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النظام األساس
الشركة االتصاالت السعودية

)شركة مساهمة مدرجة(

الباب األول: تأسيس الشركة
املادة األولى )1( التأسيس

ُأسست شركة االتصاالت السعودية كشركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم م/35 وتاريخ 1418/12/24هـ وطبقًا 
ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام، وبصدور نظام الشركات باملرسوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ تم 

تعديل النظام األساس للشركة وفقا ملا يلي:

املادة الثانية )2( اسم الشركة

شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية مدرجة(.

املادة الثالثة )3( أغراض الشركة

إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة واملتنقلة والبنى التحتية التي تتطلبها والتي تعزز من تحقيق  )أ( 
التحول الرقمي.

توصيل خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات املختلفة وتقديمها إلى املشتركين، وصيانتها وإدارتها. )ب( 

إعداد الخطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات وتنفيذها وتوفيرها من جميع النواحي الفنية  )ج( 
واملالية واإلدارية، وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية يف مجال االتصاالت وتقنية املعلومات ، وتقديم الخدمات االستشارية 

التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها.

األجهزة  أحدث  استخدام  طريق  عن  وتطويرها،  التحتية  والبنى  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  ونظم  شبكات  يف  التوسع  )د( 
واملعدات التي توصلت إليها تقنية االتصاالت، خصوصًا يف مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج  وإدارتها.

تكنولوجيا  خدمات   - )االتصاالت  املثال  ذلك ىلع سبيل  بما يف  الشاملة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  حلول  تقديم  )ه( 
املعلومات - الخدمات املدارة - الخدمات السحابية - إدارة املحتوى - خدمات مركز البيانات - البيانات الكبيرة - الخدمات 

الرقمية - التجارة االلكترونية – األجهزة – البرامج – التطبيقات - إلخ...(

توفير املعلومات والتقنيات واألنظمة املعتمدة ىلع املعلومات للعمالء، بما يف ذلك إعداد وتوزيع أدلة الهاتف واألدلة  )و( 
التجارية والنشرات واملعلومات والبيانات وتوفير وسائل االتصاالت الالزمة لنقل خدمات )االنترنت( بما ال يتعارض مع قرار 
مجلس الوزراء رقم )163( وتاريخ 1418/10/23هـ، وخدمات الحاسب اآللي العامة، وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة االتصاالت أو 

الخدمات التي تقدمها الشركة سواء كان ذلك ألغراض اإلعالم أو التجارة أو الدعاية أو أغراض أخرى تراها الشركة مناسبة.

تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير وشراء وامتالك وتأجير وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة أجهزة  )ز( 
ومعدات ومكونات شبكات االتصاالت املختلفة، بما يف ذلك الشبكات الثابتة واملتحركة والخاصة، وكذلك برامج الحاسب 

اآللي واملمتلكات الفكرية األخرى، وتقديم الخدمات والقيام بأعمال املقاوالت املتعلقة بشبكات االتصاالت املختلفة.

استثمار العقارات وما قد يترتب ىلع ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة. )ح( 

عقد القروض وتملك األصول الثابتة واملنقولة وذلك بقصد تحقيق أغراضها. )ط( 

)ي(  تقديم الدعم املالي واإلداري والخدمات األخرى للشركات التابعة.

تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة االصول والتنمية والخدمات االخرى ذات العالقة.  )ك( 

تقديم حلول دعم القرار  وذكاء االعمال و استثمار البيانات. )ل( 

تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات االخرى. )م( 
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة بعد الحصول ىلع التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت. 
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املادة الرابعة )4( املشاركة والتملك يف الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وفقا لنظام الشركات، كما يجوز لها أن تمتلك 
األسهم والحصص يف شركات أخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشتراك مع غيرها يف تأسيس الشركات املساهمة أو ذات 
املسؤولية املحدودة أو أي كيانات أخرى سواء داخل اململكة أو خارجها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة 

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

املادة الخامسة )5( املركز الرئيس للشركة

يقع املركز الرئيس للشركة يف مدينة الرياض، ويجوز ملجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة 
وخارجها.

املادة السادسة )6( مدة الشركة

مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور املرسوم امللكي املرخص بتأسيسها رقم م/35 وتاريخ 1418/12/24هـ، 
ويجوز دائمًا إطالة هذه املدة ملدة أو مدد أخرى مماثلة أو أقصر، بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء مدة الشركة 

بسنة واحدة ىلع األقل.

الباب الثاني: رأس املال واألسهم
املادة السابعة )7( رأس املال

رأس مال الشركة )20( عشرون ألف مليون ريال مقسمًا إلى )2( ملياري سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة االسمية لكل منها )10( 
رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية.

املادة الثامنة: )8( االكتتاب يف األسهم.

اكتتب املؤسسون يف كامل أسهم رأس املال البالغة )2( مليار سهم قيمتها مبلغ وقدره )20( ألف مليون ريال، ودفعوا قيمتها 
كاملة.

املادة التاسعة )9( األسهم املمتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقًا لألسس التي تضعها الجهة املختصة أن تصدر أسهمًا ممتازة أو أن تقرر شراءها أو 
تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة، أو تحويل االسهم املمتازة إلى عادية، وال تعطى األسهم املمتازة الحق يف التصويت يف 
الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه االسهم ألصحابها الحق يف الحصول ىلع نسبة أكبر من أصحاب األسهم العادية من 
األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي، ودون اإلخالل بما سبق يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تضع شروطًا 

وأحكامًا إضافية تتعلق باألسهم املمتازة.

املادة العاشرة )10( إصدار األسهم

تكون األسهم اسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأىلع من هذه القيمة، ويف هذه الحالة 
األخيرة يضاف فرق القيمة يف بند مستقل ضمن حقوق املساهمين، وال يجوز توزيعها كأرباح ىلع املساهمين، والسهم غير قابل 
للتجزئة يف مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال الحقوق 

املتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة يف ملكية السهم.

املادة الحادية عشرة )11( بيع األسهم غير مستوفاة القيمة

يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء يف ميعاد االستحقاق، جاز ملجلس  )أ( 
اإلدارة بعد إبالغه بخطاب مسجل، بيع السهم يف املزاد العلني أو سوق األوراق املالية، بحسب األحوال وفق الضوابط التي 

تحددها الجهة املختصة.

وتستويف الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء  )ب( 
بهذه املبالغ، جاز للشركة أن تستويف الباقي من جميع أموال املساهم.

التي  املصروفات  إليها  عليه مضافا  املستحقة  القيمة  دفع  البيع  يوم  إلى  الدفع  عن  املتخلف  للمساهم  يجوز  ذلك  ومع  )ج( 
أنفقتها الشركة يف هذا الشأن.
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وتلغي الشركة السهم املبيع وفقا ألحكام هذه املادة، وتعطي املشتري سهمًا جديدًا يحمل رقم السهم امللغى، وتؤشر  )د( 
يف سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم املالك الجديد وتؤشر بذلك يف سجل املساهمين.

املادة الثانية عشرة )12( شراء الشركة ألسهمها أو بيعها أو رهنها

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو بيعها أو رهنها، وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة املختصة، وال يكون لألسهم التي تشتريها 
الشركة أصوات يف جمعيات املساهمين. ويجوز للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها ملوظفيها ضمن برنامج أسهم املوظفين، 
ووفقًا للضوابط الصادرة عن الجهة املختصة. ويجوز أيضًا للشركة بيع أسهم الخزينة ىلع مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقًا للضوابط 

التي تضعها الجهة املختصة.

املادة الثالثة عشرة )13( تداول األسهم وسجل املساهمين

أسهم الشركة قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق املالية واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من هيئة السوق املالية.

املادة الرابعة عشرة )14( زيادة رأس املال

للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهة املختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة  )أ( 
مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية، بشرط أن يكون رأس املال قد دفع كاماًل. 
وال يشترط أن يكون رأس املال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير املدفوع من رأس املال يعود إلى أسهم صدرت مقابل 

تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد املدة املقررة لتحويلها إلى أسهم.

للجمعية العامة غير العادية يف جميع األحوال أن تخصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزءا منها للعاملين يف  )ب( 
الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك، وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم 

املخصصة للعاملين.

للمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية باملوافقة ىلع زيادة رأس املال األولوية يف االكتتاب  )ج( 
باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر يف صحيفة يومية أو بإبالغهم بوساطة 

البريد املسجل عن قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة باملوافقة ىلع زيادة رأس  )د( 
املال إلى آخر يوم لالكتتاب يف األسهم الجديدة املرتبطة بهذه الحقوق، وفق الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

توزع األسهم الجديدة ىلع َحَمَلة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي  )هـ( 
حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي 
أولوية من  أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق  الذين طلبوا  الجديدة ىلع حملة حقوق األولوية  من األسهم 
إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح 

ما تبقى من األسهم ىلع الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق املالية ىلع غير ذلك.

املادة الخامسة عشرة )15( تخفيض رأس املال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس املال إذا زاد ىلع حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ويجوز يف الحالة األخيرة  )أ( 
وحدها تخفيض رأس املال إلى ما دون الحد املنصوص عليه يف املادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات، وال يصدر 
قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي ىلع الشركة، 

وعن أثر التخفيض يف هذه االلتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس املال نتيجة زيادته ىلع حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين  )ب( 
يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس، فإن اعترض أحد الدائنين 
وقدم إلى الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور، وجب ىلع الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له ضمانًا 

كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.
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الباب الثالث: السندات
املادة السادسة عشرة )16( السندات والصكوك

يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقًا ألحكام نظام  )أ( 
الشركات.

يجوز للشركة – بقرار من الجمعية العامة غير العادية- ووفقًا لنظام السوق املالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة،  )ب( 
إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل اململكة العربية السعودية أو 
خارجها، كالسندات والصكوك، ويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس اإلدارة بإصدار أدوات الدين هذه بما فيها 
السندات والصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات يف الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو 
أكثر يضعه مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر، وكل ذلك يف األوقات وباملبالغ ووفقا للشروط التي يقرها مجلس اإلدارة، وله 

حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة يف ذلك.

كما يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة  )ج( 
غير العادية تحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك 
األدوات أو الصكوك يف الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات، أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو 
صكوك تمويلية. ويصدر مجلس اإلدارة - دون الحاجة إلى موافقة جديدة من الجمعية العامة غير العادية - أسهمًا جديدة 
مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل املحددة لحملة تلك األدوات 
أو الصكوك، ويتخذ املجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم املصدرة ورأس املال. ويجب 
ىلع مجلس اإلدارة إشهار اكتمال إجراءات كل زيادة يف رأس املال بالطريقة املحددة يف هذا النظام إلشهار قرارات الجمعية 

العامة غير العادية.

الباب الرابع: إدارة الشركة
املادة السابعة عشرة )17( مجلس إدارة الشركة

ثالث سنوات  العادية ملدة  العامة  الجمعية  قبل  من  تعيينهم  يتم  أعضاء،  تسعة  من  مؤلف  إدارة  مجلس  الشركة  إدارة  يتولى 
ميالدية، كما يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة يف حدود نسبة ملكيته يف رأس املال.

املادة الثامنة عشرة )18( انتهاء عضوية املجلس

تنتهي عضوية املجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضوية وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكة، ويجوز للجمعية 
العامة العادية إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، كما يجوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
أو بعضهم، وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو يف وقت 
غير مناسب، ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك يف وقت مناسب، وإال كان مسؤواًل من قبل الشركة عما يترتب 

ىلع االعتزال من أضرار.

املادة التاسعة عشرة )19( املركز الشاغر يف املجلس

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتًا عضوًا آخر يف املركز الشاغر بحسب تقدير املجلس، ىلع أن 
يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الجهة املختصة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض 
هذا التعيين ىلع الجمعية العامة العادية يف أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة 
النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى املنصوص عليه يف نظام الشركات أو هذا النظام، وجب ىلع بقية 

األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يومًا لتعيين العدد الالزم من األعضاء.

املادة العشرون )20( صالحيات املجلس

الشركة وتصريف  إدارة  السلطات والصالحيات يف  اإلدارة أوسع  العامة، يكون ملجلس  للجمعية  الثابتة  مع مراعاة االختصاصات 
أمورها ورسم السياسات العامة التي تسير عليها لتحقيق أغراضها وذلك وفقا ألحكام نظام الشركات بما يف ذلك ىلع سبيل املثال 

ال الحصر:
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اعتماد الئحة عمل املجلس واللوائح املالية واإلدارية والفنية واالستثمارية للشركة والسياسات املحاسبية وأنظمة الرقابة  أ. 
املسؤولية  مخصص  واعتماد  السنوية،  ميزانيتها  وإقرار  وتشغيلها  الشركة  عمل  خطط  واعتماد  دوريا،  وتحديثها  الداخلية، 

االجتماعية والتبرعات وللمجلس أن يفوض املسؤولين يف الشركة للتوقيع نيابة عنها وفقا للضوابط التي يضعها املجلس.

تشكيل اللجان التي تساعده ىلع أداء مهامه بما يف ذلك لجنة الترشيحات واملكافآت، وغيرها من اللجان التي يقوم املجلس  ب. 
بإنشائها ومراقبة أداء اللجان دوريًا والتنسيق بينها من أجل سرعة البت يف األمور التي تعرض عليها.

فتح الحسابات البنكية، وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية، والسحب واإليداع لدى البنوك، وفتح االعتمادات، وتعيين  ج. 
يف  بما  التجارية،  واألوراق  واملسندات  األوراق  جميع  ىلع  والتوقيع  إلغائها،  أو  صالحياتهم  وتحديد  بالتوقيع،  املفوضين 
ذلك الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر وتجييرها، والتحويالت، وإصدار الضمانات املصرفية، والحصول ىلع التسهيالت 
أموال  واستثمار  املصرفية،  املعامالت  وجميع  اإللكترونية،  املصرفية  والعمليات  الخزينة  منتجات  يف  والتعامل  االئتمانية 
الشركة وتشغيلها يف األسواق املحلية والدولية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، والتفويض يف تلك االستثمارات.

املوافقة والتوقيع ىلع اتفاقيات التمويل واملشتقات املالية، وغيرها من االتفاقيات املصرفية والتجارية واالستثمارية مع  د. 
الصناديق واملؤسسات التمويلية واملؤسسات املالية التجارية وغيرها مهما بلغت مدتها، وعقد القروض التي تتجاوز آجالها 
ثالثة سنوات وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت املالية وشركات االئتمان وأي جهة 

ائتمانية أخرى، والتفويض يف عقود القروض أيا كانت مدتها.

تقديم التسهيالت املالية املناسبة للشركات التي تملك الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر حصصا أو أسهمًا فيها أيا كانت  هـ. 
لتلك  الشركة  ديون  سداد  يف  األولوية  عن  والتنازل  الشركات،  تلك  لدائني  والرهون  الضمانات  تقديم  وللمجلس  مدتها، 
الشركات، وله تقديم الدعم املالي واالئتماني والفني واإلداري واالستثماري وإدارة الخزينة لتلك الشركات وتقديم القروض 

لها وضمان ديون أيا من هذه الشركات، كل ذلك وفق ما يراه املجلس محققا لألهداف التجارية للشركة.
القيام بجميع األعمال والتصرفات التي من شأنها أن تحقق أغراض الشركة. و. 

إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا ملا يحقق مصلحتها، وبعد اتخاذ الشركة ما يراه املجلس مناسبا لتحصيل هذه  ز. 
الديون، وإصدار الضمانات والكفاالت املالية وكفاالت الغرم واألداء فيما يتعلق بأعمال الشركة لصالح أي جهة كانت عندما 
يرى وفقا لتقديره أن ذلك يخدم مصلحة الشركة، والدخول يف جميع أنواع التعامالت البنكية واالتفاقيات، وتقديم الضمانات 
البنكية وأي مستندات ضمان أخرى وإعطاء األولوية لديون الغير وما يف حكم ذلك، والسماح للغير باستخدام كل أو جزء من 

التسهيالت املمنوحة للشركة أو الشركات التي تشارك فيها الشركة.

التصرف يف أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها باملقابل العادل الذي يقره املجلس وتقديم الضمانات للدائنين، والرهن  ح. 
الثمن واملثمن، وتقديم بعض  واإلفراغ وقبض وتسليم  والتأجير واالستئجار  والشراء  والبيع  فيها  والتفويض  الرهن  وفك 

أصول وممتلكات وعقارات الشركة كحصة عينية يف رأس مال شركة تشارك فيها. 

تمثيل الشركة يف عالقتها مع غيرها والجهات الحكومية والخاصة،   وجميع الجهات التنفيذية، وجميع الشركات واملؤسسات  ط. 
واألفراد والبنوك التجارية واملؤسسات املالية والصرافات، وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها 
والبيانات  الطلبات  وتقديم  الجمارك وتسلمها  لدى  الشركة  بضائع  والتخليص ىلع  األخرى،  اإلقراض  واختصاصاتها وجهات 
العمل وسداد رسومها وله حق منح  التأشيرات من وزارة  البريدية، وله حق طلب  الطرود  الخاصة بذلك وتوقيعها وتسلم 
تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفاالت والتنازل عنها وطلب تأشيرات الزيارة واستخراج اإلقامات ورخص 
عليها من  التعديالت  وإجراء  للفروع وتجديدها  التجارية  السجالت  وإنشاء املكاتب وفروعها، واستخراج  العمل وتجديدها 
حذف أو إضافة أو تغير أو شطب، وطلب استخراج التراخيص أيًا كان نوعها، وتجديدها وإجراء التعديالت عليها من حذف أو 
إضافة أو تغيير أو إلغائها، والدخول يف املناقصات واملزايدات واملنافسات سواء بصفة مستقلة أو مع أشخاص أو شركات أو 
من خالل اتحادات، وإجراء التعامالت نيابة عن الشركة والقبض والتسديد وتسلم الحقوق لدى الغير، وقبول الهبات واإلقرار 
بالتزوير  والطعن  وردها  اليمين  وطلب  واإلنكار  والتنازل  والصلح  واملخالصة  واملخاصمة  واملرافعة  واملدافعة  واملطالبة 
التحكيم وقبوله واختيار وتعين املحكمين  عليها وطلب  األحكام واالعتراض  الشفعة وقبول  الحق يف  والشفعة وإسقاط 

واملوافقة ىلع وثيقة التحكيم وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها، وقبض ما يحصل من التنفيذ وطلب الحجز.

طلب إزالة شيوع العقارات وتخصيصها وقسمتها وتقديم طلبات حجج االستحكام وصكوك التمليك، وطلب تعديل الصكوك  ي. 
والفرز وإقرار البدل واستخراج بدل فاقد وتقديم طلبات استخراج صور عنها أو تهميشها أو تصحيحها، وتصحيح وتعديل ذرع 
الصكوك  أكثر، والحصول ىلع صكوك جديدة والتوقيع ىلع  أو  الصكوك يف صك واحد  العقارات، وضم ما تضمنته  وحدود 
الشرعية وتسلمها، كما له حق الشراء والبيع واإلفراغ وقبوله والتسلم والتسليم والتوقيع ىلع ذلك أمام كاتب العدل، ودفع 
الثمن وقبض الثمن وتسليم الثمن، وله حق ضم األمالك والصكوك والقسمة والفرز، وطلب تعديل استخدام املخططات، 
وله حق التأجير واالستئجار والقبض والدفع، وتوقيع العقود واالتفاقيات بما يف ذلك دون حصر عقود الشراء والبيع واإليجار 

واالستئجار والخدمات والوكاالت واالمتياز والتأمين وغيرها من العقود الالزمة ملمارسة نشاط الشركة.
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تأسيس الشركات وتعديل عقود التأسيس، والتوقيع عن الشركة ىلع عقود التأسيس الخاصة بالشركات التي تشارك الشركة  ك. 
فيها ومالحق تعديالتها، أيا كان نوع هذه الشركات، وأيًا كان مضمون هذه التعديالت، بما فيها التعديالت الخاصة بزيادة أو 
إنقاص رأس املال أو التنازل عن الحصص واألسهم وبيعها وفق األنظمة ذات العالقة أو القبول بالحصص واألسهم املتنازل 
عنها للشركة أو تحويل الشركات أو دمجها وبيع وشراء الحصص واألسهم يف الشركات، سواء كل الحصص واألسهم أو 
بعضها، وتصفية الشركات وشطب سجالتها، وللمجلس طلب وقبول والتفاوض ىلع طرح األسهم والحصص التي تملكها 
الشركة لالكتتاب العام أو الخاص داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها، مع مراعاة املتطلبات النظامية، وللمجلس 
أو  تابعة لها أو مساهمة فيها، وحضور اجتماعات جمعيات الشركاء  إدارة أي شركة أخرى تكون  تعيين ممثلي الشركة يف 
املساهمين ومجالس اإلدارة ومجالس املديرين، والتصويت فيها نيابة عن الشركة والتوقيع ىلع قرارات ومحاضر اجتماعات 

جمعيات الشركاء واملساهمين ومجالس املديرين ومجالس اإلدارة فيها.

اختيار الوكالء الشرعيين وفسخ الوكاالت وتعيين أمين عام املجلس والرئيس التنفيذي للشركة والعاملين فيها، وتحديد  ل. 
للشركة  الخدمات  مقدمي  مع  التعاقد  وكذلك  عقودهم،  وفسخ  األخرى،  التوظيف  وشروط  وبنود  وامتيازاتهم  أجورهم 

كمكاتب املحاماة واملكاتب الهندسية ومكاتب املحاسبة واملراجعة املالية وغيرها.

التوقيع ىلع االتفاقات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإصدار الوكاالت الشرعية. م. 

يكون للمجلس يف حدود اختصاصاته أن يفوض عضوًا واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من غيره يف مباشرة عمل أو أعمال معينه،  ن. 
وإعطائهم حق تفويض غيرهم. 

املادة الحادية والعشرون )21( مكافأة أعضاء املجلس

تتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة -نظير أعمال املجلس- مبلغًا معينًا وبدل حضور عن الجلسات. وفقًا ملا تقضي به االنظمة 
والضوابط الصادرة يف هذا الشأن. كما يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من اعمال فنية أو إدارية أو استشارية. ويجب أن 
يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة ىلع بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من 
مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا، وأن يشتمل كذلك ىلع بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو 
ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضًا ىلع بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها 

كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

املادة الثانية والعشرون )22( صالحيات رئيس املجلس ونائب الرئيس وأمين عام املجلس

رئيس مجلس  بين منصب  الجمع  لرئيس املجلس، وال يجوز  للمجلس، ونائبًا  رئيسًا  أعضائه  بين  اإلدارة من  يعين مجلس   .1
اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

يختص رئيس املجلس أو نائبه يف حال غياب الرئيس بتمثيل الشركة يف عالقاتها مع غيرها وأمام القضاء وكتابة العدل،   .2
وأمام جميع الدوائر الحكومية ولجان فض املنازعات ىلع مختلف أنواعها ودرجاتها وجميع الجهات األخرى، وله حق تمثيل 
الشركة يف شراء األراضي والعقارات وبيعها وإفراغها، وحق التوقيع ىلع عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها من 

العقود، وله حق توكيل غيره يف أي من هذه الصالحيات، ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاته فيما لم ينص عليه هذا النظام.

يعين املجلس أمينًا عامًا له من أعضائه او من غيرهم، ويختص أمين عام املجلس باالختصاصات الواردة يف اللوائح الصادرة   .3
من الجهة املختصة وكما يحدد املجلس أي اختصاصات أخرى تسند إليه. 

4.  ال تزيد مدة تعيين رئيس املجلس ونائبه واألمين العام اذا كان عضو مجلس إدارة ىلع مدة عضوية كل منهم يف املجلس، 
ويجوز للمجلس يف جميع األحوال إعادة تعيينهم، وللمجلس يف أي وقت أن يعزلهم أو أيًا منهم دون إخالل بحق من عزل 

يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو يف وقت غير مناسب.

املادة الثالثة والعشرون )23( اجتماعات املجلس

يجتمع مجلس اإلدارة )4( مرات ىلع األقل يف السنة بناًء ىلع دعوة من رئيسه، وتكون الدعوة مشتملة ىلع جدول األعمال، وىلع 
الرئيس دعوة املجلس لالجتماع إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء، وتعقد اجتماعات املجلس يف مركز الشركة أو يف أي مكان 
آخر يعينه رئيس املجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم حق 
التقنية  بواسطة وسائل  قراراته  والتصويت ىلع  املجلس يف مداوالته  واشتراك عضو  املجلس  اجتماعات  ويجوز عقد  التصويت، 

الحديثة، مع مراعاة الضوابط املنظمة لذلك.

املادة الرابعة والعشرون )24( نصاب اجتماع املجلس

ال يكون اجتماع املجلس صحيحًا إال إذا حضره خمسة أعضاء ىلع األقل. ويف حال إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر يف حضور 
اجتماعات املجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا للضوابط الصادرة من الجهة املختصة، وتصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء األعضاء 

الحاضرين أو املمثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
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املادة الخامسة والعشرون )25( مداوالت املجلس

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته يف محاضر يوقعها رئيس املجلس، وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون، وأمين عام املجلس، 
وتدون هذه املحاضر يف سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين عام املجلس.

الباب الخامس: جمعيات املساهمين
املادة السادسة والعشرون )26( حضور الجمعيات

لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله يف ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة   .1
أو عاملي الشركة يف حضور الجمعية العامة وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الجهة املختصة.

يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك املساهم يف مداوالتها والتصويت ىلع قراراتها بواسطة وسائل   .2
التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

 املادة السابعة والعشرون )27( اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة، وتنعقد 
مرة ىلع األقل يف السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما 

دعت الحاجة إلى ذلك.

املادة الثامنة والعشرون )28( اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور املحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها أن تصدر 
قرارات يف األمور الداخلة أصاًل يف اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط واألوضاع نفسها املقررة للجمعية العامة 

العادية. 

املادة التاسعة والعشرون )29( دعوة الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وىلع مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة   )1(
لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )5%( من رأس املال ىلع األقل. 
تاريخ طلب  الجمعية خالل ثالثين يومًا من  إذا لم يقم املجلس بدعوة  الجمعية لالنعقاد  ويجوز ملراجع الحسابات دعوة 

مراجع الحسابات. 

لالنعقاد  املحدد  امليعاد  قبل  الرئيس  الشركة  مركز  يف  توزع  يومية  صحيفة  يف  العامة  الجمعية  النعقاد  الدعوة  وتنشر   )2(
بخطابات  املساهمين  جميع  إلى  املذكور  امليعاد  الدعوة يف  بتوجيه  االكتفاء  يجوز  ذلك  ومع  األقل.  يومًا ىلع  بعشرين 

مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة والهيئة وذلك خالل املدة املحددة للنشر.

املادة الثالثون )30( سجل حضور الجمعيات

يسجل املساهمون الذين يرغبون يف حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسماءهم يف مركز الشركة الرئيس قبل الوقت املحدد 
النعقاد الجمعية.

املادة الحادية والثالثون )31( نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين يف املائة )50%( من رأس املال ىلع 
األقل، فإذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يتعين األخذ بأحد الخيارين التاليين:

عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع  )أ( 
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.

توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل مدة ال تقل عن )20( العشرين يومًا وال تزيد عن )30( الثالثين يومًا التالية لالجتماع  )ب( 
السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة (التاسعة والعشرون) من هذا النظام.

 ويف جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد االسهم املمثلة فيه.

املادة الثانية والثالثون )32( نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين يف املائة )50%( من رأس املال ىلع 
األقل، فإذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يتعين األخذ بأحد الخيارين التاليين.
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لعقد  الدعوة  تتضمن  أن  بشرط  األول  االجتماع  النعقاد  املحددة  املدة  انتهاء  من  ساعة  بعد  الثاني  االجتماع  عقد  )أ( 
االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. 

توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بنفس األوضاع املنصوص عليها يف املادة (التاسعة والعشرون )والفقرة )ب( من  )ب( 
املادة الحادية والثالثون( من هذا النظام.

ويف جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من املساهمين يمثل ربع رأس املال ىلع األقل.
وإذا لم يتوافر النصاب الالزم يف االجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة 
)التاسعة والعشرون( من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه بعد موافقة الجهة املختصة.

املادة الثالثة والثالثون )33( التصويت يف الجمعيات

لكل مساهم صوت عن كل سهم يف الجمعيات العامة، ويجب استخدام التصويت التراكمي يف انتخاب مجلس اإلدارة، وللمساهم 
الحق يف أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء املجلس ومن غير موظفي الشركة يف حضور اجتماع الجمعية العامة.

املادة الرابعة والثالثون )34( قرارات الجمعيات

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لالسهم املمثلة يف االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية 
بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع، إال إذا كان قرارًا متعلقًا بزيادة رأس املال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها 
قبل انقضاء املدة املحددة يف نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع 

األسهم املمثلة يف االجتماع.

املادة الخامسة والثالثون )35( املناقشة يف الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع 
الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال ُيعرِّض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى 

املساهم أن الرد ىلع سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها يف هذا الشأن نافذًا.

املادة السادسة والثالثون )36( رئاسة الجمعيات وإعداد املحاضر

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين   .1
أعضائه لذلك يف حال غياب رئيس املجلس ونائبه. 

يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد املساهمين الحاضرين أو املمثلين وعدد األسهم التي يف حيازتهم باألصالة أو   .2
وافية  وخالصة  خالفتها،  أو  عليها  وافقت  التي  األصوات  وعدد  اتخذت،  التي  والقرارات  لها  املقررة  األصوات  وعدد  الوكالة 
للمناقشات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع يف سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية 

وأمينها العام وجامع األصوات.

الباب السادس: لجنة املراجعة
املادة السابعة والثالثون )37( تشكيل لجنة املراجعة 

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة إلى خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين 
سواء من املساهمين أو غيرهم، ويحدد يف القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وإذا شغر مركز أحد أعضاء 
لجنة املراجعة كان ملجلس اإلدارة أن يعين عضوًا مؤقتًا يف املركز الشاغر ىلع أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية لشغل 
العضوية، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وكذلك هيئة السوق املالية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين 

ىلع الجمعية العامة العادية يف أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

املادة الثامنة والثالثون )38( نصاب اجتماع اللجنة

يشترط لصحة اجتماع لجنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح 
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

املادة التاسعة والثالثون )39( اختصاصات اللجنة 

تختص لجنة املراجعة باملراقبة ىلع أعمال الشركة، ولها يف سبيل ذلك حق االطالع ىلع سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو 
بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد 

إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
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املادة األربعون )40( تقارير اللجنة

ىلع لجنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن 
وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى 
تدخل يف نطاق اختصاصها، وىلع مجلس اإلدارة أن يودع نسًخا كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد 

الجمعية العامة بعشرة أيام ىلع األقل؛ لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

الباب السابع: مراجع الحسابات
املادة الحادية واألربعون )41( تعيين مراجع الحسابات

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات املرخص لهم بالعمل يف اململكة، تعينه الجمعية العامة العادية، 
وتحدد أتعابه ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضًا يف كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه يف التعويض إذا وقع التغيير يف وقت 

غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

املادة الثانية واألربعون )42( صالحيات مراجع الحسابات

ملراجع الحسابات يف أّي وقت حق االطالع ىلع دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا طلب البيانات واإليضاحات 
التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك؛ مما يدخل يف نطاق عمله. وىلع رئيس مجلس 
اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة يف هذا الشأن أثبت ذلك يف تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة، 
فإذا لم ييسر املجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر يف األمر.

الباب الثامن: حسابات الشركة وتوزيع األرباح
املادة الثالثة واألربعون )43( السنة املالية

تكون السنة املالية للشركة اثني عشر شهرًا ميالديًا تبدأ يف أول شهر يناير وتنتهي يف نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية. 

املادة الرابعة واألربعون )44( الوثائق املالية

يجب ىلع مجلس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم املالية للشركة، وتقريًرا عن نشاطها ومركزها   )1(
املالي عن السنة املالية املنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة املقترحة لتوزيع األرباح. ويضع املجلس هذه الوثائق تحت 

تصرف مراجع الحسابات قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما ىلع األقل.

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي الوثائق املشار إليها يف الفقرة )1( من هذه   )2(
املادة، وتودع نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة 

بعشرة أيام ىلع األقل.

ىلع رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم   )3(
تنشر يف جريدة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس، وعليه أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة والهيئة، وذلك 

قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يومًا ىلع األقل.

املادة الخامسة واألربعون )45( توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ىلع الوجه اآلتي:

يجنب )%10( من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب   .1
متى بلغ االحتياطي املذكور )%30( من رأس املال املدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناء ىلع اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي   .2
يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة   .3
قدر اإلمكان ىلع املساهمين، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية 
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لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه املؤسسات.

للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء ىلع اقتراح مجلس اإلدارة توزيع دفعة أولى للمساهمين من الباقي بعد ذلك )إن وجد(   .4
تعادل )%5 ( من رأسمال الشركة املدفوع.

مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة )الحادية والعشرون( من هذا النظام، واملادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات،   .5
للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، ىلع أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبًا مع عدد 

الجلسات التي يحضرها العضو. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء ىلع اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم )إن وجد( ىلع املساهمين كحصة   .6
إضافية من األرباح.

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية ىلع مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط الصادرة عن الجهة املختصة، 
وذلك بناء ىلع تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

املادة السادسة واألربعون )46( استحقاق األرباح

يستحق املساهم حصته يف األرباح؛ وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر يف هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع 
األرباح  وتدفع  لالستحقاق،  املحدد  اليوم  نهاية  املساهمين يف  املسجلين يف سجالت  األسهم  األرباح ملالكي  أحقية  وتكون 
املقرر توزيعها ىلع املساهمين يف املكان واملواعيد واآلليات التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهات 

املختصة.

املادة السابعة واألربعون )47( توزيع األرباح لألسهم املمتازة

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة املحددة وفقا لحكم   .1
املادة )الرابعة عشرة بعد املائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم املمتازة عن هذه السنة. 

إذا فشلت الشركة يف دفع النسبة املحددة وفقًا لحكم املادة )الرابعة عشرة بعد املائة من نظام الشركات( من األرباح   .2
)التاسعة  املادة  ألحكام  طبقا  املنعقدة  األسهم،  هذه  ألصحاب  الخاصة  للجمعية  يجوز  فإنه  متتالية،  سنوات  ثالث  مدة 
والثمانين( من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة واملشاركة يف التصويت، أو تعيين 
ممثلين عنهم يف مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم يف رأس املال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل 

أرباح األولوية املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

املادة الثامنة واألربعون )48( خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع، يف أي وقت خالل السنة املالية، وجب ىلع أي مسؤول يف الشركة أو   .1
مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وىلع رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس بذلك فورًا ، 
وىلع مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين 
يومًا من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا ألحكام نظام الشركات، وذلك إلى الحد الذي 

تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل املحدد يف هذا النظام.

)1( من هذه  الفقرة  العامة خالل املدة املحددة يف  الجمعية  إذا لم تجتمع  الشركات  الشركة منقضية بقوة نظام  وتعد   .2
املادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة يف هذه املادة 

ولم يتم االكتتاب يف كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
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الباب التاسع: املنازعات
املادة التاسعة واألربعون )49( دعوى املسؤولية

لكل مساهم الحق يف رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة ىلع أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان الخطأ الصادر منهم ألحق ضررًا 
خاصًا به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق الشركة يف رفعها ال يزال قائما. ويجب ىلع املساهم أن يبلغ 

الشركة بعزمه ىلع رفع الدعوى.

املادة الخمسون )50( مصاريف دعوى املسؤولية

يجوز للشركة أن ُتعّوض أعضاء مجلس إدارتها وأعضاء لجنة املراجعة واملسؤولين عن إدارتها عن جميع املصروفات واملبالغ التي 
يتكبدونها أو يدفعونها يف حدود ما يقره املجلس فيما يتعلق بأية دعوى أو إجراءات قضائية تقام ضدهم بسبب تصرفاتهم أو 
خدماتهم بوصفهم أعضاء يف مجلس إدارة الشركة أو يف لجنة املراجعة أو مسؤولين عن إداراتها. غير أن هذا التعويض ال يمتد إلى 
املسائل التي يتقرر فيها أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو لجنة املراجعة أو املسؤول عن إدارة الشركة يتحمل التبعة بسبب اإلهمال 

أو سوء التصرف أثناء تأديته لواجباته أو بإلحاق الضرر للشركة.
الباب العاشر: حل الشركة وتصفيتها

املادة الحادية والخمسون )51( انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر قرار التصفية االختيارية من 
الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يشتمل قرار التصفية ىلع تعيين املصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة ىلع 
سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية، ويجب اال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك 
إال بأمر قضائي، وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها، ومع ذلك يظل هؤالء قائمين ىلع إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى 
الغير يف حكم املصفين إلى أن يعين املصفي، وتبقى جمعيات املساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها ىلع ممارسة 

اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات املصفي.

الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
املادة الثانية والخمسون )52( ما لم يرد به نص

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

املادة الثالثة والخمسون )53( نشر النظام األساس

يودع هذا النظام وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه.


