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  " مدرجة" مساهمة    لين الخير للتجارةشركة  األساسيالنظام 

  الشركة  أسيسالباب األول : ت
  -، وفقاً لما يلي : مدرجةمساهمة سعودية شركة ولوائحه وهذا النظام حكام نظام الشركات ألطبقاً ؤسس ت):١مادة (
  ." ةدرجمشركة مساهمة  "  لين الخير للتجارةشركة " :  الشركة أسم  ):٢مادة (
   الشركة : أغراض  ):٣مادة (

  -إن األغراض واألنشطة التي تأسست الشركة ألجلها هي :
 التجارة . .١
 التشييد والبناء . .٢
 الزراعة والصيد . .٣
 المناجم والبترول وفروعهما . .٤
 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية . .٥
 الكهرباء والغاز والماء وفروعه . .٦
 لتبريد .النقل والتخزين وا .٧
 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى . .٨
 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية . .٩

 .األمن والسالمة -١١                        تقنية المعلومات . .١٠
 . المختصة أن وجدتجهات البعد الحصول على التراخيص الالزمة من وفق األنظمة المتبعة وها طتنشأالشركة  تمارسو

  :  والتملك في الشركاتمشاركة ال ):٤مادة (
ن إيجوز للشركة             ال ع ل رأس الم نشاء شركات بمفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط أال يق
ق ٥( ا ح ا وله ) مليون لایر ، كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معه

يس ي تأس ر ف ع الغي ه  االشتراك م ا تتطلب تيفاء م د اس ك بع دودة وذل ئولية المح اهمة أو ذات المس ركات المس الش
ى  هم أو الحصص عل ذه األس ي ه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن  ، كما يجوز للشركة أن تتصرف ف

  أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها .
  :للشركة  المركز الرئيسي  ):٥مادة (

أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة  لها فروع أ ويجوز أن ينش ،الرياضمدينة في لشركة لمركز الرئيسي اليقع   
  .بقرار من مجلس إدارة الشركة أو خارجها 

  مدة الشركة :  ):٦مادة (
هذه  دائما إطالةويجوز  قيدها بالسجل التجاريسنة (تسعة وتسعون سنة) ميالدية تبدأ من تاريخ ٩٩مدة الشركة   

  على األقل. واحدة بسنة أجلهاصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء مدة بقرار تال
  باب الثاني : رأس المال واألسهم ال

  
  : مال الشركة رأس): ٧مادة (

غ                  ركة بمبل ال الش دد رأس م ط ) ٤٠٫٧٩٧٫٨٠٠(ح ف (فق عون أل بعة وتس بعمائة وس ون وس ون ملي أربع
) أربعة مليون وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانون سهم( )٤٫٠٧٩٫٧٨٠(م إلى  ) مقسوثمانمائة لایر سعودي

  ) لایر سعودي وجميعها أسهم عادية .١٠اسمي متساوية القيمة لكل منها (
  :): االكتتاب في االسهم ٨مادة (

ون ألف أربعة مليون وتسعة وسبع( )٤٫٠٧٩٫٧٨٠(إلى اكتتب المساهمون في كامل اسهم رأس المال البالغة   
) (فقط أربعون مليون وسبعمائة ٤٠٫٧٩٧٫٨٠٠( ،٣٦٬٧١٨أسمي، وبقيمة إجمالية تبلغ ) وسبعمائة وثمانون سهم

  جميعها اسهم عادية وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة لایر سعودي)
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  :األسهم الممتازة   ):٩مادة (
ة يجوز                   ً للشركة  للجمعية العامة غير العادي ا ة أن تصدر  طبق ة المختص عها الجه ي تض س الت هماً لألس أس

ازة  ممتازة  ى أسهم ممت ة إل ل أسهم عادي راءها أو تحوي ن أو أن تقرر ش ة م رة بالمائ اوز عش ا ال يتج بم
ة ورأس مال الشركة  ى أو تحويل االسهم الممتازة إلى عادي ازة ال تعط هم الممت ويتاالس ي التص ق ف  الح

ن في الجمعيات العامة للمساهم ر م بة أكث ى نس ول عل ي الحص ق ف حابها الح ين وترتب هذه االسهم ألص
  . بعد تجنيب االحتياطي النظامي  للشركة أصحاب االسهم العادية من األرباح الصافية

  ) : بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة :١٠مادة (
از يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ، وإذا تخلف عن ا لوفاء في ميعاد االستحقاق ج

ق ن طري ه ع د إعالم س اإلدارة بع ة أو لمجل حيفة يومي ر بص اهمين النش جل المس جل بس ه المس            عنوان
جل الأو إب اب مس ه بخط وق ابغ ي أو س زاد العلن ي الم هم ف ع الس ب األبي ة بحس وال وفقألوراق المالي ً ح  ا

ة ة المختص توف، و للضوابط التي تحددها الجه رد تس ا وت تحقة له الغ المس ع المب يلة البي ن حص ي الشركة م
اقي  وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ، الباقي إلى صاحب السهم توفي الب ركة أن تس از للش ، ج
تحقة ، من جميع أموال المساهم ة المس ع القيم ع دف وم البي ى ي دفع إل ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن ال

ا ، ليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأنعليه مضافًا إ ام ألوتلغي الشركة السهم المبيع وفقً حك
ً ، وتعطي المشتري سهم هذه المادة جل ا اً  جديدا ي س ر ف ع أليحمل رقم السهم الملغى وتؤش وع البي هم بوق س

  .  مع بيان اسم المالك الجديد
  :  إصدار األسهم) : ١١مادة (

ذه ت                 ن ه أعلى م در ب وز أن تص ا يج مية وإنم ا االس ن قيمته ل م در بأق وز أن تص كون األسهم اسمية وال يج
وز  اهمين وال يج وق المس من حق تقل ض د مس ي بن ة ف رق القيم اف ف رة يض ة األخي ذه الحال القيمة ، وفي ه

خاص توزيعها كأرباح على المساهمين ، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا م هم أش لك الس
ؤالء  ون ه ه ، ويك ة ب وق المتعلق تعمال الحق ي اس نهم ف وب ع دهم لين اروا أح متعددون وجب عليهم أن يخت

  األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم .
 ) شهادات االسهم:١٢مادة (

ركة أو تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً  س إدارة الش يس مجل عليها من رئ
من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على األخص ، رقم وتاريخ القرار الوزاري 
الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن تأسيس شركة وقيمة رأس المال وعدد 

ي األسهم الموزع عليها وقيمة السه ا الرئيس ار ومركزه ركة باختص م االسمية والمبالغ المدفوع منها وغرض الش
  ومدتها ويجب أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.

  : تداول االسهم  ):٣١مادة (
ا ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم الما        ل منهم ل ك اليتين ال تق نتين م ن س لية ع

اريخ  ا وت ى نوعه دل عل ا ي ذه األسهم بم عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، ويؤشر على صكوك ه
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ة األ، تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها  ل ملكي ر نق دة الحظ ً سهم وفقومع ذلك يجوز خالل م ام أل ا حك
ة بيع الحقوق من أحد المؤس ي حال سين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو ف

س ت التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفل ة ام ون أولوي ى أن تك ك اال، عل ين األك تل هم للمؤسس رينآلس   خ
  .ء مدة الحظروتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضا

  
  التنازل عن األسهم:    ):١٤مادة (
ادة (  -أ ا ورد بالم ذا ١٣جميع اسهم الشركة قابلة للتداول بين المساهمين بعد اصدار شهاداتها مع مراعاة م ن ه ) م

ار  دورها بإخط وم ب ر إدارة الشركة لتق النظام  ، ويجب على من يرغب في بيع أسهمه أو التنازل عنها أن يخط
 ين بهذه الرغبة . جميع المساهم

راء  ٣٠ يكون لباقي المساهمين خالل   -ب ي ش ة ف ق األولوي يوماً من تاريخ استالمهم اإلخطار من إدارة الشركة ح
رف  طة مص هم بواس ي لألس يم السعر الحقيق األسهم المعروضة كل بحسب نسبته في رأس مال الشركة ويتم تقي

ى أن أو مؤسسة خدمات مالية مرخص لها بالعمل بالمملكة وإ صدار مذكرة تقييم بقيمة األسهم في ذلك الحين عل
ن  يتم تعيين الجهة المالية بقرار الجمعية العامة العادية ويعد هذا التقييم نهائياً وغير قابل للمراجعة بأي طريقة م
هم  ن األس ازل ع ع بالتن ي البي ب ف اهم الراغ ى المس ذكور عل و الم ى النح يم عل دور التقي د ص رق ، وبع الط

همه   للمسا ع أس ي بي ب ف اهم الراغ يم المس ات التقي ل نفق يم ، ويتحم ذا التقي ائج ه ا لنت ك وفق ي ذل همين الراغبين ف
  وفي حالة عدم تقدم أحد المساهمين خالل المدة المحددة يحق للمساهم بيع أسهمه للغير .

اً يعتبر تصرف أي مساهم في أسهمه او أي جزء منها دون اتخاذ إجراءات اإلخطار على الن  -ت ه آنف ار إلي حو المش
 باطالً وغير نافذ في مواجهة الشركة وباقي المساهمين .

  سجل المساهمين :  ):٥١مادة (
ذي بالقيد في سجل للمساهمينالشركة أسهم تتداول              داده الشركة ال ى إع ماء الذي تعده أو تتعاقد عل من أس  يتض

ا ويؤشر ومهنهم وأرقوأماكن إقامتهم  وجنسياتهمالمساهمين  ذا ام األسهم والقدر المدفوع منه ي ه ى ف د عل القي
  .القيد في السجل المذكور في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ  االسمي السهم وال يعتد بنقل ملكية السهم

  زيادة رأس المال   ):٦١مادة (
ون ر -١ رط أن يك ركة ، بش ال الش ادة رأس م رر زي ة أن تق ر العادي ة غي ة العام امالً للجمعي ع ك د دف ال ق        أس الم

هم  ى أس ود إل ال يع ن رأس الم دفوع م ر الم ان الجزء غي ه إذا ك ع بأكمل د دف ال ق ون رأس الم وال يشترط أن يك
 .صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم

ي جمي -٢ زءاً للجمعية العامة غير العادية ف ال أو ج ادة رأس الم د زي هم المصدرة عن وال أن تخصص األس ع األح
ق  ة ح اهمين ممارس وز للمس ك وال يج ن ذل ها ، أو أي م ة أو بعض ركات التابع ركة والش ي الش املين ف ا للع منه

 .األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين
ة  للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة -٣ ال األولوي ادة رأس الم ى زي ة عل ة بالموافق غير العادي

ة  دة يومي في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جري
 .كتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائهالأو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط ا

ل بحق ايح -٤ ي األق للجمعية العامة غير العادية وقف العم اهمين ف ة للمس ل الولوي ال مقاب ادة رأس الم اب بزي كتت
  .ت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركةالولوية لغير المساهمين في الحاألحصص نقدية أو إعطاء ا

ى المدة من وقت صدور قرار  لالولوية أو التنازل عنه خأليحق للمساهم بيع حق ا -٥ ة عل ة بالموافق الجمعية العام
ً ، وفق سهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوقألكتتاب في االزيادة رأس المال إلى آخر يوم ل عها  ا ي تض للضوابط الت

  .الجهة المختصة
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وا األسهم الجديدة علىَ َحَملة حقوق األتوزع ا) اعاله ٤(مع مراعاة ما ورد في الفقرة  -٦ ذين طلب ة ال اب الولوي كتت
ال بشرط أألة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق ابنسب ادة رأس الم ن زي اوز الولوية الناتجة م  يتج

ن ا دةألما يحصلون عليه ما طلبوه م هم الجدي ن األ س اقي م وزع الب وق األوي ة حق ى حمل دة عل هم الجدي ة س ولوي
وق األبنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجم الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ادة الي حق ن زي ة م ة الناتج ولوي

ن األ سهم الجديدة يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األالرأس المال بشرط أ ى م ا تبق ى ويطرح م هم عل س
 .ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك الغير

  
  
  
  
  
  
  

   : س المالأتخفيض ر  ):٧١مادة (
وز         ائر ويج ت بخس ركة أو إذا مني ة الش للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاج

ادة ( ي الم ه ف وص علي د المنص ا دون الح ى م ال إل يض رأس الم دها تخف رة وح ة األخي ي الحال ام ٥٤ف ن نظ ) م
ه الشركات وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مرا ة ل باب الموجب ن األس ابات ع ع الحس ج

ات ذه االلتزام ي ه يض ف ة  وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخف ال نتيج يض رأس الم ان تخف وإذا ك
زيادته على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار 

وزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى التخفيض في جريدة يومية ت
ماناُ  ه ض دم ل االً أو أن تق ان ح ه إذا ك ه دين ؤدي إلي ركة أن ت ى الش الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب عل

  .كافياُ للوفاء به إذا كان آجالً 
  
  

  الباب الثالث : مجلس اإلدارة 
   :الشركة  دارةإ  ):٨١مادة (

لمدة  للمساهمين الجمعية العامة العادية نتخبهمتأعضاء  أربعة )٤( من مؤلفيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة 
دة ( أسيسيةواستثناءاً من ذلك تعين الجمعية التثالث سنوات تزيد عن  ال الث) ٣أول مجلس إدارة لم نوات  ث س

  اهمة .تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مس
  انتهاء عضوية المجلس :   ):٩١مادة (

اً ت              ا وفق و له الحية العض اء ص ه أو بانته اء مدت س بانته ي  ألينتهي عضوية المجل ارية ف ات س ام أو تعليم نظ
هم  س االدارة أو بعض ع أعضاء مجل زل جمي ت ع ل وق المملكة ، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في ك

ول أو  وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقب
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 :  ):٢٠مادة (

ب             اغر بحس ز الش ي المرك اً ف واً مؤقت ين عض س أن يع ان للمجل س االدارة ك اء مجل د أعض ز أح غر مرك اذا ش
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رة  يهم الخب وافر ف ن تت ون مم ى ان يك س عل ت المجل الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخب
ة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام عمل من تا ى الجمعي ين عل ريخ التعيين وأن يعرض التعي

س  اد مجل ة النعق روط الالزم وافر الش العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا لم تت
ى  ام وجب عل ذا النظ االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو ه

  .الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من االعضاء  بقية االعضاء دعوة
  :صالحيات مجلس اإلدارة   ):٢١مادة (

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

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

  مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر 
  ) أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.١(
  ) أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل.٢(
 ) أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية. ٣(
  وقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. ) أال يترتب على ذلك التصرف ت٤(

ة الشركات والمؤسسات   -ب ام كاف ل الشركة أم وله حق تمثيـل الشركـة فـي عـالقاتهـا مع الـغير ولمجلس اإلدارة تمثي
ةوله حق مراجعة على اختالف أنواعها واألفراد  ات  وزارة الشؤون البلدية والقروي ديات واألمان  ، ووزارة ، والبل

روة  رول والث يط ووزارة البت يم  ووزارة التخط حة والتعل ل والص ناعة والنق ارة والص ة والتج ة والخارجي الداخلي
اه  المعدنية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون االجتماعية ، وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة المي

ي ة الس كان وهيئ االت ووزارة االس ة االتص اء وهيئ ة والكهرب االت وتقني وطني و وزارة االتص راث ال احة والت
ارج دوائر  المعلومات وشركات االتصاالت وشركة الكهرباء  وسفارات المملكة العربية السعودية بالخ ع ال ، وجمي

وازات  ز والج ات والمراك اطق والمحافظ ارات المن ة وأم وق المدني رطة والحق دل والش ات الع ة وكتاب الحكومي
ناعية يذية واألهلية واألفراد والبنوك دخل وكافة الجهات التنفوالمرور والزكاة وال ة الص والشرطة والغرف التجاري

داخل وخارج المملكة العربية السعودية وتعين الوكالء والمحامين وعزلهم وإصدار الوكاالت الشرعية والتفاويض 
ائق والم ود والوث ازات وإلغائها كلياً أو جزئياً والتوقيع على كافة أنواع العق االت واالمتي ات والوك تندات واالتفاقي س

والصفقات والمناقصات نيابة عن الشركة والدخول في المناقصات الحكومية والغير حكومية نيابة عن الشركة دون  
حصر والتوقيع لدى كاتب العدل على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة ومالحق تعديلها سواء برفع 

مها أو رأس المال او خف ر اس طة او تغيي د اإلدارة أو األنش ديل بن ضه او دخول شركاء جدد او خروج شركاء أو تع
فيتها   ا أو تص ان نوعه اً ك رى اي ديالت اخ ا او أي تع د فروعه ا أو اح ركات أو فروعه انوني للش ان الق ديل الكي تع

ها ومال ود تأسيس ى عق ع عل ة والتوقي واء بخفض أو وتأسيس الشركات والدخول في الشركات القائم ديلها س ق تع ح
ديل  ر اسمها أو تع طة او تغي د اإلدارة أو األنش رفع رأس المال أو دخول شركاء جدد أو خروج شركاء أو تعديل بن
دماج  رارات االن ى ق ع عل فيتها. والتوقي رى أو تص ديالت آخ ا أو أي تع ركات أو فروعه انوني للش ان الق الكي

ول والحصص واالستحواذ والشراء وإلغاء عقود التأس ن األص ع وره راء وبي ركاء وش رارات الش يس ومالحق وق
ن الحصص  ازل ع ول التن ا وقب ازل عنه ة والتن ر العقاري واألسهم والسندات والوحدات في الصناديق العقارية وغي
دل  ب الع ام كات ات ام كوك واإلفراغ ى الص ع عل ق التوقي ه ح هم ل ص واألس ل الحص ال ونق هم وراس الم واألس

ثمن والجهات الرس ع ال ليم ودف تالم والتس ه واالس راغ وقبول ارات واإلف واع العق مية وشراء وبيع األراضي وكافة أن
ل  ركة وتحوي الك الش ة أم تحكام لكاف ج االس تخراج حج ر واس ع الغي ركة م الح الش اركة لص ثمن والمش بض ال وق
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ب تعديل الصكوك بحدودها االراضي الزراعية الى سكنية او صناعية وتحويل األراضي الصناعية الى سكنية وطل
رز  ة والقسمة والف كوك والتجزئ ج الص افة ودم ذف واإلض ومساحاتها والتنازل عنها كلياً  او جزئياً وإفراغها والح
وضم االمالك والصكوك وطلب تعديل استخدام المخططات واألراضي واإلضافة والحذف والتنازل عن الشواطير 

ك ور م المال ديل اس دت و تع ا ان وج ع وقبوله ام القط احة وأرق وال والمس دود واألط ديل الح دني وتع جل الم م الس ق
تئجار  ق االس امل  وح ام الش ا بالنظ كوك وادخاله والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء االحياء وتحديث الص

ا تثمارية ومح ة واالس ابات الجاري غيل الحس تح وإدارة وتش ديلها  أو فسخها . وف ا او تع ع عقوده فظ والتأجير وتوقي
ا  ا وإقفاله عودية وخارجه ة الس ة العربي وك داخل المملك ة البن االسهم و المحافظ االستثمارية  باسم الشركة لدى كاف
دات  ديم التعه االت وتق مانات والكف وتصفيتها والسحب واإليداع وفتح االعتمادات وإجراء التحويالت وإصدار الض

ة األور ى كاف ع عل ركة والتوقي ال الش ق بأعم ا يتعل امالت فيم واع المع ة أن يكات وكاف ة والش تندات المالي اق والمس
ابات  ن الحس ل م ابات والتحوي ين الحس ل ب ال الشركة والتحوي ة بأعم ة الخاص ا األوراق التجاري المصرفية بما فيه
تثمارية  ة واالس ابات الجاري ى الحس هم ال افظ  االس ابات مح ن حس ل م س والتحوي ة والعك ى الجاري تثمارية ال االس

س مانات  والعك ييل الض يكات وتس ابات والش وفات الحس ب كش ابات وطل ات الحس ديث بيان ابات وتح يط الحس .تنش
ذه  ركة به ه الش ا تملك بة م هم بنس ا حصص او اس ركة به ك الش ي تمتل ة الشركات الت البنكية لصالح الشركة  وكفال

ركات الشركات وتقديم الدعم المالي فيما عدا القروض ألي من الشركات التي تشارك في ن الش ا الشركة أو ألي م ه
رفية  الفرعية أو الشقيقة امالت المص واع المع ة أن ، والتوقيع على كافة األوراق والمستندات المالية والشيكات وكاف

فقات  ات والص ة االتفاقي رام كاف امالت وإب ة المع وتحرير سندات ألمر وغير ذلك من األوراق التجارية والقيام بكاف
دى دون حصر وحق االستفس ة ل راءات الالزم ة اإلج اء كاف ة وانه ة والمتابع ة والمراجع جالت االئتماني ن الس ار ع

ع  د م ا والتعاق ديد التزاماته ر وتس دى الغي ركة ل وق الش يل حق ة. وتحص ات االئتماني عودية للمعلوم مه الس ركة س ش
تخراج اإل تقدام واس ب االس ل ومكات ب العم ن مكات يرات م ل المكاتب االستشارية وطلب التأش ات ورخص العم قام

يرات  ب تأش ـي وطل ـروج النهـائ ـودة والخ ـخروج والع ـرات ال نح تأشي ا وم ازل عنه وتجديدها ونقل الكفاالت والتن
ة  ات الحكومي ات والجه ناديق والمؤسس وك والص الح البن ون لص ى الره ع عل ـكه والتوقي الـزيـارة وحق الـرهن وف

ناع ة والص ناديق العقاري ة والص وك االهلي هيالت والبن ب التس راض وطل ق االقت تثمارية وح ة واالس ية والزراعي
ة  ات المالي ل  والمؤسس ركات التموي ارف وش وك والمص ة البن ن كاف ة م ب الجدول ة  وطل ة واالئتماني التمويلي
ق  رعية وح وابط الش ا للض دادها طبق روض وس تالم الق ا واس ود معه ع العق ة وتوقي ات الحكومي والمؤسسات والجه

ي التوقيع على سن ا ف د ألمر وحق التوقيع على الكمبياالت وتوقيع جميع الوثائق على سبيل المثال وليس الحصر بم
ا  ذلك إبرام العقود والتوقيع عليها ا التشغيلية وميزانيته ى خططه ة عل ، وله حق إقرار خطة عمل الشركة والموافق

ة الرأسمالية السنوية والموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدا وائح الخاص ات والل ركة والسياس رية والفنية للش
عها  ي يض بالعاملين فيها وتفويض المسئولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد الت
زلهم  زاتهم وع بهم ومي د صالحياتهم وسلطاتهم و روات مجلس اإلدارة.  وتعيين المدراء والموظفين والعمالة وتحدي

لهم  دها وفص راخيص وتجدي تخراج الت طبها واس ا او ش ديالت عليه ة التع راء كاف ة واج جالت التجاري د الس وتجدي
ات  ور اجتماع ق حض ه ح ا ول ازل عنه ة والتن ماء التجاري ز األس طبها وحج ا او ش ديالت عليه ة التع راء كاف واج

ا الجمعيات التأسيسية وجمعيات التحول والجمعيات العادية والغير عادية ومجالس اال دارة للشركات التي تساهم فيه
الحيات  ذه الص ع ه ان جمي الشركة والتصويت نيابة عن الشركة والتوقيع على كافة المستندات الالزمة لذلك علما ب
س  اء المجل ن اعض ر م د  او اكث والسلطات داخل وخارج المملكة العربية السعودية وله حق تفويض أو توكيل واح

د او من الغير بعمل أو أعمال مع ينة وحق إلغاء التفاويض أو التوكيالت كلياً أو جزئيا كما يجوز لمجلس اإلدارة عق
وت  وك والبي ع البن ة م روض التجاري دتها و الق ا بلغت م ومي مهم ل الحك ناديق ومؤسسات التموي القروض مع ص

ر ك الق ي ذل ا ف دة بم ك ألي م دة الشركة وذل ا م اوز آجاله ي ال يتج ان الت اوز المالية وشركات االئتم ي تتج وض الت
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نوات الث س اة  آجالها مدة ث زم مراع نوات يل ة س ا ثالث اوز آجاله ي تج ة الت روض التجاري د الق ة عق ي حال ه ف إال أن
  الشروط التالية :

  أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. .١
  كة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشر .٢

 وضح الئحة داخلية ألعماله  -ت
 تعيين سكرتير لمجلس اإلدارة بناءا على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة .  -ث
 الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها   -ج
 ارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يراه المجلس وتحديد واجباتهم ومكافأتهم تعيين المسئولين عن إد  -ح
 تفويض المسئولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة .  -خ
ت تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس مالئما من الصالحيات والتنسيق بين هذه ا  -د رعة الب دف س للجان وذلك به

 في األمور التي تعرض عليها .
 الموافقة على إقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت للشركة واالشتراكات والمساهمة في أي من الشركات   -ذ
 إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.   -ر
في الحاالت التي يقدرها حق أبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق ويكون لمجلس إدارة الشركة و   -ز

  ، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره ومراعاة الشروط التالية: مصلحتها
  أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشؤ الدين كحد أدنى.   )١(
  قصى لكل عام للمدين الواحد. أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أ  )٢(
 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض أو التوكيل فيه .   )٣(

اذ  ي اتخ ر ف ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغي
  .ير في كل أو بعض ما وكل به للوكيل حق توكيل الغ أجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة

  ): مكافآت أعضاء المجلس :٢٢مادة (
بة   ن نس س اإلدارة م أة مجل ة) %٥(تتكون مكاف بة ( خمس ع نس د توزي اح وبع افي األرب ن ص ة م ى %٥بالمائ ) عل

ركات  خمسمائةالمساهمين وبما ال يتجاوز  ام الش ه ويجب الف لایر لكل عضو وفي حدود ما نص عليه نظ ولوائح
س يش أن ه أعضاء مجل ل علي ا حص ل م امل لك ان ش ى بي ة عل ة العادي ة العام ى الجمعي تمل تقرير مجلس اإلدارة إل

ا اإلدارة خالل السنة المالية من  ان م ى بي ذلك عل تمل ك ا وأن يش ن المزاي ك م ر ذل دل مصروفات وغي مكافآت وب
ال فن ر أعم ارات وان قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظي ة أو استش ة أو إداري ي

 ً اع  يشتمل ايضا اريخ آخر اجتم ن ت ي حضرها كل عضو م دد الجلسات الت س وع على بيان بعدد جلسات المجل
   . للجمعية العامة

  
           

  
  

  وأمين السررئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب صالحيات ): ٢٣مادة (
باً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً وال يجوز الجمع بين منصب ونائيعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً 

، ويكون للرئيس صالحية دعوة المجلس الجتماع ورئاسة اجتماعات رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة 
 -في األمور التالية :كما يختص رئيس المجلس ،  المجلس والجمعيات العامة للمساهمين

ام ولدى كافة الدوائر والسلطات الحكومية في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة  تمثيل الشركة  -أ وأم
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ومكاتب العمل ) واللجان الطبية الشرعية ديوان المظالم( والمحاكم اإلداريةالمحاكم الشرعية والهيئات القضائية 
ت المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ولجان فض المنازعا )العليا واالبتدائية ( العماليةوالعمال واللجان 

ي منازعات  ل ف ةومكاتب الفص ان  األوراق التجاري ة ولج ان الجمركي ة واللج ات التجاري م المنازع ان حس ولج
ق ة والتحقي ة الرقاب دى هيئ ام ول اء الع ائية الغش التجاري ولدى هيئة التحقيق واالدع ان القض ة اللج به  وكاف وش

ائية ي القض ات التحك وازات وهيئ دني والج دفاع الم رور وال رطة والم ام الش ارة وأقس ة واإلم وق المدني م والحق
ناعية  ة والص رف التجاري وانئ والغ ارك والم فارات والجم ارات والس ديات والمط وزارات والبل ل وال والترحي

بض والتسدي ات والق ي المناقص دخول ف ا وال ،  دوالهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعه
رار ة في المطالب وله حق ا واإلق رد عليه دعاوي وال ماع ال وإقامة الدعاوي والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وس
رز واإلنكار مة والف بة والقس ول المحاس اء المخالصات ح ين ورد  واإلبراء والصلح والتنازل وإعط ب اليم وطل

ار الشهود والبين ا وإحض ديل االمتناع عنه وإجراء التسويات بأنواعه رح والتع ة والج ا واإلجاب ن فيه ات والطع
وط  ار الخط التزوير وإنك ن ب اموالطع ذ  واألخت ز والتنفي ب الحج ه وطل فر ورفع ن الس ع م ب المن ع وطل والتواقي

ب  تبدالهم وطل م واس ين ورده راء والمحكم ارير الخب ن بتق ين والطع راء والمحكم ين الخب يم وتعي ب التحك وطل
راض من نظام الم ٢٣٠تطبيق المادة  ا واالعت ام ونفيه ول االحك ام وقب ذ االحك ة بتنفي رعية والمطالب رافعات الش

على االحكام وطلب االستئناف وتمييزها والتماس إعادة النظر وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم 
تالم ال اكم واس ع المح دى جمي ك ل ن وضد الشركة وذل ع م ي ترف دعاوي الت ع ال الغ حضور الجلسات في جمي مب

داخل ة  بشيك باسم الشركة واستالم صكوك االحكام وطلب تنحي القاضي وطلب االدخال والت ن كاف ازل ع والتن
  الحقوق والقضايا والهبة والشفعة والكفالة

والقيام نيابة عن الشركة بشراء األراضي والعقارات  واالستئجارإبرام عقود البيع والشراء وعقود اإليجار   -ب
 ودفع الثمناألصول واألموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أغراض الشركة  وغيرها من ممتلكات

والتهميش والرهن وفك الرهن ألي من أمالك الشركة لدى المحاكم وكتاب  وقبولهواإلفراغ  وبيع تلك المنقوالت
التجزئة والفرز واستالم ودمج الصكوك وواالستالم والتسليم  واإلقرار بقبضه العدل وقبول البيع وتحديد الثمن

وتعديل  والحذف واإلضافةالصكوك وتحديثها وإدخالها في النظام الشامل والتنازل عن النقص في المساحة 
وإخراج حجج الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء االحياء 

  .االستحكام لكافة األمالك
مصارف المحلية والدولية في المملكة العربية السعودية وخارجها وفتح الحسابات باسم جميع البنوك والمراجعة   -ت

ة  تخراج بطاق ا واس ل منه يكات والتحوي داً أو ش الشركة واعتماد التوقيع والسحب من الحسابات واإليداع فيها نق
ات االئت تخراج البطاق تالم الصراف اآللي واستالمها واستالم األرقام السرية وإدخالها واس تالمها واس ة واس ماني

يكات  دار الش ا وإص تالمها وتحريره يكات واس ر ش تخراج دفت األرقام السرية لها واستخراج كشف حساب واس
دها  ات وتجدي ناديق األمان ي ص تراك ف رفها واالش واالت وص تالم الح تالمها واس ركة واس م الش دقة باس المص

روض البنك ب الق ات وطل ناديق األمان دات ص تيرداد وح ا واس روطها وأحكامه ول بش ركة والقب م الش ة باس ي
روض وأسعارها  ات الق ع طلب ص جمي ا يخ داتها وبعد موافقة مجلس االدارة بم ا وتعه ا ونماذجه ع عقوده وتوقي

م  امن معه الء والتض ديم الكف االت وتق مانات والكف ديم الض ه وتق وجداول سدادها واستالم القرض والتصرف في
ي روض وتنش ن الق اء م ب االعف ركة وطل م الش يكات باس رف الش ويتها وص ابات وتس ل الحس ابات وقف ط الحس

ركة  م الش ادات باس تح االعتم ات وف ديث البيان ة وتح يكات المرتجع تالم الش يكات واس ى الش راض عل واالعت
ة  ة وتمديدها والتقدم والموافقة على القروض والتسهيالت المصرفية بكافة أنواعها من البنوك التجاري د موافق بع

س م االدارة  مجل رفية باس امالت المص ة المع يكات وكاف تندات والش ة والمس ع األوراق التجاري الغ وتوقي ألي مب
مانات  دار الض ذلك اص ركة وك ن الش ة ع تندية نياب ادات المس مان واالعتم ات الض دار خطاب ركة وإص الش
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ة األوراق الت واع والكفاالت لصالح الغير وإصدار حسابات االئتمان والسندات ألمر وكاف ة أن ع كاف ة وتوقي جاري
ركة  العقود والوثائق واالتفاقيات والصكوك ومستندات التسهيالت ولهم حق فتح الحسابات االستثمارية باسم الش
ناديق  ة والص ات ائتماني ة وأي شركات أو هيئ رعية والمؤسسات المالي ل الش ركات التموي وك وش لدى كافة البن

واستالم المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها واصدار افقة مجلس االدارة بعد موالعقارية والصناعية باسم الشركة 
تثمار  الضمانات والرهن لدى البنوك و المصارف وصناديق اإلقراض العامة والجهات التمويلية وشركات االس

د كما يألمر واألوراق المالية األخرى   وتحرير سنداتبعد موافقة مجلس االدارة المحلية والدولية  م عق وز له ج
ود  دتها وعق ا بلغت م ومي مهم ل الحك ناديق ومؤسسات التموي القروض والتمويالت والتسهيالت المالية مع ص

ة  ات الخزين ة بمنتج ات المتعلق س االدارة المرابحة اإلسالمية وعقود الحوالة واالتفاقي ة مجل د موافق د بع ه عق ول
ة ة التجاري دة الشركة القروض مع البنوك ومؤسسات التمويل المالي ة م ا نهاي اوز اجاله ي ال تتج ة  الت د موافق بع

ع  مجلس االدارة م والتوقي امن معه الء والتض وكذلك ابرام كافة العقود مع صندوق التنمية الصناعية وتقديم الكف
دم  ب ع ه وطل اء من ب االعف ه وطل ازل عن رض والتن تالم الق ناعي واس أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الص

رض وجود إي التز ة وتسديد الق ة امات مادي ة المحلي واق المالي دى األس غيلها ل وال وتش تثمار األم ق اس م ح وله
 والدولية.

عقود  تأسيس الشركات على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر التوقيع   -ث
وخارج المملكة وزيادة  والتعديالت والمالحق وقرارات الشركاء في الشركات المشاركة بها الشركة داخل 

وتعديل المدراء وعزلهم وتعديل بند اإلدارة ودخول وخروج شركاء الدخول في شركات  وتخفيضه رأسمالها
قائمه وشراء الحصص واألسهم ودفع الثمن وبيع الحصص واألسهم واستالم القيمة واألرباح  والتنازل عن 

ً أو جالحصص واألسهم من راس المال  وقبول التنازل عن الحصص واألسهم اً منها ءزسواء أن كان كليا
والعامة العادية وغير العادية أو تفويض ما يراه التأسيسية والتحويلية ورأس المال ولهم حق حضور جمعياتها 

واستخراج دفع الرسوم واستالم شهادات التسجيل ة والتصويت باسم الشركة ومناقشللمناسب للحضور 
ومتابعة إجراءات دمجها وتحويلها وتصفيتها أمام إلضافة والتعديل والشطب السجالت التجارية والتجديد وا

وتغيير الكيان القانوني لهذه الشركات إلى كيانات مختلفة وتوقيع االتفاقيات وتسجيل  جميع السلطات المختص
اك الغرفة العالمات والوكاالت التجارية والتنازل عنهم وتسجيل براءة االختراع وفتح الملفات للشركة واشتر

التجارية وتجديدها والتوقيع على كافة القرارات والمستندات المطلوبة لفتح فروع للشركة والتوقيع على عقود 
تحول فروع الشركة إلى شركات مستقلة بكيان قانوني منفصل أما شركات ذات مسئولية محدودة او شركات 

واإلعالن  في الصحف الرسمية ومقابلة جميع مساهمة مقفلة والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة لذلك 
 .الجهات الحكومية والتوقيع على كل ما يلزم مما تقدم

مراجعة وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة والصناعة والثروة   -ج
التجارية وإدارة الجودة النوعية المعدنية ووزارة التجارة واالستثمار وإدارة العالمات التجارية والوكاالت 

والمعادن الثمينة وإدارة المهن الحرة واستخراج شهادة منشأ وطلب االعفاء الجمركي ومراجعة وزارة المالية 
ووزارة العمل ووزارة الصحة وإدارة الشئون الصحية والمستشفيات األهلية والحكومية وفروعها وما يتبعها 

والنوعية وهيئة الموصفات  ة هيئة الغذاء والدواء مراجعة إدارة الجودةمن إدارات وأقسام وهيئات ومراجع
ومراجعة الهيئة العامة  والمقاييس وشركات االتصاالت وتأسيس الهواتف الثابتة او الجواالت باسم الشركة

عقود لالستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة هيئة سوق المال ودخول المناقصات واستالم االستثمارات وتوقيع ال
الخاصة بالشركة مع الغير واستخراج التراخيص الصناعية وتجديدها وتعديلها وإلغائها ونقلها ومراجعة 

 التأمينات االجتماعية والدفاع المدني ومصلحة الزكاة والدخل وفروعهم وما يتبعها من إدارات وأقسام.
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التعاقد معهم وتحديد مرتباتهم تعيين الموظفين والعمال وفصلهم وعزلهم وطلب التأشيرات واالستقدام و  -ح
تهم واستخراج االقامات وتأشيرات الخروج والعودة والنهائية ونقل الكفاالت والتنازل عنها ولهم حق أومكاف

 توكيل الغير في كل أو بعض صالحياته.
ة و  -خ ركات تابع ة ش ى إقام ة عل تح الموافق روع ف ركة ف ركة للش وكيالت للش ب وت تراكومكات ا واالش  وإغالقه

 .القائمة أو تأسيسهاساهمة في أي من الشركات والم
 إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.   -د

  -كما يختص العضو المنتدب في االمور التالية :
رات والقيام نيابة عن الشركة بشراء األراضي والعقا واالستئجارإبرام عقود البيع والشراء وعقود اإليجار   -أ

 ودفع الثمنوغيرها من ممتلكات األصول واألموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أغراض الشركة 
والتهميش والرهن وفك الرهن ألي من أمالك الشركة لدى كتاب العدل  وقبولهواإلفراغ  وبيع تلك المنقوالت

دمج الصكوك والتجزئة والفرز واستالم وواالستالم والتسليم  واإلقرار بقبضه وقبول البيع وتحديد الثمن
وتعديل  والحذف واإلضافةالصكوك وتحديثها وإدخالها في النظام الشامل والتنازل عن النقص في المساحة 

وإخراج حجج الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء االحياء 
  .االستحكام لكافة األمالك

ع البنوك والمصارف المحلية والدولية في المملكة العربية السعودية وخارجها وفتح الحسابات باسم جميمراجعة   -ب
ة  تخراج بطاق ا واس ل منه يكات والتحوي داً أو ش الشركة واعتماد التوقيع والسحب من الحسابات واإليداع فيها نق

تخراج ال تالم الصراف اآللي واستالمها واستالم األرقام السرية وإدخالها واس تالمها واس ة واس ات االئتماني بطاق
يكات  دار الش ا وإص تالمها وتحريره يكات واس ر ش تخراج دفت األرقام السرية لها واستخراج كشف حساب واس
دها  ات وتجدي ناديق األمان ي ص تراك ف رفها واالش واالت وص تالم الح تالمها واس ركة واس م الش دقة باس المص

ب  ات وطل ناديق األمان دات ص تيرداد وح ا واس روطها وأحكامه ول بش ركة والقب م الش ة باس روض البنكي الق
ديم  ه وتق رف في رض والتص تالم الق دادها واس داول س داتها وج ا وتعه ا ونماذجه ع عقوده عارها وتوقي وأس
ل  ابات وقف يط الحس روض وتنش ن الق اء م ب االعف م وطل امن معه الء والتض ديم الكف االت وتق مانات والكف الض

رف  ويتها وص ة الحسابات وتس يكات المرتجع تالم الش يكات واس ى الش راض عل م الشركة واالعت يكات باس الش
هيالت  روض والتس ى الق ة عل دم والموافق دها والتق ركة وتمدي م الش ادات باس تح االعتم ات وف ديث البيان وتح

يكات  تندات والش ة المصرفية بكافة أنواعها من البنوك التجارية ألي مبالغ وتوقيع األوراق التجارية والمس وكاف
ذلك  ن الشركة وك المعامالت المصرفية باسم الشركة وإصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندية نيابة ع
ة  ة األوراق التجاري ر وكاف ندات ألم ان والس ابات االئتم اصدار الضمانات والكفاالت لصالح الغير وإصدار حس

كوك ومس ات والص ائق واالتفاقي ود والوث واع العق ة أن ع كاف ابات وتوقي تح الحس ق ف م ح هيالت وله تندات التس
ركات أو  ة وأي ش ات المالي رعية والمؤسس ل الش ركات التموي وك وش ة البن دى كاف ركة ل م الش تثمارية باس االس
ليمها  ركة وتس ة للش الغ المدفوع تالم المب ركة واس م الش ناعية باس ة والص ناديق العقاري ة والص ات ائتماني هيئ

ركات واصدار الضمانات والرهن لدى ا ة وش ات التمويلي ة والجه راض العام لبنوك و المصارف وصناديق اإلق
روض  د الق م عق وز له ا يج رى   كم ة األخ ر واألوراق المالي ندات ألم ر س ة وتحري ة والدولي تثمار المحلي االس
ة  ود المرابح دتها وعق ا بلغت م ومي مهم ل الحك والتمويالت والتسهيالت المالية مع صناديق ومؤسسات التموي

ات اإل وك ومؤسس ع البن روض م د الق ه عق ة ول ات الخزين ة بمنتج ات المتعلق ة واالتفاقي ود الحوال المية وعق س
ة  ندوق التنمي ع ص ود م ة العق رام كاف ذلك اب التمويل المالية التجارية التي ال تتجاوز اجالها نهاية مدة الشركة وك

ب ال ام كات ع أم م والتوقي امن معه الء والتض ديم الكف ناعية وتق تالم الص ناعي واس رهن الص ص ال ا يخ دل فيم ع
رض  ديد الق ة وتس ات مادي ود إي التزام دم وج ب ع ه وطل اء من ب االعف ه وطل ازل عن رض والتن ق الق م ح وله
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 استثمار األموال وتشغيلها لدى األسواق المالية المحلية والدولية.
عقود  تأسيس الشركات على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر التوقيع   -ت

والتعديالت والمالحق وقرارات الشركاء في الشركات المشاركة بها الشركة داخل  وخارج المملكة وزيادة 
وتعديل المدراء وعزلهم وتعديل بند اإلدارة ودخول وخروج شركاء الدخول في شركات  وتخفيضه رأسمالها

ألسهم واستالم القيمة واألرباح  والتنازل عن قائمه وشراء الحصص واألسهم ودفع الثمن وبيع الحصص وا
ً أو جزالحصص واألسهم من راس المال  وقبول التنازل عن الحصص واألسهم اً منها ءسواء أن كان كليا

والعامة العادية وغير العادية أو تفويض ما يراه التأسيسية والتحويلية ورأس المال ولهم حق حضور جمعياتها 
واستخراج دفع الرسوم واستالم شهادات التسجيل التصويت باسم الشركة وة ومناقشللمناسب للحضور 

ومتابعة إجراءات دمجها وتحويلها وتصفيتها أمام السجالت التجارية والتجديد واإلضافة والتعديل والشطب 
يل وتغيير الكيان القانوني لهذه الشركات إلى كيانات مختلفة وتوقيع االتفاقيات وتسج جميع السلطات المختص

العالمات والوكاالت التجارية والتنازل عنهم وتسجيل براءة االختراع وفتح الملفات للشركة واشتراك الغرفة 
التجارية وتجديدها والتوقيع على كافة القرارات والمستندات المطلوبة لفتح فروع للشركة والتوقيع على عقود 

ما شركات ذات مسئولية محدودة او شركات تحول فروع الشركة إلى شركات مستقلة بكيان قانوني منفصل أ
واإلعالن  في الصحف الرسمية ومقابلة جميع مساهمة مقفلة والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة لذلك 

 .الجهات الحكومية والتوقيع على كل ما يلزم مما تقدم
طاقة والصناعة والثروة مراجعة وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة ال  -ث

المعدنية ووزارة التجارة واالستثمار وإدارة العالمات التجارية والوكاالت التجارية وإدارة الجودة النوعية 
والمعادن الثمينة وإدارة المهن الحرة واستخراج شهادة منشأ وطلب االعفاء الجمركي ومراجعة وزارة المالية 

لشئون الصحية والمستشفيات األهلية والحكومية وفروعها وما يتبعها ووزارة العمل ووزارة الصحة وإدارة ا
والنوعية وهيئة الموصفات  من إدارات وأقسام وهيئات ومراجعة هيئة الغذاء والدواء مراجعة إدارة الجودة

ومراجعة الهيئة العامة  والمقاييس وشركات االتصاالت وتأسيس الهواتف الثابتة او الجواالت باسم الشركة
ستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة هيئة سوق المال ودخول المناقصات واستالم االستثمارات وتوقيع العقود لال

الخاصة بالشركة مع الغير واستخراج التراخيص الصناعية وتجديدها وتعديلها وإلغائها ونقلها ومراجعة 
 ما يتبعها من إدارات وأقسام.التأمينات االجتماعية والدفاع المدني ومصلحة الزكاة والدخل وفروعهم و

تعيين الموظفين والعمال وفصلهم وعزلهم وطلب التأشيرات واالستقدام والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم   -ج
تهم واستخراج االقامات وتأشيرات الخروج والعودة والنهائية ونقل الكفاالت والتنازل عنها ولهم حق أومكاف

 توكيل الغير في كل أو بعض صالحياته.
ة وال  -ح ركات تابع ة ش ى إقام ة عل تح موافق روع ف ركة ف ركة للش وكيالت للش ب وت تراكومكات ا واالش  وإغالقه

 .القائمة أو تأسيسهاوالمساهمة في أي من الشركات 
 إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية.   -خ

ن  رهم م ى غي ددة لهم الحق أن يفوضوا بعض صالحياتهم إل ال مح ل أو أعم رة عم ي مباش ر ف س أو الغي أعضاء المجل
  ولهم حق توكيل الغير بكل أو بعض ما ذكر وذلك داخل المملكة وخارجها وعزله وللوكيل حق توكيل الغير .

س  ن مجل رار م ه بق ه ومكافأت رهم ويحدد اختصاص ن غي ائه أو م ين أعض ن ب اره م ويعين مجلس االدارة أمين سر يخت
ل  االدارة. وال وية ك دة عض ى م س االدارة عل و مجل ر عض تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين الس

زل  منهم في المجلس ن ع ، ويجوز دائماً اعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق م
  .في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب
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   :مجلس الاجتماعات : )٢٤مادة (
دعوة مرتين على األقل في السنة يجتمع المجلس            ون ال ه وتك ن رئيس دعوة م ةب د  أن أو خطي لم بالي ترسل  أوتس

ق  األقل ) أيام على١٠بعشرة (الفاكس وذلك قبل التاريخ المحدد لالجتماع  أوبالبريد  م يتف اءما ل ى  أعض س عل المجل
  . من األعضاء أثنانإلى االجتماع متى طلب إليه ذلك  المجلس يجب على رئيس المجلس أن يدعوو خالف ذلك 

  :مجلس الجتماع نصاب ا) : ٢٥مادة (
س ويجوز ل على األقل ) اعضاء٣( ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره                   أن  اإلدارةعضو مجل

  اجتماعات المجلس طبقا للضوابط التالية : حضورينيب عنه غيره من االعضاء في 
 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

ب الممثلين في أوالحاضرين  عضاءاأل آراء أغلبيةب إلدارةاوتصدر قرارات مجلس       رجح الجان ه وعند تساوي اآلراء ي
ة يس الجلس ه رئ س و ، الذي صوت مع ع  أن اإلدارةلمجل ى جمي ها عل ق عرض ن طري التمرير ع رارات ب در ق يص

ب احد  األعضاء م يطل ا ل اءمتفرقين م ذه ا األعض ا وتصدر ه ة فيه س للمداول اع المجل ة اجتم رارات كتاب ا  إذالق م
  اجتماع تال له . أولفي  اإلدارةالمجلس ، وتعرض هذه القرارات على مجلس  ألعضاءالمطلقة  األغلبية أقرتها

   : مداوالت المجلس): ٢٦مادة (
داوالت                   ت م ستثب س اإلدارة مجل يس المجل ا رئ ر يوقعه ي محاض ه ف س اإلدارة  وقرارات اء مجل وأعض

  اإلدارة وأمين السرمجلس المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس وتدون هذه  ن السرالحاضرون وأمي
  

  الباب الرابع : جمعيات المساهمين
  

  حضور الجمعيات   ):٢٧مادة (
ة التمكتتب لكل                      ور الجمعي يةأياً كان عدد أسهمه حق حض اهم  أسيس ل مس ات ولك ور الجمعي ق حض ح

ي املي  العامة للمساهمين وله ف س اإلدارة أو ع ر أعضاء مجل ن غي اً أخر م ه شخص ل عن ك أن يوك ذل
  حضور الجمعية العامة .الشركة في 

   : أسيسيةلتاالجمعية   ):٢٨مادة (
خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار الوزارة  أسيسيةالتجميع المكتتبين إلى عقد الجمعية  مؤسسونيدعو ال          

ى الش أسيسبالترخيص بت ال عل ف رأس الم ل نص ين يمث ن المكتتب ور عدد م اع حض حة االجتم ترط لص ركة ويش
اع األول  اد االجتم دة المحددة النعق اء الم ن انته اعة م د س األقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب يعقد االجتماع الثاني بع

ك ،  اع األول ذل وة االجتم من دع ى أن تتض والوعل ع األح ي جمي اني  ف اع الث ون االجتم دد يك ان ع ا ك حيحاً أي ص
    .المكتتبين الممثلين فيه

                  
  : أسيسيةاختصاصات الجمعية الت ):٢٩مادة ( 

 ) من نظام الشركات .٦٣باألمور الواردة بالمادة ( أسيسيةتختص الجمعية الت                    
  :الجمعية العامة العادية اختصاصات   ):٣٠مادة (

ور                    دا األم يفيما ع ع  الت ة بجمي ة العادي ة العام تص الجمعي ة ، تخ ر العادي ة غي ة العام ا الجمعي تص به تخ
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الل  نة خ ي الس ل ف ى األق رة عل د م ة األشهر األمور المتعلقة بالشركة وتنعق تة التالي اءالس ة  النته نة المالي الس
  . يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلكوللشركة 

  
   : الجمعية العامة غير العاديةاختصاصات   ):٣١مادة (

المحظور عليها تعديلها  مورباستثناء األ األساسي تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة                  
اً  ةنظام ور الداخل ي األم رارات ف در ق ا أن تص الً  وله ي اختصاص اص ة و اتف ة العادي ة العام ك الجمعي ذل

  العامة العادية .المقررة للجمعية نفسها  الشروط واألوضاعب
  

   :دعوة الجمعيات   :)٣٢مادة(
ة                   ة  تنعقد الجمعيات العام دعو أو الخاص س اإلدارة أن ي ى مجل س اإلدارة وعل ن مجل دعوة م اهمين ب للمس

ل  لجنة المراجعة أو والحسابات أ جعإذا طلب ذلك مرا لالنعقاد العامة العادية ةالجمعي اهمين يمث ن المس عدد م
م  ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقادخمسة في المائة من رأس المال على األقل ) %٥( م يق إذا ل

ة  ،المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات  اد الجمعي دعوة النعق وتنشر ال
ي  ة ف ادحيفة يومصالعام دد لالنعق اد المح ل الميع ركة قب ي للش ز الرئيس ي المرك وزع ف ة ت ـ ( ي د  )٢١ب واح

 ً اهمين على األقل  وعشرون يوما ع المس ، ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جمي
  ة للنشر .وذلك خالل المدة المحددرة الوزاوترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى بخطابات مسجلة 

   سجل حضور الجمعيات :  ):٣٣مادة (
ركة                      ز الش ي مرك مائهم ف ة أس ة أو الخاص ة العام ور الجمعي ي حض ون ف ذين يرغب يسجل المساهمون ال

  .قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعيةوبالموقع المختار النعقاد الجمعية  أو التسجيل االلكتروني الرئيسي 
   : الجمعية العامة العاديةاجتماع صاب ن  ):٣٤مادة (

ون انعقاد ال يكون                     عاجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثل ال  رب رأس الم
دة ثانالالجتماع يعقد ااالجتماع  الالزم لعقد هذاإذا لم يتوفر النصاب وعلى األقل ،  اء الم ن انته اعة م د س ي بع

ة ال ن امكاني الن ع د االع ا يفي اع األول م د االجتم دعوة لعق من ال محددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتض
  الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه . الجتماعفي جميع االحوال يكون اوعقد هذا االجتماع 

   : الجمعية العامة غير العادية اجتماع نصاب:   ) ٣٥مادة (
ال  نصف يمثلون حيحاً إال إذا حضره مساهمون ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية ص                   رأس الم

اع األول  ي االجتم اععلى األقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب ف د االجتم انال ، يعق دة  يث اء الم ن انته اعة م د س بع
د  المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة ة عق لعقد االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكاني

ونهذا االجتماع ، و ل  في جميع األحوال يك اهمين يمث ن المس ره عدد م حيحاً إذا حض اني ص اع الث عاالجتم  رب
د رأس المال على األقل  ث ينعق اع ثال ى اجتم وة ال اني وجهت دع اع الث وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتم

دد من هذا النظام ) ٣٢فسها المنصوص عليها في المادة (باألوضاع ن ويكون االجتماع الثالث صحيًحا أيا كان ع
  .االسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة

   التصويت في الجمعيات :  ):٣٦مادة (
ة الت                   ي الجمعي ه ف هم يمثل ل س ن ك وت ع ب ص ل مكتت يةلك ن ك أسيس وت ع اهم ص ل مس ي ولك هم ف ل س

  ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة .الجمعيات العامة 
  الجمعيات :  قرارات  ):٣٧مادة (

ا  أسيسيةتصدر القرارات في الجمعية الت                 ة فيه هم الممثل ة لألس ة باألغلبية المطلق رارات الجمعي در ق ، وتص
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ة ل اع العامة العادية باألغلبية المطلق ي االجتم ة ف هم الممثل ر ألس ة غي ة العام رارات الجمعي در ق ا تص ، كم
رار ان ق اع إال إذا ك ال  اً العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتم ادة رأس الم اً بزي أو بتخفيضه  متعلق

دة الشركة أو بحل اأو بإطالة م ل  ه اءقب ا  انقض ي نظامه دة المحددة ف ي الم دماجهاأو األساس ع بان  شركة م
  . يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع أخرى فال

  في الجمعيات : مناقشة ال  ):٣٨مادة (
ئلة                  ه األس ة وتوجي ال الجمعي ي جدول أعم ة ف وعات المدرج ي لكل مساهم حق مناقشة الموض ى ف أنها إل ش

س اإلدارة ومرا اء مجل عأعض س اإلدارة أو مراالحس ج ب مجل عابات ويجي ئلة  ج ى أس ابات عل الحس
ر  الذيالمساهمين بالقدر  ؤاله غي ى س رد عل اهم أن ال رر ، وإذا رأى المس ال يعرض مصلحة الشركة للض

  حتكم إلى الجمعية وكان قراراها في هذا الشأن نافذاً .امقنع 
  

  رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر :   ):٣٩مادة (
س                  يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجل

ه ، س اإلدارة ونائب يس مجل اب رئ ال غي ي ح ذلك ف ائه ل ين أعض ن ب ة  اإلدارة م اع الجمعي رر باجتم ويح
ازتهم باألصالة أو الوكالة محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حي

ا  ا أو خالفته ت عليه ي وافق وات الت دد األص ذت وع ي اتخ رارات الت ا والق ررة له وات المق دد األص وع
ي الوخ اع ف ل اجتم ب ك ة عق صة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظم

   . سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات
  لجنة المراجعة:  الباب الخامس

  تشكيل اللجنة :  ):٤٠مادة (
ن (           ة م ة مكون س االدارة ٣تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجع ر أعضاء مجل ن غي ) اعضاء م

  .التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها 
  نصاب اجتماع اللجنة :  ):٤١مادة (

وات                  ة أص ا بأغلبي در قراراته ائها وتص ة أعض ور أغلبي ة حض ة المراجع اع لجن حة اجتم ترط لص يش
   .الحاضرين ، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة

  اختصاصات اللجنة :  ):٤٢مادة (
ة الم                تص لجن جالتها تخ ى س الع عل ق االط ك ح بيل ذل ي س ا ف ركة ، وله ال الش ى أعم ة عل ة بالمراقب راجع

ن  ب م ا أن تطل وز له ة ، ويج س اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ن أعضاء مجل ان م ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بي
ا أو تعرض س اإلدارة عمله اق مجل اد إذا أع ركة لالنعق ة للش ة العام وة الجمعي س اإلدارة دع ركة مجل ت الش

  .ألضرار أو خسائر جسيمة
  تقارير اللجنة :  ):٤٣مادة (

ابات                  ع الحس دمها مراج ي يق على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات الت
ة  دى كفاي ان م ي ش ا ف ن رأيه ر ع داد تقري ذلك إع ا ك دت ، وعليه ا إن وج ا حياله داء مرئياته ة وإب ام الرقاب نظ

الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وعلى مجلس اإلدارة أن يودع 
واحد وعشرون ) ٢١بـ (نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة 

 ً   . سخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية لتزويد كل من رغب من المساهمين بنعلى األقل  يوما
  الباب السادس : مراجع الحسابات

  تعيين مراجع الحسابات :  ):٤٤مادة (
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ي                      ل ف م بالعم رخص له ابات الم ي الحس ين مراجع ن ب ر) م ابات (أو أكث ع حس يجب أن يكون للشركة مراج
ت المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنو ل وق ي ك اً ف ة أيض وز للجمعي ه ، ويج دة عمل ه وم ياً ، وتحدد مكافأت

       .تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع
     

  
  صالحيات مراجع الحسابات :   ):٤٥مادة (

اً لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر            ه أيض ائق ، ول ن الوث ك م ر ذل جالتها وغي الشركة وس
ا  ودات الشركة والتزاماته ن موج ق م ا ، ليتحق ول عليه رورة الحص رى ض ي ي احات الت طلب البيانات واإليض
ع  ادف مراج ه وإذا ص ن أداء واجب وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه م

ع الحسابات صعوبة في هذا ال ل مراج شأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة فإذا لم ييسر المجلس عم
   .الحسابات ، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر

  
  
  

  : حسابات الشركة وتوزيع األرباح بعالباب السا
   : السنة المالية  :)٤٦مادة (

دأأول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل  نللشركة م تبدأ السنة المالية ة  سنة على أن تب نة المالي الس
  . تاليةالسنة الوتنتهي في نهاية ديسمبر من بالسجل التجاري  قيدهااألولى من تاريخ 

  :الوثائق المالية  ):٤٧مادة (
ا يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوا - ١ راً عن نشاطها ومركزه ئم المالية للشركة وتقري

ائق  المالي عن السنة المالية المنقضية ، ويّضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح ويضع المجلس هذه الوث
 .  ) خمسة وأربعين يوماً على األقل٤٥تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بـ (

) من ١يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ( -٢
اد  د المحدد النعق ل الموع اهمين قب ت تصرف المس ي تح ركة الرئيس ز الش ي مرك ا ف خ منه هذه المادة ، وتودع نس

ً ) ٢١بـ (الجمعية العامة   . على األقل واحد وعشرون يوما
ع  -٣ ر مراج س اإلدارة وتقري ر مجل ركة وتقري ة للش القوائم المالي اهمين ب زود المس س اإلدارة أن ي يس مجل ى رئ عل

ذه  ن ه ورة م اً أن يرسل ص ه أيض ي وعلي ز الشركة الرئيس ي مرك وزع ف الحسابات ما لم تنشر في جريدة يومية ت
  .) خمسة عشر يوماً على األقل ١٥الوثائق إلى الوزارة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ (

  : األرباحتوزيع   ):٤٨مادة (
  :على الوجه اآلتي رباح الشركة الصافية السنوية توزع أ  

اطي االاألرباح لتكوين  صافي ) من%١٠يجنب ( -١ امي الحتي ركة نظ وزللش رر ويج ة ا أن تق ة العادي ة العام لجمعي
 . المدفوع رأس المالن م )%٣٠(وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 

ب ( -٢ س اإلدارة أن تجن راح مجل ى اقت اء عل ة بن ة العادي ة العام اطي %٥للجمعي وين احتي اح لتك افي األرب ن ص ) م
  لغرض أو أغراض معينه . اتفاقي يخصص

ل  -٣ لحة الشركة أو يكف ق مص ذي يحق در ال ك بالق رى ، وذل ات أخ وين احتياطي رر تك ة أن تق ة العادي للجمعية العام
الغ توزيع  اح مب افي األرب ن ص ع م ذلك أن تقتط ذكورة ك أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين ، وللجمعية الم

 .إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات
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 .المدفوع الشركة  من رأسمال) %٥( ال تقل عننسبة لمساهمين ا علىيوزع من الباقي بعد ذلك  -٤
ا ٧٦) من هذا النظام ، والمادة (٢٢مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( -٥ د م ص بع ام الشركات يخص ن نظ ) م

ع كحد أقصى ) %٥تقدم نسبة ( باً م أة متناس ذه المكاف من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ، على أن يكون استحقاق ه
 .عدد الجلسات التي يحضرها العضو 

     ء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.يجوز للشركة بعد استيفا - ٦

   :  األرباح استحقاق   ):٤٩مادة (
اريخ   رار ت ين الق أن ويب يستحق المساهم حصته في االرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الش

السهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية االرباح لمالكي ا
  اليوم المحدد لالستحقاق 

  لألسهم الممتازة :  توزيع األرباح  ):٥٠مادة (
بة  - ١ ع النس د دف ة إال بع نوات التالي ن الس اح ع ع أرب وز توزي ه ال يج ة فإن نة مالي ن أي س اح ع وزع أرب إذا لم ت

 ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة .) من نظام الشركات ١١٤المحددة وفقًا لحكم المادة (
الث  ) من نظام الشركات١١٤إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة ( - ٢ دة ث اح م ن األرب م

ادة ( ام الم اً ألحك دة طبق هم المنعق ذه األس حاب ه ة ألص ة الخاص وز للجمعي ن  ٨٩سنوات متتالية فإنه يج ) م
رر إم ركات ، أن تق ام الش ويت أو نظ ي التص اركة ف ركة والمش ة للش ة العام ات الجمعي ورهم اجتماع ا حض

تمكن  ى أن ت ك إل ال ، وذل ي رأس الم همهم ف ة أس ع قيم ا يتناسب م س اإلدارة بم تعيين ممثلين عنهم في مجل
  .صحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة ألالشركـة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة 

  
  : لشركة): خسائر ا٥١مادة (

ى أي  -١ إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية وجب عل
س  يس مجل ى رئ س اإلدارة وعل يس مجل الغ رئ ذلك إب ه ب ور علم ابات ف مسئول في الشركة أو مراجع الحس

ة عش الل خمس س اإلدارة خ ى مجل ذلك ، وعل وراً ب س ف ذلك اإلدارة إبالغ أعضاء المجل ه ب ن علم اً م ر يوم
ا  رر إم ائر لتق ه بالخس دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم
بة  ه نس نخفض مع ذي ت د ال ى الح ك إل ام الشركات وذل ام نظ اً ألحك ه وفق زيادة رأس مال الشركة أو تخفيض

 .حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا نظام الشركاتالخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع ، أو 
رة ( -٢ ي الفق دة المحددة ف الل الم ة خ ة العام ع الجمعي ) ١وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتم

ال  ادة رأس الم ررت زي وع ، أو إذا ق ي الموض رار ف ا إصدار ق من هذه المادة ، أو إذا اجتمعت وتعذر عليه
ن وفق األوضاع المق اً م عين يوم الل تس ال خ ادة رأس الم ل زي ي ك اب ف تم االكتت م ي ادة ول ذه الم ي ه ررة ف

 .صدور قرار الجمعية بالزيادة 
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  : المنازعاتثامن الباب ال
                  دعوى المسئولية  ):٥٢مادة (

ى أعض                 أن لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة عل ن ش ان م س اإلدارة إذا ك اء مجل
ذكورة إلحاق ضرر خاص به صدر منهم إ الذيالخطأ  دعوى الم ع ال ق الوال يجوز للمساهم رف ان ح  إذا ك

ً قائم يزال الالشركة في رفعها    . ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى ا
  : حل الشركة وتصفيتها  تاسعاب الالب

  
  
  
  

   :  الشركة انقضاء): ٥٣مادة (
فية ويصدر                  تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتص

ين  ى تعي فية عل رار التص تمل ق ب أن يش ة ويج ر العادي ة غي ة العام ن الجمعي ة م فية االختياري رار التص ق
فية ويجب المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود  ة للتص ة الالزم دة الزمني ى سلطاته والم المفروضة عل

ائي  أمر قض ك إال ب ن ذل ر م دها ألكث وز تمدي نوات وال يج س س ة خم فية االختياري دة التص اوز م أال تتج
بة  دون بالنس ركة ويع وتنتهي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على ادارة الش

فية الى الغير في حكم ا دة التص الل م ة خ اهمين قائم ات المس ى جمعي في وتبق ين المص ى أن يع فين ال لمص
        .ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي

  : أحكام ختامية عاشرالباب ال
    ): ٥٤مادة (

  .هذا النظام  في نص به كل ما لم يرد ولوائحه في يطبق نظام الشركات                
  ) : ٥٥مادة (

  نظام الشركات ولوائحه .يودع هذا النظام وينشر طبقا ألحكام                     


