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 لشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالتلالنظام األساس 

 (مدرجةمساهمة سعودية شركة )

 الشركة تحولالباب األول: 

 حولالـتالمادة األولى: 

هـ ولوائحه الشركة 82/10/0331( وتاريخ 3بالمرسوم الملكي رقم )م/تحول طبقًا لهذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر 
هـ 31/10/0301وتاريخ  0101023328العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت، المقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم 
 من شركة مساهمة سعودية مقفلة إلى شركة مساهمة سعودية مدرجة، وفقاً لما يلي:

 ة: اسم الشركةالمادة الثاني

 .مدرجة سعودية شركة مساهمة - "الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت"اسم الشركة هو 

 : أغراض الشركةالمادة الثالثة

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 المعلومات واالتصاالت. -0
 .األخرىأنشطة الخدمات  -8
  .تمديد أسالك االتصاالت -3
 تمديد شبكات االنترنت وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت.  -3
  .تركيب وصيانة األجهزة األمنية -0
 .تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا -6
 التشييد.  -1
 معاهد تدريب عليا. -2
 معاهد تدريب إداري. -9
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 معاهد تدريب. -01
 مراكز تدريب. -00
 خدمات استشارات تدريبية. -08
 ألجهزة األمنية.البيع بالجملة ل -03
 البيع بالتجزئة لألجهزة األمنية. -03
 نشاط الصناعات التحويلية -00

 نشاط االنشطة المهنية والعلمية والتقنية. -06
 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. -01
 المستمرة.تركيب أنظمة الرصد والمراقبة البيئية المستمرة وغير  -02
 صيانة وتشغيل أنظمة الرصد والمراقبة البيئية المستمرة وغير المستمرة. -09
 إختبار وقياس المؤشرات البيئية وتشغيل مختبرات للهواء. -81
 استشارات بيئية. -80
 البيع بالجملة ألنظمة الرصد والمراقبة البيئية ويشمل االستيراد. -88

 األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.وتمارس الشركة أنشطتها وفق 

 المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وفقًا لنظام الشركات، كما يجوز لها أن تمتلك 
آخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشتراك مع غيرها في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات األسهم والحصص في شركات 

المسؤولية المحدودة أو أي كيانات آخرى سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك بعد إستيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات 
أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها،   المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم

كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع األفراد أو الشركات أو الهيئات التي تداول أعماالً 
 شبيهة بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق أغراضها.

 المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة
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، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار الرياضالرئيس للشركة في مدينة يقع المركز 
 .دارةاإل مجلس من

 المادة السادسة: مدة الشركة

ذه ه، ويجوز دائمًا إطالة كشركة مساهمة  تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري سنة ميالدية (99) تسعة وتسعين مدة الشركة
 .جلها بسنة واحدة على األقلأانتهاء  المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل

 سممالباب الثاني: رأس المال واأل

 المادة السابعة: رأس المال

 مليون مائة وعشرون ( ريال سعودي مقسم إلى0081101110111) مليار ومائتين مليونبمبلغ حدد رأس مال الشركة 
 .يةعينعادية وجميعها أسهم  ةسعودي ترياالعشر ( 01سمي متساوية القيمة، قيمة كل منها )ا( سهم 08101110111)

 المادة الثامنة: االكتتاب في األسمم

وقيمتها  مدفوعة بالكامل، ( سهم08101110111) مليون مائة وعشرون في كامل أسهم رأس المال البالغة ساهمونالماكتتب 
ويقر الشركاء بمسؤوليتهم التضامنية في أموالهم الخاصة تجاه  ريال سعودي مليار ومائتين مليون( 0081101110111اإلجمالية )

( مائة مليون ريال سعودي قبل التحول، اما الزيادة في 011،111،111)بكامل رأس مال الشركة البالغ  تم الوفاء الغير بأنه قد
ائة مليون ريال سعودي فتم الوفاء بها كاملة عن طريق تحويل مبلغ ( مليار وم0،011،111،111رأس المال ومقدارها )

( مليار ومائة مليون ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة إلى حساب رأس المال وذلك وفقاً لشهادة 0،011،111،111)
 .م31/9/8181وافقهـ الم03/8/0338الصادرة بتاريخ  )شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون( مراقب الحسابات

 مستوفاة القيمةال: بيع األسمم غير التاسعةالمادة 

لس تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمج إذايلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، و  (0
بعد إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط  دارةاإل

 التي تحددها الجهة المختصة.
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حصيلة البيع  لم تكف إذاتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. و  (8
 للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

مع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي و  (3
 أنفقتها الشركة في هذا الشأن.

ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر  وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً  (3
 بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد. سهمفي سجل األ

 سمم: إصدار األالعاشرةالمادة 

اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة  سهمتكون األ
األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل 

أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق ملك السهم  إذامواجهة الشركة، ف للتجزئة في
 المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

 شمادات األسمم: الحادية عشرالمادة 

 يها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه منتصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعها عل
أعضاء مجلس اإلدارة وتختم بختم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتحول الشركة 

صار ومركزها ركة بإختورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن تحول الشركة وقيمة السهم األسمية، والمبلغ المدفوع منها وغرض الش
 الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به. 

 شراء الشركة ألسممما وبيعما وارتمانما:  :عشر الثانيةالمادة 

سهم التي تشتريها وال يكون لأل ،ضوابط التي تضعها الجهة المختصةلل ترتهنها وفقاً  أوشركة أن تشتري أسهمها لجوز لي (0
  .الشركة اصوات في جمعيات المساهمين
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الصادرة لضوابط ل فقاً و برنامج أسهم الموظفين و من ضتخصيصها لموظفيها  لغرضأسهمها اء شركة القيام بشر ليجوز ل (2
ط التي تضعها ضوابلل وفقاً و عدة مراحل أالخزينة على مرحلة واحدة  بيع أسهمويجوز أيضا للشركة  .الجهة المختصة عن

 .الجهة المختصة

 سممتداول األ :عشر الثالثةالمادة 

 أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لنظام السوق المالية و اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية.

 سجل المساهمين: عشر الرابعةالمادة 

بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين تتداول أسهم الشركة  
لكية السهم بنقل م يعتدوجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم وال 

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

 زيادة رأس المال: عشر خامسةالمادة 

، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل. وال يشترط أن ية أن تقرر زيادة رأس مال الشركةللجمعية العامة غير العاد .0
صدرت مقابل تحويل  أسهمكان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى   إذايكون رأس المال قد دفع بأكمله 
 .أسهمولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى  أسهمأدوات دين أو صكوك تمويلية إلى 

المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين  سهمللجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األ .8
في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة 

 المخصصة للعاملين. سهملأل

لى زيادة رأس المال األولوية في للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة ع .3
الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم  سهماالكتتاب باأل

 بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
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دية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص يحق للجمعية العامة غير العا .3
 نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

ى زيادة ليحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة ع .0
الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة  سهمرأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األ

 المختصة.

الجديدة على َحَمَلة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة  سهم( أعاله، توزع األ3مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) .6
ة من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون ما يملكونه من حقوق أولوي

الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من  سهمالجديدة، ويوزع الباقي من األ سهمعليه ما طلبوه من األ
جاوز جة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتنصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية النات

غير  على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة سهمالجديدة، ويطرح ما تبقى من األ سهمما يحصلون عليه ما طلبوه من األ
 العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

 تخفيض رأس المالعشر:  السادسةالمادة 

ألخيرة منيت بخسائر. ويجوز في الحالة ا إذازاد على حاجة الشركة أو  إذاأن تقرر تخفيض رأس المال  للجمعية العامة غير العادية
وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات. وال يصدر قرار 

ر عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثالتخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات 
 التخفيض في هذه االلتزامات.

 (61) كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين  إذاو 
ترض أحد الدائنين فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اع يقع يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي

 كافياً كان حااًل أو أن تقدم له ضماناً   إذاوقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه 
 .ان آجاًل إذا كللوفاء به 

 السندات والصكوكالباب الثالث: 
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 السندات والصكوك )أدوات الدين(:: عشر السابعةالمادة 
خالف أحكام الشريعة بما ال ي يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة .0

 وفقاً ألحكام نظام الشركات. االسالمية
ووفقاً لنظام السوق المالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة، إصدار  –بقرار من الجمعية العامة غير العادية  –يجوز للشركة  .8

 أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية او خارجها، كالسندات
بإصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات والصكوك، سواء  دارةويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس اإل .والصكوك

من  دارةيضعه مجلس اإل أكثرو أاإلصدارات او من خالل برنامج  أصدرت تلك األدوات في الوقت نفسه او من خالل سلسلة من
وله حق اتخاذ  ،دارةلشروط التي يقرها مجلس اإللو  ألحكام الشريعة االسالمية وبالمبالغ ووفقاً ذلك في األوقات وقت إلى آخر، وكل 
 زمة في ذلك.الجميع اإلجراءات ال

كما يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين او صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير  .3
ألقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات او الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات او العادية تحدد فيه الحد ا

الصكوك في الوقت نفسه او من خالل سلسلة من اإلصدارات، او من خالل برنامج او أكثر إلصدار أدوات دين او صكوك تمويلية، 
أسهماً جديدة مقابل تلك األدوات او  –لجمعية العامة غير العادية دون الحاجة الى موافقة جديدة من ا – دارةويصدر مجلس اإل

الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات او الصكوك، ويتخذ المجلس 
كتمال إشهار ا  دارةعلى مجلس اإل ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساسي فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال، ويجب

ا ال ، وكل ذلك بمارات الجمعية العامة غير العاديةالنظام إلشهار قر  هذا س المال بالطريقة المحددة فيأإجراءات كل زيادة في ر 
 يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.

 دارة: مجلس اإلرابعالالباب 

 الشركة إدارة: عشر الثامنةالمادة 

 ال تزيد عن ثالث الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة أعضاء تنتخبهم( 9تسعة ) مؤلف من إدارةالشركة مجلس  إدارةيتولى 
، وسيتم تحديد أعضاء مجلس سنوات( 0)لمدة خمس  إدارةأول مجلس المساهمون  يعينمن ذلك  واستثناءً  ،سنوات (3)

 اإلدارة في اجتماع الجمعية التحولية.
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 انتماء عضوية المجلس: عشر التاسعةالمادة 

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك 
أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول  دارةمجلس اإل أعضاءيجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع 

بشرط أن يعتزل  دارةغير مناسب ولعضو مجلس اإلوقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت  إذاة بالمطالبة بالتعويض تجاه الشرك
 ال كان مسؤواًل قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.إأن يكون ذلك في وقت مناسب و 

 المركز الشاغر في المجلس: العشرونالمادة 

على أن  ،المجلستقدير بحسب كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر   دارةمجلس اإل أعضاءشغر مركز أحد  إذا
أيام عمل من تاريخ التعيين  (0) خالل خمسة الجهات المختصةيكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك 
الشروط الالزمة  افرلم تتو  إذاسلفه. و لها ويكمل العضو الجديد مدة  وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع

 ىدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب علبسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األ دارةالنعقاد مجلس اإل
 .عضاءالالزم من األيوماً النتخاب العدد ( 61)دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين  عضاءبقية األ

 صالحيات المجلسالعشرون: الحادية و المادة 

لعامة، افيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات او هذا النظام من اعمال او تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية 
ال ال على سبيل المث) ، وللمجلس في سبيل ذلكالشركة بما يحقق أغراضها إدارة أوسع السلطات في دارةيكون لمجلس اإل

 :للحصر(
تمثيل الشركة والتفاوض مع الغير إلبرام الصفقات واالتفاقيات وتوقيع العقود باسم الشركة، ويتمتع المجلس بكامل الصالحيات  (أ

ية مالالزمة إلدارتها واعتماد ميزانية تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة، وله حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام الجهات الرس
 داخل المملكة أو خارجها.

 التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل، توقيع قرارات الشركاء، تعيين المدراء وعزلهم وفيما يخص ]تأسيس الشركات[
، دخول وخروج شركاء، الدخول في شركات قائمة، زيادة رأس المال، خفض رأس المال، تحديد رأس دارةد اإلو وتعديل بن

حصص واألسهم ودفع الثمن، بيع الحصص واألسهم واستالم القيمة واألرباح، التنازل عن الحصص واألسهم المال، شراء ال
من رأس المال، قبول التنازل عن الحصص واألسهم ورأس المال، نقل الحصص واألسهم والسندات، فتح الحسابات لدى 
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حسابات  دارةإى البنوك باسم الشركة، تفويض صالحية البنوك باسم الشركة، توقيع االتفاقيات مع البنوك، قفل الحسابات لد
الشركة للغير، تعديل أغراض الشركة، تعديل بنود عقود التأسيس أو مالحق التعديل، تسجيل الشركة، تسجيل الوكاالت 

م الوالعالمات التجارية، التنازل عن العالمات التجارية، حضور المجالس العمومية والتصويت على جدول األعمال، واست
األرباح بموجب شيكات باسم الشركة، فتح الملفات للشركة، فتح الفروع للشركة، تصفية الشركة وتعيين مصفي، تحويل 
الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة، تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة، إلغاء عقود التأسيس 

ومالحق التعديل لدى كاتب العدل، استخراج السجالت التجارية وتجديدها ومالحق التعديل، التوقيع على عقود التأسيس 
وعية والهيئة السعودية الجودة والن إدارة، والتوقيع لدى كافة الغرف التجارية، مراجعة فة التجارية وتجديدهللشركة، االشتراك بالغر 

ل المناقصات ، دخو فرع الشركة إلى شركة ركة، تحويلللمواصفات والمقاييس والجودة، استخراج التراخيص وتجديدها للش
واستالم االستمارات، توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير، نشر عقد التأسيس ومالحق التعديل وملخصاتها واألنظمة 

 األساسية في الجريدة الرسمية.
نقل السجالت  السجالت، استخراج السجالت، تجديد السجالت، إدارةمراجعة  وفيما يخص ]السجالت التجارية[

التجارية، حجز االسم التجاري، فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية، تجديد االشتراك لدى الغرفة التجارية طلب الخدمات 
السجالت، اإلشراف على السجالت، تعديل السجالت،  إدارة، وإلغائها وإعطاء الصالحيات للغيراإللكترونية وإدارتها 

، يأعمال دارةإإضافة نشاط، فتح فروع للسجالت، إلغاء السجالت، اعتماد التواقيع لدى الغرفة التجارية والغائها وتعديلها، 
 مراجعة الدفاع المدني.

هلية، اجعة الشركات والمؤسسات األمراجعة الهيئة السعودية للمهندسين، مر  الشركات والمؤسسات األهلية[]يخص وفيما 
 في خدماتها وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام. التأمين واالشتراكمراجعة شركات 

مراجعة جميع البنوك والمصارف، فتح الحسابات واعتماد التوقيع، السحب من  وفيما يخص]البنوك والمصارف[
سابات بالعملة األجنبية، بالعملة المحلية، استخراج بطاقات الحسابات، اإليداع، التحويل من الحسابات،  تحديث الح

صراف آلي واستالمها واستالم األرقام السرية وإدخالها، استخراج البطاقات االئتمانية واستالمها واستالم األرقام السرية لها، 
م ستالمها، استالاستخراج كشف حساب، استخراج دفاتر شيكات واستالمها وتحريرها، إصدار الشيكات المصدقة وا

الحواالت وصرفها، طلب القروض البنكية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول 
سدادها واستالم القرض والتصرف فيه، طلب اإلعفاء من القروض، إعادة جدولة األقساط، طلب اعتماد بنكي، التوقيع على 

ان بنكي والتوقيع واستالم الضمان وتسجيله، تنشيط الحسابات، صرف الشيكات، االعتراض العقود والنماذج، طلب ضم
على الشيكات، استالم الشيكات المرتجعة، تحديث البيانات، تحرير الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر وغير ذلك 



 

 

 
 

 اسم الشركة

 الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت

 مساهمة سعودية مدرجة 

 

 النظام االساسي
 وزارة التجارة

 )إدارة العمليات(

 سجل تجاري

8383800101 

 التاريخ

 م1311/  30/  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 

 الصفحة
 12من  83الصفحة 

      

 م10/30/1311تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ   

 

 

 

ة المعامالت نوع من األوراق المالية، إجراء كافمن األوراق التجارية وتوقيعها وتظهيرها وقبضها باإلضافة إلى تحرير وإصدار أي 
المصرفية الالزمة لنشاط الشركة، وتقديم الكفاالت لصالح أي جهة كانت عندما يرى المجلس وفقاً لتقديره المطلق أن ذلك 

 يخدم الشركة، طلب الخدمات اإللكترونية وإدارتها وإلغائها وإعطاء الصالحيات للغير.
 البيع واإلفراغ للمشتري واإلقرار باستالم المبلغ باسم الشركة، الشراء وقبول اإلفراغ ودفع ألراضي[وفيما يخص ]العقارات وا

الثمن باسم الشركة، الهبة واإلفراغ باسم الشركة، قبول الهبة واإلفراغ باسم الشركة، الرهن، فك الرهن، دمج الصكوك، التجزئة 
التنازل عن النقص في المساحة، تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية او  والفرز، استالم الصكوك، االستعالم عن العقارات،
أرقام ، تعديل الحدود واألطوال والمساحة و اسم المالك ورقم الهوية الوطنية تجارية او صناعية او العكس باسم الشركة، تعديل

ديد ع عقود األجرة باسم الشركة، تجالقطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء، التأجير باسم الشركة، توقي
 عقود األجرة باسم الشركة، استالم األجرة بشيك باسم الشركة.

فتح المحالت، استخراج رخص، تجديد الرخص، إلغاء الرخص، نقل الرخص، استخراج  وفيما يخص ]األمانات والبلديات[
ص ضي، استخراج الكروت الصحية، تغيير تخصيفسوحات البناء والترميم، استخراج شهادات إتمام البناء، تخطيط األرا

 األراضي إلى سكني او تجاري او زراعي او صناعي.
استخراج اإلقامات، تجديد اإلقامات، استخراج اإلقامات بدل مفقود أو تالف، عمل خروج  وفيما يخص ]الجوازات[

ن تعديل المهن، التسوية والتنازل عوعودة، عمل الخروج النهائي، نقل الكفاالت، نقل المعلومات وتحديث البيانات، 
العمال، التبليغ عن الهروب، إلغاء بالغات الهروب، إلغاء تأشيرات الخروج والعودة، إلغاء تأشيرات الخروج النهائي، استخراج 

ستخراج  ا تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود، استخراج تمديد تأشيرات الزيارة، إضافة تابعين، إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة،
شؤون المنافذ، استخراج مشاهد  إدارةالترحيل والوافدين،  إدارةكشف بيانات العمال )برنت(، اسقاط العمالة، مراجعة 

 اإلعادة، استخراج تصاريح حج.
ن، تحديث ، نقل الكفاالت، تعديل المهت باسم الشركة واستالم تعويضاتهااستخراج التأشيرا وفيما يخص ]مكتب العمل[

بيانات العمال، تصفية العمالة وإلغاؤها، التبليغ عن هروب العمالة، استخراج رخص العمل وتجديدها، إنهاء إجراءات العمالة 
حذف و الحاسب اآللي في القوى العاملة إلسقاط العمالة وإلضافة العمالة، إضافة  إدارةلدى التأمينات االجتماعية، مراجعة 

السعوديين، استالم شهادات السعودة، استخراج كشف بيانات )برنت(، فتح الملفات األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها، 
 نقل ملكية المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها، مراجعة قسم المكاتب األهلية لالستقدام.
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يات، رداد مبالغ التأشيرات، تعديل الجنساستخراج التأشيرات، إلغاء التأشيرات، است وفيما يخص ]مكتب االستقدام[
استخراج تأشيرات الزيارات العائلية، استخراج تأشيرات استقدام العوائل، تعديل المهن في التأشيرات، تمديد تأشيرات الخروج 

 والعودة، تمديد تأشيرات الزيارة، استخراج كشف بيانات )برنت(.
 قدام العمالة من الخارج.است فيما يخص ]استقدام العمالة بموجب تأشيرة[و 

مراجعة األمارة وشعبة تنفيذ األحكام الحقوقية، مراكز الشرطة، مراجعة قيادة أمن الطرق،  وفيما يخص ]الجمات األمنية[
العامة للمجاهدين، مراجعة أمن الدولة، مراجعة المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مراجعة المديرية العامة للسجون،  دارةاإل

 ة المديرية العامة للدفاع المدني، مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.مراجع
مراجعة الديوان الملكي، مراجعة وزارة العدل، مراجعة وزارة الداخلية، مراجعة وزارة الخارجية،  وفيما يخص ]الوزارات[

رية، و الوكاالت التجا إدارةالعالمات التجارية، و  إدارةة، مراجعة وزارة االستثمار، و مراجعة وزارة الدفاع، مراجعة وزارة التجار 
استخراج شهادة منشأ، و طلب إعفاء جمركي، مراجعة وزارة المهن الحرة، و  إدارةالثمينة، و الجودة والنوعية والمعادن  إدارة

 زراعة، و استخراج رخص حفر بئر، و قطاع شؤون الثروة السمكية،المالية، مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، و مديريات ال
، مراجعة لقرويةوزارة الشؤون البلدية وا و قطاع شؤون الثروة الحيوانية، مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، مراجعة

مراجعة  و طلب التقارير الطبية واستالمها، وزارة الصحة، مراجعة إدارات الشؤون الصحية، و المستشفيات األهلية والحكومية،
وزارة الثقافة، وزارة اإلعالم، مراجعة وزارة الشؤون اإلسالمية الدعوة واإلرشاد، مراجعة وزارة اإلسكان، مراجعة وزارة الطاقة 

راجعة وزارة ، ملعمرةلنقل، مراجعة وزارة الحج واوالصناعة والثروة المعدنية، و مصلحة المياه والصرف الصحي، مراجعة وزارة ا
االتصاالت وتقنية المعلومات، مراجعة وزارة االقتصاد والتخطيط، مراجعة وزارة الحرس الوطني، مراجعة وزارة السياحة، مراجعة 

 وزارة الرياضة وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.
 عة المؤسسة العامة للتدريب التقنيمراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي، مراج وفيما يخص ]المؤسسات الحكومية[

والمهني، مراجعة المؤسسة العامة للموانئ، مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مراجعة المؤسسة العامة لجسر 
الملك فهد، مراجعة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مراجعة المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق، مراجعة 

لمؤسسة العامة للتقاعد، مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مراجعة المؤسسة العامة لتحلية المياه ا
 المالحة، مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

ة العامة لملكية الفكرية، هيئة الرقابة والتحقيق، مراجعة النيابمراجعة الهيئة السعودية ل وفيما يخص ]الميئات الحكومية[
مراجعة هيئة السوق المالية، مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مراجعة الهيئة السعودية للتخصصات 

ة لمكافحة وطني، مراجعة الهيئة الوطنيالصحية، مراجعة الهيئة العامة للغذاء والدواء، مراجعة الهيئة العامة للسياحة والتراث ال
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مراجعة الهيئة العامة  ،عة الهيئة الملكية للجبيل وينبعالفساد، مراجعة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مراج
سة، مراجعة دللطيران المدني، مراجعة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مراجعة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المق

مراجعة هيئة   ،جعة الهيئة العامة للزكاة والدخلهيئة تطوير المدينة المنورة، مراجعة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، مرا
 اإلذاعة والتلفزيون، مراجعة الهيئة العامة للترفيه، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

ئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مراجعة الرئاسة العامة مراجعة الر  وفيما يخص ]الرئاسات الحكومية[
للبحوث العلمية واإلفتاء، مراجعة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، مراجعة الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر، وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.
د التقديم على قرض باسم الشركة، استالم جميع الدفعات باسم الشركة، توقيع العق لتنمية العقارية[وفيما يخص ]صندوق ا

مع الصندوق، نقل القرض، طلب إعفاء من القرض، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، استرجاع مبلغ، صرف الشيكات 
 باسم الشركة، تسديد القرض.

قرض، إبرام العقود مع الصندوق، تقديم الكفالء والتضامن معهم،  علىقديم الت وفيما يخص ]صندوق التنمية الزراعية[
 استالم القرض باسم الشركة، التنازل عن القرض، طلب اإلعفاء من القرض، تسديد القرض.

التقديم على قرض باسم الشركة، إبرام العقد مع الصندوق باسم الشركة، تقديم  وفيما يخص ]صندوق التنمية الصناعية[
الكفالء والتضامن معهم، التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي، رهن أصول وأعيان الشركة للصندوق امام  

ود اء من القرض، طلب عدم وجكاتب العدل مقابل القرض، استالم القرض باسم الشركة، التنازل عن القرض، طلب اإلعف
 أي التزامات مادية، تسديد القرض.

التقديم على قرض، إبرام العقد مع الصندوق، استالم القرض باسم الشركة،  وفيما يخص ]صندوق تنمية الموارد البشرية[
 طلب اإلعفاء من القرض، طلب عدم وجود أي التزامات مادية، تسديد القرض.

التقديم على طلب قرض، استالم القرض باسم الشركة، طلب عدم وجود أي  الجتماعية[التنمية ا ]بنكوفيما يخص 
 التزامات مادية، طلب اإلعفاء من القرض، تسديد القرض.

إصدار وتجديد التراخيص الجمركية، نقل وإلغاء التراخيص الجمركية وفتح الفروع  وفيما يخص ]الميئة العامة للجمارك[
اينة والكشف، دفع الرسوم واستالم الفسوحات والبطاقات الجمركية، تعديل أو استخراج بدل لها، تخليص البضائع والمع

 واإلشراف على التراخيص. دارةالمفقود للبطاقات الجمركية، اإل
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مراجعة جميع شركات االتصاالت، استخراج شرائح جواالت، استخراج بدل التالف  ]شركات االتصاالت[ وفيما يخص
جواالت واستبدالها، التنازل عن شرائح الجواالت وإلغائها، نقل شرائح الجواالت، طلب تأسيس الهواتف والمفقود لشرائح ال

 الثابتة، نقل الهواتف الثابتة، إلغاء الهواتف الثابتة والتنازل عنها، طلب جميع الخدمات المقدمة من شركات االتصاالت.
 ، طلب نقل عدادات الكهرباء، طلب تقوية عدادات الكهرباء.طلب إدخال عدادات الكهرباء وفيما يخص ]شركة الكمرباء[

طلب إدخال عدادات المياه، طلب الكشف على العدادات، طلب إيصال الصرف  وفيما يخص ]شركة المياه الوطنية[
 الصحي، االعتراض على الغرامات.

طاقة تفويض المسجل، استخراج ب صندوق البريد، استالم البريد استالم مفتاحطلب صندوق بريد،  وفيما يخص ]البريد[
 للصندوق، تجديد أو إلغاء االشتراك في الصندوق، وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

تمثيل الشركة في عالقتها مع مكاتب العمال وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية  (ب
والشركات والبنوك والمصارف التجارية وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها والهيئات الخاصة 

 واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين.
يازات تإبرام جميع العقود واالتفاقيات، بما في ذلك دون حصر عقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار والوكاالت واالم (ج

وعقود التحوط المالي وغيرها من المستندات والمعامالت والصفقات نيابة عن الشركة والدخول في المناقصات والقروض 
 نيابة عنها لصالح الشركة.

 وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية: دارةإبراء مديني الشركة من التزاماتهم، على أن يتضمن محضر مجلس اإل (د
 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى.  -0
 أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين. -8
 ال يجوز التفويض فيه. دارةاإلبراء حق لمجلس اإل -3

 وضع الئحة داخلية ألعماله. (ه
 .  دارةبناًء على اقتراح رئيس مجلس اإل دارةتعيين امين سر لمجلس اإل (و
 اعتماد اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها. (ز
 الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود صالحياته. إدارةتفويض المسؤولين عن  (ح
ات والتوقيع همة في أي من الشركالموافقة على تأسيس شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت للشركة واالشتراكات والمسا (ط

 على عقود تأسيسها وتعديالتها ومالحقها.
 إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية. (ي
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ويكون للمجلس أيضًا في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة بيع أصل  (ك
 أصول الشركة بشرط ان يتحقق مما يلي:  من
 أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له. -0
 أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل. -8
 أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية. -3
 يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. أال -3

عضوًا واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو يوكل ويكون للمجلس أيضًا في حدود اختصاصه أن يفوض 
 وإعطائهم حق تفويض أو توكيل غيرهم. من ضمن اختصاصات المجلس أعمال متعددةمعين أو 

 مكافأة أعضاء المجلسالعشرون: و  الثانيةالمادة 

( 31/0وما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة ) في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه دارةتكون مكافأة مجلس اإل
إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء  دارة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلمن هذا النظام

خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه  دارةمجلس اإل
بيان  رات وأن يشتمل أيضًا علىأعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشا

 بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

 صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السروالعشرون:  الثالثةالمادة 

من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويجوز له أن يعين عضوًا منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس  دارةيعين مجلس اإل
 وأي منصب تنفيذي بالشركة. دارةمجلس اإل

 ويختص رئيس المجلس بالمهام التالية:
 .ملكة وخارجهاتمثيل الجمعية أمام اآلخرين وينوب عنها في االتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في الم -0
 .دارةرئاسة جلسات الجمعية العامة وجلسات مجلس اإل -8
 دعوة الجمعية العامة لعقد االجتماع العادي. -3
 والجمعية العامة. دارةتلقي طلب عقد االجتماعات غير العادية لمجلس اإل -3
 إعالن افتتاح الجلسات واختتامها ووقفها ورفعها. -0
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 الجلسات وعرض موضوعات البحث للتصويت وإعالن إقفال باب المناقشة. إدارة -6
 .دارةتعيين الموظفين إذا دعت الحاجة وتحديد رواتبهم بعد أخذ موافقة مجلس اإل -1
 .دارةاإلذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث وفق خطة يعدها مجلس اإل -2
 ين الجمعية والمتعاملين معها.توقيع المراسالت المتبادلة ب -9

تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كتابات العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان  -01
 العليا واالبتدائية ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجان األوراق التجارية والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف

 التجارية والصناعية.
يمثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم وذلك في المطالبة  -00

وإقامة الدعاوى، المرافعة و المدافعة، والمخاصمة والمخالصة والمصالحة، والمحاسبة والقسمة والفرز وأداء اليمين وقبولها 
ماع الدعاوى والرد ، سفيها واالعتراض عليها واستئنافهاو ردها أطلبها وترك الخصومة وقبول واستالم األحكام ونوتوجيهها أ

عليها، اإلقرار، اإلنكار، الصلح، التنازل، اإلبراء، إحضار الشهود والبينات والطعن فيها، اإلجابة والجرح والتعديل، الطعن 
اقيع، طلب المنع من السفر ورفعه، طلب الحجز والتنفيذ، والموافقة على اللجوء بالتزوير، إنكار الخطوط واألختام والتو 

للتحكيم، طلب التحكيم، تعيين الخبراء والمحكمين، الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم، رفع طلب 
األحكام، ومعارضتها وقبض ما من نظام المرافعات الشرعية، المطالبة بتنفيذ  831دعوى البطالن، طلب تطبيق المادة 

يحصل من التنفيذ باسم الشركة، قبول األحكام ونفيها، االعتراض على األحكام وطلب االستئناف، التماس إعادة النظر، 
طلب رد االعتبار، طلب الشفعة، إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، استالم صكوك 

قاضي، طلب اإلدخال والتداخل، والتنازل عن كافة الحقوق والقضايا عن الشركة، التنازل عن األحكام، طلب تنحي ال
أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجر أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو االدعاء بالتزوير  -كلياً أو جزئيا  –الحكم 

ى المحاكم الشرعية، لدى المحاكم اإلدارية )ديوان أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده والتوقيع على ما يلزم، لد
المظالم(، لدى اللجان الطبية الشرعية، لدى اللجان العمالية، لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات 

كية ر المصرفية، لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية، لدى اللجان الجم
ولجان الغش التجاري، لدى هيئة الرقابة والتحقيق، لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة 
وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله تفويض الصالحيات للغير كما له حق توكيل الغير وللغير 

 عض ما ذكر أعاله.حق توكيل الغير وعزله في كل أو ب
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س في تنفيذ قراراته وتصريف شؤون الشركة ويجوز لرئيس مجل دارةكما يختص العضو المنتدب بأن يكون وكياًل عن مجلس اإل
يير أعمال عضو المنتدب لتسمن هذا النظام لل (والعشرون الثالثة)منح كامل الصالحيات أو بعضها الممنوحة له في المادة  دارةاإل

 ما يختص بالتمثيل أما الجهات والهيئات القضائية. ، ماعداالشركة
 وفقاً لتقديره وبقرار يصدر عنه المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب. دارةويحدد مجلس اإل
 أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص باآلتي:  دارةويعين مجلس اإل

 والجمعية العمومية. دارةاإل إعداد جدول أعمال مجلس -0
اضافتها لبنود  دارةالتنفيذية او يرى رئيس مجلس اإل دارةالتنفيذية في إضافة الموضوعات التي ترى اإل دارةالتنسيق مع اإل -8

 جدول أي من اجتماعات المجلس او الجمعية العامة.
وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها  دارةمجلس اإلإعداد الدعوة واتخاذ االجراءات الالزمة الجتماع الجمعية العامة و  -3

 وحفظها في السجالت المعدة لذلك.
 تلقي الرسائل الخاصة بالمجلس وعرضها على المجلس او رئيس المجلس بحسب الحال. -3
 .دارةمتابعة قرارات مجلس اإل -0
 تنظيم األعمال الكتابية والسجالت وحفظ المستندات. -0
 لبحثها. دارةلس اإلرفع التقارير لمج -6
 تعميمها ونشرها. دارةتعميم القرارات التي يرى مجلس اإل -1
 .دارةعرض طلبات العضوية على مجلس اإل -2
  .تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة دارةإعداد التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس اإل -9
، عن مدة عضوية كل منهم في المجلس دارةعضو مجلس اإلرئيس المجلس والرئيس التنفيذي وامين السر خدمة وال تزيد مدة  

و أيا منهم دون اخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب أهم وللمجلس في أي وقت ان يعزلهم ويجوز اعادة انتخاب
 مناسب.غير غير مشروع او في وقت 

 اجتماعات المجلسوالعشرون:  الرابعةالمادة 

مرات على األقل في السنة بناًء على دعوة من رئيسه، وتكون الدعوة مشتملة على  4يجتمع مجلس االدارة 

جدول األعمال، وعلى الرئيس دعوة المجلس لالجتماع اذا طلب ذلك اثنان من األعضاء، وتعقد اجتماعات 

المجلس في مركز الشركة او في أي مكان اخر يعينه رئيس المجلس، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته 

يرى االستعانة بمعلوماتهم او خبرتهم دون ان يكون لهم حق التصويت، ويجوز عقد اجتماعات المجلس من 
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واشتراك عضو المجلس في مداوالته والتصويت على قراراته بواسطة وسائل التقنية الحديثة، مع مراعاة 

جلة بعرضها على الضوابط المنضمة لذلك، ولمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير في األمور العا

األعضاء متفرقين مالم يطلب أحدهم كتابةً عقد اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على 

 ه.المجلس في أول اجتماع تاٍل ل

 
 نصاب اجتماع المجلسوالعشرون:  الخامسةالمادة 

أن ينيب عنه غيره  دارةويجوز لعضو مجلس اإلصالة أعضاء على األقل باأل( 0)ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره 
  :من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية

 .أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع دارةال يجوز لعضو مجلس اإل .0
 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. .8
 أنها. ى القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشال يجوز للنائب، فيما يتعلق بصوت المنيب التصويت عل .3

 ويجوز لعضو مجلس اإلدارة حضور اجتماعات المجلس عن طريق وسائل التقنية الحديثة )الهاتف أو االتصال المرئي(. 
صوت معه  الذي وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب

 .رئيس الجلسة(
 
 
 

 مداوالت المجلسوالعشرون:  السادسةالمادة 

ون الحاضرون وأمين السر وتد دارةوقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإل دارةتثبت مداوالت مجلس اإل
 وأمين السر. دارةهذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإل

 جمعيات المساهمين: خامسالالباب 

 حضور الجمعياتوالعشرون:  السابعةالمادة 
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، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله التحوليةه حق حضور الجمعية أسهملكل مكتتب أيًّا كان عدد 
 أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. دارةمجلس اإل أعضاءفي ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير 

 التحوليةالجمعية والعشرون:  الثامنةالمادة 

من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص  اً يوم (30) خالل خمسة وأربعين تحوليةة جميع المكتتبين إلى عقد جمعي المساهمونيدعو 
، ذا النصابهالمكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر لصحة االجتماع حضور عدد من  الشركة ويشترط بتحول

 يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك.

 وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

 التحوليةالجمعية  توالعشرون: اختصاصا التاسعةالمادة 

 باألمور الواردة بالمادة )الثالثة والستون( من نظام الشركات. التحوليةتختص الجمعية 

 اختصاصات الجمعية العامة العادية: الثالثونالمادة 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، 
وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى  

 كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 اختصاصات الجمعية العامة غير العاديةالثالثون: الحادية و المادة 

تصدر  مور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أنة األساس باستثناء األنظام الشرك تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل
قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة 

 العادية.

 دعوة الجمعياتوالثالثون:  الثانيةالمادة 
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أن يدعو الجمعية العامة العادية  دارة، وعلى مجلس اإلدارةأو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلتنعقد الجمعيات العامة 
( من رأس المال على األقل. %0طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ) إذالالنعقاد 

يوماً من تاريخ طلب  (31) مجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثينلم يقم ال إذاويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد 
 مراجع الحسابات.

واحد وعشرين بوتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد 
اد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعيومًا  (80)

 ، وذلك خالل المدة المحددة للنشر.الجهات المختصةوترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 

 سجل حضور الجمعياتوالثالثون:  الثالثةالمادة 

حدد الشركة الرئيسي قبل الوقت الميسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز 
 النعقاد الجمعية.

 نصاب اجتماع الجمعية العامة العاديةوالثالثون:  الرابعةالمادة 

لم  إذا، و األقلعلى المال نصف رأس حضره مساهمون يمثلون  إذاال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال 
بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد اجتماع ثان يعقد وجهت الدعوة إلى  ،االجتماعالنصاب الالزم لعقد هذا يتوفر 

ال لم في حو،  االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع
اع ى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يومًا التالية لالجتموّجهت الدعوة إل االجتماعهذا تتضمن الدعوة األولى إمكانية عقد 

 .الثالثون( من هذا النظامو  الثانيةالمادة )بالطريقة المنصوص عليها في  السابق، وتنشر هذه الدعوة

 الممثلة فيه. سهموفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األ

 نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العاديةوالثالثون:  الخامسةالمادة 

وإذا  ،المال على األقلالعادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس غير ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة 
النعقاد  المحددةبعد ساعة من انتهاء المدة وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد  ،لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع

ال لم في حو،  االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع
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وّجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يومًا التالية لالجتماع  االجتماعهذا تتضمن الدعوة األولى إمكانية عقد 
 الثالثون( من هذا النظام.الثانية و شر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )السابق، وتن

 حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل. إذاوفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً 

ها في ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليوإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث 
الثالثون( من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة و  الثانيةالمادة )

 المختصة.

 التصويت في الجمعياتوالثالثون:  السادسةالمادة 

العامة  في الجمعياتيمثله ولكل مساهم صوت عن كل سهم  حوليةعن كل سهم يمثله في الجمعية الت لكل مكتتب صوت
 .دارةويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإل

 قرارات الجمعياتوالثالثون:  السابعةالمادة 

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات 

العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس  الجمعية

المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها 

ما يجوز ك، رباع األسهم الممثلة في االجتماعمع شركة أخرى فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أ

عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واشتراكهم في مداوالتها والتصويت على بنودها وقراراتها 

 .بواسطة وسائل التقنية الحديثة وبحسب الضوابط التي تضعها الجهات المختصة

 المناقشة في الجمعيات والثالثون: الثامنةالمادة 

 دارةمجلس اإل أعضاءلكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى 
أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة  دارةومراجع الحسابات. ويجيب مجلس اإل

 ير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.رأى المساهم أن الرد على سؤاله غ إذاللضرر. و 

 رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضروالثالثون:  التاسعةالمادة 
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ن بين م دارةأو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإل دارةيرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإل
 ونائبه. دارةمجلس اإله لذلك في حال غياب رئيس أعضائ

الة أو التي في حيازتهم باألص سهمويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األ
الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات 

في االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها  التي دارت
 وجامع األصوات.

 س: لجنة المراجعةسادالباب ال

 اللجنة تشكيل :األربعونالمادة 

نفيذيين أعضاء مجلس االدارة التتتشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونه من ثالثة الى خمسة أعضاء من غير 
سواء من المساهمين أو غيرهم. ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واذا شغر مركز احد أعضاء 

غل شلجنة المراجعة كان لمجلس اإلدارة ان يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ل
العضوية، ويجب ان تبلغ بذلك الوزارة وكذلك هيئة السوق المالية خالل خمسة ايام عمل من تاريخ التعيين، وان يعرض التعيين 

 على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

 نصاب اجتماع اللجنة األربعون:الحادية و  المادة

 ها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصواتأعضائجنة المراجعة حضور أغلبية يشترط لصحة اجتماع ل
 يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

 اختصاصات اللجنة :واألربعون الثانيةالمادة 

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح 
دعوة الجمعية العامة للشركة  دارةالتنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإل دارةأو اإل دارةمجلس اإل أعضاءأو بيان من 

 لها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.عم دارةأعاق مجلس اإل إذالالنعقاد 
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 : تقارير اللجنةواألربعون الثالثةالمادة 

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها 
مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان 

أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد  دارةأخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإل
اهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء على األقل لتزويد كل من رغب من المس ( يوماً 80بواحد وعشرين )انعقاد الجمعية العامة 

 انعقاد الجمعية.

 : مراجع الحساباتبعالباب السا

 : تعيين مراجع الحساباتواألربعون الرابعةالمادة 

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية 
اً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض العامة العادية سنوي

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

 : صالحيات مراجع الحساباتواألربعون الخامسةالمادة 

وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضًا طلب البيانات لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة 
واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. 

تقرير  ت ذلك فيصادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثب إذاأن يمكنه من أداء واجبه، و  دارةوعلى رئيس مجلس اإل
عية دعوة الجم دارةلم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإل إذا. فدارةيقدم إلى مجلس اإل

 العامة العادية للنظر في األمر.

 

 

 : حسابات الشركة وتوزيع األرباحثامنالالباب 
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 : السنة الماليةواألربعون السادسةالمادة 

 كل سنة. ر وتنتهي في نهاية شهر ديسمبرمنالمالية للشركة اثني عشرا شهراً ميالدياً تبدأ في اول شهر ينايتكون السنة 

 واألربعون: الوثائق المالية السابعةالمادة 

في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها  دارةيجب على مجلس اإل .0
ن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق المالي ع

 يوماً على األقل. (30) تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين

( من هذه 0الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ) إدارةيجب أن يوقع رئيس مجلس  .8
المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة 

 على األقل. ( يوماً 80بواحد وعشرين )

حسابات، ، وتقرير مراجع الدارةاهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلأن يزود المس دارةعلى رئيس مجلس اإل .3
لجهات اجريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضًا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى ما لم تنشر في 

 .يوماً على األقل (00) ، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشرالمختصة

 : توزيع األرباحربعونواأل الثامنةالمادة 

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا %01يجنب ) .0
 .( من رأس المال%31ذكور )التجنيب متى بلغ االحتياطي الم

( من صافي األرباح لتكوين إحتياطي %0للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )يجوز  .8
 إتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية العامة.
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و يكفل لشركة أللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة ايجوز  .3
مؤسسات  ءكذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشا  العامة العاديةعلى المساهمين. وللجمعية  ثابتة توزيع أرباح

 .اجتماعية لعاملي الشركة

 من رأسمال الشركة المدفوع.( %01ال تقل عن )يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة  .3

 ،ركاتمن نظام الش (السادسة والسبعين) النظام، والمادة ن( من هذاو العشر و  الثانيةالمقررة في المادة )مع مراعاة األحكام  .0
، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي الباقي لمكافآة مجلس اإلدارةيخصص 

 يحضرها العضو.

دارة إذا  مجلس اإليجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من  .6
وذلك  كان المركز المالي للشركة يسمح بذلك وتوفر السيولة وفقاً للضوابط واإلجراءات التي تحددها الجهة المختصة

 بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

 : استحقاق األرباحواألربعون التاسعةالمادة 

لمساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع يستحق ا
ع األرباح وتدف، المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق سهموتكون أحقية األرباح لمالكي األ

لمكان والمواعيد واالليات التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المقرر توزيعها على المساهمين في ا
 .المختصة

 : خسائر الشركةالخمسونالمادة 

بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول  إذا .0
 أعضاء إبالغ دارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارةفي الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإل

مًا من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير يو ( 00)خالل خمسة عشر  دارةالمجلس فورًا بذلك، وعلى مجلس اإل
يومًا من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو  (30) العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين
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تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال 
 .نظام الشركاتالشركة قبل األجل المحدد في  حل المدفوع، أو

( من هذه 0لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ) إذاوتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات  .8
قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في  إذااجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو  إذاالمادة، أو 

 هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

 : المنازعاتتاسعالالباب 

 : دعوى المسؤوليةالخمسونالحادية و المادة 

كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم   إذا دارةمجلس اإل أعضاءلكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على 
كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على   إذاإلحاق ضرر خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال 

 ع الدعوى.المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رف

 : حل الشركة وتصفيتماعاشرالالباب 

 : انقضاء الشركةوالخمسون الثانيةالمادة 

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية 
فروضة على على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود الم من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية

سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من  (0) ال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمسأة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب سلطاته والمد
النسبة الشركة ويعدون ب إدارةالشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على  إدارةذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس 

إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على 
 ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

 تامية: أحكام خحادي عشرالباب ال

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

 :والخمسون الرابعةالمادة 

 يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

 


