركة، واألستيراد والتأجير وأستالم األجرة والقسمة والفرز والرهن وتسليم الثمن والتأجير وأستالم األجرة وتوقيع العقود الخ

العامة  والمؤسساتوالتصدير بما يروا بالمصلحة  والدخول في المناقصات والمزايدات والمشتريات والمقاوالت الحكومية والشركات 

ات ومؤسسات والفردية وأبرام العقود الخاصة بها والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بها وتنفيذها واألشراف عليها ،وأنشاء شرك

تكون الشركة شريكا  فيها أو مستقلة بذاتها، ومراجعة وزارة التجارة إلتمام تأسيسها وأستخراج السجالت التجارية والتراخيص واإلضافة 

والشطب وإصدار بدل فاقد وتعديلها وحذفها وشطبها ، والتوقيع على عقود تأسيس الشركات  أو التي تشارك  الشركة فيها وتوثيق 

لدى كاتب العدل والتوقيع على المالحق أو تعديالت عقود التأسيس أمام كاتب العدل وجميع الجهات المختصة ، واألنسحاب  عقودها

وبيع بعض أو كل الحصص فيها أو عدم المشاركة فيها ، أو طلب تصفيتها وشطبها والموافقة والتصويت نيابة عن الشركة في الجمعيات 

الشركاء ، بيع وشراء الحصص وقبول التنازل في الشركات والتوقيع على اإلتفاقيات والصكوك أمام كافة جمعية التحولية التأسيسية أو 

الجهات الرسمية ، والمتاجرة بكافة األعمال التجارية واألسهم والسندات والعقارات واألمالك  التجارية والسكنية وغيرها والقبول 

شفعة والبدل والتنازل واألستالم والتسليم وقبض ثمن المباع والمطالبة ، والمداعاه والتسجيل عند الشراء واإلفراغ وعند البيع وال

والمخاصمة وسماع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم واألعتراض عليه والتنازل وذلك في أي قضية تقام من أو 

اعه ورده وإنهاء كافة اإلجراءات الشرعية واإلدارية المتعلقة ضد الشركة أمام اي محكمة وفي أي جهة ، وله حق حلف اليمين وسم

بالشركة ، وأستالم وتحصيل المبالغ من الغير سواء نقدا  أو شيكات ومن الجهات المختصة، وفتح الحسابات وإيقاف التواقيع الخاصة 

قيع على اتفاقيات القروض دون الفوائد بااألطراف في الشركات والمؤسسات أو األفراد وله حق فتح اإلعتمادات والضمانات والتو
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الربويه وأستالمها وصرفها وأيداعها في حساب الشركة ، وفتح وأدارة المحافظ اإلستثمارية بأنواعها وبيع وشراء األسهم  والحصص 

وراق والمستندات وطلب التمويل وفتح اإلعتمادات والتسهيالت والسحب واإليداع ،وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة األ

والشيكات، وفتح وإنشاء وأدارة الصناديق اإلستثمارية والعقارية على إختالف أنواعها ، وشراء وبيع واإلستثمار في األسهم  الشخصية 

اح  أو المملوكة للغير كحصص في الشركات أو أفراد للمشاركة في إدارة تلك الشركات، بما يمكنها من اإلستحواذ أو الحصول على األرب

 المناسبة ،و المرافعة والمدافعة عن الشركة وإنابة الغير في مباشرة عمل أو أعمالها معينة ،  ويكون له أوسع السلطات في إدارة الشركة

ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها واإلشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وله على سبيل المثال 

صر تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ال الح

ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق 

لشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدفاع المدني المدنية وأقسام ا

السلكية وجميع وكافة المصالح والهيئات الحكومية ، الووزارة الدفاع وفروعها وحرس الحدود وفروعه واألتصاالت السلكية و

الهيئة العامة  للزكاة والدخل والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والجوازات والمرور ووزارة التجارة والخارجية و

والمخاصمة والمخالصة والصلح وطلب اليمين وردها وسماع الشهود وقبول األحكام واالعتراض عليها والتحكيم عن الشركة وطلب 

 تنفيذ األحكام وقبض ما يحصل من التنفيذ.

قبول  -فيما يخص ]العقارات واألراضي[ وذلك في الهبة واإلفراغ ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة وتصريف أعمالها 

النظام  فيالتجزئة والفرز تحديث الصكوك و إدخالها  -دمج الصكوك  -قبول الرهن  -الرهن  -قبول التنازل واإلفراغ  -الهبة واإلفراغ 

التنازل عن النقص في  -مجموعة صكوك بدل تالف  استخراج -مجموعة صكوك بدل مفقود  استخراج-ك استالم الصكو -الشامل 

تعديل الحدود واألطوال والمساحة  -تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة  -تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية  -المساحة 

إلغاء و -استالم األجرة  -تجديد عقود األجرة  -توقيع عقود األجرة  -ألحياء وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء ا

 -التوقيع علي عقود التأسيس ومالحق التعديل  -وفيما يخص ]الشركات[ تأسيس شركة  -البيع واإلفراغ للورثة  -فسخ عقود التأجير 

زيادة رأس  -الدخول في شركات قائمة  -ول وخروج شركاء دخ -تعيين المدراء وعزلهم تعديل بند اإلدارة  -توقيع قرارات الشركاء 

بيع الحصص واألسهم  -شراء الحصص واألسهم ودفع الثمن  -استالم فائض التخصيص  -تحديد رأس المال  -خفض رأس المال  -المال 

 -حصص واألسهم ورأس المال قبول التنازل عن ال -التنازل عن الحصص واألسهم من رأس المال  -بيع فرع الشركة -واستالم القيمة 

تعديل اسم  -توقيع االتفاقيات  -فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة  -تعديل أغراض الشركة  -نقل الحصص واألسهم والسندات 

كاالت تسجيل الو -تسجيل الشركة  -تعديل بنود عقود التأسيس أو مالحق التعديل  -قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة  -الشركة 

فتح الفروع للشركة  -فتح الملفات للشركة  -حضور الجمعيات العامة  -التنازل عن العالمات التجارية أو إلغائها  -والعالمات التجارية 

 -تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة  -تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة  -تصفية الشركة  -

التوقيع على عقود التأسيس ومالحق  -إلغاء عقود التأسيس ومالحق التعديل  -محدودة  ةمسؤوليمن تضامنية الى ذات  تحويل الشركة

مراجعة إدارة الجودة  -االشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها  -استخراج السجالت التجارية وتجديدها للشركة  -التعديل لدى كاتب العدل 

تحويل الشركة من  -تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة  -استخراج التراخيص وتجديدها للشركة  -المقاييس والنوعية وهيئة المواصفات و

 -مراجعة شركات االتصاالت وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجواالت باسم الشركة  -شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة 

توقيع العقود الخاصة  -دخول المناقصات واستالم االستمارات  -ة سوق المال مراجعة هيئ -الستثمار والتوقيع أمامها ا وزارةمراجعة 

تغيير الكيان القانوني  -نشر عقد التأسيس ومالحق التعديل وملخصاتها واألنظمة األساسية في الجريدة الرسمية  -بالشركة مع الغير 

 -تسجيل العالمة التجارية  -حجز االسم التجاري  -تجارية نقل السجالت ال -]السجالت التجارية[ مراجعة إدارة السجالت  -للشركة 

تجديد االشتراك لدى الغرفة التجارية   -فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية  -التنازل عن االسم التجاري  -التنازل عن العالمة التجارية 
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إدارة  -إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية  -فة التجارية اعتماد التوقيع لدى الغر -التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية  -

 -تجديد السجل التجاري  -استخراج سجل تجاري  -دخول المناقصات واستالم االستمارات  -إضافة نشاط  -أعمال الشركة التجارية 

 -فتح فرع للسجل التجاري  -التجاري تعديل السجل  -اإلشراف على السجل التجاري   -إلغاء السجل التجاري  -إدارة السجل التجاري 

مراجعة  -مراجعة مصلحة الزكاة والدخل  -مراجعة التأمينات االجتماعية  -استخراج سجل بدل تالف أو مفقود  -نقل السجل التجاري 

  مراجعة الدفاع المدني  . -الهيئة العامة للزكاة والدخل 

اإلنكار  -اإلقرار  -سماع الدعاوى والرد عليها  -المرافعة و المدافعة  -ة الدعاوى وفيما يخص ]المطالبات لدى المحاكم [ المطالبة وإقام

 -اإلجابة والجرح والتعديل  -إحضار الشهود والبينات والطعن فيها  -طلب اليمين ورده واالمتناع عنه  -اإلبراء  -التنازل  -الصلح  -

طلب الحجز والتنفيذ  -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ -ب المنع من السفر ورفعه طل -إنكار الخطوط واألختام والتواقيع  -الطعن بالتزوير 

من نظام  230طلب تطبيق المادة  -الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم  -تعيين الخبراء والمحكمين  -طلب التحكيم  -

التماس إعادة النظر  -االعتراض على األحكام وطلب االستئناف  -نفيها قبول األحكام و -المطالبة بتنفيذ األحكام  -المرافعات الشرعية  

إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع  -طلب الشفعة  -طلب رد االعتبار  -التهميش على صكوك االحكام  -

طلب تنحي -طلب إحالة الدعوى -ك األحكام استالم صكو -تنفيذ الوصية  -قسمة التركة و فرز النصيب  -استالم المبالغ  -المحاكم 

لدى -لدى اللجان الطبية الشرعية -لدى المحاكم اإلدارية )ديوان المظالم( -لدى  المحاكم الشرعية -طلب اإلدخال والتداخل -القاضي 

-نازعات األوراق المالية لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية لدى لجان الفصل فى م-اللجان العمالية 

-لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري   -لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية 

-لى للقضاء لدى المجلس األع-لدى النيابة العامة  -لدى هيئة الرقابة والتحقيق   -لدى لجان الفصل فى المنازعات و المخالفات التأمينية 

لدى لجنة النظر فى مخالفات احكام -لدى لجنة النظر فى مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية -طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا 

بالعملة  -التحويل من الحسابات  -نظام المؤسسات الصحية، وفيما يخص ]البنوك والمصارف[ مراجعة جميع البنوك والمصارف 

استخراج  -استخراج البطاقات االئتمانية المتوافقة مع األحكام الشرعية  واستالمها واستالم األرقام السرية لها  -ة المحلية بالعمل -األجنبية 

االشتراك في صناديق  -استالم الحواالت وصرفها  -إصدار الشيكات المصدقة  واستالمها  -دفاتر شيكات  واستالمها  وتحريرها 

التوقيع على طلب  –استرداد وحدات صناديق األمانات  -فتح صناديق األمانات  -في صناديق األمانات  تجديد االشتراك -األمانات 

القروض البنكية المتوافقة مع األحكام والضوابط الشرعية   والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها  وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها 

التوقيع على  -طلب اعتماد بنكي  -إعادة جدولة األقساط   -طلب اإلعفاء من القروض  -وجداول سدادها واستالم القرض والتصرف فيه 

استالم الشيكات  -االعتراض على الشيكات  -طلب نقاط البيع -طلب ضمان بنكي التوقيع واستالم الضمان وتسجيله  -العقود والنماذج 

طلب المعلومات عن األوراق المالية بأنواعها -محافظ االستثمارية تصفية ال-إستخراج إثبات مديونية -إدارة المحافظ االستثمارية -

 -السحب من الحساب  -فتح حساب بضوابط شرعية  -وقسمتها  وتداولها وبالبيع وقبض الثمن و إيداعها في محافظ و حسابات الشركة 

تنشيط  -استخراج كشف حساب  -سرية لها استخراج بطاقة صراف آلي  واستالمها وإدخال واستالم األرقام ال -اإليداع في الحساب 

-استالم األرباح -استالم قيمة األسهم  -استالم شهادات المساهمات -قفل الحساب  -تحديث بيانات الحساب  -صرف الشيك  -الحساب 

الصناديق  االشتراك في وحدات-فتح المحافظ االستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء األوامر -استالم الفائض 

استرداد وحدات الصناديق االستثمارية ، وفيما يخص ]األمانات والبلديات[ وذلك في فتح -االستثمارية المتوافقة مع األحكام الشرعية 

استخراج رخص  -استخراج فسوحات البناء والترميم  -نقل الرخص  -إلغاء الرخص  -تجديد الرخص  -استخراج رخص  -المحالت 

 -تخطيط األراضي  -استخراج شهادات إتمام البناء  -مراجعة اإلدارة العامة للتخطيط العمراني  -رخص هدم  استخراج -تسوير 

وفيما يخص  ]الجوازات[  -دخول المناقصات واستالم االستمارات  -تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية  -استخراج الكروت الصحية 

استخراج  -إضافة تابع  -استخراج اإلذن بالسفر  -خراج جواز سفر بدل مفقود أو تالف است -تجديد جواز السفر  -استخراج جواز سفر 
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التسجيل فى الخدمه  -إدارة شؤون المنافذ  -اسقاط العمالة  -استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود  -نقل كفالة العمالة  -بطاقة معقب 

نقل  -نقل كفالة  -عمل خروج نهائي  -عمل خروج وعودة  -خراج إقامة بدل مفقود است -تجديد اإلقامة  -استخراج إقامة  -االلكترونيه  

إلغاء  -إلغاء الخروج والعودة  -إلغاء بالغ هروب  -التبليغ عن هروب  -تعديل مهنة  -التنازل عن العامل  -معلومات وتحديث بيانات 

مراجعة إدارة الترحيل والوافدين ، وفيما يخص   -انات )برنت( استخراج كشف بي -استخراج تمديد تأشيرة زيارة   -الخروج النهائي 

إلغاء بالغات  -التبليغ عن هروب العمالة  -تصفية العمالة وإلغاؤها  -تحديث بيانات العمال  -]مكتب العمل والعمال[ الغاء  التأشيرات 

إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة إلسقاط العمالة  مراجعة -إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات االجتماعية  -الهروب للعمالة 

استخراج  -فتح الملفات األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها  -استالم شهادات السعودة  -إضافة وحذف السعوديين  -وإلضافة العمالة 

الغاء تأشيرة -استخراج تأشيرة  -لية لالستقدام مراجعة قسم المكاتب األه -نقل ملكية المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها  -كشف بيانات )برنت( 

فتح  -إلغاء بالغ الهروب  -التبليغ عن هروب  -استخراج رخصة عمل  -تعديل مهنة  -نقل كفالة  -استالم تعويض التأشيرة  -استقدام  -

إبرام العقد  -ية [ التقديم على قرض الترقية للمستوى الثاني  ، وفيما يخص  ]صندوق التنمية الصناع -تفعيل البوابة السعودية  -ملف 

التنازل عن  -استالم القرض  -التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي  -تقديم الكفالء والتضامن معهم  -مع الصندوق 

 تسديد القرض . -طلب عدم وجود أي التزامات مادية  -القرض 

 -تجديد رخصة قيادة  -إصدار بدل تالف أو مفقود لرخصة قيادة  -خصة قيادة فيما يخص ]اإلدارة العامة للمرور[ وذلك في إصدار ر

نقل لوحات  -تجديد لوحات  -إصدار لوحات  -تجديد رخصة سير  -إصدار رخصة سير بدل تالف أو مفقود  -إصدار رخصة سير 

تغيير لون  -تصدير السيارة  -المرور  شراء لوحة سيارة من -استخراج تصريح إصالح للسيارة  -إسقاط لوحات السيارة  -السيارة 

استخراج -االعتراض والتسوية والفصل في المخالفات -إلغاء بالغ سرقة -عمل بالغ سرقة -إصدار تفويض قيادة للسيارة -السيارة 

مراجعة  -الحقوقية وفيما يخص  ]الجهات األمنية[ مراجعة األمارة وشعبة تنفيذ األحكام -بالمخالفات -بالسيارات -كشف بيانات )برنت( 

مراجعة قوات  -مراجعة اإلدارة العامة للمجاهدين  -مراجعة الرئاسة العامة لالستخبارات  -مراجعة قيادة أمن الطرق  -مراكز الشرطة 

افحة مراجعة المديرية العامة لمك -مراجعة المباحث الجنائية  -مراجعة المباحث اإلدارية  -مراجعة المباحث العامة  -أمن المنشآت 

وفيما  -مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود  -مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني   -مراجعة المديرية العامة للسجون  -المخدرات 

 -مراجعة وزارة الخارجية  -مراجعة وزارة الداخلية  -مراجعة وزارة العدل  -يخص ]الوزارات[ وذلك في مراجعة الديوان الملكي 

إدارة العالمات التجارية  و إدارة الوكاالت التجارية  و التنازل عن الوكاالت التجارية  و إلغاء الوكاالت التجارية  و إدارة مراجعة و 

 -مراجعة وزارة التجارة  -الجودة والنوعية والمعادن الثمينة  و إدارة المهن الحرة  و استخراج شهادة منشأ  و طلب إعفاء جمركي 

مراجعة  -مراجعة وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -مراجعة وزارة الزراعة  -مراجعة وزارة المالية  -تثمار مراجعة وزارة االس

مراجعة وزارة الصحة  و إدارة الشؤون الصحية  و المستشفيات األهلية  -مراجعة وزارة التعليم  -وزارة الشؤون البلدية والقروية 

مراجعة وزارة  -مراجعة وزارة الثقافة واإلعالم استخراج تصاريح لـاستخراج رخصة  -ستالمها  والحكومية  و طلب التقارير الطبية وإ

مراجعة وزارة  -مراجعة وزارة النقل  -مراجعة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية  -مراجعة وزارة الكهرباء والمياه  -اإلسكان 

وفروعها وما يتبعها من إدارات  -مراجعة وزارة االقتصاد والتخطيط  -المعلومات  مراجعة وزارة االتصاالت وتقنية -الخدمة المدنية 

مراجعة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  -وفيما يخص  ]المؤسسات الحكومية [ مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي  -وأقسام 

 -مراجعة المؤسسة العامة للتقاعد  -مع الغالل ومطاحن الدقيق مراجعة المؤسسة العامة لصوا-مراجعة المؤسسة العامة للموانئ  -

وفروعها وما يتبعها من  -مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 

مراجعة هيئة  -على أموال القصر ومن فى حكمهم وفيما يخص  ] الهيئات الحكومية[ مراجعة الهيئة العامة للوالية  -إدارات وأقسام 

مراجعة الهيئة السعودية  -مراجعة هيئة سوق المال  -مراجعة الهيئة العامة لالستثمار  -مراجعة النيابة العامة  -الرقابة والتحقيق 

مراجعة الهيئة  -اعية ومناطق التقنية مراجعة هيئة المدن الصن -مراجعة الهيئة العامة للغذاء والدواء  -للمواصفات والمقاييس والجودة 
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مراجعة الهيئة اإلبتدائية -وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام  -مراجعة الهيئة العليا لتسوية الخالفات العمالية -الملكية للجبيل وينبع 

يارات [ بيع وشراء السيارات دون مراجعة الهيئة العامة لإلعالم المرئى والمسموع ، وفيما يخص  ]الس-لتسوية الخالفات العمالية 

نقل الملكيات استالم الثمن  -بيع وشراء المعدات الثقيلة دون قيادتها  -استيراد السيارات  -نقل الملكيات استالم الثمن ودفع الثمن  -قيادتها 

-كروت تشغيل السيارات مراجعة وزارة النقل الستخراج  -مراجعة الجمارك وجمركة السيارات وإصدار لوحات سير  -ودفع الثمن 

شراء سيارة دون قيادتها  وتسجيل الملكية . وفيما يخص ]شركات  -بيع السيارات العائدة باإلرث دون قيادتها نقل ملكيتها واستالم الثمن 

ريحة استبدال ش -استخراج شريحة جوال  -مراجعة شركة  -االتصاالت[ وذلك في طلب جميع الخدمات المقدمة من شركات االتصاالت 

طلب تأسيس هاتف ثابت  -التنازل أو إلغاء شريحة الجوال  -نقل شريحة الجوال  -استخراج شريحة بدل تالف أو مفقود للجوال  -الجوال 

االعتراض  -وفيما يخص  ]شركة الكهرباء[ طلب فصل عدادات الكهرباء  -إلغاء أو التنازل عن الهاتف الثابت  -نقل الهاتف الثابت  -

استخراج بطاقة  -استالم البريد المسجل  -استالم  مفتاح صندوق البريد  -وفيما يخص  ]البريد [ طلب صندوق بريد  -ير على الفوات

صرف المبالغ المودعة فى الدفاتر البريدية ، وفيما يخص  ]التراخيص  -تجديد أو إلغاء االشتراك في الصندوق  -تفويض للصندوق 

االشتراك   -إلغاء التراخيص  -حجز األسماء  -إضافة نشاط  -تعديل التراخيص  -ديد التراخيص تج -الصناعية[ استخراج التراخيص 

مراجعة الهيئة العامة  -مراجعة الدفاع المدني   -مراجعة التأمينات االجتماعية  -تجديد االشتراك  بالغرفة التجارية  -بالغرفة التجارية 

 نقل التراخيص. -للزكاة والدخل 

تالم والتسليم في جميع ماسبق ولوكالئهم حق االستالم والتسليم ، ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة بكل ما سبق وإنهاء وله حق االس

 جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك ، ولهم حق توكيل الغير ولوكالئهم حق توكيل الغير .

و من غيرهم ويختص بإثبات مداوالت المجلس وقراراتها وتدوينها في السجل ويعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أ

 الخاص ، وكذلك حفظ هذا السجل وتحدد مكافأته بقرار من مجلس اإلدارة.

ويجوز  وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ، 

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

  أو في وقت غير مناسب.

 والعشرون: اجتماعات المجلسالثانية المادة 
وتكون الدعوة خطية ومصحوبة بجدول األعمال، ويجب على رئيس المجلس  يجتمع مجلس اإلدارة مرتين في السنة بدعوة من رئيسه ،

وتوجه الدعوة لكل عضو بالبريد المسجل أو مناولة أو بالفاكس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ، 

، على أن يوقع جميع االعضاء على محضر كل إجتماع  أو بالبريد االلكتروني وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بأسبوعين على األقل

. 

 والعشرون : نصاب اجتماع المجلسالثالثة المادة 
باألصالة ، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره  على األقل ال يكون اجتماع المجلس صحيحا  إال إذا حضره ثالثة أعضاء

 بط اآلتية :من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبق ا للضوا

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.  (أ

 أن تكون اإلنابة ثابته بالكتابة ، وبشأن إجتماع محدد. (ب

 اليجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. (ت
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 معه الذي صوت الجانب يرجح اآلراء تساوي ، وعندوتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه 

 الجلسه. رئيس

 والعشرون: مداوالت المجلسالرابعة المادة 

وأمين السر وتدون هذه  تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون 

 .المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر

 البـاب الرابع : جمعـيات المساهـمين
 والعشرون: حضور الجمعياتالخامسة المادة 

ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن  ، التحوليةلكل مكتتب أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية 

ا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.  يوكل عنه شخص 

 التحوليةوالعشرون: الجمعية السادسة المادة 

الشركة  حوليوما  من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بت خالل خمسة وأربعينتحولية جميع المكتتبين إلى عقد جمعية المساهمون يدعو 

ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت دعوة إلى 

  .اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على األقل من توجيه الدعوة إليه

 االجتماع الثاني صحيحا  أيًّا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.وفي جميع األحوال، يكون 

 التحوليةوالعشرون: اختصاصات الجمعية السابعة المادة 

 باألمور الواردة بالمادة )الثالثة والستون( من نظام الشركات . التحوليةتختص الجمعية 

 والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية الثامنة المادة 

عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة  فيما

على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة 

 .إلى ذلك

 والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية التاسعة المادة 

، ولها أن تصدر قرارات  تختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاما  

 .الشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العاديةفي األمور الداخلة أصال  في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك ب

 : دعوة الجمعيات الثالثونالمادة 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد 

%( من رأس المال على األقل . ويجوز لمراجع 5عدد من المساهمين يمثل)إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو 

  .الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما  من تاريخ طلب مراجع الحسابات

الميعاد المحدد لالنعقاد بـواحد وعشرون  وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل

يوما  على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة ، وترسل صورة من 

  .الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة ،  وذلك خالل المدة المحددة للنشر

 ل حضور الجمعيات: سجالحادية والثالثونالمادة 

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد النعقاد 

 الجمعية

 والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية المادة 
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ال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل ، وإذا لم يتوفر ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا  إ

وة النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع ّوجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يوما  التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدع

األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا  أي ا كان عدد األسهم  ( من هذا النظام. وفي جميع30بالطريقة المنصوص عليها في المادة )

 الممثلة فيه.

 والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المادة 

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا  إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في 

 ( من هذا النظام .30االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن، يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )

  .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا  إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

( 30وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )واذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني 

 من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحا  أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

 والثالثون: التصويت في الجمعياتالرابعة  المادة

ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام  التحوليةلجمعية لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في ا

  .التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة

 والثالثون: قرارات الجمعياتالخامسة المادة 

ية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة حولتصدر القرارات في الجمعية الت

رارا  لألسهم الممثلة في االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع ، اال اذا كان ق

فيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة متعلقا  بزيادة رأس المال أو تخ

 أخرى فال يكون صحيحا  اال اذا صدر بأغلبية ثالثة ارباع األسهم الممثلة في االجتماع.

 والثالثون: المناقشة في الجمعياتالسادسة المادة 

المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات 

الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى 

  ان قرارها في هذا الشأن نافذا  .المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وك

 والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر السابعة المادة 

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك 

 .في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه

باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة ويحرر 

وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت 

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

 البـاب الخامس : لجنة المراجعة 
 والثالثون: تشكيل اللجنة الثامنة المادة 

التنفيذيين سواء من تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من )ثالثة أعضاء( من غير أعضاء مجلس اإلدارة 

  .المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

 والثالثون: نصاب اجتماع اللجنة التاسعة المادة 
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يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات 

 رجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.ي

 : اختصاصات اللجنة األربعونالمادة 

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان 

لس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مج

 ضرار أو خسائر جسيمة.ألمجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة 

 : تقارير اللجنة الحادية واألربعونالمادة 

وإبداء مرئياتها حيالها إن على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، 

وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل 

لجمعية في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا  كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد ا

 .العامة بـواحد وعشرون يوما  على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية

 البـاب السادس : مراجع الحســابـات 
 واألربعون : تعيين مراجع الحسابات الثانية المادة 

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات او اكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية 

سنويا ، وتحدد مكافأته ومدة عمله ، ويجوز للجمعية أيضا  في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في 

 أو لسبب غير مشروع.وقت غير مناسب 

 واألربعون: صالحيات مراجع الحسابات الثالثة المادة 

لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا  طلب البيانات واإليضاحات 

ير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغ

اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة . فإذا 

 العادية للنظر في األمر.لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة 

 البـاب السابع : حسـابات الشركة وتوزيع األرباح 
 واألربعون: السنة المالية الرابعة المادة 

من تاريخ قيدها  ىتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية األول

 . حاليةهاية شهر ديسمبر من السنة الركة مساهمة وحتى نشبالسجل التجاري ك

 واألربعون: الوثائق المالية الخامسة المادة 

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا  عن نشاطها ومركزها المالي عن  .1

لطريقة المقترحة لتوزيع األرباح . ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع السنة المالية المنقضية، ويّضمن هذا التقرير ا

ا على األقل   .الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوم 

من هذه المادة ،  (1يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة )  .2

وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بـواحد وعشرون 

 يوما  على األقل.
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ا لم على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة ، وتقرير مراجع الحسابات، م .3

تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضا  أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة ، وذلك قبل 

  .تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما  على األقل

 واألربعون: توزيع األرباح السادسة المادة 

 :اآلتي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه

%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 10يجنب ) .1

 %( من رأس المال المدفوع.30متى بلغ االحتياطي المذكور )

لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص  %(  من صافي األرباح10للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) .2

 لغرض أو اغراض معينة.

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

ت اجتماعية لعاملي الشركة اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسا

  .أو لمعاونة ما يكون قائما  من هذه المؤسسات

 %( من رأسمال الشركة المدفوع5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) .4

( من هذا النظام، والمادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم 20مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ) .5

%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا  مع عدد الجلسات التي يحضرها 10نسبة )

  .العضو

 واألربعون: استحقاق األرباح السابعة المادة 

صته في األرباح وفق ا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع يستحق المساهم ح

  .وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق

 واألربعون: خسائر الشركة الثامنة المادة 

شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة  إذا بلغت خسائر .1

ا بذلك،  أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فور 

ا من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما   وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوم 

من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا  ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض 

  .المحدد في نظام الشركاتمعه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل 

( من هذه المادة ، أو إذا 1وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ) .2

م اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يت

 االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوما  من صدور قرار الجمعية بالزيادة .

 البـاب الثامن : المنازعات 
 واألربعون: دعوى المسؤولية التاسعة  المادة

منهم إلحاق لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر 

ا. ويجب على المساهم أن يبلغ  ضرر خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائم 

 الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

 البـاب التاسع : حل الشركة وتصفيتها 
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 : انقضاء الشركة الخمسونالمادة 

ور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من تدخل الشركة بمجرد انقضائها د

الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته 

جاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك اال بأمر قضائي والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب اال تت

وتنتهي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين 

ة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض الى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مد

 مع اختصاصات المصفي

 البـاب العاشر : أحكام ختامية 
 :الحادية والخمسون المادة 

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

 :ية والخمسون ثانالمادة ال

 .ألحكام نظام الشركات ولوائحهيودع هذا النظام وينشر طبقا  
 

 

 


