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 المناجم والبترول وفروعهما . .10

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية . .11

 المختصة .جهات البعد الحصول على التراخيص الالزمة من  نشاطها إالتزاول الشركة ال و

 :  والتملك في الشركاتالمشاركة  (:4مادة )

شراء شرركات بمدردهرا ت ات مسرةولية محردودة نو مسراهمة مقدلرة أ بشررط نس يقرل رن  يجوز للشرركة نن                   

نخررى اائمرة نو شرركات والحصرص فري لر  األسرهم متكمرا يجروز لهرا نن تأ مليرون   , 5المال عن ت

نو  ات المسرةولية المحردودة  ولها حق اسشتراك مر  الغيرر فري تأسريس الشرركات المسراهمة تندمج معها

للشركة نن تتصرف  يجوزكما ,  و ل  بعد استيداء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن 

 . في هذه األسهم نو الحصص على نس يشمل  ل  الوساطة في تداولها

 :للشركة  المركز الرئيسي (:5مادة )

نو مكاترب نو تروكيالت  لهرا فررو  أ ويجروز نن ينشر ، ريراضال مدينرة في  للشركةمركز الرئيسي اليق   

 .بقرار من مجلس إدارة الشركة داخل المملكة نو خارجها 

 مدة الشركة : (:6مادة )

دائما ، ويجوز  ايدها بالسجل التجاريسنة تتسعة وتسعون سنةأ ميالدية تبدن من تاريخ 99مدة الشركة  

 على األال. واحدة بسنة نجلهالعامة غير العادية ابل انتهاء مدة بقرار تصدره الجمعية اهذه ال إطالة

 باب الثاني : رأس المال واألسهم ال

 : مال الشركة رأس(: 7مادة )

مليررررون   سررررعودي ، مقسررررم إلررررى  مائررررة وسررررتونأ 160.000.000ت حرررردد رن  مررررال الشررررركة بمبلرررر                 

أ عشرررة ريرراست 10ايمررة كررل منهررا ت ، القيمررة متسرراويةنسررمي سررهم  سررتة عشرررة مليررونأ 16.000.000ت

 وجميعها نسهم عادية . سعودي

 

 :االكتتاب في االسهم  (:8مادة )

نسرمي سرهم  ستة عشررة مليرونأ 16.000.000تالبالغة رن  المال في كامل نسهم  مؤسسوننكتتب ال                       

  .أ من رن  مال الشركة %100والتي تمثل مائة في المائة ت

 

 :األسهم الممتازة  (:9مادة )

طبقراً لسسرس التري تارعها وفقرا ألحكرام الشرريعة امسرالمية و للشرركة  للجمعية العامة غير العادية يجوز                  

نو نن تقرر شراءها نو تحويل نسهم عادية إلى نسرهم ممترازة نو  نسهماً ممتازة الجهة المختصة نن تصدر 

فري الجمعيرات العامرة  الحرق فري التصرويتاسسرهم الممترازة س تعطى ازة إلى عادية وتحويل اسسهم الممت

للمساهمين وترتب هذه اسسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة نكثر من نصحاب اسسرهم العاديرة 
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 . بعد تجنيب اسحتياطي النظامي  للشركة من األرباح الصافية

 القيمة : ( : بيع األسهم الغير مستوفاة10مادة )

جراز ق ستحقاس، وإ ا تخلف عن الوفاء في ميعاد ا يلتزم المساهم بدف  ايمة السهم في المواعيد المعينة لذل 

غره بخطراب مسرجل بير  النو إب عنوانره المسرجل بسرجل المسراهمين مه عرن طريرقاللمجلس امدارة بعد إع

ً وفقررحرروال ألوراق الماليررة بحسررب األالسررهم فرري المررزاد العلنرري نو سرروق ا للارروابا الترري تحررددها الجهررة  ا

وإ ا  , تستوفي الشركة من حصيلة البي  المبال  المستحقة لها وتررد البرااي إلرى صراحب السرهم, و المختصة

ومر  , ، جاز للشركة نن تستوفي البرااي مرن جمير  نمروال المسراهم لم تكف حصيلة البي  للوفاء بهذه المبال 

إلى يوم البير  دفر  القيمرة المسرتحقة عليره مارافًا إليهرا المصرروفات   ل  يجوز للمساهم المتخلف عن الدف 

، وتعطري المشرتري  حكام هذه المادةألوتلغي الشركة السهم المبي  وفقًا ,  التي نندقتها الشركة في هذا الشأن

ً سهم  .  دسهم بواو  البي  م  بيان اسم المال  الجديألوتؤشر في سجل ا  يحمل رام السهم الملغى اً جديد ا

 

 :  إصدار األسهم( : 11مادة )

تكون األسهم اسمية وس يجروز نن تصردر بأارل مرن ايمتهرا اسسرمية وإنمرا يجروز نن تصردر برأعلى مرن هرذه                 

فري بنرد مسرتقل  رمن حقروق المسراهمين وس يجروز توزيعهرا  القيمة ، وفي هذه الحالة األخيرة يااف فرق القيمة

وجرب  متعرددوننشخاص مل  السهم والسهم غير اابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإ ا ن , كأرباح على المساهمي

ويكررون هررؤسء األشررخاص مسررةولين ,  متعلقررة بررهعلرريهم نن يخترراروا نحرردهم لينرروب عررنهم فرري اسررتعمال الحقرروق ال

 بالتاامن عن اسلتزامات الناشةة عن ملكية السهم .

 : تداول االسهم (:12مادة )

منهمرا يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إس بعد نشر القوائم المالية عرن سرنتين مراليتين س تقرل كرل  س       

سرهم بمرا يردل علرى نوعهرا وتراريخ ألويؤشر على صركوك هرذه ا , من تاريخ تأسيس الشركة اً عن اثني عشر شهر

ً سرهم وفقرمردة الحظرر نقرل ملكيرة األ لالوم   ل  يجوز خر,  تأسيس الشركة والمدة التي يمن  فيها تداولها حكرام أل ا

بي  الحقوق من نحد المؤسسين إلى مؤسس آخر نو من ورثة نحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير نو فري حالرة 

  خررينآلسرهم للمؤسسرين األك تلر  اال، علرى نن تكرون نولويرة امرت التنديذ على نموال المؤسس المعسرر نو المدلرس

 .المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رن  المال ابل انقااء مدة الحظر وتسري نحكام هذه

 مساهمين :سجل ال (:31مادة )
يتامن نسماءهم  الذي تعده نو تتعااد على إعداده الشركة الذي بالقيد في سجل للمساهمينالشركة نسهم تتداول             

القيرد علرى فري هرذا نهم ونراام األسهم والقدر المدفو  منهرا ويؤشرر ومهونماكن إاامتهم  وجنسياتهمالمساهمين 

 .القيد في السجل المذكور في مواجهة الشركة نو الغير إس من تاريخ  اسسمي السهم وس يعتد بنقل ملكية السهم

 زيادة رأس المال  (:14مادة )

 سوالً ن يكرون رن  المرال ارد دفر  كرامللجمعية العامة غير العادية نن تقرر زيرادة رن  مرال الشرركة ، بشررط ن -1

يشترط نن يكون رن  المال اد دف  بأكمله إ ا كان الجزء غير المدفو  من رن  المال يعرود إلرى نسرهم صردرت 

 .مقابل تحويل ندوات دين نو صكوك تمويلية إلى نسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى نسهم

 اً نو جرزء ادة رن  المرالير  األحروال نن تخصرص األسرهم المصردرة عنرد زيرللجمعية العامة غير العادية فري جم -2

وس يجرروز للمسرراهمين ممارسررة حررق  ، نو ني مررن  لرر  منهررا للعرراملين فرري الشررركة والشررركات التابعررة نو بعاررها

 .األولوية عند إصدار الشركة لسسهم المخصصة للعاملين

ة غير العاديرة بالموافقرة علرى زيرادة رن  المرال األولويرة للمساهم المال  للسهم وات صدور ارار الجمعية العام -3

، ويبل  هؤسء بأولويتهم بالنشر في جريردة يوميرة  كتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقديةسفي ا

 .كتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائهسنو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن ارار زيادة رن  المال وشروط ا

كتتراب بزيرادة رن  المرال مقابرل سولويرة للمسراهمين فري األحق للجمعية العامة غير العادية واف العمرل بحرق اي -4

  .ت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركةسولوية لغير المساهمين في الحاألحصص نقدية نو إعطاء ا
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الجمعية العامرة بالموافقرة علرى  المدة من وات صدور ارار لالولوية نو التنازل عنه خأليحق للمساهم بي  حق ا -5

ً ، وفق سهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوقألكتتاب في االزيادة رن  المال إلى آخر يوم ل للاوابا التري تارعها  ا

  .الجهة المختصة

كتتراب سولويرة الرذين طلبروا األسهم الجديدة على ََحَملة حقروق األتوز  اأ اعاله 4تم  مراعاة ما ورد في الدقرة  -6

 يتجراوز سولوية الناتجة مرن زيرادة رن  المرال بشررط نألبة ما يملكونه من حقوق نولوية من إجمالي حقوق ابنس

ولويرة سرهم الجديردة علرى حملرة حقروق األويروز  البرااي مرن األ سرهم الجديردةألما يحصلون عليه ما طلبوه مرن ا

ولويرة الناتجرة مرن زيرادة مالي حقروق األبنسبة ما يملكونه من حقوق نولوية من إج الذين طلبوا نكثر من نصيبهم

سرهم علرى ويطرح مرا تبقرى مرن األ سهم الجديدة يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسرن  المال بشرط ن

 .ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية نو ينص نظام السوق المالية على غير  ل  الغير

  : س المالأتخفيض ر (:15مادة )

 حاجة الشرركة نو إ ا منيرت بخسرائر للجمعية العامة غير العادية نن تقرر تخديض رن  المال إ ا زاد على                  

ويجوز في الحالرة األخيررة وحردها تخدريض رن  المرال إلرى مرا دون الحرد المنصروص عليره فري المرادة 

ه مراجر  الحسرابات يصدر ارار التخديض إس بعد تالوة تقرير خراص يعرد سو من نظام الشركات أ54ت

وإ ا  التي على الشركة وعن نثر التخديض في هذه اسلتزامات اسلتزاماتعن األسباب الموجبة له وعن 

وجبت دعوة الردائنين إلرى إبرداء اعترا راتهم  كان تخديض رن  المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة

ً ستين يوم عليه خالل ميرة تروز  فري المنطقرة التري فيهرا من تراريخ نشرر اررار التخدريض فري جريردة يو ا

فإن اعترض نحد الدائنين وادم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المرذكور وجرب  يمركز الشركة الرئيس

 .الً للوفاء به إ ا كان آج ا  كافي ا  نو نن تقدم له  مان سً إليه دينه إ ا كان حاعلى الشركة نن تؤدي 

 الباب الثالث : مجلس اإلدارة 

  :الشركة  إدارة :(16مادة )

 الجمعيرررة العامرررة العاديرررة نتخررربهمتنعاررراء  تسرررعة أ9ت مرررن مؤلرررفيترررولى إدارة الشرررركة مجلرررس إدارة 

لمردة مجلرس إدارة  لواسرتثناءاً مرن  لر  عرين المؤسسرون نوثرال  سرنوات تزيد عرن  سلمدة  للمساهمين

 .سنوات  خمس

 انتهاء عضوية المجلس :  (:17مادة )

ً حية العاو لها وفقتنتهي عاوية المجلس بانتهاء مدته نو بانتهاء صال                     نظام نو تعليمرات سرارية  ألي ا

، وم   ل  يجوز للجمعية العامرة العاديرة فري كرل وارت عرزل جمير  نعاراء مجلرس اسدارة نو  في المملكة

وار  العرزل لسربب بعاهم و ل  دون إخالل بحق العاو المعرزول تجراه الشرركة بالمطالبرة برالتعويض ا ا 

غيررر مقبررول نو فرري واررت غيررر مناسررب ولعاررو مجلررس اسدارة نن يعتررزل بشرررط نن يكررون  لرر  فرري واررت 

  .ابل الشركة عما يترتب على اسعتزال من ن رار سً ةوكان مس سإمناسب و

 

  المركز الشاغر في المجلس : (:18مادة )

فغ  الر زغأ الشغغل    رؤقتغغل    ة زغل  لدرالدغغ  د  ن غن  ء غ ا  اذا شغر  ر زغأ د غع دء غغلس رالدغ  ا عا                   
ب سب الت تنب ف  ال ص ل ءدى األص ات فغ  الالر نغا التغ  ابت بغت الرالدغ  ءدغى ا  نزغ   ررغ  

ل  رسا دنلم ءرل ر  تل نخ الت نن   د  التت اف  فنهم ال ب ة  الزفلنا  نالب د  تبدغ بذلك ال أا ة  
لم   إذارا ال لعنا ف  د ل االترلع لهل  نزرل ال    الالعنع رعة سدفه ن  ض الت نن  ءدى الالر نا ال ل

تت اف  الش  ط الالأرا  ب قلع رالد  ا عا ة بسبب بقص ءعع دء لئه ء  ال ع ا عبغى الربصغ ص 
ءدنه ف  بظلم الش زلت د  هذا البظلم  الب ءدى بقنا ا ء لس عء ة الالر نا ال لرا ال لعنغا لالب قغلع 

 .  بت لب ال عع الالأم ر  ا ء لس رل   الل ستن  ن 
 

 صالحيات مجلس اإلدارة  (:19مادة )



 

4 

 

 
 
 
 
 

4 
 

 
م  مراعاة اسختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس امدارة نوس  السلطات والصرالحيات فري إدارة 

تحقيرق الشركة وامشراف علرى نعمالهرا ونموالهرا وتصرريف نمورهرا ورسرم السياسرة العامرة التري تسرير عليهرا ل

 الغرض الذي اامت من اجله وله في سبيل  ل  بصدة خاصة وبدون تحديد :

 و   سئحة داخلية ألعماله . -ن

إبرررام جميرر  العقررود واستداايررات ، بمررا فرري  لرر  دون حصررر عقررود الشررراء والبيرر  واميجررار واسسررتةجار  -ب

ن الشرركة والردخول فري والوكاست واسمتياز ، وغيرهرا مرن المسرتندات والمعرامالت والصردقات نيابرة عر

 نيابة عنها . واباها  وفق الاوابا الشرعية وإنشاء األوراق التجارية وتوايعها وتظهيرهاالمنااصات 

التواي  عن الشركة على عقود تأسيس الشركات والتعديالت والمالحق واررارات الشرركاء فري الشرركات  -ت

ودفر  الرسروم واسرتالم شرهادات التسرجيل  المشاركة بها الشركة داخل  وخارج المملكرة وزيرادة رنسرمالها

ومتابعة إجراءات دمجها وتحويلها وتصديتها نمام جمير  السرلطات المختصرة وشرراء الحصرص واألسرهم 

والتواي  على كافة المستندات المطلوبة لدتح فرو  وبيعها والتنازل عنها سواء نن كان كلياً نو جزئياً منها 

  الشركة إلى شركات مستقلة بكيان ارانوني مندصرل نمرا شرركات والتواي  على عقود تحول فروللشركة 

وامعرالن   ات مسةولية محدودة او شركات مساهمة مقدلة والتواي  على كافرة المسرتندات المطلوبرة لرذل 

 في الصحف الرسمية ومقابلة جمي  الجهات الحكومية والتواي  على كل ما يلزم مما تقدم .

سررابات البنكيررة والحصررول علررى القررروض وغيررر  لرر  مررن التسررهيالت فررتح وإدارة وتشررغيل وإغررالق الح - 

اسئتمانية ألي مدة بما في  ل  القروض التي تتجاوز مدتها ثال  سنوات و لر  مرن صرناديق ومؤسسرات 

التمويررل الحكررومي والبنرروك التجاريررة والبيرروت الماليررة وشررركات اسئتمرران وني جهررة ائتمانيررة نخرررى ، 

ت لصررالح ني جهررة كانررت عنرردما يرررى وفقررا لتقررديره المحررض نن  لرر  يخرردم وإصرردار الاررمانات والكدرراس

والتوايرر  علررى اتداايررات المرابحررات اسسررالمية وعقررود اسسررتثمار ونعمررال ومنتجررات  مصررلحة الشررركة 

، وتحرير سندات ألمر وغير  لر  مرن األوراق التجاريرة والقيرام الخزينة  والتنازل عن الحقوق والمناف  

ت وإبرام كافة استداايرات والصردقات المصررفية  إس ننره فري حالرة عقرد القرروض التجاريرة بكافة المعامال

 التي تجاوز آجالها ثالثة سنوات يلزم مراعاة الشروط التالية :

 نن يحدد مجلس امدارة في اراره نوجه استخدام القرض وكيدية سداده. .1

ار بالشركة ومساهميها نن يراعى في شروط القرض والامانات المقدمة له عدم ام ر .2

 والامانات العامة للدائنين.

إبرام عقود البي  والشراء وعقود اميجار والقيام نيابة عن الشركة بشراء األرا ي والعقارات وغيرها  -ج

من ممتلكات األصول واألموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق نغراض الشركة وبي  تل  

والرهن وف  الرهن ألي من نمالك الشركة لدى المحاكم وكتاب العدل  المنقوست وامفراغ والتهميش

على ننه فيما يتعلق ببي  عقارات الشركة يجب نن يتامن وابول البي  وتحديد الثمن وامارار بقباه 

 محار مجلس امدارة وحيثيات اراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:

 والمبررات له. أ نن يحدد المجلس في ارار البي  األسباب1ت

 أ نن يكون البي  مقاربا لثمن المثل.2ت

 أ نن يكون البي  حا راً إس في الحاست التي يقدرها المجلس وبامانات كافية. 3ت

  أ نس يترتب على  ل  التصرف تواف بعض ننشطة الشركة نو تحميلها بالتزامات نخرى. 4ت

 مجلس امدارة . تعيين سكرتير لمجلس امدارة بناءا على ااتراح رئيس -ح

 الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية وامدارية والدنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها  -خ

تعيررين المسررةولين عررن إدارة الشررركة مررن  وي الخبرررة والكدرراءة حسرربما يررراه المجلررس وتحديررد واجبرراتهم  -د

 .ومكافأتهم 

صررالحية التوايرر  باسررم الشررركة فرري حرردود القواعررد الترري ياررعها تدررويض المسررةولين عررن إدارة الشررركة ب - 

 مجلس امدارة .
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تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس مالئمرا مرن الصرالحيات والتنسريق برين هرذه اللجران و لر  بهردف  -ر

 سرعة البت في األمور التي تعرض عليها .

ة واسشرتراكات والمسراهمة فري ني الموافقة على إاامة شركات تابعرة وفررو  ومكاترب وتروكيالت للشررك -ز

 من الشركات .

تعيين موظدين والتعااد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظدين  - 

 اامات ورخص العمل ونقل الكداست والتنازل عنها اس والعمال من الخارج واستخراج

 شغيلية وميزانيتها الرنسمالية. إارار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها الت -ش

ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاست التي يقدرها حق نبراء  مة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً   -ص

 , على نن يتامن محار مجلس امدارة وحيثيات اراره ومراعاة الشروط التالية: لما يحقق مصلحتها

 نشؤ الدين كحد ندنى.  نن يكون امبراء بعد ماي سنة كاملة على أ1ت

 نن يكون امبراء لمبل  محدد كحد ناصى لكل عام للمدين الواحد.  أ2ت

 امبراء حق للمجلس س يجوز التدويض نو التوكيل فيه .  أ3ت

ولمجلس امدارة نن يوكل نو يدوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا نو نكثر مرن نعارائه نو مرن الغيرر فري 

 صرف معين نو القيام بعمل نو نعمال معينة. اتخا  نجراء نو ت

 :مجلس المكافآت أعضاء  (:20مادة )

أ علرى %5تتكون مكافأة مجلس امدارة من نسبة عشرة بالمائة من صافي األرباح وبعرد توزير  نسربة ت                     

م الشررركات الررف   لكرل عاررو وفري حردود مررا نرص عليرره نظرا خمسرمائةالمسراهمين وبمرا س يتجرراوز 

يشرتمل تقريرر مجلرس امدارة إلرى الجمعيرة العامرة العاديرة علرى بيران شرامل لكرل مرا  ولوائحه ويجب نن

رزلفغتت  بغعل رصغ  فلت   نغ  ذلغك رغ  حصل عليه نعااء مجلس امدارة خالل السرنة الماليرة مرن 
ن  د  رغغل الرأانغغل  د  نشغغترل زغغذلك ءدغغى بنغغل  رغغل قب غغه دء غغلس الرالدغغ  ب صغغفهم ءغغلردن  د  اعا نغغ

ءدغى بنغل  ب غعع الدسغلت الرالدغ   قب  ه بظن  دءرلل فبنا د  إعا نا د  استشل ات  ا  نشغترل ان غل  
           .  ءعع الالدسلت الت     هل زل ء   ر  تل نخ آ   االترلع لدالر نا ال لرا

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير  (:21مادة )

وس يجوز ونمين سر عاواً منتدباً نائباً للرئيس نن يعين  للرئيسويجوز اائه رئيساً يعين مجلس امدارة من بين نع -1

 .الجم  بين منصب رئيس مجلس امدارة وني منصب تنديذي بالشركة 

 الغيرر نمرامتمثيرل الشرركة  اختصاصرات وصرالحيات مجلرس اسدارة يخرتص رئريس مجلرس اسدارة فريم  مراعراة  -2

الحكوميررة وصررناديق التنميررة والمصررارف والجهررات الرسررمية والقاررائية والشرررعية ولرردى كافررة الرردوائر والسررلطات 

وكاتب العدل والهيةات واللجان على اختالف ننواعها واختصاصتها في جمير  القارايا والمنازعرات والردعاوي بمرا 

م الرثمن بشري  مصردق فيها المنازعات العمالية والتجارية والمالية وله في سبيل  ل  البي  واسفراغ للمشتري واستال

باسم الشركة والشراء وابول اسفراغ ودفر  الرثمن والررهن وفر  الررهن ودمرج الصركوك والتجزئرة والدررز واسرتالم 

الصحكوك وتحديثها وإدخالها في النظام الشامل والتنازل النقص في المسراحة وتعرديل الحردود واسطروال والمسراحة 

ا ونسررماء اسحيرراء والتررأجير واسسررتةجار والتوايرر  وتجديررد عقررود ونراررام القطرر  والمخططررات والصرركوك وتواريخهرر

األجرة واستالم األجرة بشي  مصدق باسم الشركة وله مراجعة الجروازات و لر  فري اسرتخراج اساامرات وتجديردها 

واستخراج بدل فااد نو تالف وعمرل الخرروج والعرودة والخرروج النهرائي ونقرل الكدراست ونقرل المعلومرات وتحردي  

بيانات وتعديل المهن والتسوية والتنازل عن العمال والتبلي  عن الهروب وإلغاء بالغات الهروب وإلغاء تأشريرات ال

الخروج والعودة وإلغاء تأشيرات الخروج النهائي وإستخراج تأشريرات سردر بردل ترالف نو مدقرود واسرتخراج تمديرد 

لمتوفاة واستخراج كشف بيانات العمرال تبرنرتأ وإسرقاط تأشيرات الزيارة وإ افة تابعين وإنهاء إجراءات العاملة ا

العمالة ومراجعة إدارة الترحيل والوافدين وإدارة شرةون المنافرذ واسرتخراج مشراهد امعرادة ومراجعرة مكترب العمرل 

والعمررال واسررتخراج التأشرريرات واسررتالم تعوياررات التأشرريرات وتحرردي  بيانررات العمررال وتصرردية العمالررة وإلغا هررا 

ج رخررص العمررل وتجديرردها وإنهرراء إجررراءات العمالررة لرردى التأمينررات اسجتماعيررة ومراجعررة إدارة الحاسررب واسرتخرا
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اآللي في القوى العاملة مسقاط العمالة وم افة العمالة وإ افة وحذف السعوديين واستالم شهادات السرعودة وفرتح 

ت  ات العالاررة وإنهرراء جميرر  امجررراءات الملدررات األساسررية والدرعيررة وتجديرردها وإلغائهررا ومراجعررة جميرر  الجهررا

الالزمة والتواي  نيابة عن الشركة فيما يخص  ل  وكذل  مراجعة جمير  البنروك والمصرارف المحليرة والدوليرة فري 

المملكة العربية السعودية وخارجها وفتح الحسابات باسم الشركة وإعتماد التواير  والسرحب مرن الحسرابات واسيردا  

ا نقداً نو شريكات واسرتخراج بطاارة الصرراف اآللري واسرتالمها واسرتالم األرارام السررية وإدخالهرا فيها والتحويل منه

واسرتخراج البطاارات اسئتمانيرة واسرتالمها واسرتالم األرارام السررية لهرا واسرتخراج كشرف حسراب واسرتخراج دفترر 

اسررتالم الحررواست وصرررفها شرريكات واسررتالمها وتحريرهررا وإصرردار الشرريكات المصررداة باسررم الشررركة وإسررتالمها و

واسشررتراك فرري صررناديق األمانررات وتجديرردها واسررتيرداد وحرردات صررناديق األمانررات وطلررب القررروض البنكيررة باسررم 

الشررركة والقبررول بشررروطها ونحكامهررا واسررعارها وتوايرر  عقودهررا ونما جهررا وتعهررداتها وجررداول سرردادها واسررتالم 

ت وتقرديم الكدرالء والتارامن معهرم وطلرب اسعدراء مرن القرروض القرض والتصرف فيه وتقديم الامانات والكدراس

وتنشيا الحسابات وادل الحسابات وتسرويتها وصررف الشريكات باسرم الشرركة واسعترراض علرى الشريكات واسرتالم 

الشرريكات المرتجعررة وتحرردي  البيانررات وفررتح اسعتمررادات باسررم الشررركة وتمديرردها والتقرردم والموافقررة علررى القررروض 

ت المصررررفية بكافرررة ننواعهرررا مرررن البنررروك التجاريرررة ألي مبرررال  وتوايررر  األوراق التجاريرررة والمسرررتندات والتسرررهيال

والشيكات وكافة المعامالت المصرفية باسرم الشرركة وإصردار خطابرات الارمان واسعتمرادات المسرتندية نيابرة عرن 

مان والسندات ألمر وكافرة األوراق الشركة وكذل  اصدار الامانات والكداست لصالح الغير وإصدار حسابات اسئت

التجارية وتواي  كافة ننوا  العقود والوثائق واستداايرات والصركوك ومسرتندات التسرهيالت ولره حرق فرتح الحسرابات 

اسستثمارية باسم الشركة لدى كافة البنوك وشركات التمويرل الشررعية والمؤسسرات الماليرة وني شرركات نو هيةرات 

قاريررة والصررناعية باسررم الشررركة واسررتالم المبررال  المدفوعررة للشررركة وتسررليمها ولرره اصرردار ائتمانيررة والصررناديق الع

الامانات والررهن لردى البنروك و المصرارف وصرناديق امارراض العامرة والجهرات التمويليرة وشرركات اسسرتثمار 

ض والتمررويالت المحليررة والدوليررة وتحريررر سررندات ألمررر واألوراق الماليررة األخرررى , كمررا يجرروز لرره عقررد القرررو

والتسهيالت المالية م  صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مردتها وعقرود المرابحرة امسرالمية وعقرود 

الحوالة واستداايات المتعلقة بمنتجات الخزينة وله عقد القروض م  البنوك ومؤسسات التمويل المالية التجارية التي 

كذل  ابرام كافة العقود م  صندوق التنمية الصناعية وتقديم الكدالء والتارامن س تتجاوز اجالها نهاية مدة الشركة و

معهم والتواي  نمام كاترب العردل فيمرا يخرص الررهن الصرناعي واسرتالم القررض والتنرازل عنره وطلرب اسعدراء منره 

ووزارة  وطلررب عرردم وجررود إي التزامررات ماديررة وتسررديد القرررض ولرره حررق مراجعررة وزارة العرردل ووزارة الداخليررة

الخارجية ووزارة الدفا  ووزارة الطااة والصناعة والثرروة المعدنيرة ووزارة التجرارة واسسرتثمار وإدارة العالمرات 

التجارية والوكاست التجارية وإدارة الجودة النوعية والمعرادن الثمينرة وإدارة المهرن الحررة واسرتخراج شرهادة منشرأ 

ماليررررة ووزارة العمررررل ووزارة الصررررحة وإدارة الشررررةون الصررررحية وطلررررب اسعدرررراء الجمركرررري ومراجعررررة وزارة ال

والمستشديات األهلية والحكومية وفروعها وما يتبعها من إدارات وناسام وهيةات ومراجعة هيةة الغذاء والدواء ولره 

لتوايرر  عررن الشررركة علررى عقررود  تأسرريس الشررركات والتعررديالت والمالحررق وارررارات الشررركاء فرري الشررركات حررق ا

وتعديل المردراء وعرزلهم وتعرديل بنرد امدارة ودخرول كة بها الشركة داخل  وخارج المملكة وزيادة رنسمالها المشار

وخررروج شررركاء الرردخول فرري شررركات اائمرره وخدررض را  المررال وشررراء الحصررص واألسررهم ودفرر  الررثمن وبيرر  

مرال وابرول التنرازل عرن الحصص واألسهم واستالم القيمة واسرباح  والتنرازل عرن الحصرص واألسرهم مرن را  ال

الحصص واألسهم ورن  المال وله حق حاور جمعياتها العامة العادية وغيرر العاديرة نو تدرويض مرا يرراه مناسرب 

دف  الرسوم واستالم شهادات التسجيل ومتابعة إجراءات للحاور والتصويت باسم الشركة وتصدية تل  الشركات و

ت المختصة وشراء الحصص واألسهم وبيعها والتنازل عنها سرواء نن دمجها وتحويلها وتصديتها نمام جمي  السلطا

وتواير  استداايرات وتسرجيل العالمرات والوكراست التجاريرة والتنرازل عرنهم وتسرجيل برراءة كان كلياً نو جزئيراً منهرا 

سجالت التجارية وتجديدها للشركة واشتراك الغرفة التجارية وتجديدها اسخترا  وفتح الملدات للشركة واستخراج ال

والتواي  على كافة القرارات والمستندات المطلوبة لدتح فرو  للشركة والتواي  على عقود تحول فرو  الشركة إلى 

ير  علرى شركات مستقلة بكيان اانوني مندصل نمرا شرركات  ات مسرةولية محردودة او شرركات مسراهمة مقدلرة والتوا
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وامعالن  في الصحف الرسمية ومقابلة جمي  الجهرات الحكوميرة والتواير  علرى كرل كافة المستندات المطلوبة لذل  

, ومراجعرة إدارة الجرودة والنوعيرة وهيةرة الموصردات والمقراييس وشرركات استصراست وتأسريس ما يلزم ممرا تقردم 

هيةرة العامرة لالسرتثمار والتواير  نمامهرا ومراجعرة هيةرة سروق ومراجعة ال الهواتف الثابتة او الجواست باسم الشركة

المال ودخول المنااصات واستالم اسسرتثمارات وتواير  العقرود الخاصرة بالشرركة مر  الغيرر واسرتخراج الترراخيص 

الصررناعية وتجديرردها وتعررديلها وحجررز األسررماء وإلغرراء التررراخيص ومراجعررة التأمينررات اسجتماعيررة والرردفا  المرردني 

لحة الزكاة والدخل ونقل التراخيص , وله حق تمثيل الشركة نمام القااء وله في  ل  الحق في المطالبات لدى ومص

المحرراكم والمطالبررة وإاامررة الرردعاوي والمرافعررة والمدافعررة والمخاصررمة وسررما  الرردعاوي والرررد عليهررا وامارررار 

عنرره وإحاررار الشررهود والبينررات والطعررن فيهررا واسنكررار والصررلح والتنررازل وامبررراء وطلررب اليمررين ورد اسمتنررا  

وامجابة والجرح والتعرديل والطعرن برالتزوير وإنكرار الخطروط واسخترام والتوااير  وطلرب المنر  مرن السردر ورفعره 

وطلررب الحجررز والتنديررذ وطلررب التحكرريم وتعيررين الخبررراء والمحكمررين والطعررن بتقررارير الخبررراء والمحكمررين وردهررم 

من نظام المرافعات الشرعية والمطالبرة بتنديرذ اسحكرام وابرول اسحكرام ونديهرا  230ق المادة واستبدالهم وطلب تطبي

واسعتراض على اسحكام وطلب اسستةناف وإلتما  إعادة النظر وطلب رد اسعتبار وطلب الشدعة وإنهاء ما يلرزم 

حراكم واسرتالم المبرال  بشري  حاور الجلسات في جمي  الدعاوي التي ترف  من و د الشرركة و لر  لردى جمير  الم

باسررم الشررركة واسررتالم صرركوك اسحكررام وطلررب تنحرري القا رري وطلررب اسدخررال والتررداخل لرردى المحرراكم الشرررعية 

والمحاكم امدارية تديوان المظالم أ واللجان الطبية الشرعية واللجان العمالية ولجان فض المنازعات المالية ولجران 

ب الدصررل فرري منازعررات األوراق التجاريررة ولجرران حسررم المنازعررات التجاريررة تسرروية المنازعررات المصرررفية ومكاترر

واللجران الجمركيررة ولجران الغررش التجرراري ولردى هيةررة الراابررة والتحقيرق وهيةررة التحقيررق واسدعراء العررام واسسررتالم 

شركة والموافقة إارار خطة عمل الوالتسليم ومراجعة جمي  الجهات  ات العالاة وإنهاء جمي  امجراءات الالزمة , 

ولرئيس المجلس نن يدوض بعض صالحياته إلى غيرره مرن نعاراء  , على خططها التشغيلية وميزانيتها الرنسمالية

المجلس نو الغير في مباشرة عمل نو نعمال محددة وله حق توكيل الغير بكل نو بعض ما  كرر و لر  داخرل المملكرة 

  وخارجها وعزله وللوكيل حق توكيل الغير .

مجلس امدارة نمين سر يختاره من بين نعاائه نو من غيرهم ويختص بتسجيل محا ر اجتماعات مجلس  يعين

امدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه اسجتماعات وحدظها إلى جانب ممارسة اسختصاصات األخرى التي يوكلها 

مدارة ونائبه والعاو المنتدب ونمين السر إ ا إليه مجلس امدارة ويحدد المجلس مكافأته , وس تزيد مدة رئيس مجلس ا

كان عاو مجلس امدارة على مدة عاوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في ني وات نن 

 يعزلهم نو نياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إ ا وا  العزل لسبب غير مشرو  نو في وات غير مناسب  

 

  :مجلس التماعات اج: (22مادة )

 نوتسرلم باليرد  نن نو خطيرةبردعوة مرن رئيسره وتكرون الردعوة مرتين على األال في السرنة يجتم  المجلس                   

أ 10بعشررة تو لر  ابرل التراريخ المحردد لالجتمرا   نو عبر البريرد اسلكترونريالداكس  نوترسل بالبريد 

 ويجرب علرى رئريس المجلرس نن يردعو علرى خرالف  لر   المجلرس نعاراءمرا لرم يتدرق  األارل نيام علرى

 . من األعااء نثنانإلى اسجتما  متى طلب إليه  ل   المجلس

 

 

 :مجلس الجتماع نصاب ا( : 23مادة )

 امدارةعارو مجلرس ويجروز ل على اسارل نعااء خمسة س يكون اجتما  المجلس صحيحاً إس إ ا حاره                  

 حاور اجتماعات المجلس طبقا للاوابا التالية :من اسعااء في  نن ينيب عنه غيره

مررن عاررو واحررد فرري حاررور  ات  نكثررر هينرروب عنرر نن امدارةس يجرروز لعاررو مجلررس  -ن

 اسجتما  .

 بالكتابة . امنابة ثابتةتكون  نن -ب
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 س يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها . -ت

ه وعنررد تسرراوي اآلراء الممثلررين فيرر نوالحا رررين  عارراءاأل آراء أغلبيررةب امدارةوتصرردر ارررارات مجلررس      

يصدر ارارات بالتمرير عرن طريرق  نن امدارةلمجلس و , يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة

لرة فيهرا كتابرة اجتمرا  المجلرس للمداو األعاراءمتدرراين مرا لرم يطلرب احرد  األعااءعر ها على جمي  

المجلرس ، وتعررض هرذه القررارات علرى  ألعاراءالمطلقرة  األغلبيرة نارتهرامرا  إ اوتصدر هذه القرارات 

 اجتما  تال له . نولفي  امدارةمجلس 

  : مداوالت المجلس(: 24مادة )

دارة ونعارراء مجلررس ام واراراترره فرري محا ررر يواعهررا رئرريس المجلررس امدارة مجلررستثبررت مررداوست                  

 امدارة ونمين السرمجلس المحا ر في سجل خاص يواعه رئيس وتدون هذه  الحا رون ونمين السر

 

 الباب الرابع : جمعيات المساهمين

 حضور الجمعيات  (:25مادة )

حرق حارور الجمعيرات ولكرل مسراهم  ةأسيسرينياً كان عدد نسرهمه حرق حارور الجمعيرة التمكتتب لكل                    

ة للمساهمين وله فري  لر  نن يوكرل عنره شخصراً نخرر مرن غيرر نعاراء مجلرس امدارة نو عراملي العام

 حاور الجمعية العامة .الشركة في 

  : يةحوللتاالجمعية  (:26مادة )

رغ  تغل نخ   غالل  رسغا  د ب غن  ن رغل   أسنسناالتالر نا النعء  الرؤسس   الرنع الرزتتبن  إلى ءقع                    
الش زا  نشت ط لصغ ا ا الترغلع   غ   ءغعع رغ  الرزتتبغن  نر غل  ت  لل أا ة بللت  نص بق ا  ا

ن قغع ا الترغلع ال غلب  ب غع سغلءا رغ  ابتهغلس ب بصف  د  الرلل ءدى األقل فإذا لم نت اف  هذا البصغل
لع نزغ   ا الترغ  ,  الرعة الر ععة  ب قلع ا الترلع األ ل ءدى د  تت ر  عء ة ا الترلع األ ل ذلغك

                   .دًّنل زل  ءعع الرزتتبن  الرر دن  فنه ال لب  ص ن ل  
  

 : أسيسيةالتالجمعية اختصاصات  (:27مادة )

 باألمور اآلتية: أسيسيةتختص الجمعية الت          

ومن الوفراء بالحرد األدنرى مرن رن  المرال وبالقردر المسرتحق  نسهم الشركةالتحقق من اسكتتاب بكل  .1

 .وفقاً ألحكام النظام يمة األسهم من ا

  . العينية الحصص تقويم تقرير في المداولة .2

إارررار النصرروص النهائيررة لنظررام الشررركة اسساسرري علررى نس ترردخل تعررديالت جوهريررة علررى النظررام  .3

 المعروض عليها إس بموافقة جمي  المكتتبين الممثلين فيها .

 ونول مرااب حسابات.سنوات  خمسلمدة س تتجاوز  نول مجلس إدارةنعااء تعيين   .4

 .الشركة وإاراره  أسيستعن األعمال والندقات التي ااتااها  مؤسسينالمداولة في تقرير ال .5

 

 :الجمعية العامة العادية اختصاصات  (:28مادة ) 

العاديرة بجمير  تخرتص بهرا الجمعيرة العامرة غيرر العاديرة ، تخرتص الجمعيرة العامرة  التريفيما عردا األمرور                   

السرنة  سنتهراءالسرتة التاليرة األشرهر األمور المتعلقرة بالشرركة وتنعقرد مررة علرى األارل فري السرنة خرالل 

 .يجوز دعوة جمعيات عادية نخرى كلما دعت الحاجة إلى  ل  والمالية للشركة 

  : الجمعية العامة غير العاديةاختصاصات  (:29مادة )

المحظور عليها تعديلها  مورباستثناء األ األساسي ية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركةتختص الجمع                  
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الجمعيرة العامرة العاديرة و لر   اتفي اختصاصر اصالً  ولها نن تصدر ارارات في األمور الداخلةنظاماً 

 العامة العادية .المقررة للجمعية ندسها  الشروط واألو ا ب

  :ت دعوة الجمعيا :(30مادة)

للمسراهمين بردعوة مرن مجلرس امدارة وعلرى مجلرس امدارة نن يردعو نو الخاصرة  تنعقد الجمعيات العامرة                  

عدد من المساهمين  لجنة المراجعة نو الحسابات نو ج إ ا طلب  ل  مرا لالنعقاد العامة العادية ةالجمعي

ويجرروز لمراجرر  الحسررابات دعرروة الجمعيررة  خمسررة فرري المائررة مررن رن  المررال علررى األاررل أ%5تيمثررل 

 إ ا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراج  الحسابات . لالنعقاد

حيدة يومية تروز  فري المركرز الرئيسري للشرركة ابرل الميعراد صوتنشر الدعوة سنعقاد الجمعية العامة في                   

فري الميعراد , ومر   لر  يجروز اسكتدراء بتوجيره الردعوة علرى األارل  عشررة نيرام أ10بـ ت المحدد لالنعقاد

وترسرل صرورة مرن الردعوة  نو عبر البريد اسلكترونري إلى جمي  المساهمين بخطابات مسجلة المذكور

 و ل  خالل المدة المحددة للنشر .رة الوزاوجدول األعمال إلى 

  سجل حضور الجمعيات : (:31مادة )

يسجل المساهمون الرذين يرغبرون فري حارور الجمعيرة العامرة نو الخاصرة نسرمائهم فري مركرز الشرركة                     

 .نعقاد الجمعيةسالرئيسي ابل الوات المحدد 

 

  : الجمعية العامة العاديةاجتماع نصاب  (:32مادة )

ربر  رن  المرال يمثلرون  يحاً إس إ ا حاره مساهموناجتما  الجمعية العامة العادية صحانعقاد س يكون                    

ي بعرد سراعة مرن انتهراء ثرانالسجتمرا  ا يعقرداسجتمرا   الالزم لعقد هذالم يتوفر النصاب إ ا و, على األال 

المدة المحددة سنعقاد اسجتما  األول بشرط نن تتامن الدعوة لعقد اسجتما  األول ما يديرد اسعرالن عرن 

 الثاني صحيحاً نياً كان عدد األسهم الممثلة فيه . اسجتما ويعتبر ا اسجتما  امكانية عقد هذ

  : الجمعية العامة غير العادية اجتماع نصاب:  ( 33مادة )

رن  المرال  نصف يمثلون حيحاً إس إ ا حاره مساهمون س يكون اجتما  الجمعية العامة غير العادية ص                  

بعد سراعة مرن انتهراء  يثانال , يعقد اسجتما لم يتوفر هذا النصاب في اسجتما  األول  على األال ، فإ ا

المدة المحددة سنعقاد اسجتما  األول بشررط نن تتارمن الردعوة لعقرد اسجتمرا  األول مرا يديرد اسعرالن 

همين يمثرل اسجتما  الثاني صرحيحاً إ ا حارره عردد مرن المسرا عن امكانية عقد هذا اسجتما  , ويعتبر

لررم يترروفر النصرراب الررالزم فرري اسجتمررا  الثرراني وجهررت دعرروة الررى  وإ ا ,رن  المررال علررى األاررل  ربرر 

جتمرا  سويكرون امن هذا النظام  أ30تاجتما  ثال  ينعقد باألو ا  ندسها المنصوص عليها في المادة 

 .ةالثال  صحيًحا نيا كان عدد اسسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختص

 

  التصويت في الجمعيات : (:34مادة )

ولكررل مسرراهم صرروت عررن كررل سررهم فرري  أسيسرريةلكررل مكتتررب صرروت عررن كررل سررهم يمثلرره فرري الجمعيررة الت                  

 ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس امدارة .الجمعيات العامة 

 الجمعيات :  قرارات (:35مادة )

, وتصردر اررارات الجمعيرة باألغلبيرة المطلقرة لسسرهم الممثلرة فيهرا  أسيسيةالقرارات في الجمعية الت تصدر                

, كمرا تصردر اررارات الجمعيرة العامرة غيرر العامة العادية باألغلبية المطلقرة لسسرهم الممثلرة فري اسجتمرا  

  هنو بتخديارمتعلقراً بزيرادة رن  المرال  اً العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في اسجتمرا  إس إ ا كران اررار

 شرركة مر  هادماجنرنو بإاألساسري المردة المحرددة فري نظامهرا  انقاراءابرل  هرانو بإطالة مردة الشرركة نو بحل
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 . يكون صحيحاً إس إ ا صدر بأغلبية ثالثة نربا  األسهم الممثلة في اسجتما  نخرى فال

 في الجمعيات : مناقشة ال (:36مادة )

شرأنها إلرى فري لكل مساهم حق منااشة المو روعات المدرجرة فري جردول نعمرال الجمعيرة وتوجيره األسرةلة                 

الحسرررابات علرررى نسرررةلة  جررر الحسرررابات ويجيرررب مجلرررس امدارة نو مرا جررر نعاررراء مجلرررس امدارة ومرا

ى سرؤاله غيرر س يعرض مصلحة الشرركة للاررر ، وإ ا رنى المسراهم نن الررد علر الذيالمساهمين بالقدر 

 حتكم إلى الجمعية وكان اراراها في هذا الشأن نافذاً .امقن  

 

 رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر :  (:37مادة )

يرن  اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس امدارة نو نائبه عند غيابه نو من ينتدبه مجلرس                 

ويحرررر باجتمررا  الجمعيررة  , حررال غيرراب رئرريس مجلررس امدارة ونائبررهامدارة مررن بررين نعاررائه لررذل  فرري 

محار يتامن عدد المساهمين الحا رين نو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة نو الوكالة 

وعرردد األصرروات المقررررة لهررا والقرررارات الترري اتخررذت وعرردد األصرروات الترري وافقررت عليهررا نو خالدتهررا 

وتدون المحا ر بصردة منتظمرة عقرب كرل اجتمرا  فري  ااشات التي دارت في اسجتما وخالصة وافية للمن

  . سجل خاص يواعه رئيس الجمعية ونمين سرها وجام  األصوات

               

 لجنة المراجعة:  الباب الخامس

 

 تشكيل اللجنة : (:38مادة )

مرن غيررر نعاراء مجلررس أ اعاراء 3تراجعررة مكونرة مررن تشركل بقررار مررن الجمعيرة العامررة العاديرة لجنرة م                

اسدارة التنديررذيين سررواء مررن المسرراهمين نو غيرررهم ويحرردد فرري القرررار مهمررات اللجنررة و رروابا عملهررا 

 . ومكافآت نعاائها

 

 نصاب اجتماع اللجنة : (:39مادة )

اراراتهرررا بأغلبيرررة نصررروات وتصرردر  هائنعارررايشررترط لصرررحة اجتمرررا  لجنرررة المراجعررة حارررور نغلبيرررة                 

  .، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة الحا رين

 اختصاصات اللجنة : (:40مادة )

، ولهررا فرري سرربيل  لرر  حررق اسطررال  علررى سررجالتها  تخررتص لجنررة المراجعررة بالمراابررة علررى نعمررال الشررركة               

، ويجروز لهرا نن تطلرب  ن نعاراء مجلرس امدارة نو امدارة التنديذيرةووثائقها وطلب ني إيااح نو بيان م

مررن مجلررس امدارة دعرروة الجمعيررة العامررة للشررركة لالنعقرراد إ ا نعرراق مجلررس امدارة عملهررا نو تعر ررت 

 .الشركة أل رار نو خسائر جسيمة

 

 تقارير اللجنة : (:41مادة )

  ئم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التري يقردمها مراجر  الحسراباتعلى لجنة المراجعة النظر في القوا               

، وعليها كذل  إعداد تقرير عن رنيها فري شران مردى كدايرة نظرام الراابرة  وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت

دارة نن وعلرى مجلرس ام الداخلية في الشركة وعما اامت به من نعمال نخرى تدخل في نطاق اختصاصها

ً نسخ يود  ابل موعرد انعقراد الجمعيرة العامرة بعشررة نيرام  يكافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس ا

 .  ويتلى التقرير نثناء انعقاد الجمعية على األال لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه

 مراجع الحسابات: سادس الباب ال
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 تعيين مراجع الحسابات : (:42مادة )

من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمرل فري  أنو نكثرتيجب نن يكون للشركة مراج  حسابات                     

ً ينه الجمعية العامة العادية سنويالمملكة تع ً للجمعية نيا ، ويجوز ، وتحدد مكافأته ومدة عمله ا فري كرل  ا

ارت غيرر مناسرب نو لسربب غيرر وات تغييره م  عدم امخالل بحقه في التعويض إ ا وا  التغييرر فري و

     .مشرو 

 صالحيات مراجع الحسابات :  (:43مادة )

، ولره  ي وات حق اسطال  علرى دفراتر الشرركة وسرجالتها وغيرر  لر  مرن الوثرائقلمراج  الحسابات في ن                

ً نيا الشرركة ، ليتحقرق مرن موجرودات  طلرب البيانرات وامياراحات التري يررى  ررورة الحصرول عليهرا ا

   والتزاماتها وغيرر  لر  ممرا يردخل فري نطراق عملره وعلرى رئريس مجلرس امدارة نن يمكنره مرن نداء واجبره

فرإ ا لرم  وإ ا صادف مراج  الحسابات صعوبة في هذا الشأن نثبت  ل  فري تقريرر يقردم إلرى مجلرس امدارة

دعرروة الجمعيررة العامررة ، وجررب عليرره نن يطلررب مررن مجلررس امدارة  ييسررر المجلررس عمررل مراجرر  الحسررابات

 .العادية للنظر في األمر

  

 : حسابات الشركة وتوزيع األرباح بعالباب السا

 

  : السنة المالية :(44مادة )

سرنة مرن كرل  أ31/3مرار  توتنتهي بنهايرة شرهر  أ1/4ابريل تنول شهر  نتبدن السنة المالية للشركة م

بررإعالن  سررتثماررار معررالي وزيررر التجررارة واسالسررنة الماليررة األولررى مررن ترراريخ صرردور ارر علررى نن تبرردن

  . السنة المالية التالية من  أ31/3تالشركة وتنتهي في  أسيست

 :الوثائق المالية  (:45مادة )

عن نشاطها  اً د القوائم المالية للشركة وتقريريجب على مجلس امدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة نن يع -1

 ، ويّاررمن هررذا التقريررر الطريقررة المقترحررة لتوزيرر  األربرراح ليررة المنقارريةومركزهررا المررالي عررن السررنة الما

ـ العامرة برويا  المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراج  الحسابات ابرل الموعرد المحردد سنعقراد الجمعيرة 

ً خمسة ونربعين يومأ 45ت  .  على األال ا

لمالي الوثائق المشار إليها فري الدقررة يجب نن يوا  رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنديذي ومديرها ا -2

تحرت تصررف المسراهمين ابرل الموعرد  ي، وتود  نسخ منهرا فري مركرز الشرركة الرئيسر من هذه المادةأ 1ت

 . عشرة نيام على األالأ 10ـ تالمحدد سنعقاد الجمعية العامة ب

وتقريررر  مجلررس امدارةوتقريررر  علررى رئرريس مجلررس امدارة نن يررزود المسرراهمين بررالقوائم الماليررة للشررركة -3

ً وعليره نيار يما لم تنشرر فري جريردة يوميرة تروز  فري مركرز الشرركة الرئيسر مراج  الحسابات نن يرسرل  ا

ً خمسة عشرر يومرأ 15ـ تو ل  ابل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة علرى  ا

 . لألاا

 : األرباحتوزيع  (:46مادة )

 :على الوجه اآلتي  ركة الصافية السنويةرباح الشتوز  ن  

لجمعيرة العامرة ا نن تقررر ويجروزللشرركة نظرامي الحتيراطي اساألربراح لتكروين  صرافي أ من%10يجنب ت -1

 . المدفو  رن  المالمن  أ%30تالعادية واف هذا التجنيب متى بل  اسحتياطي المذكور 

مررن صررافي األربرراح لتكرروين  أ%5تنن تجنررب  للجمعيررة العامررة العاديررة بنرراء علررى ااتررراح مجلررس امدارة -2

  لغرض نو نغراض معينه . احتياطي اتدااي يخصص

    ،  ذلغغك بللقغغع  الغغذ  ن قغغا رصغغد ا الشغغ زا  لدالر نغغا ال لرغغا ال لعنغغا د  تقغغ   تزغغ ن  ا تنلطنغغلت د غغ   -3
طع ر  صغلف   لدالر نا الرذز  ة زذلك د  تقت , د  نزفل ت أنع د بلح  لبتا قع  اإلرزل  ءدى الرسلهرن 

 .ر  هذه الرؤسسلت األ بلح ربللغ إلبشلس رؤسسلت االترلءنا ل لرد  الش زا د  لر ل با رل نز   قلئرل  
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 المدفو  .الشركة  من رنسمالأ %5نسبة تمثل تلمساهمين ا علىيوز  من البااي بعد  ل   -4

بظغلم الشغ زلت ن صغص  ر  (76) ،  الرلعة ر  هذا البظلم (20)رع ر اءلة األ زلم الرق  ة ف  الرلعة  -5
 ، ءدى د  نز   است قلق هذه الرزلفأة رتبلسبل   ر  البلق  لرزلفأة رالد  اإلعا ة (%10)ب ع رل تقعم بسبا 

      . رع ءعع الالدسلت الت  ن   هل ال   
  :  األرباح استحقاق  (:47مادة )

يرة العامرة الصرادر فري هرذا الشرأن ويبرين القررار يستحق المسراهم حصرته فري اسربراح وفقراً لقررار الجمع                    

ترراريخ اسسررتحقاق وتررراريخ التوزيرر  وتكررون نحقيرررة اسربرراح لمررالكي اسسرررهم المسررجلين فرري سرررجالت 

 .المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق 

 لألسهم الممتازة :  توزيع األرباح (:48مادة )

 

يجروز توزير  نربراح عرن السرنوات التاليرة إس بعرد دفر  النسربة  فإنره س إ ا لم تروز  نربراح عرن ني سرنة ماليرة -1

 . من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة أ114تالمحددة وفقًا لحكم المادة 

ً لشركة في دف  النسبة المحددة وفقإ ا فشلت ا -2 من األرباح مدة ثال   أ من نظام الشركات أ114تلحكم المادة  ا

ً المنعقدة طبقفإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم  سنوات متتالية من نظام  أ 89تألحكام المادة  ا

، نن تقرر إمرا حارورهم اجتماعرات الجمعيرة العامرة للشرركة والمشراركة فري التصرويت نو تعيرين  الشركات

ترتمكن الشركرـة  ، و لر  إلرى نن ممثلين عنهم في مجلس امدارة بما يتناسب م  ايمة نسهمهم في رن  المرال

 . صحاب هذه األسهم عن السنوات السابقةألمن دف  كل نرباح األولوية المخصصة 

 (: خسائر الشركة49مادة )

          

إ ا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رن  المال المدفو  في ني وات خالل السنة المالية وجرب علرى ني  -1

ذل  إبرالغ رئريس مجلرس امدارة وعلرى رئريس مجلرس ول في الشركة نو مراج  الحسرابات فرور علمره برةمس

ً خمسرة عشرر يومر ، وعلرى مجلرس امدارة خرالل برذل  اً غ نعااء المجلرس فرورامدارة إبال مرن علمره برذل   ا

ً خمسة ونربعين يوم دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتما  خالل من تاريخ علمره بالخسرائر لتقررر إمرا  ا

ً تخدياره وفقردة رن  مال الشرركة نو زيا ألحكرام نظرام الشرركات و لر  إلرى الحرد الرذي ترنخدض معره نسربة  ا

 .، نو حل الشركة ابل األجل المحدد في هذا نظام الشركات الخسائر إلى ما دون نصف رن  المال المدفو 

أ 1ت وتعد الشركة منقاية بقوة نظام الشركات إ ا لم تجتمر  الجمعيرة العامرة خرالل المردة المحرددة فري الدقررة -2

، نو إ ا ارررت زيرادة رن  المرال  ، نو إ ا اجتمعت وتعذر عليهرا إصردار اررار فري المو رو  من هذه المادة

ً تسرعين يومر وفق األو ا  المقرررة فري هرذه المرادة ولرم يرتم اسكتتراب فري كرل زيرادة رن  المرال خرالل مرن  ا

 . صدور ارار الجمعية بالزيادة

 

 : المنازعاتثامن الباب ال

 

 دعوى المسئولية (:50مادة )

                 

لكل مساهم الحق في رف  دعوى المسةولية المقررة للشركة علرى نعاراء مجلرس امدارة إ ا كران مرن شرأن                 

 إذا زغل   غا     نال أ لدرسلهم  فع العء   الرغذز  ة إلحاق  رر خاص به صدر منهم إ الذيالخطأ 
 .  نالب ءدى الرسلهم د  نبدغ الش زا ب أره ءدى  فع العء   ل  قلئر نأال  الش زا ف   ف هل 

 

 : حل الشركة وتصفيتها  تاسعاب الالب
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  :  الشركة انقضاء(: 51مادة )

تدخل الشركة بمجرد انقاائها دور التصدية وتحتدظ بالشخصية اسعتبارية بالقدر الالزم للتصردية ويصردر                 

ة مررن الجمعيررة العامررة غيررر العاديررة ويجررب نن يشررتمل ارررار التصرردية علررى تعيررين ارررار التصرردية اسختياريرر

المصدي وتحديد سلطاته ونتعابه والقيود المدرو ة علرى سرلطاته والمردة الزمنيرة الالزمرة للتصردية ويجرب 

بررأمر ااررائي  إستتجرراوز مرردة التصرردية اسختياريررة خمررس سررنوات وس يجرروز تمديرردها ألكثررر مررن  لرر   سن

ي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها وم   ل  يظل هؤسء اائمين على ادارة الشرركة ويعردون بالنسربة وتنته

الى الغير في حكم المصردين الرى نن يعرين المصردي وتبقرى جمعيرات المسراهمين اائمرة خرالل مردة التصردية 

 . ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي س تتعارض م  اختصاصات المصدي

                   

 : أحكام ختامية عاشرالباب ال

 

   (: 52مادة )

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

   

 ( : 53مادة )     

 . ولوائحه نظام الشركاتيود  هذا النظام وينشر طبقا ألحكام                                   
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  نموذج توكيل
 

 تاريخ التوكيل:

 

 الموافق:

 

لسعوديينأ صادرة من ننا المساهم ...................  ت.......أ الجنسية، بموجب هوية شخصية رام ............... تنو رام اماامة نو جواز السدر لغير ا

رئيس مجلس إدارة شركة تاسم الشركة الموكلةأ ومال  تـةأ ألسهم عددها ت.........أ ......... بصدتي تالشخصيةأ نو تمدوض بالتواي  عن / مدير / 

، 1010125151هـ  برام 03/01/1415سهما من نسهم شركة عبدهللا سعد نبومعطي للمكتبات تمساهمة سعوديةأ المسجلة في السجل التجاري في 

ذا نوكل تنسم الوكيل الرباعيأ لينوب عني في حاور اجتما  الجمعية العامة غير أ من النظام األسا  للشركة فإنني به28واستنادا لنص المادة ت

يخ العادية الذي سيعقد في فندق ماريوت كورت يارد طريق المل  خالد في مدينة الرياض، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثالثاء بتار

اد وكلته بالتصويت نيابة عني على الموا ي  المدرجة على جدول األعمال و م. و 18/04/2017هـ حسب تقويم نم القرى الموافق 21/07/1438

ه اسجتماعات ، غيرها من الموا ي  التي اد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، و التواي  نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذ

  ني اجتما  سحق يؤجل إليه. ويعتبر هذا التوكيل ساري المدعول لهذا اسجتما  نو
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   تنو رام اماامة نو جواز السدر لغير السعوديينأ:رقم السجل المدني لموقع التوكيل 

 

 

 تبام افة للختم الرسمي ا ا كان مال  األسهم شخصاً معنوياًأ:توقيع الموِكل 
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