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 النظام األساسي لشركة جبل عمر للتطوير

 شركة مساهمة مدرجة

 الشركة تأسيس :األول الباب

 التأسيس :األولى المادة

 :يلي لما وفقا سعودية مساهمة شركة النظام وهذا ولوائحه الشركات نظام ألحكام تأسست طبقا  

  الشركة اسم :الثانية المادة

 جبل عمر للتطوير "شركة مساهمة مدرجة". شركة

 الشركة أغراض :الثالثة المادة

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة الشركة تقوم

تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية، وأي مناطق  (1
 العربية السعودية.أخرى داخل المملكة 

امتالك العقارات وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإداراتها واستتتاثمارها وبيعها وتأجيرها وامتالك  (2
.  قطع أراضي لتطويرها عمرانيا 

 القيام بجميع األعمتال الالزمتة لإلنشاء والتعمير والصيتانة وأعمتال الهدم والمسح الخاصة بها. (3

 إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق. (4

 رة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.إدا (5

 إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق. (6

 وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة. استيراد (7

 تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة. (8

 تأمين وتقديم خدمات الحراسة األمنية المدنية الخاصة. (9

 إنشاء الشركات والمشاركة والتملك فيها :الرابعة المادة

شركة يجوز شاء لل سؤولية ذات (بمفردها شركات إن ساهمة أو محدودة م شرط مقفلة م  يقل أال ب
 أو قائمة أخرى شركات في والحصص األسهم تمتلك أن لها يجوز كما ريال مليون (5عن ) المال رأس

 المستتلولية ذات أو المستتاهمة الشتتركات تأستتيس في الغير مع حق االشتتتراك ولها معها تندمج
 يجوز كما .الشتتتأن هذا في المتبعة والتعليمات تتطلبه األنظمة ما استتتتيفاء بعد وذلك المحدودة

 .تداولها في الوساطة ذلك يشمل الأعلى  الحصص أو األسهم هذه في تتصرف أن للشركة
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 للشركة الرئيس المركز :الخامسة المادة

المكرمة ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا  أو مكاتب أو توكيالت داخل يقع في مدينة مكة 
 المملكة العربية السعودية أو خارجها.

 الشركة مدة السادسة: المادة

( ستتنة ميالدية تبدأ من تاريص صتتدور قرار والر التجارة والصتتناعة   عالن 99مدة الشتتركة: مدة الشتتركة )
دة الشتتركة بقرار تصتتدره الجمعية العامة غير العادية قبل اءتهاء أجلها تأستتيستتها ويجوز دائما  إطالة م

 بسنة على األقل.
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 واألسهم رأس المال : الثاني الباب

 المال أسر : السابعة المادة

( من  حدد رأس مال الشركة بعد إضافة االكاتاب في أسهم حقوق األولوية كما جتتتتتاء بالفقرة )االثا 
أربعة وتستتعون مليون ريال وريال( تستتعة مليارات وملتان 9,294,000,000المادة الثامنة أدناه بمبلغ )

 مة،القيية ( تسعمائة وتسعة وعشرون مليونا  وأربعمائة ألف سهم متساو929,400,000مقسم إلى )
 وجميعها أسهم عينية ونقدية عادية. رياالت،( عشرة 10تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها )

 األسهم في االكاتاب :الثامنة المادة

 :  أوال 

 ( أربعمائة وسبعون مليون سهما  على النحو التالي:470,000,000اكاتب المؤسسون في )

وامانمائة واالاة وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة ( أربعمائة وأحد عشر مليونا  411,843,514) -أ
( أربع مليارات ومائة وامانية عشر مليون وأربعمائة 4,118,435,140عشر سهما  عينيا  قيمتتها )

وخمسة واالاون ألفا  ومائة وأربعون ريال مقابل أراض وعقارات تم تقويمها بمعرفة اللجنة 
دة من الهيلة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة الحكومية لتقدير العقارات الموقعة والمعتم

 هت.27/12/1425/ هت( وتاريص1102برقم )

( امانية وخمسون مليونا  ومائة ستة وخمسون ألفا  وأربعمائة ستة وامانون سهما  58,156,486)  -ب
أربعة وستون ألفا  و( خمسمائة وواحد وامانون مليونا  وخمسمائة 581,564,860نقديا  قيمتها )

مانمائة وستون ريال باسم شركة مكة لإلنشاء والتعمير ويمثل هذا المبلغ مساهمة مالك وا
 ) عقارات في الموقع تم تقويمها طبقا  لتقدير اللجنة المشار إليها في الفقرة )أ( من البند )أوال 
من هذه المادة، وسوف تسجل هذه األسهم بأسمائهم بعد استكمال واائقهم الشرعية 

يث ال يتجاوز استكمال تلك الواائق مدة االث سنوات، ويلتزم مجلس إدارة الشركة والنظامية بح
بعرض المتبقي من األسهم النقدية المشار إليها على الجمعية العامة العادية لشركة جبل عمر 
للتطوير وتوصياته في شأنها، بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة واألنظمة ذات العالقة .وتلتزم 

إلنشاء والتعمير بما تقره الجمعية العامة العادية للشركة حيال المتبقي من األسهم شركة مكة ل
 النقدية.

وقد تم التمديد لمالك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا واائقهم الشرعية والنظامية والذين 
تسوية  ناكاتبت عنهم شركة مكة لإلنشاء والتعمير بحصة نقدية وذلك لمدة سنة إضافية أخرى لحي

 أوضاعهم.

:  اانيا 

( ملتان وواحد مليون وأربعمائة ألف ستتتتهم قيمتها 201,400,000باقي أستتتتهم رأس المال النقدية )
ويدفع المكاتب قيمة الستتتتهم كاملة، ويكون  ريال،( ملياران وأربعة عشتتتتر مليون 2,014,000.000)

المعينة لهذا الغرض. وفي  إيداع حصتتتيلة االكاتاب باستتتم الشتتتركة تحت التأستتتيس لدى أحد البنوك
 فقط.جميع األحوال يكون االكاتاب وتملك األسهم مقصورا  على السعوديين 
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:     االثا 

( ملتان وامانية وخمستتون مليون ستتهم 258,000,000في أستتهم حقوق األولوية بتتتتتت ) االكاتابتم 
ويدفع المكاتب قيمة الستتتتهم  ريال،( ملياران وخمستتتتمائة وامانون مليون 2,580,000,000قيمتها )
وفي جميع األحوال يكون االكاتاب في أستتتهم حقوق األولوية وتملك األستتتهم مقصتتتورا   كاملة،

ثة الجمعية الغير العادية الثال انعقادعلى السعوديين فقط المسجلين بسجل مساهمي الشركة يوم 
 م.28/5/2011هت الموافق 25/6/1432لمساهمي الشركة والمنعقدة يوم 

 القيمة مستوفاة الغير األسهم بيع :التاسعة لمادةا

 ميعاد في الوفاء عن تخلف وإذا لذلك، المعينة المواعيد في السهم قيمة بدفع المساهم يلتزم
طرلق النشر في جريدة رسمية أو موقع السوق المالية  عن إعالمه بعد اإلدارة لمجلس االستحقاق، جاز

 المالية سوق األوراق أو العلني المزاد في السهم بيع مسجل بخطاب إبالغه السعودية )تداول( أو
 .المختصة الجهة تحددها التي للضوابط وفقا   األحوال بحسب

 لم وإذا .السهم صاحب إلى الباقي وترد لها المستحقة المبالغ البيع حصيلة من الشركة وتستوفي
 .المساهم أموال جميع من الباقي تستوفي أن للشركة جاز المبالغ، بهذه للوفاء تكف حصيلة البيع

مضافا  إليها  عليه المستحقة القيمة دفع البيع يوم إلى الدفع عن المتخلف للمساهم يجوز ذلك ومع
 .الشأن هذا في الشركة أنفقتها التي المصروفات

 رقم يحمل جديدا   سهما   المشتري وتعطي المادة، هذه ألحكام وفقا   المبيع السهم الشركة وتلغي
 .الجديد المالك اسم بيان مع البيع بوقوع األسهم سجل في وتؤشر الملغى، السهم

 

 األسهم إصدار :شرةاعال المادة

 من بأعلى تصتتدر أن يجوز وإنما ،اإلستتمية قيمتها من بأقل تصتتدر أن يجوز وال استتمية األستتهم تكون
 وال المستتاهمين،الحالة يوضتتع ف ق القيمة في بند مستتتقل ضتتمن حقوق  هذه وفي القيمة، هذه
تملكه  ف ذا الشتتركة، مواجهة في للتجزئة قابل غير والستتهم .المستتاهمين على توايعها كأرباح يجوز

الحقوق المختصتتتة  استتتتعمال في عنهم لينوب أحدهم يختاروا أن عليهم أشتتتخاد عديدون وجب
 .السهم ملكية عن الناشلة االلتزامات عن بالتضامن األشخاد مسؤولين هؤالء ويكون بالسهم،

 األسهم تداول :عشرة الحادية المادة

سهم مع مراعاة  سوق األ سوق المالية على إدراجها في  سهم قابلة للتداول بعد موافقة هيلة ال األ
 -يلي:  ما

أو أكثر من رأس مال الشتتركة فتبلغ فترة الحظر على تداول  ٪5المؤستتستتون الذين يملكون  (أ
 األسهم.أسهمهم خمس سنوات من تاريص بدء تداول 

من رأس مال الشتتركة  ٪5ستتهم إلى أقل من  500,001أما المؤستتستتون الذين يملكون من  (ب
فستتتكون فترة الحظر على تداول أستتهمهم ستتنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن ارني عشتتر 

 الشركة.شهرا  من تاريص تأسيس 

سهم فأقل فال تنطبق عليهم فترات (ج سمائة ألف  سون الذين يملكون خم س لحظر ا وأما المؤ
.  المذكورة سابقا 
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وال تنطبق فترات الحظر المذكورة عالية على تنازل شتتتركة مكة لإلنشتتتاء والتعمير إلى كل   (د
من يستتتتكمل واائقه الشتتترعية والنظامية من أصتتتحاب العقارات التي تمثل قيمة عقاراتهم 

فقرة )ب( ريال طبقا  لل 581,564,860الحصة النقدية لشركة مكة لإلنشاء والتعمير وقيمتها 
من المادة الثامنة من النظام األستتتاستتتي للشتتتركة وفي هذه الحالة يخضتتتع  أوال  من البند 

 صاحب العقار إلى فترة الحظر المنطبقة عليه طبقا  لقيمة عقاره.

ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األستتتتهم وفقا  ألحكام بيع الحقوق من أحد   (ه
ضمان لإلدارة أو  ضاء مجلس اإلدارة لتقديمها ك سس آخر أو إلى أحد أع سين إلى مؤ س المؤ
من وراة أحد المؤستتتتستتتتين  في حالة وفاته   إلى الغير، وتستتتتري هذه األحكام على ما 

ايادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر. وذلك بالنسبة إلى يكاتب به المؤسسون في حالة 
 المدة المتبقية من هذه الفترة. وذلك تمشيا  مع تعليمات هيلة السوق المالية.

 المساهمين سجل :عشرة الثانية المادة

 .المالية السوق نظام ألحكام وفقا   الشركة أسهم تتداول

 المملوكة لألوقاف أو األربطةتداول األسهم  :عشرة الثالثة المادة

األربطة جميع القواعد والتعليمات الشرعية السارية  يراعي في تداول األسهم المملوكة لألوقاف أو
 فيما يتعلق بالتصرف في الملكيات العقارية الموقوفة ويؤشر على األسهم الممثلة لها بذلك.

 المال رأس ايادة :عشرة الرابعة المادة

غير العادية أن تقرر ايادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع  للجمعية العامة -1
. وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير مدفوع من رأس المال  كامال 
سهم ولم تنته بعد  صكوك تمويلية إلى أ صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو  سهم  يعود إلى أ

 ويلها إلى أسهم.المدة المقررة لتح

 ايادة على بالموافقة العادية غير العامة الجمعية قرار صتتدور وقت للستتهم المالك للمستتاهم -2
 ويبلغ نقدية، حصتتص مقابل تصتتدر التي الجديدة باألستتهم االكاتاب في المال األولوية رأس

 أو يومية وموقع الستتتتوق المالية الستتتتعودية )تداول( جريدة في بأولويتهم بالنشتتتتر هؤالء
 وتاريص االكاتاب ومدته وشتتروط المال رأس ايادة قرار عن المستتجل البريد بوستتاطة   بالغهم

 .واءتهائه بدايته

 بزيادة االكاتاب في للمساهمين األولوية بحق العمل وقف العادية غير العامة للجمعية يحق  -3
 تراها التي الحاالت في المستتاهمين لغير األولوية إعطاء أو نقدية حصتتص المال مقابل رأس

 .لمصلحة الشركة مناسبة

 الجمعية قرار صتتتدور وقت من المدة خالل عنه التنازل أو األولوية حق بيع للمستتتاهم يحق  -4
 المرتبطة الجديدة األسهم في لالكاتاب يوم آخر إلى المال رأس ايادة بالموافقة على العامة
 .المختصة الجهة تضعها للضوابط التي وفقا   الحقوق، بهذه

 األولوية حقوق َحَمَلة على الجديدة األستتهم توزع أعاله، (4) الفقرة في ورد ما مراعاة مع  -5
 األولوية حقوق إجمالي من أولوية حقوق من يملكونه ما بنستتتتبة طلبوا االكاتاب، الذين

 الجديدة، األسهم من طلبوه ما عليه يحصلون ما يتجاوز أال المال، بشرط رأس ايادة من الناتجة
سهم من الباقي ويوزع صيبهم، من أكثر طلبوا الذين األولوية حقوق حملة الجديدة على األ  ن
 المال، رأس ايادة من الناتجة األولوية حقوق من إجمالي أولوية حقوق من يملكونه ما بنسبة
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 األسهم من تبقى ما ويطرح الجديدة، من األسهم طلبوه ما عليه يحصلون ما يتجاوز أال بشرط
 ذلك. غير على المالية السوق ينص نظام أو العادية غير العامة الجمعية تقرر لم ما الغير، على

 المال رأس تخفيض عشرة: الخامسة المادة

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على أستتباب مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصتتة 
شركة إذا ما زاد على حاجتها أو إذا منيت صدر القرار إال بعد  تخفيض رأس مال ال سائر. وال ي شركة بخ ال

شركة  سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على ال سابات عن األ تالوة تقرلر خاد يعده مراجع الح
به نظام الشتتتتركات، ويبين القرار طريقة  ما يقضتتتتي  عاة  مات وبمرا وأثر التخفيض. في هذه االلتزا

حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم التخفيض، ف ن كان ءتيجة ايادة رأس المال عن 
عليه خالل ستتتين يوما  من تاريص نشتتر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد الذي فيه المركز 
الرئيس للشتتركة، ف ن اعترض أحدهم وقدم إلى الشتتركة مستتتنداته في الميعاد المذكور وجب على 

 ن حاال  أو أن تقدم ضمانا  كافيا  للوفاء به إذا كان آجال.الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كا

 شراء الشركة ألسهمها  :عشرة السادسة المادة

يجوز للشتركة أن تشتتري أستهمها أو ترتهنها وفقا  للضتوابط التي تضتعها الجهة المختصتة، وال يكون 
مها أن ترهن اسه لألسهم التي تشترلها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. كما يجوز للشركة

ستعمال الحقوق  وفقا  للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح وا
المتصتتتتلة بالستتتتهم، مالم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حضتتتتور 

 اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.

 السندات أو الصكوك :عشرة السابعة المادة

يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك سواء  في 
جزء أو عدة أجزاء أو من خالل ستتلستتلة من اإلصتتدارات أو بموجب برنامج أو أكثر تنشتتله الشتتركة من 

كة العربية الستتعودية أو خارجها. وكل العام أو الخاد، داخل الممل لالكاتابوقت آلخر ستتواء  كانت 
جميع اإلجراءات  اتخاذذلك في األوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق 

 الالزمة إلصدارها وذلك وفقا  لضوابط الشريعة اإلسالمية.
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 اإلدارة مجلس: الثالث الباب

 الشركة عشرة: إدارة الثامنة المادة

( عضتتوا  تنتخبهم الجمعية العامة العادية 11عشتتر ) أحديتولى إدارة الشتتركة مجلس إدارة مؤلف من 
 ( سنوات. 3تزيد عن االث ) لمدة ال

 المجلس عضوية اءتهاء :التاسعة عشرة المادة

تنتهي عضوية المجلس باءتهاء مدته أو باءتهاء صالحية العضو لها وفقا  لألنظمة وتعليمات ذات 
. وإن شغر مركز أحد أعضاء المجلس جاز للمجلس أن يعين مؤقتا  عضوا  في المركز الشاغر، على العالقة

أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة، وكذلك هيلة السوق 
امة ة العالمالية، خالل خمسة أيام عمل من تاريص التعيين على أن يعرض هذا التعيين على الجمعي

العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا قّل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن 
النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل 

، الءتخاب العدد الالزم من األعضاء   .ستين يوما 

إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور  –بناء  على توصية من المجلس  –العامة ويجوز للجمعية 
 االاة اجتماعات ماتالية للمجلس دون عذر مشروع.

 المجلس صالحيات :العشرون المادة

 مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة:

يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والتصرف في أصولها  (أ
وممتلكاتها وعقاراتها والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وله حق الشراء 
وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم المثمن وله ايضا  

 ما يلزمقيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة والتوقيع على ال
 من مستندات وعقود.

يكون لمجلس اإلدارة الحصول على القروض والتسهيالت بكافة أنواعها، والتوقيع على كافة   (ب
ارية واألوراق معقودها ومستنداتها. كما يكون للمجلس ترتيب عمليات الهيكلة التمويلية واالساث

 التجارية والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها.

يكون لمجلس اإلدارة بما ال يخالف االحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية وأدوات    (ج
 الدين وتداولها.

 يكون لمجلس اإلدارة حق الصلح والتنازل وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم. (د

رة أن يفوض عضوا  واحدا  أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو يكون لمجلس اإلدا (ه
 أعمال معينة من ضمن اختصاصات مجلس اإلدارة. 

 المجلس أعضاء مكافأة :والعشرونالحادية  المادة

( من صتتافي األرباح وفي حدود ما %10تتكون مكافآت أعضتتاء مجلس اإلدارة من نستتبة ال تزيد عن )
نص عليها نظام الشركات ولوائحه. وفي جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس 

، وفق الضتتتوابط التي 500اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ) تضتتتعها ( ألف ريال ستتتنويا 
 الجهة المختصة. 
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ويجب أن يشتمل تقرلر مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء 
مجلس اإلدارة خالل الستتتنة المالية من مكافآت وبدل مصتتتروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتتتتمل 

ضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين  ضوه نظير أعمال فنيكذلك على بيان ما قب ة أو ما قب
أو إدارية أو استتتشتتارات، وأن يشتتتمل أيضتتا  على بيان بعدد جلستتات المجلس وعدد الجلستتات التي 

 حضرها كل عضو من تاريص آخر اجتماع للجمعية العامة.

 السر وأمين المنتدب والعضو والنائب الرئيس صالحيات :والعشرون الثانية المادة

بين أعضتتائه رئيستتا  ونائبا  للرئيس، كما يجوز له أن يعين عضتتوا  منتدبا  وال يجوز يعين مجلس اإلدارة من 
الجمع بين منصتتتتب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصتتتتب تنفيذي بالشتتتتركة. ويحل نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.

ئاستتتتة اجتم  لس واجتماعات الجمعية ع المجاويكون للرئيس صتتتتالحية دعوة المجلس لالجتماع ور
العامة للمساهمين. ويكون لرئيس المجلس تمثيل الشركة لدى الدوائر الحكومية والشركات واألفراد 
والمحاكم وكتاب العدل وجميع الجهات القضتتتتائية وهيلات التحكيم والغرف التجارية والصتتتتناعية 

ن فاقيات المالية األخرى والرهووالبنوك التجارية وإبرام العقود وتوقيعها واتفاقيات القروض واالت
وااللتزامات وواائق وصتتتكوك بيع وشتتتراء األراضتتتي والمباني وإصتتتدار الوكاالت الشتتترعية نيابة عن 

تفويض أو توكيل الغير بعمل أو أعمال  ويحق لهالشتتركة وإبرام الصتتلح والموافقة نيابة عن الشتتركة، 
 التوكيل.معينة وحق إلغاء 

افة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها له مجلس اإلدارة ويقوم ويتمتع العضو المنتدب باإلض
صريف األعمال اليومية  صدرها له رئيس مجلس اإلدارة ويقوم بت شركة. لبتنفيذ التوجيهات التي قد ي ل

صة التي يحصل عليها كل من الرئيس والعضو المنتدب باإلضافة  ويحدد مجلس اإلدارة المكافأة الخا
( من هذا الحادية والعشتتتترونلس اإلدارة طبقا  للمادة )لمقررة لكل عضتتتتو في مجإلى المكافأة ا

 النظام.

ويعين مجلس اإلدارة أمين ستتتر من بين أعضتتتائه أو من غيرهم، ويختص بتحرلر وقائع وقرارات مجلس 
اإلدارة في محاضتتتر وإثباتها في ستتتجل خاد يعد لهذا الغرض. وتحدد مكافأته بقرار من المجلس وال 

مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كل منهم في تزيد 
المجلس، وتجوز إعادة اءتخابهم. وبالنسبة للعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة ف نه يجوز 

 دائما  إعادة اءتخابهم.

كالة لموكلة إليه بموجب وكما يحق لرئيس مجلس اإلدارة تفويض الغير بالقيام ببعض الصتتتتالحيات ا
 خاصة ولمدة محددة.

 المجلس اجتماعات :والعشرون الثالثة المادة

يجتمع المجلس مرتين على األقل في الستتنة بدعوة من رئيستته، ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه 
 إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك ارنان من األعضاء.

 المجلس اجتماع نصاب :والعشرون الرابعة المادة

ال يكون اجتماع المجلس صحيحا  إال إذا حضره أصالة نصف عدد األعضاء على األقل. ويجوز لعضو 
 :مجلس اإلدارة وفقا  للضوابط التالية اجتماعمجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور 
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  نفسهال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور االجتماع. 
  الوسائل التقنية الحديثة. وباستخداميجوز لمجلس اإلدارة عقد االجتماع عن بعد 
 أن تكون اإلنابة اابتة بالكتابة لحضور اجتماع محدد لمجلس اإلدارة. 
 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت في شأنها. 

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرلن أو الممثلين وإذا تساوت األصوات فيرجح من كان إلى 
 الجلسة.جانبه صوت رئيس 

 ما لم يطلب أحد متفرقين،للمجلس أن يصتتدر قرارات في األمور العاجلة بطرلق عرضتتها على األعضتتاء 
قرارات على مجلس اإلدارة في أول وتعرض هذه ال فيها،األعضتتتتاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة 

 وُتعد سارية المفعول في حالة توقيع جميع األعضاء عليها. له.اجتماع تاٍل 

 المجلس مداوالت :والعشرون الخامسة المادة

 اإلدارة مجلس الجلستتة وأعضتتاء رئيس يوقعها محاضتتر في وقراراته اإلدارة مجلس مداوالت تثبت
 .السر وأمين االدارة مجلس رئيس يوقعه خاد سجل في المحاضر هذه وتدون السر. الحاضرون وأمين
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 المساهمين جمعيات :الرابع الباب

 الجمعيات حضور :والعشرون السادسة المادة

الجمعية العامة المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي فيها 
 .للشركةالمركز الرئيس 

ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا  آخر من 
 غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. 

الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها  اجتماعاتويجوز عقد 
وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة  والتصويت على قراراتها بواسطة

 المختصة.

 التأسيسية الجمعية :والعشرون السابعة المادة

 :التاليةتختص الجمعية التأسيسية باألمور 

  ومن الوفاء به طبقا  ألحكام نظام الشركات المال،التحقق من االكاتاب بكل رأس. 
  ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على النظام  الشركة،وضع النصود النهائية لنظام

 .فيهاالمعروض عليها إال بموافقة جميع المكاتبين الممثلين 
  وأول مراقب حسابات سنوات،تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تجاوز خمس. 
  الشركةالمداولة في تقرلر المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس. 
 في التصديق على قيمة الحصص العينية النظر. 

ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكاتبين يمثل نصف رأس المال على األقل ولكل مكاتب 
 في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكاتب به أو يمثله.

 العادية العامة الجمعية اختصاصات :والعشرون الثامنة المادة

 بجميع العادية العامة الجمعية تختص العادية، غير العامة الجمعية بها تختص التي األمور عدا فيما
 السنة الءتهاء التالية الستة الشهور خالل السنة في األقل على مرة وتنعقد بالشركة، األمور المتعلقة

 .ذلك إلى الحاجة دعت كلما أخرى جمعيات عادية دعوة للشركة، وتجوز المالية

 العادية غير العامة الجمعية اختصاصات :التاسعة والعشرون المادة

 تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس، إال ما يتعلق باألمور اآلتية:

حرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه األساسية التي يستمدها بصفته شريكا، وبخاصة  (أ
 ما يلي:

سواء أكان التوايع نقدا  أم من خالل الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توايعها،  -1
 اصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها.

 الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. -2
حضتتور جمعيات المستتاهمين العامة او الخاصتتة، واالشتتتراك في مداوالتها، والتصتتويت  -3

 على قراراتها.
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 ظام.التصرف في أسهمه وفق احكام الن -4
طلب االطالع على دفاتر الشركة وواائقها، ومراقبة اعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى  -5

المستتؤولية على أعضتتاء مجلس اإلدارة، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المستتاهمين 
 العامة والخاصة.

أولوية االكاتاب باألستتهم الجديدة التي تصتتدر مقابل حصتتص نقدية، مالم ينص النظام  -6
 غير ذلك.األساس على 

التعديالت التي من شتتتتانها ايادة األعباء المالية للمستتتتاهمين، مالم يوافق على ذلك جميع  (ب
 المساهمين.

 نقل مركز الشركة الرئيس الى خارج المملكة. (ج
 تغيير جنسية الشركة. (د

 ةأن تصدر قرارات في األمور الداخل –فضال  عن االختصاصات المقررة لها  –للجمعية العامة غير العادية 
لها أصال في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية 

 العامة العادية.

 الجمعيات دعوة :الثالاون المادة

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن 
طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يدعو الجمعية العامة العادية إذا 

يمثل خمسة في المائة من رأس المال على األقل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد 
 .إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل االاين يوما  من تاريص طلب مراجع الحسابات

  دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت االتيةيجوز بقرار من الجهة المختصة: 

( من النظام دون 87إذا انقضت المدة المحددة لالنعقاد المنصود عليها في المادة ) (أ
 .انعقادها

إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده، مع مراعاة ما ورد في  (ب
 .( من النظام69المادة )

ود مخالفات ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس، أو وقوع خلل في إدارة إذا تبين وج (ج
 .الشركة

إذا لم يوجه المجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوما  من تاريص طلب  (د
من رأس المال على  %5مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 

 .األقل

  من رأس المال على األقل تقديم طلب إلى الجهة المختصة  %2المساهمين يمثل يجوز لعدد من
لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت المنصود عليها في الفقرة 
أعاله. وعلى الجهة المختصة توجيه الدعوة لالنعقاد خالل االاين يوما  من تاريص تقديم طلب 

أن تتضمن الدعوة جدوال  بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمين، على 
 .المساهمون

  تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز
الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بعشرة أيام على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء 

دعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من بتوجيه ال
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الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة، وكذلك ترسل صورة إلى هيلة السوق المالية، وذلك خالل 
 المدة المحددة للنشر.

 الجمعيات حضور سجل والثالاون: الحادية المادة

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

 العادية العامة الجمعية اجتماع نصاب :والثالاون الثانية المادة

إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال  إالال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا  
 تماعاالجالجمعية العامة العادية في  اجتماعلعقد  الالزمالشتركة على األقل، وإذا لم يتوفر النصتاب 

هذه  الستتتابق وتنشتتتر لالجتماعاان يعقد خالل الثالاين يوما  التالية  اجتماعاألول، وجهت الدعوة إلى 
المادة الحادية والتسعون من نظام الشركات، ومع ذلك، يجوز الدعوة بالطريقة المنصود عليها في 

 األول على أن تتضمن االجتماع النعقادالمدة المحددة  اءتهاءالثاني بعد ساعة من  االجتماعأن يعقد 
لدعوة لعقد  ية عقد هذا  االجتماعا ما يفيد اإلعالن عن إمكان . وفي جميع األحوال االجتماعاألول 

 الثاني صحيحا  أيا  كان عدد األسهم الممثلة فيه. االجتماعيكون 

 العادية غير العامة الجمعية اجتماع نصاب :والثالاون الثالثة المادة

إذا حضتتره مستتاهمون يمثلون نصتتف  الإال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صتتحيحا  
الجمعية العامة غير العادية  اجتماعلعقد  الالزمرأس مال الشتتركة على األقل، وإذا لم يتوفر النصتتاب 

اان يعقد بنفس األوضتتتتاع المنصتتتتود عليها في  اجتماعاألول، وجهت الدعوة إلى  االجتماعفي 
الثاني بعد ستتاعة  االجتماعالمادة الحادية والتستتعون من نظام الشتتركات، ومع ذلك، يجوز أن يعقد 

األول ما  االجتماععلى أن تتضتتتتمن الدعوة لعقد األول  االجتماع النعقادالمدة المحددة  اءتهاءمن 
الثاني صتتتتحيحا  إذا  االجتماع. وفي جميع األحوال يكون االجتماعيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا 

 .حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

لث ينعقد باألوضتتتتاع لم يتوفر النصتتتتاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع اا وإذا
الث الث االجتماعويكون  نفستتها المنصتتود عليها في المادة الحادية والتستتعون من نظام الشتتركات.

 ا  كان عدد االسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهات المختصة.أيصحيحا  

 الجمعيات في التصويت :والثالاون الرابعة المادة

لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة، ويجب استخدام التصويت التراكمي عند 
في التصويت على قرارات  االشتراكاءتخاب اعضاء مجلس اإلدارة. وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة 

 الجمعية التي تتعلق   براء ذممهم من المسلولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو
 غير مباشرة لهم.
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 الجمعيات قرارات :والثالاون الخامسة المادة

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، ومع ذلك إذا تعلقت 
هذه القرارات بتقويم حصتتص عينية أو مزايا خاصتتة لزمت موافقة أغلبية المكاتبين باألستتهم النقدية 

ألسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكاتب به مقدمو األسهم العينية أو المستفيدون التي تمثل الثي ا
 من المزايا الخاصة، وال يكون لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية.

وتصتتدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألستتهم الممثلة في االجتماع، كما تصتتدر 
رارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثي االستتتتهم الممثلة في االجتماع، اال إذا كان القرار ق

متعلقا  بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو   طالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في 
رباع أستتاس أو باندماجها مع شتتركة أخرى فال يكون القرار صتتحيحا  اال إذا صتتدر بأغلبية االاة األنظامها 

 سهم الممثلة في االجتماع.األ

 الجمعيات في المناقشة :والثالاون السادسة المادة

لكل مستتتاهم حق مناقشتتتة الموضتتتوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األستتتللة في 
لس اإلدارة ومراجع الحستتابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحستتابات عن شتتأنها إلى أعضتتاء مج

أسللة المساهمين بالقتتتتتدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن اإلجابة عن 
.  سؤاله غير مقنعة احتكم إلى الجمعية وكان قراراها في هذا الشأن نافذا 

 المحاضر وإعداد الجمعيات رئاسة :والثالاونالسابعة  المادة

 ينتدبه من أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس للمستتاهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس
 باجتماع ويحرر ،ونائبه اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في وذلك أعضتتتتائه بين من اإلدارة مجلس

حيازتهم  في التي األستتهم وعدد الممثلين أو الحاضتترلن المستتاهمين عدد يتضتتمن محضتتر الجمعية
 وافقت التي األصوات وعدد اتخذت التي والقرارات لها المقررة األصوات وعدد الوكالة أو باألصالة

 بصتتتفة المحاضتتتر وتدون .االجتماع في دارت التي للمناقشتتتات وافية وخالصتتتة أو خالفتها عليها
 .األصوات وجامع سرها وأمين الجمعية رئيس يوقعه خاد سجل اجتماع في كل عقب منتظمة
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 األرباح وتوايع الشركة حسابات :الخامس الباب

 المالية السنة :الثامنة والثالاون المادة

سنة ميالدية،  سمبر من كل  شهر دي شهر يناير وتنتهي في نهاية  شركة من أول  سنة المالية لل تبدأ ال
ص التغيير من السنة الهجرية إلى السنة الميالدية من تاري اعتمادعلى أن تبدأ السنة المالية األولى بعد 

 .التغيير من الجهات المعنية وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام الميالدي اعتماد

 المالية الواائق :التاسعة والثالاون المادة

شركة مالية سنة كل نهاية في اإلدارة مجلس على يجب -1 شركة المالية القوائم يعد أن لل  لل
 التقرلر هذا ويضتتتّمن المنقضتتتية، المالية الستتتنة عن المالي ومركزها عن نشتتتاطها وتقريرا  

ضع .األرباح لتوايع المقترحة الطريقة صرف تحت الواائق هذه المجلس وي سابات مراجع ت  الح
 .األقل على يوما   وأربعين بخمسة الجمعية العامة النعقاد المحدد الموعد قبل

 المشار الواائق المالي ومديرها التنفيذي ورئيسها الشركة إدارة مجلس رئيس يوقع أن يجب -2
 تحت الرئيس الشتتتركة مركز في منها نستتتص وتودع المادة، هذه ( من1) في الفقرة إليها

 .األقل على أيام بعشرة العامة الجمعية النعقاد المحدد قبل الموعد المساهمين تصرف

 مجلس وتقرلر للشتتتتركة، المالية بالقوائم المستتتتاهمين يزود أن اإلدارة مجلس رئيس على -3
 الشتتركة مركز في توزع صتتحيفة يومية في تنشتتر لم ما الحستتابات، وتقرلر مراجع اإلدارة،
 وكذلك يرستل صتورة إلى الوزارة، إلى الواائق هذه من يرستل صتورة أيضتا  أن وعليه .الرئيس

 .األقل على يوما   عشر بخمسة العامة الجمعية انعقاد تاريص قبل الهيلة، وذلك

 رباح الحصص العينيةأ توايع :ربعوناأل المادة

يوزع مبلغ اابت على أصتتتتحاب الحصتتتتص العينية العقارية يوازي ما كانت تدره عليهم عقاراتهم من 
( من قيمة حصتتصتتهم %5إيرادات بشتترط أاّل تتجاوز حصتتة كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل نستتبة )

عام، وذلك لمدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريص تسلم العقار العينية في رأس مال الشركة عن كل 
 منهم بعد صدور قرار معالي والر التجارة   عالن تأسيس الشركة.

الة أما في ح تحققها،ويسترد هذا المبلغ من األرباح المستحقة ألصحاب الحصص العينيتتتتتة في حال 
صتتتافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قبضتتته المستتتاهمون من مصتتتروفات عدم تحقق أرباح 
  الشركة.ويخصم من أول أرباح بالطريقة التي يعينها نظام تأسيس الشركة 

 األرباح توايع :ربعونواأل الحادية المادة

رى بما األختوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف 
  :فيها الزكتتاة المفروضتتة شرعا  على الوجه اآلتي

، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف %10يجنب ) .1 ( من األرباح الصافية لتكون احتياطيا  نظاميا 
 .من رأس المال المدفوع %30هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 

 .المدفوع( من رأس المال %5عادل )يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ت .2

( لمجلس %10( من هذه المادة مكافأة ال تزيد عن )2، 1يخصص بعد ما تقدم في الفقرتين ) .3
( من هذا النظام ويوزع الباقي على المساهمين الواحد والعشروناإلدارة وفقا  للمادة )
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رارات أو بوصفه حصة إضافية في األرباح مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصود من ق
 تعليمات.

 األرباح استحقاق :ربعونواأل الثانية المادة

تدفع األرباح المقرر توايعها على المساهمين وفقا  لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين 
القرار تاريص االستحقاق وتاريص التوايع. وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت 

في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. وتحدد الجهة المختصة الحد األقصى للمدة التي  المساهمين
يجب على مجلس اإلدارة أن ينفذ ارناءها قرار الجمعية العامة العادية في شأن توايع األرباح على 

 المساهمين.

 الشركة خسائر :واألربعون الثالثة المادة

المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب اذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس 
على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك ابالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى 

خالل خمسة عشر يوما   –رئيس مجلس اإلدارة ابالغ أعضاء المجلس فورا  بذلك، وعلى مجلس اإلدارة 
ة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما  من تاريص علمه دعوة الجمعية العام –من علمه بذلك 

وفقا  ألحكام النظام وذلك إلى الحد الذي  –بالخسائر، لتقرر إما ايادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 
تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد 

 .في نظامها األساس
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 الحسابات مراجع :السادس الباب

 الحسابات مراجع تعيين :ربعونالرابعة واأل المادة

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة 
 تعينه الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأته ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعيينه، على أال يتجاوز
مجموع مدة تعيينه خمس ستنوات متصتلة ويجوز لمن استتنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضتي 
ستتتتنتين من تاريص اءتهائها. ويجوز للجمعية في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض 

 إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب او لسبب غير مشروع.

 الحسابات مراجع صالحيات :ربعونواأل الخامسة المادة

لمراجع الحستتتابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشتتتركة وستتتجالتها وغير ذلك من الواائق، 
وله أن يطلب البيانات واإليضتتاحات التي يرى ضتترورة الحصتتول عليها، وله أيضتتا  أن يدقق موجودات 

 .الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله

الجمعية العامة العادية الستتتتنوية تقريرا  يعد وفقا  لمعايير المراجعة المتعارف وعليه أن يقدم إلى 
عليها يضتتمنه موقف إدارة الشتتركة من تمكينه من الحصتتول على البيانات وااليضتتاحات التي طلبها، 

ورأيه في  للشتتركة،وما يكون قد تبين له من مخالفات ألحكام النظام أو أحكام النظام األستتاستتي 
 ويتلو مراجع الحسابات تقرلره في الجمعية العامة. للشركة.مدى عدالة القوائم المالية 
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 المراجعة لجنة :السابع الباب

 اللجنة تشكيل: واألربعونالسادسة  المادة

تشتتتتكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من االاة أعضتتتتاء على األقل من غير 
ويحدد في القرار مهمات اللجنة  غيرهم،أعضتتاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، ستتواء من المستتاهمين أو 

 ومكافآت أعضائها. عملها،وضوابط 

 اللجنة اجتماع نصاب :السابعة واألربعون المادة

لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرلن،  يشترط
 وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

 اللجنة اختصاصات :األربعونالثامنة و المادة

 سجالتها على االطالع حق ذلك سبيل في ولها الشركة، أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختص
 تطلب أن لها ويجوز التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي وواائقها وطلب

 تعرضت أو عملها اإلدارة مجلس أعاق إذا لالنعقاد للشركة العامة الجمعية اإلدارة دعوة مجلس من
 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة

 اللجنة تقارلر :ربعونواأل التاسعة المادة

 مراجع يقدمها التي والملحوظات والتقارلر للشتتركة المالية القوائم في النظر المراجعة لجنة على
 مدى شتتتان في رأيها عن تقرلر إعداد كذلك وعليها وجدت، إن حيالها مرئياتها وإبداء الحستتتابات،

 نطاق في تدخل أخرى أعمال من به قامت وعما الشتتتتركة الداخلية في المراقبة نظام كفاية
 قبل الرئيس الشركة مركز في التقرلر هذا من نسخا  كافية يودع أن اإلدارة مجلس وعلى .اختصاصها

 بنستتخة المستتاهمين من رغب من لتزويد كل األقل على أيام بعشتترة العامة الجمعية انعقاد موعد
 .الجمعية انعقاد أرناء التقرلر ويتلى .منه
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 المنازعات: الثامن الباب

 المسؤولية دعوى :الخمسونالمادة 

لكل مستاهم الحق في رفع دعوى المستؤولية المقررة للشتركة على أعضتاء مجلس اإلدارة إذا كان 
من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاد به وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا 

أن يخطر الشتتتركة بعزمه على رفع  كان حق الشتتتركة في رفعها ال زال قائما  ويجب على المستتتاهم
 الدعوى. مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاد الذي لحق به.  
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 وتصفيتها الشركة حل :التاسع الباب

 الشركة انقضاء :الخمسونو الحادية المادة

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

 للتصفية الالزمة الزمنية والمدة سلطاته على المفروضة والقيود وأتعابه وتحديد سلطاته المصفي
 بأمر اال ذلك من ألكثر تمديدها يجوز وال ستتتنوات خمس التصتتتفية االختيارية مدة تتجاوز اال ويجب

 الشركة ادارة على قائمين هؤالء يظل ذلك ومع الشركة بحلها ادارة مجلس سلطة وتنتهي قضائي
 المساهمين جمعيات وتبقى المصفي أن يعين إلى المصفين حكم في الغير الى بالنسبة ويعدون

 اختصاصات مع تتعارض ال التي ممارسة اختصاصاتها على دورها ويقتصر التصفية مدة خالل قائمة
 .المصفي
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 ختامية حكامأ: العاشر الباب

 والخمسون الثانية المادة

هذا  ما لم يرد ذكره في  تطبق أحكام نظام الشتتتتركات واألنظمة األخرى ذات العالقة على كل 
 النظام.

 والخمسون الثالثة المادة

 .ولوائحه الشركات نظام ألحكام طبقا   وينشر النظام هذا يودع

 


