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 النظام األساسي

 لشركة بن داود القابضة

 شركة مساهمة سعودية مقفلة
 

 )الباب األول(

 تحول الشـركة

 

 :( تحول الشركة1مادة )

سوم الملكي الكريم رقم  صادر بالمر سعودي ال شركات ال ئحه وهذا لوا، وـ       ه28/01/1437( وتاريخ 3)م/تحول وفقا ألحكام نظام ال

هـ        من 16/08/1432وتاريخ  4031063470شركة بن داود القابضة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة مكة المكرمة بالرقم ، النظام

 المبينة أحكامها في هذا النظام وفقاً لما يلي: شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة

 

 :( اسم الشركة2)مادة 

 اسم الشركة "شركة بن داود القابضة" شركة مساهمة سعودية مقفلة.

 

 :( أغراض الشركة3مادة )

 إن أغراض الشركة هي: 

ن الشركات مالقيام بأنشطة الشركات القابضة )أي الوحدات التي تستحوذ على أصول امتالك حصة مهيمنة من رأس المال لمجموعة 

 .الرئيسي هو ملكية تلك المجموعة( التابعة، ويكون نشاطها

 

  :التملك في الشركاتو ( المشاركة4مادة )

 نمليو خمس   ة عن المال رأس يقل أال بش   رط مقفلة مس   اهمة أو محدودة مس   ؤولية ذات( بمفردها ش   ركات إنش   ا  للش   ركة يجوز

 مع واالش  تراك معها تندمج أو قائمة أخرى ش  ركات في والحص    األس  هم تمتلك أن لها يجوز كما، س  عودي لاير (5,000,000)

سيس في الغير شركات تأ ساهمة ال س ذات أو الم شرين بالمائةالمحدودة وذلك بما ال يتجاوز  وليةؤالم ال يزيد و ها الحرةمن احتياطات ع

 إبالغات مع هذه المش   اركات قيمة هذه االحتياط إجماليال يتجاوز  أنو تش   ارك فيها التيالش   ركة  رأس   مالمن  عش   رة بالمائةعلى 

كما يجوز للش   ركة  لش   أنافي هذا  المتبعةالتعليمات و األنظمةاجتماع لها وذلك بعد اس   تيفا  ما تتطلبه  أول فيالجمعية العامة العادية 

 .تداولها( فييشمل ذلك الوساطة  أالالحص  على  أو األسهمتتصرف في هذه  أن

 

 :( مدة الشركة5مادة )

طالة مدة الشركة إويجوز دائماً ، كشركة مساهمة يالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجار( سنة مي99مدة الشركة تسعة وتسعون )

 بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتها  أجلها بسنة على األقل.

 

  :( المركز الرئيسي للشركة6مادة )

قرار من مجلس بلها فروع او مكاتب داخل المملكة او خارجها  أيجوز ان ينش  و يقع المركز الرئيس  ي للش  ركة في مدينة مكة المكرمة

 .االدارة
 

 البـاب الثـاني

 األسـهمو رأس المـال

 :مالال( رأس 7مادة )

ئة وأربعة ما إلى مقس  م س  عودي لاير( 1,143,000,000)وقدره مليار ومائة وثالثة وأربعين مليون  بمبلغ الش  ركة مال رأس حدد

 س  عودية رياالت( 10)عش  رة  س  هم لكل اإلس  مية القيمة تبلغ القيمة، متس  اوية س  هم( 114,300,000)عش  ر مليون وثالثمائة أل  

 .نقدية عادية أسهم وجميعها

 :االكتتاب في االسهم( 8مادة )

مليار  ةبقيم س   هم( 114,300,000)مائة وأربعة عش   ر مليون وثالثمائة أل   البالغة الش   ركة أس   هم جميع في المس   اهمون اكتتب

 .ةالشرك مال رأس بكامل الوفا  سبق بأنه الشركا  ويقر لاير سعودي( 1,143,000,000)ومائة وثالثة وأربعون مليون 
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 :األسهم الممتازة (9مادة )

ً  للشركة العادية غير العامة للجمعية يجوز ً  تصدر أن المختصة الجهة تضعها التي لألسس طبقا  شرا ها تقرر نأو أ ممتازة أسهما

سهم تحويل أو سهم إلى عادية أ سهم تحويل أو ممتازة أ سهم الو عادية إلى الممتازة األ صويت يف الحق الممتازة تعطي األ  في الت

 من يةالعاد األس  هم أص  حا  من أكثر نس  بة على الحص  ول الحق في ألص  حابها األس  هم هذه وترتب للمس  اهمين العامة الجمعيات

 .االحتياطي النظامي تجنيب بعد للشركة الصافية األرباح

 

 :الغير مستوفاة القيمةاألسهم  بيع (10مادة )

 بعد اإلدارة جلسلم جاز، االس  تحقا  ميعاد في الوفا  عن تخل  وإذا، لذلك المعينة المواعيد في الس  هم قيمة بدفع المس  اهم يلتزم

 لض  واب ل وفقا األحوال بحس  ب المالية س  و  األورا  أو العلني المزاد في الس  هم بيع مس  جل بخطا  إبالغه طريق عن إعالمه

 .المختصة الجهة تحددها التي

 بهذه للوفا  حص  يلة البيع تك  لم وإذا .الس  هم ص  احب إلى الباقي وترد لها المس  تحقة المبالغ البيع حص  يلة من الش  ركة وتس  توفي

 .المساهم أموال جميع من الباقي تستوفي أن للشركة جاز، المبالغ

 الشركة أنفقتها يالت إليها المصروفات امضاف عليه المستحقة القيمة دفع البيع يوم إلى الدفع عن المتخل  للمساهم يجوز ذلك ومع

 .الشأن هذا في

 س  جل في رتؤش  ، والس  هم الملغى رقم يحمل جديدا س  هما المش  تري تعطي، والمادة هذه ألحكام وفقا المبيع الس  هم الش  ركة وتلغي

  .الجديد المالك اسم بيان مع البيع بوقوع األسهم

 

 :إصدار األسهم( 11مادة )

سهم تكون سمية األ صدر أن يجوز الو ا سمية قيمتها من بأقل ت صدر أن يجوز إنما، واال  الحالة هذه في، والقيمة هذه من بأعلى ت

 قابل غير السهمو .المساهمين على توزيعها كأرباح يجوز ال. والمساهمين حقو  ضمن مستقل بند في القيمة فر  يضاف األخيرة

 الحقو  لاستعما في عنهم لينو  أحدهم يختاروا أن عليهم متعددون وجب أشخاص السهم ملك فإذا، الشركة مواجهة في للتجزئة

  .السهم ملكية من الناشئة االلتزامات عن بالتضامن ولينؤاألشخاص مس هؤال  يكون، وبه المتعلقة

 

 :األسهم تداول( 21مادة )

سهم تداول يجوز ال ساهمونال بها يكتتب التي األ شر بعد إال م شر اثني عن نهماكل م تقل ال ماليتين سنتين عن المالية القوائم ن  ع

سيس تاريخ من شهرا شركة تأ شر. وال سهم هذه صكوك على يؤ سيس تاريخو نوعها على يدل بما األ شركة تأ  يمنع يالت والمدة ال

 .تداولها فيها

ساهمينال أحد من الحقو  بيع ألحكام وفقا األسهم ملكية نقل الحظر مدة خالل يجوز ذلك ومع ساهم إلى م  أحد ورثة نم أو آخر م

ساهمين ساهم ا أموال على التنفيذ حالة في أو الغير إلى وفاته حالة في الم سرلم  تلك امتالك ولويةأ تكون أن على، أو المفلس المع

 .اآلخرين مساهمينلل األسهم

 .الحظر مدة انقضا  قبل المال رأس زيادة حالة في ساهمونالم به يكتتب ما على المادة هذه أحكام وتسري

 

 :سجل المساهمين( 31مادة )

 س   اهمينالم أس   ما  يتض   منالذي ، الش   ركة إعداده على تتعاقد أو تعده الذي المس   اهمين س   جل في بالقيد الش   ركة أس   هم تتداول

 السهم ملكية بنقل تديع ال. والسهم على القيد هذا في يؤشرو منها المدفوع والقدر األسهم وأرقام ومهنهم إقامتهم وأماكن وجنسياتهم

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

 

 

  :( زيادة رأس المال41مادة )

 أن يش  ترط ال. وكاماًل  دفع قد المال رأس يكون أن بش  رط ،الش  ركة مال رأس زيادة تقرر أن العادية غير العامة للجمعية -1

 أدوات تحويل مقابل أس  هم ص  درت إلى يعود المال رأس من المدفوع غير الجز  كان إذا بأكمله دفع قد المال رأس يكون

 .إلى أسهم لتحويلها المقررة المدة بعد تنته ولم أسهم إلى تمويلية صكوك أو دين



 اسم الشركة

  شركة بن داود القابضة
 وزارة التجارة النظام االساسي

 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل جتاري

(4031063470) 

 هـ08/11/1441التاريخ 

 م 28/06/2020 املوافق

 عفاف بصفر

 14 من 3 صفحة رقم الصفحة

 م21/06/2020*تم الشهر * *تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

    

ص  أن األحوال جميع في العادية غير العامة للجمعية -2 سهم تخ صدرة األ  للعاملين جز ا منها أو المال رأس زيادة عند الم

ساهمين يجوز الو .ذلك من أي أو ،بعضها أو التابعة الشركاتو الشركة في  الشركة إصدار عند األولوية ممارسة حق للم

 .للعاملين المخصصة لألسهم

ساهم -3  االكتتا  في يةالمال األولو رأس زيادة على بالموافقة العادية غير العامة الجمعية قرار صدور وقت للسهم المالك للم

 بواس  طة بإبالغهم أو يومية جريدة في بأولويتهم بالنش  ر هؤال  يبلغو ،نقدية حص    مقابل تص  در التي الجديدة باألس  هم

 .وانتهائه بدايته تاريخو مدتهو االكتتا  وشروط المال رأس زيادة قرار عن المسجل البريد

 نقدية حص  المال مقابل رأس بزيادة االكتتا  في للمساهمين األولوية بحق العمل وق  العادية غير العامة للجمعية يحق -4

 .لمصلحة الشركة مناسبة تراها التي الحاالت في المساهمين لغير األولوية إعطا  أو

ساهم يحق -5  رأس زيادة ىبالموافقة عل العامة الجمعية قرار صدور وقت من المدة خالل عنه التنازل أو األولوية حق بيع للم

 .لمختصةا الجهة تضعها للضواب  التي وفقا، الحقو  بهذه المرتبطة الجديدة األسهم في لالكتتا  يوم آخر إلى المال

 ما بنس  بة، كتتا طلبوا اال الذين األولوية حقو  َحَملَة على الجديدة األس  هم توزع أعاله، (4) الفقرة في ورد ما مراعاة مع -6

 ما عليه ونيحصل ما يتجاوز أال بشرط، المال رأس زيادة من الناتجة األولوية حقو  إجمالي من أولوية حقو  من يملكونه

، نص   يبهم من أكثر طلبوا الذين األولوية حقو  حملة الجديدة على األس   هم من الباقي يوزع، والجديدة األس   هم من طلبوه

 يحصلون ما زيتجاو أال بشرط، المال رأس زيادة من الناتجة األولوية حقو  من إجمالي أولوية حقو  من يملكونه ما بنسبة

سهم طلبوه ما عليه سهم من تبقى ما يطرح، والجديدة من األ ين   أو لعاديةا غير العامة الجمعية تقرر لم ما الغير، على األ

 ذلك.  غير على المالية السو  نظام

 

 :( تخفيض رأس المال51(مادة 

 ي الحالةف يجوزو .بخس   ائر منيت إذا أو الش   ركة حاجة على زاد إذا المال رأس تخفيض تقرر أن العادية غير العامة للجمعية

 الو .تالش  ركا من نظام )الخمس  ينو الرابعة( المادة في عليه المنص  وص الحد دون ما إلى المال رأس تخفيض وحدها األخيرة

 على يالت االلتزامات عنو له الموجبة األس   با  عن الحس   ابات مراجع يعده خاص تقرير تالوة بعد إال التخفيض قرار يص   در

 عوةد وجبت، الش   ركة حاجة على زيادته نتيجة المال رأس تخفيض كان إذاو .االلتزامات هذه في التخفيض أثر عنو الش   ركة

 فيها التي نطقةالم في توزع يومية جريدة في التخفيض قرار نشر تاريخ من يوما ستين عليه خالل اعتراضاتهم إبدا  إلى الدائنين

تؤدي  أن الش  ركة على وجب المذكور، الميعاد في مس  تنداته الش  ركة إلى قدمو الدائنين أحد اعترض فإن .الش  ركة الرئيس مركز

 .آجاًل  كان إذا به للوفا  كافيا ضمانا له تقدم أن أو حااًل  كان إذا دينه إليه

 

 البـاب الثالـث

 الشـركـة إدارة
 

 :ادارة الشركة (61مادة )

 تزيد عن ثالث ( تس  عة أعض  ا  تعينهم الجمعية العامة العادية للمس  اهمين لمدة ال9يتولى إدارة الش  ركة مجلس إدارة يتأل  من )

 ( خمس سنوات.5إدارة لمدة )( سنوات، واستثنا  من ذلك عين المساهمين أول مجلس 3)

 

 :عضوية المجلس انتهاء( 71مادة )

بانتها  مدة تعيينه أو باس   تقالة العض   و أو وفاته أو في حال أن العض   و أص   بم مدانا بجريمة أو خاض   عا  مجلسالعض   وية تنتهي 

وللجمعية  .س  ارية في المملكةلالس  تجوا  مما قد يض  ر بس  معة الش  ركة أو بانتها  ص  الحية عض  ويته وفقاً ألي نظام أو تعليمات 

 وقع إذا بالتعويض بالمطالبة الش  ركة تجاه المعزول العض  و بحق إخالل العامة إنها  عض  وية عض  و مجلس اإلدارة وذلك دون

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

 االعتزال من أضرار. علىقبل الشركة عما يترتب  والؤمس

 

 :( المركز الشاغر في المجلس18مادة )

ضا  أحد مركز شغر إذا  ً  عضواً  يعين أن للمجلس كان اإلدارة مجلس أع شاغر المركز في مؤقتا  في الحصول الترتيب بحسب ال

 الوزارة بذلك تبلغ أن يجبو ةالكفا و الخبرة فيهم تتوافر ممن يكون أن على، المجلس انتخبت التي الجمعية في األص   وات على

 العض   و يكملو لها اجتماع أول في العادية العامة الجمعية على التعيين يعرض وأن التعيين تاريخ عمل من أيام خمس   ة خالل

المنص  وص  األدنى الحد عن أعض  ائه عدد نق  بس  بب اإلدارة مجلس النعقاد الالزمة الش  روط تتوافر لم إذاو .مدة س  لفه الجديد
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 النتخا  س  تين يوما لالنعقاد خالل العادية العامة الجمعية دعوة األعض  ا  بقية على وجب النظام هذا أو الش  ركات نظام في عليه

  .األعضا  من الالزم العدد

 

 :( صالحيات مجلس اإلدارة19مادة )

أغراض  ها  أوس  ع الس  لطات في إدارة الش  ركة بما يحققمع مراعاة االختص  اص  ات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة 

ية وذلك فيما عدا ما اس    تثني بن  خاص في نظام الش    ركات أو هذا النظام من أعمال أو تص    رفات تدخل في اختص    اص الجمع

 العامة. ولمجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر الصالحيات التالية:

 ارة الشركة بأعلى فاعلية وبأقصى ربحية ممكنة.اتخاذ اإلجرا ات الالزمة التي تكفل إد -1

يذها، وتقييم أدا  رسم سياسات الشركة المالية واإلدارية والوظيفية ومتابعة تنفيذها ووضع الخط  االستراتيجية ومتابعة تنف -2

 اإلدارة التنفيذية ومتابعة التقارير الدورية عن أدا  الشركة.

صه أن يوكل  -3 صا شرة عمل معين أو وللمجلس في حدود اخت ضائه أو من الغير في مبا عمال أأو يفوض واحد أو أكثر من أع

 معينة أو بعض أو كل صالحياته وإلغا  هذا التفويض أو التوكيل كلياً أو جزئياً وإعطائهم حق تفويض الغير.

 

 :( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة20مادة )

 ريرتق أن يش   تمل ويجب، ولوائحه الش   ركات نظام عليه ن  ما حدود وفي، تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغ بدل حض   ور

 من ماليةال الس   نة خالل مجلس اإلدارة أعض   ا  عليه حص   ل ما لكل ش   امل بيان على العادية العامة الجمعية إلى اإلدارة مجلس

 أو عاملين بوص   فهم المجلس أعض   ا  ما قبض   ه بيان على كذلك يش   تمل وأن المزايا، من ذلك وغير مص   روفات وبدل مكافآت

 الجلسات ددوع المجلس جلسات بعدد بيان على أيضا وان يشتمل استشارات أو إدارية أو فنية أعمال نظير قبضوه ما أو إداريين

 .العامة اجتماع للجمعية آخر تاريخ من عضو كل حضرها التي

 

 :مين السرأوالعضو المنتدب والنائب و الرئيس( صالحيات 21مادة )

  جتماعات رئيس مجلس اإلدارة دعوة المجلس لالجتماع ويرأس ا يتولىو ،مجلسللرئيس   ا  ئهاإلدارة من بين أعض   ايعين مجلس

ذي رئيس مجلس اإلدارة وأي منص      ب تنفيمنص      ب وال يجوز الجمع بين  .المجلس واجتماعات الجمعيات العامة للمس      اهمين

 بالشركة.

  وعضو منتد  من أعضا  مجلس اإلدارةولمجلس اإلدارة أن يعين نائب لرئيس مجلس اإلدارة. 

  ،ضا  مجلس اإلدارة ضافة إلى المكافأة المقررة ألع صل عليها كل منهم، باإل ا الجمعية العامة كما تحددهوتكون المكافأة التي يح

 .في حدود ما ن  عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة لهللشركة وذلك العادية 

  رة من بين أعض    ائه أو من غيرهم. ويخت  بتس    جيل محاض    ر اجتماعات مجلس اإلدا يختارهأمين س    ر ويعين مجلس اإلدارة

ية مهام وتدوين القرارات الص    ادرة عن هذه االجتماعات وحفظها في س    جل خاص واالحتفاظ بذلك الس    جل وتحديثه والقيام بأ

 الحقا.وتحدد مكافأته يوكلها إليه مجلس اإلدارة. 

  نهم في موال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتد  وأمين السر عضو مجلس اإلدارة، على مدة عضوية كل

ويض إذا وقع المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم. وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التع

 .سبالعزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير منا

  التاليةالصالحيات  ،على سبيل المثال ال الحصر ،تمثيل الشركة أمام الغير اإلدارةويكون لرئيس مجلس: 

 

شركةو وذلك في البيع :فيما يخص )العقارات( سم ال شيك با ستالم الثمن ب شترى وا شرا  وقبول اإلف، اإلفراغ للم دفع الثمن و راغال

تحديث الصكوك وإدخالها في و ستالم الصكوكا –الصكوك والتجزئة والفرز  لصالم أغراض الشركة والرهن وفك الرهن ودمج

 االستئجار – المخططات والصكوك وتواريخها وأسما  األحيا و المساحة وأرقام القطعو األطوالو النظام الشامل وتعديل الحدود

أو بموجب تحويالت بنكية لحس  ا   الش  ركةس  م اس  تالم األجرة بش  يك با –ا تجديدهمو االس  تئجارو توقيع عقود األجرة –التأجير و

األراض   ي وأص   ول و ثمار العقاراتواس   ت .إثبات المبنى –للورثة  اإلفراغو بيعال –فس   خ عقود التأجير و إلغا  –بالبنوك الش   ركة

 وممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة، وإبرام وتوقيع كافة أنواع العقود وفسخها وإنهائها وتعديلها وتجديدها.

 

التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل وتوقيع قرارات الشركا   –تأسيس الشركات بكافة أنواعها  :وفيما يخص )الشركات(

الدخول أو المش   اركة في  –أو المش   اركة في تأس   يس   ها أو االس   تحواذ عليها  –خروج ش   ركا  و دخول –وتعيين المدرا  وعزلهم 
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س  واً   –تعديل بنود عقود التأس  يس أو مالحق التعديل  –تعديل أغراض الش  ركة  -الش  ركة  الش  ركات القائمة بجميع أنواعها باس  م

التوقيع على عقود التأس   يس  –بزيادة رأس مالها أو خفض   ه أو ش   را  أو بيع حص     أو أس   هم بها أو التنازل عنها أو تص   فيتها 

توقيع العقود الخاص   ة بالش   ركة مع الغير والدخول في المناقص   ات نيابة عن الش   ركة وجميع  –ومالحق التعديل لدى كاتب العدل 

 – أو إلى مس   ؤولية محدودة تحويل الش   ركة إلى ش   ركة مس   اهمة عامة –أنواع العقود والوثائق والمس   تندات األخرى وتعديالتها 
، نش   ر عقد التأس   يس ومالحق التعديل وملخص   اتها واألنظمة األس   اس   ية في الجريدة الرس   مية –ش   ركة  إلى الش   ركة عتحويل فر

تعديل ، والموافقة على إقامة ش   ركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت للش   ركة واالش   تراكات والمس   اهمة في أي من الش   ركات

ساسي لها وحجز االسم التجاري وينطبق جميع  ضا على جميع الشركات التي تكون الشركة مؤسسة لها النظام األ ما ذكر أعاله أي

وحق ، أو تكون مالكة لها أو مش    اركة فيها أو مس    اهمة بها وتس    جيل العالمة التجارية وفتم االش    تراك بالغرفة التجارية وتجديده

ستالم األرب صي  وا ستالم الفائض بعد التخ ساهمة وا شركات الم شركة بال سم ال صالم و ،احاالكتتا  با سهم وبيعها ل شرا  األ حق 

وحق البيع والش  را  في األس  هم  ،الش  ركة أو إلغائها أو تص  فيتها وإقفالها باس  مولهم حق فتم وإدارة المحافظ االس  تثمارية  ،الش  ركة

سهم وأرباحها ،وحق  ستالم قيمة بيع األ ستثمارية إلى الجارية والعكس وا سابات اال ستخراجوالتحويل من الح سجال ا ت التجارية ال

الرئيس  ية والفرعية والتأش  ير على ما يطرأ عليها من تغييرات إض  افية من حذف أو إض  افة أو تعديل أو تحديد أو ش  طب واس  تالم 

وفتم  ،وحق التنازل عن الس    جالت التجارية الرئيس    ية أو الفرعية والتنازل عن األس    ما  التجارية ،أص    ول الس    جالت التجارية

إلغا  التوقيع لدى  –اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية  – تجديد االش تراك لدى الغرفة التجارية –جارية االش تراك لدى الغرفة الت

وحق التفاوض مع  ،حق التوقيع لدى كافة الغرف التجارية الص      ناعية بالمملكة العربية الس      عودية وخارجهاو الغرفة التجارية

وحق حض   ور  ،اتخاذ القرار والتوقيع نيابة عن الش   ركة على كافة العقودالش   ركات والمؤس   س   ات والجهات الحكومية واألفراد و

الشركة في جميع  باسمالجمعيات واالجتماعات والمناقشات والتصويت نيابة عن الشركة أو تفويض من يراه للحضور والتصويت 

، واتبهم وميزاتهم وفص      لهم وعزلهموحق تقرير افتتاح الفروع أو إلغائها وتعيين مدراها وتحديد ر، الحاالت التي تس      تدعى ذلك

 .تعيين سكرتير مجلس اإلدارة بنا  على توصية من رئيس المجلس أو نائبه

 

 –إلقرار ا –الرد عليها و دعاوىس      ماع ال –لمرافعة والمدافعة ا –المطالبة وإقامة الدعاوى  :المحاكم(و وفيما يخص )المطالبات

 اإلجابة – البينات والطعن فيهاو إحض     ار الش     هود –طلب اليمين ورده واالمتناع عنه  – اإلبرا  – التنازل – الص     لم –اإلنكار 

 مراجعة دوائر الحجز –عه طلب المنع من الس  فر ورف –التواقيع و األختامو إنكار الخطوط – الطعن بالتزوير –التعديل و الجرحو

المحكمين وردهم و الطعن بتق  ارير الخبرا  –حكمين المو تعيين الخبرا  –ل  ب التحكيم ط –التنفي  ذ و طل  ب الحجز –التنفي  ذ و

العتراض ا –قبول األحكام ونفيها  –المطالبة بتنفيذ األحكام  –من نظام المرافعات الشرعية  230طلب تطبيق المادة  –واستبدالهم 

 –طلب الش    فعة  – رلب رد االعتباط –التهميش على ص    كوك األحكام  – عادة النظرإالتماس  –على األحكام وطلب االس    تئناف 

د  باس   م اس   تالم المبالغ نقدا أو بش   يك عادى أو مص    –حض   ور الجلس   ات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم و إنها  ما يلزم

لدى المحاكم  –لدى جميع المحاكم الشرعية  –التداخل و طلب اإلدخال –لب إحالة الدعوى ط –استالم صكوك األحكام  – الشركة

لدي لجان فض المنازعات المالية ولجان تس   وية المنازعات المص   رفية لدى لجان  –اإلدارية )ديوان المظالم( لدى اللجان العمالية 

 –جارية لمنازعات التلدى مكاتب الفص    ل في منازعات األورا  التجارية ولجان حس    م ا –الفص    ل في منازعات األورا  المالية 

تأمينية و لدى لجان الفص       ل في المنازعات – لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري فات ال خال األعلى  لدى المجلس –الم

وكتابات العدل  – االدعا  العامو دى هيئة التحقيقل –التحقيق و لدى هيئة الرقابة –طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا  –للقضا  

الدخل و الية ولجان الزكاةتب العمل وإدارات القضايا العمالية بمكاتب العمل والتسوية الودية والهيئات االبتدائية والعليا العمومكا –

، ا لديهموحق إنها  كافة القض      ايا المقامة من قبل الش      ركة أو ض      ده ،وأي لجان أخرى أياً كان نوعها وأي جهة حكومية كانت

 تعيين المحكمين.و الوكال و وتوكيل المحامين – تقام من قبل الشركة أو ضدهاومتابعة كافة القضايا التي 

 

 عمل خروج –تال   س      تخراج االقامات بدل مفقود أوا –جديد االقامات ت –في اس      تخراج االقامات  :يخص )الجوازات( وفيما

التنازل عن العمال و التس  وية –عديل المهن ت –تحديث البيانات و نقل المعلومات –فاالت نقل الك –مل الخروج النهائي ع –عودة و

 –س      تخراج كش        بيانات العمال )برنت( ا –نها  إجرا ات العمالة المتوفاة إ –إلغا  بالغات الهرو   –لتبليغ عن الهرو  ا –

 الخدمة التس    جيل في –ون الخادمات ؤمراجعة ش     –دارة ش    ؤون المنافذ إ –الوافدين و مراجعة إدارة الترحيل –إس    قاط العمالة 

 .االلكترونية

 

شيرات  :العمال(و يخص )مكتب العمل وفيما ستخراج التأ شيرات  –في ا شيرات  –إلغا  التأ ضات التأ ستالم تعوي نقل الكفاالت  –ا

صفية العمالة وإلغاؤها  – تحديث بيانات العمال –تعديل المهن  –  –إلغا  بالغات الهرو  للعمالة  –التبليغ عن هرو  العمالة  –ت

مراجعة إدارة الحاس    ب اآللي في القوى  –إنها  إجرا ات العمالة لدي التأمينات االجتماعية  –تجديدها و تخراج رخ  العملاس    
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استالم  –حذف السعوديين و إضافة –إلغائها و الفرعية وتجديدهاو فتم الملفات الرئيسية –العاملة إلسقاط العمالة وإلضافة العمالة 

  .للمستوى الثاني الترقية –شهادات السعودة 

 

صارف و مراجعة جميع البنوك :المصارف(و يخص )البنوك وفيما لسحب ا –بضواب  شرعية  تم الحسابات باسم الشركةف –الم

 –استخراج بطاقات صراف آلي واستالمها واستالم األرقام السرية وإدخالها  –التحويل من الحسابات  –اإليداع  –من الحسابات 

طلب  –استالمها و صدار الشيكات المصدقة وتوقيعهاإ –ستخراج دفاتر شيكات واستالمها وتحريرها ا –استخراج كش  حسا  

التوقيع واس      تالم الض      مان  –لب ض      مان بنكي ط –النماذج و العقود ىعلالتوقيع  –د بنكي طلب اعتما –اإلعفا  من القروض 

 –العتراض على الش  يكات ا –تنش  ي  الحس  ابات  –ص  رف الش  يكات  –طلب نقاط البيع  –قفل الحس  ابات وتس  ويتها  –وتس  جيله 

ارة وتشغيل وإقفال الحسابات فتم وإد، ات مديونيةاستخراج إثب –دارة المحافظ االستثمارية إ –حديث البيانات ت –استالم الشيكات 

توقيع طلبها والو البنكية والحص  ول على القروض من ص  ناديق ومؤس  س  ات التمويل الحكومي وكافة البنوك والمؤس  س  ات المالية

ناديق التمويل التس   هيالت االئتمانية مهما كانت قيمتها أو مدتها وحتى تلك التي تتجاوز مدتها ثالث س   نوات من ص   و عقودها ىعل

سات ائتمانيةالحكوم س شركات أو مؤ سات المالية وأية  س صالم، ية والبنوك التجارية والمؤ ضمان ل صدار خطابات ال الغير، إذا  وإ

ألخرى، وتحرير س    ندات األمر واألورا  المتداولة ا، رأى مجلس اإلدارة في تقديره أن تلك الض    مانات تخدم مص    لحة الش    ركة

شارك فيه .االتفاقياتوالدخول في جميع أنواع التعامالت البنكية و شركات التي ت شركة أو ألي من تقديم الدعم المالي ألي من ال ا ال

لشركة أو أي من الشركات الفرعية أو الشقيقة وضمان التسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها ا

م في هذه ذه الش   ركات بتقديم دعم مالي بنس   ب مس   اهماتهش   ريطة أن يقوم الش   ركا  اآلخرين في ه الش   ركات الفرعية أو الش   قيقة

 .الشركات

 

ناتو ما يخص )األما لديات(و في يد الرخ   –اس      تخراج رخ   –فتم المحالت  :الب جد غا  الرخ  إ –ت قل ال –ل  –رخ  ن

 –اس   تخراج ش   هادات إتمام البنا   –س   تخراج رخ  هدم ا –اس   تخراج رخ  تس   وير  – اس   تخراج فس   وحات البنا  والترميم

صحية  ستخراج الكروت ال ستمارات  –ا ستالم اال صات وا شراف على البنا  ا –مراجعة األمانات  –دخول المناق وقيع العقود ت –إل

 مع مؤسسات البنا  والمقاولين.

 

حجز  – إض    افة نش    اط – خي تعديل الترا –جديد التراخي  ت –اس    تخراج التراخي   :وفيما يخص )التراخيص الصننننناعية(

 .إلغا  التراخي  –األسما  

 

صة بو مراجعة الدوائر والهيئات فيما يخ  التعويض :المساعدات(و وفيما يخص )التعويضات ضات الخا ستالم التعوي شركة ا ال

 .واستالم التثمين الخاص بذلك

 

 –ملكي مراجعة الديوان ال –فروعها و مراجعة كافة الوزارات :فيما يخص )الوزارات والجهات األمنية وشننننننركات الخدمات(و

مراجعة وزارة –مراجعة وزارة المالية  –االستثمارو التجارة مراجعة وزارة–راجعة وزارة الخارجيةم –مراجعة وزارة الداخلية 

 البترولاجعة وزارة مر –راجعة وزارة الكهربا  والمياه م –مراجعة وزارة الش      ؤون البلدية والقروية  –الش      ؤون االجتماعية 

ومراجعة اإلمارة  –راجعة وزارة االتص  االت وتقنية المعلومات م –راجعة وزارة الحج م –الثروة المعدنية الس  تخراج رخص  ة و

 –راجعة المباحث العامة م –مراجعة مراكز الش      رطة  –االدعا  العامو راجعة هيئة التحقيقم –وش      عبة تنفيذ األحكام الحقوقية 

ية  حث اإلدار با عة الم عة ال –مراج ية مراج نائ حث الج با خدرات م –م حة الم كاف مة لم عا ية ال مدير عة ال نات  –راج تأمي عة ال ومراج

كهربا  ومراجعة ش     ركة ال – الدخل وفروعها ومراجعة الدفاع المدني وفروعهو االجتماعية وفروعها ومراجعة مص     لحة الزكاة

ة ش    ركة ومراجع، الغراماتو الفواتير ىعلت واالعتراض وطلب إدخال العدادات ونقلها وتقويتها وفص    لها والكش      عن العدادا

ش  عن العدادات واالعتراض  صلها والك صو الفواتير ىعلالمياه وطلب إدخال العدادات ونقلها وف صرف الغرامات وطلب إي ال ال

 الصحي.

 

 –ها لنقل وإلغا  التراخي  الجمركية وفتم الفروع  –إص     دار وتجديد التراخي  الجمركية  :وفيما يخص )مصنننننلحة الجمارك(

ل المفقود تعديل أو اس  تخراج بد –دفع الرس  وم واس  تالم الفس  وحات والبطاقات الجمركية  –تخلي  البض  ائع والمعاينة والكش    

 .مراجعة المحاجر الطبية –اإلدارة واإلشراف على التراخي   –للبطاقات الجمركية 
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ة ودفع الثمن نقل الملكيات واس  تالم الثمن نقدا أو بش  يك باس  م الش  رك –وذلك في بيع وش  را  الس  يارات  :يخص )السننيارات( وفيما

ن نقدا أو بشيك باسم نقل الملكيات استالم الثمن ودفع الثم –بيع وشرا  المعدات الثقيلة  –استيراد السيارات  – بشيك باسم الشركة

يارات مراجعة وزارة النقل الستخراج كروت تشغيل الس –مراجعة الجمارك وجمركة السيارات وإصدار لوحات سير  –الشركة 

لمملكة ش   را  س   يارة من خارج ا –س   يارات الش   ركة  ىعلبش   أن الحادث الواقع  مراجعة المرور –اس   تالم الس   يارة المحجوزة  –

 .لعربية السعوديةام مستندات الملكية وإنها  إجرا ات شحنها إلى المملكة العربية السعودية وتسجيل الملكية باسم الشركة واستال

 

 – تجديد رخص ة س ير –إص دار رخص ة س ير بدل تال  أو مفقود  –إص دار رخص ة س ير  :يخص )اإلدارة العامة للمرور( وفيما

ا  ش  ر –يم إص  الح للس  يارة اس  تخراج تص  ر –إس  قاط لوحات الس  يارة  –نقل لوحات الس  يارة  –تجديد لوحات  –إص  دار لوحات 

سرقة  –إصدار تفويض قيادة للسيارة  –تغيير لون السيارة  –تصدير السيارة  –لوحة سيارة من المرور  إلغا  بالغ  –عمل بالغ 

 استخراج كش  بيانات )برنت(. –االعتراض والتسوية والفصل في المخالفات  –سرقة 

 

طلب جميع الخدمات المقدمة من ش   ركات  –وذلك في مراجعة جميع ش   ركات االتص   االت  :يخص )شنننركات االتصننناالت( وفيما

 .والشركات األخرى(، فيرجن، زين، اتصاالت، طلب تأسيس الهوات  الثابتة ونقلها وإلغائها )موبايلي – االتصاالت

 

اس    تخراج بطاقة  –اس    تالم البريد المس    جل  –اس    تالم مفتاح ص    ندو  البريد  –في طلب ص    ندو  البريد  :البريد() يخص وفيما

 .رف المبالغ المودعة في الدفاتر البريديةص –جديد أو إلغا  االشتراك في الصندو  ت –تفويض للصندو  

 

  ضا  أو طرف آخر بالقيام بعمل معين أو أعمال معي ة أعاله أو الصالحيات المذكور بكاملنة تفويض أو توكيل أي عضو أو أع

 إلغا  ذلك التفويض جزئيا أو كامال.جز  منها وله حق 

 ب ذلكالتوقيع فيما يتطلو مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنها  جميع اإلجرا ات الالزمةو واالستالم والتسليم. 

 غيابه عند المجلس رئيس محل اإلدارة مجلس رئيس نائب ويحل . 

 

  الصالحيات التالية:بالعضو المنتد   يخت كما 

 

شرا  وقبول اإلف فيما يخص )العقارات(: شركة، ال سم ال شيك با ستالم الثمن ب شترى وا راغ ودفع الثمن وذلك في البيع واإلفراغ للم

استالم الصكوك وتحديث الصكوك وإدخالها في  –لصالم أغراض الشركة والرهن وفك الرهن ودمج الصكوك والتجزئة والفرز 

االستئجار  – لقطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسما  األحيا النظام الشامل وتعديل الحدود واألطوال والمساحة وأرقام ا

اس  تالم األجرة بش  يك باس  م الش  ركة أو بموجب تحويالت بنكية لحس  ا   –توقيع عقود األجرة واالس  تئجار وتجديدهما  –والتأجير 

مار العقارات واألراض   ي وأص   ول ثإثبات المبنى. واس   ت –لبيع واإلفراغ للورثة ا –لغا  وفس   خ عقود التأجير إ –الش   ركة بالبنوك

 وممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة، وإبرام وتوقيع كافة أنواع العقود وفسخها وإنهائها وتعديلها وتجديدها.

 

التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل وتوقيع قرارات الشركا   –تأسيس الشركات بكافة أنواعها  وفيما يخص )الشركات(:

الدخول أو المش   اركة في  –أو المش   اركة في تأس   يس   ها أو االس   تحواذ عليها  –دخول وخروج ش   ركا   –را  وعزلهم وتعيين المد

س  واً   –تعديل بنود عقود التأس  يس أو مالحق التعديل  –تعديل أغراض الش  ركة  -الش  ركات القائمة بجميع أنواعها باس  م الش  ركة 

التوقيع على عقود التأس   يس  –أو أس   هم بها أو التنازل عنها أو تص   فيتها بزيادة رأس مالها أو خفض   ه أو ش   را  أو بيع حص     

توقيع العقود الخاص   ة بالش   ركة مع الغير والدخول في المناقص   ات نيابة عن الش   ركة وجميع  –ومالحق التعديل لدى كاتب العدل 

 – همة عامة أو إلى مس   ؤولية محدودةتحويل الش   ركة إلى ش   ركة مس   ا –أنواع العقود والوثائق والمس   تندات األخرى وتعديالتها 
نش   ر عقد التأس   يس ومالحق التعديل وملخص   اتها واألنظمة األس   اس   ية في الجريدة الرس   مية،  –تحويل فرع الش   ركة إلى ش   ركة 

الموافقة على إقامة ش   ركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت للش   ركة واالش   تراكات والمس   اهمة في أي من الش   ركات، وتعديل 

ضا على جميع الشركات التي تكون الشركة مؤسسة لها النظام األ ساسي لها وحجز االسم التجاري وينطبق جميع ما ذكر أعاله أي

أو تكون مالكة لها أو مش    اركة فيها أو مس    اهمة بها وتس    جيل العالمة التجارية وفتم االش    تراك بالغرفة التجارية وتجديده، وحق 

ساهمة شركات الم شركة بال سم ال ستالم األرباح االكتتا  با صي  وا ستالم الفائض بعد التخ صالم  ،وا سهم وبيعها ل شرا  األ وحق 

وحق البيع والش  را  في األس  هم  ،الش  ركة أو إلغائها أو تص  فيتها وإقفالها باس  مولهم حق فتم وإدارة المحافظ االس  تثمارية  ،الش  ركة

ستالم قيم ستثمارية إلى الجارية والعكس وا سابات اال سهم وأرباحها ،وحق والتحويل من الح ستخراجة بيع األ سجالت التجارية  ا ال
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الرئيس  ية والفرعية والتأش  ير على ما يطرأ عليها من تغييرات إض  افية من حذف أو إض  افة أو تعديل أو تحديد أو ش  طب واس  تالم 

وفتم  ،ا  التجاريةوحق التنازل عن الس    جالت التجارية الرئيس    ية أو الفرعية والتنازل عن األس    م ،أص    ول الس    جالت التجارية

إلغا  التوقيع لدى  –اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية  –تجديد االش تراك لدى الغرفة التجارية  –االش تراك لدى الغرفة التجارية 

وحق التفاوض مع  ،الغرفة التجارية وحق التوقيع لدى كافة الغرف التجارية الص      ناعية بالمملكة العربية الس      عودية وخارجها

وحق حض   ور  ،كات والمؤس   س   ات والجهات الحكومية واألفراد واتخاذ القرار والتوقيع نيابة عن الش   ركة على كافة العقودالش   ر

الشركة في جميع  باسمالجمعيات واالجتماعات والمناقشات والتصويت نيابة عن الشركة أو تفويض من يراه للحضور والتصويت 

الفروع أو إلغائها وتعيين مدراها وتحديد رواتبهم وميزاتهم وفص      لهم وعزلهم،  الحاالت التي تس      تدعى ذلك، وحق تقرير افتتاح

 .تعيين سكرتير مجلس اإلدارة بنا  على توصية من رئيس المجلس أو نائبه

 

مل خروج ع –س      تخراج االقامات بدل مفقود أو تال  ا –تجديد االقامات  –في اس      تخراج االقامات  وفيما يخص )الجوازات(:

التس  وية والتنازل عن العمال  –تعديل المهن  –نقل المعلومات وتحديث البيانات  –نقل الكفاالت  –ل الخروج النهائي عم –وعودة 

 –س      تخراج كش        بيانات العمال )برنت( ا –إنها  إجرا ات العمالة المتوفاة  –إلغا  بالغات الهرو   –لتبليغ عن الهرو  ا –

التس    جيل في الخدمة  –ون الخادمات ؤمراجعة ش     –ش    ؤون المنافذ  إدارة –الوافدين ومراجعة إدارة الترحيل  –إس    قاط العمالة 

 االلكترونية.

 

شيرات  وفيما يخص )مكتب العمل والعمال(: ستخراج التأ شيرات  –في ا شيرات  –إلغا  التأ ضات التأ ستالم تعوي قل الكفاالت ن –ا

 –إلغا  بالغات الهرو  للعمالة  –التبليغ عن هرو  العمالة  –صفية العمالة وإلغاؤها ت – حديث بيانات العمالت –تعديل المهن  –

مراجعة إدارة الحاس    ب اآللي في القوى  –إنها  إجرا ات العمالة لدي التأمينات االجتماعية  –اس    تخراج رخ  العمل وتجديدها 

ستالم ا –إضافة وحذف السعوديين  –ة والفرعية وتجديدها وإلغائها تم الملفات الرئيسيف –العاملة إلسقاط العمالة وإلضافة العمالة 

 ثاني. الترقية للمستوى ال –شهادات السعودة 

 

صارف  وفيما يخص )البنوك والمصارف(: السحب  –فتم الحسابات باسم الشركة بضواب  شرعية  –مراجعة جميع البنوك والم

 –ستخراج بطاقات صراف آلي واستالمها واستالم األرقام السرية وإدخالها ا –التحويل من الحسابات  – اإليداع –من الحسابات 

طلب  –إصدار الشيكات المصدقة وتوقيعها واستالمها  –استخراج دفاتر شيكات واستالمها وتحريرها  –استخراج كش  حسا  

لتوقيع واس      تالم الض      مان ا –طلب ض      مان بنكي  –العقود والنماذج  ىالتوقيع عل –عتماد بنكي طلب ا –اإلعفا  من القروض 

 –العتراض على الش  يكات ا –تنش  ي  الحس  ابات  –ص  رف الش  يكات  –طلب نقاط البيع  –قفل الحس  ابات وتس  ويتها  –وتس  جيله 

ستخراج إثبات مديونية، فتم وإدارة وتشغيل وإقفال الحسابات ا –إدارة المحافظ االستثمارية  –تحديث البيانات  –استالم الشيكات 

لتوقيع والحص  ول على القروض من ص  ناديق ومؤس  س  ات التمويل الحكومي وكافة البنوك والمؤس  س  ات المالية وطلبها وا البنكية

ناديق التمويل عقودها والتس   هيالت االئتمانية مهما كانت قيمتها أو مدتها وحتى تلك التي تتجاوز مدتها ثالث س   نوات من ص    ىعل

سات الما س صالمالحكومية والبنوك التجارية والمؤ ضمان ل صدار خطابات ال سات ائتمانية، وإ س شركات أو مؤ الغير، إذا  لية وأية 

ألخرى، رأى مجلس اإلدارة في تقديره أن تلك الض    مانات تخدم مص    لحة الش    ركة، وتحرير س    ندات األمر واألورا  المتداولة ا

شارك فيه والدخول في جميع أنواع التعامالت البنكية واالتفاقيات. تقديم الدعم المالي ألي شركات التي ت شركة أو ألي من من ال ا ال

لشركة أو أي من الشركات الفرعية أو الشقيقة وضمان التسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها ا

في هذه  اهماتهمش   ريطة أن يقوم الش   ركا  اآلخرين في هذه الش   ركات بتقديم دعم مالي بنس   ب مس    الش   ركات الفرعية أو الش   قيقة

 .الشركات

 

لديات(: نات والب ما يخص )األما يد الرخ   –اس      تخراج رخ   –فتم المحالت  وفي جد غا  الرخ  إ –ت قل ال –ل  –رخ  ن

 –س   تخراج ش   هادات إتمام البنا  ا –اس   تخراج رخ  هدم  –س   تخراج رخ  تس   وير ا – اس   تخراج فس   وحات البنا  والترميم

صحية  ستخراج الكروت ال ستدخول  –ا صات وا ستمارات المناق شراف على البنا  ا –مراجعة األمانات  –الم اال وقيع العقود ت –إل

 مع مؤسسات البنا  والمقاولين.

 

حجز  – إض    افة نش    اط – خي تعديل الترا –جديد التراخي  ت –اس    تخراج التراخي   وفيما يخص )التراخيص الصننننناعية(:

 إلغا  التراخي . –األسما  
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شركة  ويضات والمساعدات(:وفيما يخص )التع صة بال ضات الخا ستالم التعوي مراجعة الدوائر والهيئات فيما يخ  التعويض وا

 واستالم التثمين الخاص بذلك.

 

 –مراجعة الديوان الملكي  –مراجعة كافة الوزارات وفروعها  وفيما يخص )الوزارات والجهات األمنية وشننننننركات الخدمات(:

مراجعة وزارة –مراجعة وزارة المالية  –مراجعة وزارة التجارة واالستثمار–مراجعة وزارة الخارجية –مراجعة وزارة الداخلية 

مراجعة وزارة البترول  –اه راجعة وزارة الكهربا  والميم –راجعة وزارة الش      ؤون البلدية والقروية م –الش      ؤون االجتماعية 

ومراجعة اإلمارة  –مراجعة وزارة االتص  االت وتقنية المعلومات  –مراجعة وزارة الحج  –والثروة المعدنية الس  تخراج رخص  ة 

 –راجعة المباحث العامة م –راجعة مراكز الش      رطة م –مراجعة هيئة التحقيق واالدعا  العام –وش      عبة تنفيذ األحكام الحقوقية 

عة ية  مراج حث اإلدار با ية  –الم نائ حث الج با عة الم خدرات  –مراج حة الم كاف مة لم عا ية ال مدير عة ال نات  –مراج تأمي عة ال ومراج

مراجعة ش     ركة الكهربا  و – االجتماعية وفروعها ومراجعة مص     لحة الزكاة والدخل وفروعها ومراجعة الدفاع المدني وفروعه

عة ش    ركة الفواتير والغرامات، ومراج ىوالكش      عن العدادات واالعتراض عل وطلب إدخال العدادات ونقلها وتقويتها وفص    لها

ش  عن العدادات واالعتراض عل صلها والك ص ىالمياه وطلب إدخال العدادات ونقلها وف صرف الفواتير والغرامات وطلب إي ال ال

 الصحي.

 

 –التراخي  الجمركية وفتم الفروع لها قل وإلغا  ن –إص     دار وتجديد التراخي  الجمركية  وفيما يخص )مصنننننلحة الجمارك(:

تعديل أو اس  تخراج بدل المفقود  –دفع الرس  وم واس  تالم الفس  وحات والبطاقات الجمركية  –تخلي  البض  ائع والمعاينة والكش    

 .راجعة المحاجر الطبيةم –إلدارة واإلشراف على التراخي  ا –للبطاقات الجمركية 

 

نقل الملكيات واس  تالم الثمن نقدا أو بش  يك باس  م الش  ركة ودفع الثمن  –وش  را  الس  يارات  وذلك في بيعوفيما يخص )السننيارات(: 

نقل الملكيات استالم الثمن ودفع الثمن نقدا أو بشيك باسم  –بيع وشرا  المعدات الثقيلة  –استيراد السيارات  –بشيك باسم الشركة 

مراجعة وزارة النقل الستخراج كروت تشغيل السيارات  –ير راجعة الجمارك وجمركة السيارات وإصدار لوحات سم –الشركة 

ش   را  س   يارة من خارج المملكة  –س   يارات الش   ركة  ىمراجعة المرور بش   أن الحادث الواقع عل –اس   تالم الس   يارة المحجوزة  –

 لعربية السعودية.مملكة االعربية السعودية وتسجيل الملكية باسم الشركة واستالم مستندات الملكية وإنها  إجرا ات شحنها إلى ال

 

 –تجديد رخص ة س ير  –إص دار رخص ة س ير بدل تال  أو مفقود  –إص دار رخص ة س ير  وفيما يخص )اإلدارة العامة للمرور(:

ش  را   –س  تخراج تص  ريم إص  الح للس  يارة ا –س  قاط لوحات الس  يارة إ –نقل لوحات الس  يارة  –تجديد لوحات  –إص  دار لوحات 

سرقة ع –إصدار تفويض قيادة للسيارة  –غيير لون السيارة ت –تصدير السيارة  –لوحة سيارة من المرور  إلغا  بالغ  –مل بالغ 

   بيانات )برنت(.استخراج كش –االعتراض والتسوية والفصل في المخالفات  –سرقة 

 

مة من ش   ركات لب جميع الخدمات المقدط –وذلك في مراجعة جميع ش   ركات االتص   االت  وفيما يخص )شنننركات االتصننناالت(:

 لب تأسيس الهوات  الثابتة ونقلها وإلغائها )موبايلي، اتصاالت، زين، فيرجن، والشركات األخرى(.ط – االتصاالت

 

س    تخراج بطاقة ا –اس    تالم البريد المس    جل  –اس    تالم مفتاح ص    ندو  البريد  –في طلب ص    ندو  البريد البريد(: ) وفيما يخص

 رف المبالغ المودعة في الدفاتر البريدية.ص –ي الصندو  فاالشتراك تجديد أو إلغا   –تفويض للصندو  

 

 أعاله أو  تفويض أو توكيل أي عض  و أو أعض  ا  أو طرف آخر بالقيام بعمل معين أو أعمال معينة بكامل الص  الحيات المذكورة

بعمل معين  طرف آخر بالقيام جز  منها وله حق إلغا  ذلك التفويض جزئيا أو كامال. تفويض أو توكيل أي عضو أو أعضا  أو

 أو أعمال معينة بكامل الصالحيات المذكورة أعاله أو جز  منها وله حق إلغا  ذلك التفويض جزئيا أو كامال.

 ب ذلكالتوقيع فيما يتطلو مراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنها  جميع اإلجرا ات الالزمةو واالستالم والتسليم. 

 

 :مجلسال( اجتماعات 22مادة )

و ترسل بالفاكس أو وتكون الدعوة كتابية ويجوز أن تسلم باليد أ، االقل في السنة بدعوة من رئيسه ىعلمرتين  يجتمع مجلس اإلدارة

لم يتفق أعض    ا   ما، بالبريد اإللكتروني أو بالبريد المس    جل وذلك قبل أس    بوعان على األقل من نهاية الس    نة الميالدية من كل عام

 ا .ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى اإلجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعض .خالف ذلكالمجلس على 
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 :هوقراراتجتماع المجلس نصاب إ( 32مادة )

إلدارة األقل. وفي حالة إنابة عض    و مجلس ا علىاألعض    ا   منس    تة ( 6عدد ) المجلس ص    حيحاً إال إذا حض    ره اجتماعال يكون 

 :عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضواب  اآلتية

 .ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينو  عن أكثر من عضو في مجلس اإلدارة في حضور ذات االجتماع 

 .أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة 

 ويت على القرارات التي يحظر على المنيب التصويت بشأنها.ال يجوز للنائب التص 

 رأي الذي وعند تس  اوى األص  وات يرجم ال، هالحاض  رين أو الممثلين فياألعض  ا   را وتص  در قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أ

 صوت معه رئيس مجلس اإلدارة أو من يرأس المجلس في حال غيابه 

 

 :المجلس( مداوالت 42مادة )

تدون و امين السرو اعضا  مجلس االدارة الحاضرونوقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس واالدارة مجلس تثبت مداوالت 

 امين السر.و االدارةجلس لمحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مهذه ا

 

 البـاب الرابـع

 جمعيات المساهمين

 :( حضور الجمعيات52مادة )

 ذلك في لهو، للمساهمين العامة الجمعيات حضور حق مساهم ولكل، حوليةالت الجمعية حضور حق أسهمه عدد كان أيًّا مكتتب لكل

ً  عنه يوكل أن  .العامة الجمعية حضور في الشركة عاملي أو اإلدارة مجلس أعضا  غير من آخر شخصا

 

 :( الجمعية العامة للتحول26مادة )

التحول  ىعلقة خالل خمس    ة واربعون يوما من تاريخ قرار الوزارة بالمواف حوليةجميع المكتتبين الى عقد جمعية ت ش    ركا يدعو ال

ه يعقد فاذا لم يتوفر هذا النص    ا  فان، على األقل المالحض    ور عدد من المكتتبين يمثل نص      رأس الجتماع ويش    ترط لص    حة ا

وفي جميع  .ول ذلكض   من دعوة االجتماع االان تت ىعلمن انتها  المدة المحددة النعقاد االجتماع االول  ةاالجتماع الثاني بعد س   اع

 .فيه المكتتبين الممثلينا كان عدد ياالحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا ا

 

 :(حولية)الت الجمعية العامة للتحولاختصاصات ( 27مادة )

 الستون( من نظام الشركات.و )الثالثة تخت  الجمعية العامة للتحول باألمور الواردة بالمادة

 

 :الجمعية العامة العاديةاختصاصات ( 82مادة )

متعلقة بالش  ركة وتنعقد تخت  الجمعية العامة العادية بجميع األمور ال، فيما عدا األمور التي تخت  بها الجمعية العامة غير العادية

ادية أخرى كلما ععامة  يجوز دعوة جمعيات، والتالية النتها  الس  نة المالية للش  ركة االش  هر الس  تةمرة على األقل في الس  نة خالل 

 دعت الحاجة لذلك.

 

 :الجمعية العامة غير العاديةاختصاصات  (29مادة )

تص  در اً. ولها أن المحظور عليها تعديلها نظام باس  تثنا  األمور ياالس  اس  تخت  الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الش  ركة 

لجمعية العامة لنفسها المقررة الشروط واألوضاع العامة العادية وذلك بلجمعية ا اتاختصاصفي  قرارات في األمور الداخلة اصال

 .العادية

 

 :( دعوة الجمعيات30مادة )

عامة العادية تنعقد الجمعيات العامة او الخاص      ة للمس      اهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية ال

ن رأس المال %( في المائة م5لجنة المراجعه او عدد من المس   اهمين يمثلون خمس   ة )لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحس   ابات أو 

ما من تاريخ طلب على األقل، ويجوز لمراجع الحس      ابات دعوة الجمعية لالنعقاد اذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يو

 مراجع الحسابات.
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ة توزع في مركز الش      ركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وتنش      ر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في ص      حيفة يومي

شرين ) سجلة، 21وع ساهمين بخطابات م ( يوم على األقل ومع ذلك يجوز االكتفا  بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور الى جميع الم

 وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

 

 :( سجل حضور الجمعيات13مادة )

 لمحددا الوقت الرئيس ي قبل الش ركة مركز في أس مائهم الخاص ة أو العامة الجمعية حض ور في يرغبون الذين المس اهمون يس جل

 .الجمعية النعقاد

 :( نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية32مادة )

األص     الة أو بالمال على األقل إما رأس ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية ص     حيحاً إال إذا حض     ره مس     اهمون يمثلون ربع 

( يوماً التالية 30ن )وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثي، إذا لم يتوفر النص       ا  الالزم لعقد هذا االجتماع، وبالوكالة

الحوال يكون وفي جميع ا، هذه الدعوة بالطريقة المنص    وص عليها في المادة )الثالثون( من هذا النظام لالجتماع الس    ابق وتنش    ر

 .االجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد االسهم الممثلة فيه

 

 :( نصاب الجمعية العامة غير العادية33مادة )

وفر النصا  في وإذا لم يت، مساهمون يمثلون نص  رأس المالال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره 

 ام.وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )الثالثون( من هذا النظ االجتماع األول

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

 المادة في عليها نفسها المنصوص باألوضاع ينعقد ثالث اجتماع إلى دعوة وجهت الثاني االجتماع في الالزم النصا  يتوفر لم وإذا

ً  الثالث االجتماع يكونو النظام هذا من )الثالثون) سهم الممثلة عدد كان أيا صحيحا صةا الجهة موافقة بعد فيه األ مع مراعاة ، لمخت

 ( من هذا النظام.23بالمادة )ما ورد 

 

 :( التصويت في الجمعيات34مادة )

سهم يمثله في الجمعية  صوت عن كل  سهم في الجمعيات العامة ويجب ا، التحوليةلكل مكتتب  صوت عن كل  ساهم  ستخدام ولكل م

 اإلدارة.التصويت التراكمي في انتخا  مجلس 

 

 :الجمعيات( قرارات 53مادة )

لعادية باالغلبية تص      در قرارات الجمعية العامة او باألغلبية المطلقة لألس      هم الممثلة فيها حوليةالتتص      در القرارات في الجمعية 

ممثلة في االجتماع إال كما تص  در قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األس  هم ال، المطلقة لالس  هم الممثلة في االجتماع

 ياالس  اس  دة في نظامها قبل انقض  ا  المدة المحد بإطالة مدة الش  ركة أو بحلها أواو تخفيض  ه متعلقاً بزيادة رأس المال  اقرارن إذا كا

 .جتماع( األسهم الممثلة في اال3/4صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع ) ها مع شركة أخرى فال يكونأو بإندماج

 

 :في الجمعياتمناقشة ال( 63مادة )

 دارةاإل أعض  ا  مجلس إلى ش  أنها في األس  ئلة وتوجيه الجمعية أعمال جدول في المدرجة الموض  وعات مناقش  ة حق مس  اهم لكل

 ركةالش   مص  لحة ال يعرض الذي بالقدر المس  اهمين أس  ئلة عن الحس  ابات مراجع أو اإلدارة مجلس يجيبو .الحس  ابات مراجعو

 .نافذا الشأن هذا قرارها في وكان، الجمعية إلى احتكم، مقنع غير سؤاله على الرد أن المساهم رأى إذاو .للضرر

 

 :اعداد المحاضرو ( رئاسة الجمعيات37مادة )

 بين من مجلس اإلدارة ينتدبه من أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس للمس      اهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس

 أو رينالحاض المساهمين عدد يتضمن محضر الجمعية باجتماع يحرر. ونائبهو اإلدارة مجلس رئيس غيا  حال في لذلك أعضائه

سهم وعدد الممثلين صالة في التي األ صوات وعدد الوكالة أو حيازتهم باأل صوات عددو اتخذت التي والقرارات لها المقررة األ  األ

 اجتماع كل بعق منتظمة بصفة المحاضر وتدون .االجتماع في دارت التي للمناقشات وافية خالصةو أو خالفتها عليها وافقت التي

 .األصوات وجامع سرها وأمين الجمعية رئيس يوقعه خاص سجل في
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 البـاب الخـامس

 لجنة المراجعة

 :( تشكيل اللجنة38مادة )

لتنفيذيين س وا  أعض ا  من غير أعض ا  مجلس اإلدارة ا ثالثة( 3تش كل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من )

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

 

 :( نصاب اجتماع اللجنة39مادة )

 وعند تس  اوي، الحاض  رين أص  وات بأغلبية قراراتها تص  در، وأعض  ائها أغلبية حض  ور المراجعة لجنة اجتماع لص  حة يش  ترط

 .اللجنة رئيس معه صوت الذي الجانب يرجم األصوات

 

 :( اختصاصات اللجنة40مادة )

أو  إيضاح يأ طلبو وثائقهاو سجالتها على االطالع حق ذلك سبيل في لها، والشركة أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تخت 

ضا  من بيان شركة العامة الجمعية اإلدارة دعوة مجلس من تطلب أن لها ويجوز، التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس أع  لالنعقاد لل

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة تعرضت أو عملها اإلدارة مجلس أعا  إذا

 

 :( تقارير اللجنة41مادة )

دا  مرئياتها حيالها وإبعلى لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للش  ركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحس  ابات، 

ه من أعمال بإن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في ش      ان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الش      ركة وعما قامت 

ي قبل أخرى تدخل في نطا  اختص   اص   ها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نس   خا كافية من هذا التقرير في مركز الش   ركة الرئيس   

يتلى التقرير ( يوم على األقل لتزويد كل من رغب من المس   اهمين بنس   خة منه. و21لجمعية العامة بواحد وعش   رين )موعد انعقاد ا

 أثنا  انعقاد الجمعية.

 البـاب السادس

 الحسابات مراجع

 :الحسابات تعيين مراجع( 24مادة )

 جمعيةال تعينه المملكة في بالعمل لهم المرخ  الحس   ابات مراجعي بين من( أكثر أو (حس   ابات مراجع للش   ركة يكون أن يجب

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

 .مشروع غير لسبب أو مناسب غير وقت في التغيير وقع

 

 :الحسابات جع( صالحيات مرا34مادة )

 اناتطلب البي أيض   ا وله الوثائق، من ذلك وغير وس   جالتها الش   ركة دفاتر على االطالع حق وقت أي   في الحس   ابات لمراجع

ضاحات صول ضرورة يرى التي واإلي شركة موجودات من ليتحقق عليها، الح . عمله نطا  في مما يدخل ذلك وغير التزاماتهاو ال

 تقرير في ذلك أثبت الش  أن هذا في الحس  ابات ص  عوبة مراجع ص  ادف وإذا، واجبه أدا  من يمكنه أن اإلدارة مجلس رئيس وعلى

 لجمعيةا دعوة اإلدارة مجلس من يطلب أن عليه وجب، مراجع الحس   ابات عمل المجلس ييس   ر لم فإذا .اإلدارة مجلس إلى يقدم

 .األمر في للنظر العادية العامة

 البـاب السابع

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 :المالية( السنة 44مادة )

الية األولى كش  ركة ديس  مبر من كل عام ميالدي، على أن تبدأ الس  نة الم 31تبدأ الس  نة المالية للش  ركة من أول ش  هر يناير وتنتهي في 

الناتجة عن  االنتقاليةديس      مبر من نفس العام، كما تدرج ميزانية الفترة  31م، وتنتهي في 01/01/2018مس      اهمة مقفلة من تاريخ 

 .م31/12/2017تعديل السنة المالية في ميزانية السنة المالية السابقة كشركة ذات مسؤولية محدودة والمنتهية في 

 

 :الوثائق المالية( 54مادة )

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

ن، المنقض    ية المالية الس    نة عن  تحت ائقالوث هذه المجلس يض    عو .األرباح لتوزيع المقترحة الطريقة التقرير هذا ويض    م 

 .األقل على يوما وأربعين بخمسة العامة الجمعية النعقاد المحدد الموعد قبل الحسابات مراجع تصرف
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( من هذه المادة، 1ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ) يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي -2

وتودع نس      خ منها في مركز الش      ركة الرئيس تحت تص      رف المس      اهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد 

 .( يوم على األقل21وعشرين )

 ما، لحس  اباتا مراجع وتقرير، اإلدارة مجلس وتقرير، ركةللش   المالية بالقوائم المس  اهمين يزود أن اإلدارة مجلس رئيس على -3

شر لم شركة مركز في توزع يومية جريدة في تن ضا وعليه .الرئيس ال سل أن أي  ذلكو رةالوزا إلى الوثائق هذه من صورة ير

 .األقل على يوما عشر بخمسة العامة الجمعية انعقاد تاريخ قبل

 

 ( توزيع األرباح:64مادة )

 :اآلتي الوجه على السنوية الصافية الشركة أرباح توزع

 هذا  وق العامة العادية الجمعية تقرر أن ويجوز للش    ركة النظامي االحتياطي لتكوين األرباح ص    افي %( من10يجنب )  -1

 .المدفوع المال رأس %( من30) المذكور االحتياطي بلغ متى التجنيب

 

 ثابتة أرباح يعيكفل توز أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر وذلك، خرىأ احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية -2

 لعاملي اعيةاجتم مؤسسات إلنشا  األرباح مبالغ صافي من تقتطع أن كذلك المذكورة وللجمعية .المساهمين على اإلمكان قدر

 .المؤسسات هذه من قائما يكون ما لمعاونة أو الشركة

 .%( من رأسمال الشركة المدفوع10نسبة تمثل ) المساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع -3

 بعد يخص  اتنظام الشرك من والسبعين السادسة المادة، والنظام هذا من )العشرون( المادة في المقررة األحكام مراعاة مع -4

سبة تقدم ما ستحقا  هذه يكون أن على، اإلدارة مجلس لمكافأة الباقي من ن ً  المكافأة ا سبا س عدد مع متنا ضرها التي اتالجل  يح

 العضو.

م وضع أو ربع سنوي بقرار من مجلس اإلدارة إذا سم بشكل نص  سنوي يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها -5

 الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضواب  واإلجرا ات التي تضعها الجهة المختصة.

 

  :األرباح أستحقاق( 74مادة )

ً  األرباح في حص   ته المس   اهم يس   تحق  تاريخو قا تاريخ االس   تح القرار ويبين الش   أن هذا في الص   ادر العامة الجمعية لقرار وفقا

 .لالستحقا  المحدد نهاية اليوم في المساهمين سجالت في المسجلين األسهم لمالكي األرباح أحقية تكونو التوزيع

 

 :لالسهم الممتازة( توزيع األرباح 84مادة )

 لحكم وفقا لمحددةالنس  بة ا دفع بعد إال التالية الس  نوات عن أرباح توزيع يجوز ال فإنه، مالية س  نة أي عن أرباح توزع لم إذا -1

 .السنة عن هذه الممتازة األسهم ألصحا  الشركات نظام من )المائة بعد عشرة الرابعة( المادة

 ثالث مدة األرباح من) نظام الشركات من المائة بعد عشرة الرابعة( المادة لحكم وفقا المحددة النسبة دفع في الشركة فشلت إذا -2

 نظام من )لثمانيناو التاسعة( المادة ألحكام ا طبق المنعقدة، األسهم هذه ألصحا  الخاصة للجمعية يجوز فإنه، متتالية سنوات

 في همعن ممثلين تعيين أو، التص  ويت في والمش  اركة للش  ركة العامة اجتماعات الجمعية حض  ورهم إما تقرر أن، الش  ركات

وية األول أرباح كل دفع من الش     ركة تتمكن أن إلى وذلك، المال رأس في أس     همهم قيمة مع يتناس     ب بما اإلدارة مجلس

 .السابقة السنوات عن األسهم هذه ألصحا  المخصصة

 

  :( خسائر الشركة94مادة )

 في مس ؤول أي على وجب، المالية الس نة خالل وقت أي في، المدفوع المال رأس نص   المس اهمة ش ركة خس ائر بلغت إذا  -1

 لمجلسا أعض  ا  إبالغ اإلدارة مجلس رئيس وعلى، اإلدارة مجلس رئيس إبالغ بذلك علمه فور الحس  ابات مراجع أو الش  ركة

 خالل اعلالجتم العادية غير العامة الجمعية دعوة بذلك علمه من يوما عش   ر خمس   ة خالل اإلدارة مجلس وعلى، بذلك فورا

 الش  ركات نظام ألحكاموفقا  تخفيض  ه أو الش  ركة مال رأس زيادة إما لتقرر، بالخس  ائر علمه تاريخ من يوما وأربعين خمس  ة

 في لمحددا األجل قبل الشركة حل أو، المدفوع المال رأس نص  دون ما إلى الخسائر نسبة معه تنخفض الذي الحد إلى وذلك

 .الشركات نظام

 أو، المادة هذه نم( 1) الفقرة في المحددة المدة خالل العامة الجمعية تجتمع لم إذا الش  ركات نظام بقوة منقض  ية الش  ركة وتعد -2

 المادة ههذ في المقررة األوض  اع وفق المال رأس زيادة قررت إذا أو، الموض  وع في قرار إص  دار عليها تعذرو اجتمعت إذا

 .بالزيادة الجمعية قرار صدور من يوما تسعين خالل المال رأس زيادة كل في االكتتا  يتم لمو
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 ثامنالبـاب ال

 المنازعات

 :( دعوى المسؤولية50مادة )

در منهم ص  لكل مس  اهم الحق في رفع دعوى المس  ؤولية المقررة للش  ركة على أعض  ا  مجلس اإلدارة إذا كان من ش  أن الخطأ الذي 

على  جبيو .قائما يزال رفعها ال في الش   ركة حق كان إذا إال المذكورة الدعوى رفع للمس   اهم يجوز الو إلحا  ض   رر خاص به

 .الدعوى رفع على بعزمه الشركة يبلغ أن المساهم

 

 تاسعالبـاب ال

 حل الـشركة وتصفيتها

 :( إنقضاء الشركة15مادة )

 ص   فيةالت قرار ويص   در للتص   فية الالزم بالقدر االعتبارية بالش   خص   ية وتحتفظ التص   فية دور انقض   ائها بمجرد الش   ركة تدخل

 القيودو عابهأتو س  لطاته تحديدو المص  في تعيين على التص  فية قرار يش  تمل أن يجبو العادية غير العامة الجمعية من االختيارية

 يجوز الو س   نوات خمس االختيارية التص   فية مدة تتجاوز أال يجبو للتص   فية الالزمة الزمنية المدةو س   لطاته على المفروض   ة

ضائي بأمر إال ذلك من ألكثر تمديدها شركة إدارة مجلس سلطة وتنتهي ق شركة دارةإ على قائمين هؤال  يظل ذلك معو بحلها ال  ال

 ويقتص ر يةالتص ف مدة خالل قائمة المس اهمين جمعيات وتبقى المص في يعين أن إلى المص فين حكم في الغير إلى بالنس بة ويعدون

 .المصفي اختصاصات مع تتعارض ال التي ممارسة اختصاصاتها على دورها

 

 عاشرالبـاب ال

 أحـكام خـتامية

 :( نظام الشركات25مادة )

 .ولوائحه في كل ما لم يرد به ن  في هذا النظامطبق نظام الشركات ي

 

 :( النشر35مادة )

 .نظام الشركات ولوائحةحكام يودع هذا النظام وينشر طبقاً ال

************************** 


