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 األساسالنظام 
 لشركة دله للخدمات الصحية 

  سعوديةعامة  شركة مساهمة
 

 (الباب األول)
  تأسيس الشركة

 
 التحول:) ١مادة (
 بالســجل املقيــدة املحــدودة الصــحية للخــدمات دلــه شــركة النظــام وهــذا الشــركات نظــام ألحكــام طبقــاً  تحولــت

ــى محــدودة مســؤولية ذات شــركة مــن هـــ١٣/٠٤/١٤١٥ وتــاريخ ١٠١٠١٢٨٥٣٠ رقــم التجــاري   مســاهمة شــركة إ
ن سعودية   .النظام هذا ي أحكامها املبنية األسهم مالكي ب

 
   الشركة: اسم) ٢( مادة
  .)سعوديةعامة  مساهمة شركة( الصحية للخدمات دله شركة

 
 الشركة: أغراض) ٣( مادة

 .الصحية واملراكز املنشآت وصيانة وإدارة تشغيل .١
 وأجهـــــزة والجراحيـــــة واألطـــــراف الصـــــناعية واآلالت واألجهـــــزة الطبيـــــة األدويـــــة ـــــيوالتجزئـــــة  الجملـــــة تجـــــارة .٢

ن ي املستشفيات وأجهزة املعوق  .والوقاية السالمة معدات و
ا املباني إلقامة األرا شراء .٣ ر أو بالبيع واستثمارها عل  .الشركة لصالح التأج
رامج تنفيذ .٤  .  الطبية املجاالت ي التدريبية ال
رونية وامليكانيكية الكهربائية وتشغيل املنشآت صيانة .٥  .الطبية واملعدات واألجهزة واإللك
راد .٦ ر االست  .والتصدير للغ
 . التجارية الوكاالت .٧
 واملطهـــرات واملنظفـــات التجميـــل ومـــواد والصـــحية والعشـــبية واملستحضـــرات الصـــيدالنية األدويـــة تصـــنيع .٨

 .والتغليف والتعبئة
ا الشركة وتمارس ى الحصول  بعد أنشط راخيص ع   .املختصة الجهات من الالزمة ال

 
    املشاركة:) ٤( مادة

بشـرط أال يقـل رأس املـال  )يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسـؤولية محـدودة أو مسـاهمة مقفلـة
ـي شـركات  مقفلـة،إذا كانت شركة مسـاهمة  ) مليون ريال٥عن ( كمـا يجـوز لهـا أن تمتلـك األسـهم والحصـص 

ــــر تأســــيس الشــــركات املســــاهمة أو ذات املســــئولية  معهــــا،أخــــرى قائمــــة أو تنــــدمج  راك مــــع الغ ولهــــا حــــق االشــــ
ــي هــذا وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة  املحــدودة، كمــا يجــوز للشــركة أن  الشــأن،والتعليمــات املتبعــة 

ي هذه األسهم أو  ي  تتصرف  ى أال يشمل ذلك الوساطة    .تداولهاالحصص ع
 



٢ 
 

 للشركة: الرئيس املركز) ٥( مادة
ئ أن اإلدارة وملجلـس السـعودية العربيـة باململكـة الريـاض مدينـة ـي يقـع للشـركة الرئيس املركز ـ  أو فروعـاً  ين
  .السعودية العربية اململكة خارج أو داخل توكيالت أو مكاتب

 
 الشركة: مدة) ٦( مادة
ـــى باملوافقـــة والصـــناعة التجـــارة وزيـــر قـــرار صـــدور  تـــاريخ مـــن تبـــدأ ميالديـــة ســـنة) ٩٩( الشـــركة مـــدة  إعـــالن ع

ـر العامـة الجمعيـة تصـدره بقـرار الشـركة مـدة إطالـة دائمـاً  ويجوز . الشركة تحول  ـاء قبـل العاديـة غ  أجلهـا ان
ى واحدة بسنة  .األقل ع

 
 )الثاني الباب(
  واألسهم املال رأس

 
 املال: رأس) ٧( مادة

ـــــــــــى مقســـــــــــم ســـــــــــعودي، ريـــــــــــال مليـــــــــــون  وتســـــــــــعون  خمســـــــــــمائة) ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠( الشـــــــــــركة مـــــــــــال رأس يكـــــــــــون   إ
 وجميـــع ســـعودية، ريـــاالت عشـــرة) ١٠( االســـمية الســـهم قيمـــة ســـهم مليـــون  وخمســـون  تســـعة) ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠(

  .وعينية عادية الشركة أسهم
 

 املال: رأس ي االكتتاب) ٨( مادة
ا ودفع وعددها الشركة أسهم كامل ي املؤسسون  اكتتب   .كاملة قيم

 
 الشركة: أسهم) ٩( مادة
ـا مـن بأقـل األسهم تصدر أن لها يجوز  وال سمية،إ الشركة أسهم تكون   تصـدر أن يجـوز  وإنمـا االسـمية، قيم
ى ــي القيمــة، هــذه مــن بـأع ــرة الحالــة و ن، حقــوق  ضــمن مســتقل بنــد ــي القيمــة فــرق  يضــاف األخ  وال املســاهم
ـى كأربـاح توزيعهـا يجـوز  ن ع ـر والسـهم . املســاهم  أشــخاص تملكـه فـاذا الشـركة، مواجهـة ــي للتجزئـة قابـل غ

م وجــــب متعــــددون  م لينــــوب أحــــدهم يختــــاروا ان علــــ  هــــؤالء ويكــــون  بــــه،املتعلقــــة  الحقــــوق  اســــتعمال ــــي عــــ
ن األشخاص امات عن بالتضامن مسؤول   السهم. ملكية عن الناشئة االل

  
 األسهم: تداول ) ١٠( مادة

ن عـن املاليـة القوائم نشر بعد إال املساهمون  ا يكتتب ال األسهم تداول  يجوز  ال ن سـنت  كـل تقـل ال مـاليت
مــا ــ عــن م ــى ويؤشــر الشــركة، تحــول  تــاريخ مــن شــهراً  عشــر اث ــى يــدل بمــا األســهم هــذه صــكوك ع  نوعهــا ع
ا يمنع ال واملدة الشركة تحول  وتاريخ   تداولها. ف
ن أحـــد مـــن الحقـــوق  بيـــع ألحكـــام وفقـــاً  األســـهم ملكيـــة نقـــل الحظـــر مـــدة خـــالل يجـــوز  ذلـــك ومـــع ـــى املســـاهم  إ

ن أحد ورثة أو آخر مساهم ى وفاته حالة ي املساهم ر إ ـى التنفيـذ حالـة ي أو الغ  املعسـر املسـاهم أمـوال ع
ى املفلس، أو ن األسهم تلك امتالك أولوية تكون  أن ع   اآلخرين. للمساهم

ى املادة هذه أحكام وتسري    مدة الحظر. انقضاء قبل املال زيادة حالة ي املساهمون  به يكتتب ما ع



٣ 
 

ن: سجل) ١١( مادة  املساهم
  .املالية السوق  نظام ألحكام وفقاً  الشركة أسهم تتداول 

  
 املال: رأس زيادة) ١٢( مادة

ر العامة للجمعية .١ كـاماًل  دفـع قـد املـال رأس يكـون  أن بشـرط الشركة، مال رأس زيادة تقرر  أن العادية غ
رط وال ر الجزء كان إذا بأكمله دفع قد املال رأس يكون  أن يش ـى يعـود املـال رأس من املدفوع غ  أسـهم إ

ــى تمويليــة صــكوك أو ديــن أدوات تحويــل مقابــل صــدرت ــى لتحويلهــا املقــررة املــدة بعــُد  تنتــه ولــم أســهم إ  إ
   أسهم

ــر العامــة للجمعيــة   .٢  أو املــال رأس زيــادة عنــد املصــدرة األســهم تخصــص أن األحــوال جميــع ــي العاديــة غ
ــــا جــــزءاً  ن م ن يجــــوز  وال ذلــــك، مــــن أي أو بعضــــها،و أ التابعــــة والشــــركات الشــــركة ــــي للعــــامل  للمســــاهم

ن. املخصصة لألسهم الشركة إصدار عند األولوية حق ممارسة   للعامل
ـر العامـة الجمعيـة قـرار صــدور  وقـت للسـهم املالـك للمسـاهم   .٣ ـى باملوافقـة العاديــة غ  املــال رأس زيـادة ع

ـ الجديـدة باألسهم االكتتاب ي األولوية م هـؤالء ويبلـغ نقديـة، حصـص مقابـل تصـدر ال  بالنشـر بـأولوي
ريد بوساطة بإبالغهم أو يومية، جريدة ي  ومدتـه االكتتاب وشروط املال رأس زيادة قرار عن املسجل ال

ائه. بدايته وتاريخ   وان
ر العامة للجمعية يحق  .٤ ن األولوية بحق العمل وقف العادية غ  املـال رأس بزيـادة االكتتـاب ـي للمسـاهم

ـــــر األولويـــــة إعطـــــاء أو، عينيـــــة أو نقديـــــة  حصـــــص مقابـــــل ن لغ ـــــ الحـــــاالت ـــــي املســـــاهم  مناســـــبة تراهـــــا ال
  الشركة. ملصلحة

 العامـــة الجمعيـــة قـــرار صــدور  وقـــت مـــن املـــدة خــالل عنـــه التنـــازل  أو األولويـــة، حــق بيـــع للمســـاهم يحــق   .٥
ــى باملوافقــة ــى املــال رأس زيــادة ع  وفقــاً  الحقــوق، ــذه املرتبطــة الجديــدة األســهم ــي لالكتتــاب يــوم آخــر إ
  املختصة. الجهة تضعها ال للضوابط

ـى الجديدة األسهم توزع ، أعاله) ٤( الفقرة ي ورد ما مراعاة مع   .٦  طلبـوا الـذين األولويـة حقـوق  َحَمَلـة ع
ي من أولوية حقوق  من يملكونه ما بنسبة ، االكتتاب  املـال رأس زيـادة مـن الناتجـة األولويـة حقـوق  إجمـا

ي ويـــــوزع ، الجديـــــدة األســـــهم مـــــن طلبـــــوه مـــــا عليـــــه يحصـــــلون  مـــــا يتجـــــاوز  أال بشـــــرط ،  األســـــهم مـــــن البـــــا
ى الجديدة ر طلبوا الذين األولوية حقوق  حملة ع م من أك  أولويـة حقوق  من يملكونه ما بنسبة ، نصي

ي من  طلبـوه مـا عليـه يحصـلون  مـا يتجـاوز  الأ بشـرط ، املـال رأس زيادة من الناتجة األولوية حقوق  إجما
ـى األسـهم مـن تبقـى مـا ويطرح ، الجديدة األسهم من ـر ع ـر العامـة الجمعيـة تقـرر  لـم مـا ، الغ  العاديـة غ
ى املالية السوق  نظام ينص أو ر ع  . ذلك غ
 
   الزيادة: أسهم قيمة سداد) ١٣( مادة
م ـــ  االســـتحقاق، ميعـــاد ـــي الوفـــاء عـــن تخلـــف وإذا لـــذلك، املعينـــة املواعيـــد ـــي الســـهم قيمـــة بـــدفع املســـاهم يل
ي جريدة  طريق عن إعالمه بعد اإلدارة ملجلس جاز  مسـجل بخطـاب إبالغـه أو تـداول،أو موقـع  يومية،النشر 
، املـــزاد ـــي الســـهم بيـــع ـــ ـــ للضـــوابط وفقـــاً  األحـــوال، بحســـب املاليـــة األوراق ســـوق  أو العل  الجهـــة تحـــددها ال

  املختصة.



٤ 
 

يتوتســــ ي وتــــرد لهــــا، املســــتحقة املبــــالغ البيــــع حصــــيلة مــــن الشــــركة و ــــى البــــا  تكــــف لــــم وإذا الســــهم، صــــاحب إ
ي أن للشركة جاز املبالغ، ذه للوفاء البيع حصيلة ي تستو   املساهم. أموال جميع من البا

ـــــى الـــــدفع عـــــن املتخلـــــف للمســـــاهم يجـــــوز  ذلـــــك ومـــــع ـــــا مضـــــافاً  عليـــــه املســـــتحقة القيمـــــة دفـــــع البيـــــع يـــــوم إ  إل
ا ال املصروفات   الشأن. هذا ي الشركة أنفق

ي ري  وتعطـي املـادة، هـذه ألحكام وفقاً  املبيع السهم الشركة وتل ـى، السـهم رقـم يحمـل جديـداً  سـهماً  املشـ  املل
  الجديد. املالك اسم بيان مع البيع بوقوع األسهم سجل ي وتؤشر

 
 املال: رأس تخفيض) ١٤( مادة

ر العامة للجمعية ـى زاد إذا املـال رأس تخفـيض تقـرر  أن العادية غ  ،بخسـائر منيـت إذا أو الشـركة، حاجـة ع
رة الحالة ي ويجوز  ى املال رأس تخفيض وحدها األخ  نظـام من) ٥٤( املادة ي عليه املنصوص الحد دون  ما إ

 املوجبـة األسـباب عن الحسابات مراجع يعده خاص تقرير تالوة بعد إال التخفيض قرار يصدر وال الشركات،
امات وعن له ى ال االل امات هذه ي التخفيض أثر وعن الشركة ع   .االل

ــى زيادتــه نتيجــة املــال رأس تخفــيض كــان وإذا ن دعــوة وجبــت الشــركة، حاجــة ع ــى الــدائن م إبــداء إ راضــا  اع
ن خـــالل عليـــه ـــ املنطقـــة ـــي تـــوزع يوميـــة جريـــدة ـــي التخفـــيض قـــرار نشـــر تـــاريخ مـــن يومـــاً  ســـت ـــا ال  مركـــز ف

ـــرض فـــإذا الـــرئيس، الشـــركة ن أحـــد اع ـــى دموقـــ الـــدائن ـــى وجـــب املـــذكور، امليعـــاد ـــي مســـتنداته الشـــركة إ  ع
  آجاًل. كان إذا به للوفاء كافياً  ضماناً  له تقدم أن أو حااًل، كان إذا دينه إليه تؤدي أن الشركة

  
   املمتازة: األسهم) ١٥( مادة

ــــر العامــــة للجمعيــــة يجــــوز  ــــ لألســــس طبقــــاً  للشــــركة العاديــــة غ  أســــهماً  تصــــدر أن املختصــــة الجهــــة تضــــعها ال
ــى عاديــة أســهم تحويــل أو شــراءها، تقــرر  أن أو ممتــازة، ــى املمتــازة األســهم تحويــل أو ممتــازة، أســهم إ  عاديــة، إ

 الجمعيـات ـي التصـويت ـي الحـق املمتـازة األسـهم تعطي وال مالها،من رأس  %)٥٠(وذلك بما ال يتجاوز نسبة 
ن، العامــة ا االســهم هــذه وترتــب للمســاهم ــى الحصــول  ــي الحــق ألصــحا ــر نســبة ع  األســهم أصــحاب مــن أك
  النظامي. االحتياطي تجنيب بعد للشركة الصافية األرباح من العادية

  
 )الثالث الباب( 

  الشركة إدارة
 

 اإلدارة: مجلس تكوين) ١٦( مادة
ى م أعضـاء تسـعة من مكون  ادارة مجلس الشركة إدارة يتو  ويحـدد سـنوات، ثـالث ملـدة العامـة الجمعيـة تعيـ

ن ذلــــــك مــــــن واســــــتثناءاً  ،املجلــــــس وصــــــالحيات اإلدارة مجلــــــس أعضــــــاء مكافــــــآت للشــــــركة األســــــاس النظــــــام  عــــــ
 الصــــادر الــــوزاري  القــــرار صــــدور  تــــاريخ مــــن تبــــدأ. ســــنوات خمــــس ملــــدة للشــــركة إدارة مجلــــس أول  املؤسســــون 
ى باملوافقة    .الشركة تحول  ع
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اء) ١٧( مادة    العضوية: ان
ـــاء املجلـــس عضـــوية تنتهـــ ـــاء أو أو اســـتقالته أو وفاتـــه مدتـــه بان  أو نظـــام ألي وفقـــاً  لهـــا العضـــو صـــالحية بان

 مجلـس أعضـاء جميـع عـزل  وقـت كـل ـي العاديـة العامـة للجمعيـة يجـوز  ذلـك ومـع اململكـة، ـي سـارية تعليمات
 العـزل  وقـع ذاإ بـالتعويض باملطالبـة الشـركة تجـاه املعزول العضو بحق إخالل دون  وذلك بعضهم، أو االدارة
ــر لســبب ــر وقــت ــي أو مقبــول  غ ل  أن االدارة مجلــس ولعضــو مناســب، غ ــ  وقــت ــي ذلــك يكــون  أن بشــرط يع

رتب عما الشركة قبل مسؤوالً  كان الإو  مناسب، ى ي ال ع   أضرار. من االع
ن أن للمجلــس كــان االدارة مجلــس أعضــاء أحــد مركــز شــغر إذاو  ــى ، الشــاغر املركــز ــي عضــواً  يعــ  يكــون  أن ع

م تتــوافر ممــن ــرة فــ  خمــس خــالل املاليــة الســوق  هيئــةوزارة التجــارة و  بــذلك تبلــغ أن ويجــب،  والكفايــة الخ
ن تــاريخ مــن عمــل أيــام ن يعــرض وأن،  التعيــ ــى التعيــ  ويكمــل،  لــه اجتمــاع أول  ــي العاديــة العامــة الجمعيــة ع

 عــــدد نقــــص بســــبب االدارة مجلــــس النعقــــاد الالزمــــة الشــــروط تتــــوافر لــــم ذاإو ،  ســــلفه مــــدة الجديــــد العضــــو
ــى وجــب النظــام هــذا أو الشــركات نظــام ــي عليــه املنصــوص االدنــى الحــد عــن اعضــائه  دعــوة االعضــاء بقيــة ع
ن خالل لالنعقاد العادية العامة الجمعية   . االعضاء من الالزم العدد النتخاب يوماً  ست

  
 اإلدارة: مجلس صالحيات) ١٨( مادة
 الشــــركة إدارة ــــي الســــلطات أوســــع اإلدارة ملجلــــس يكــــون  العامــــة للجمعيــــة املقــــررة االختصاصــــات مراعــــاة مــــع

ى ولـه وخارجها اململكة داخل أمورها وتصريف ـا ي الشركة تمثيل: الحصر ال املثال سبيل ع ـر مـع عالق  الغ
 العمــــل ومكاتــــب املظــــالم وديــــوان القضــــائية والهيئــــات الشــــرعية املحــــاكم وأمــــام الخاصــــة الحكوميــــة والجهــــات
 التحكـيم وهيئـات األخـرى  القضائية اللجان وكافة التجارية األوراق ولجان واالبتدائية العليا واللجان والعمال

 واملؤسســـات والشـــركات الخاصـــة والهيئـــات والصـــناعية التجاريـــة والغـــرف الشـــرطة وأقســـام املدنيـــة والحقـــوق 
ى  وإخـراج والكفالـة والشـفعة واألنكـار واإلقرار والتسديد والقبض املناقصات ي والدخول  أنواعها اختالف ع

ــــا األحكــــام وقبــــول  والصــــلح واملخاصــــمة واملرافعــــة واملدافعــــة واملطالبــــة االســــتحكام حجــــج  عــــن والتحكــــيم ونف
ا األحكـــام تنفيـــذ وطلـــب الشـــركة  والقضـــايا الحقـــوق  عـــن التنـــازل  أو التنفيـــذ مـــن يحصـــل مـــا وقـــبض ومعارضـــ

ـــى التوقيـــع حـــق وللمجلـــس ـــى ذلـــك ـــي بمـــا واملســـتندات والوثـــائق العقـــود أنـــواع كافـــة ع  عقـــود املثـــال ســـبيل ع
ـــــ الشـــــركات تأســـــيس رك أو الشـــــركة تؤسســـــها ال ـــــا تشـــــ ا كافـــــة مـــــع ف التعـــــديل  وقـــــرارات ومالحقهـــــا تعـــــديال
ــى والتوقيــع  واالســتالم وقبولــه واإلفــراغ والشــراء والبيــع الشــركة، عــن نيابــة الشــرعية والصــكوك االتفاقيــات ع
ر واالستئجار والتسليم  واإليـداع والسـحب اقفالهـا أو الحسـابات وفـتح وفكـه والـرهن والـدفع والقـبض والتـأج

ـــى والتوقيــع املصـــرفية والضــمانات االعتمـــادات وإصــدار البنـــوك لــدى  والشـــيكات واملســـتندات األوراق كافــة ع
 ولـــه الشـــركة، لصـــالح االســـتثمار أنـــواع وكافـــة والســـندات األســـهم وبيـــع شـــراء ولـــه. املصـــرفية املعـــامالت وكافـــة
ـا واملوافقـة املصـرفية والتسهيالت القروض طلب ـى والتوقيـع عل ـى عقودهـا ع  املطلوبـة املسـتندات جميـع وع

ــــا للتســــهيالت الالزمــــة الضــــمانات كافــــة وتقــــديم  األســــهم وشــــهادات ألمــــر واملســــتندات العقاريــــة الرهونــــات وم
رها ـى التوقيـع حـق ولـه والنقديـة العينية الضمانات من وغ رهـا التـورق واتفاقيـات االسـالمية املرابحـات ع  وغ
ــــى والتوقيــــع االســــالمية التســــهيالت مــــن ن لــــه كمــــا. ــــا واملرفقــــة املطلوبــــة والوكــــاالت املســــتندات كافــــة ع  تعيــــ

ن رات وطلــــب وعــــزلهم والعمــــال املــــوظف  معهــــم والتعاقــــد اململكــــة خــــارج مــــن العاملــــة األيــــدي واســــتقدام التأشــــ
م وتحديد ا، والتنازل  الكفاالت ونقل اإلقامات واستخراج مرتبا  يوكـل أن اختصاصـه حدود ي وللمجلس ع
ر أو واحد ر من أو أعضائه من أك  .أعماله بعض مباشرة ي الغ
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ـ القــروض عقـد اإلدارة ملجلــس يجـوز  كمـا  مراعــاة مـع لهــا، الضـمانات وتقــديم سـنوات ثــالث آجالهـا تتجــاوز  ال
 :القروض عقد عند التالية الشروط

 .سداده وكيفية القرض استخدام أوجه قراره ي اإلدارة مجلس يحدد أن. ١
ى أن. ٢ ا بالشـركة االضـرار عـدم لـه املقدمـة والضمانات القرض شروط ي يرا  العامـة والضـمانات ومسـاهم

ن   وتكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.  للدائن
 

   اإلدارة: مجلس مكافآت) ١٩( مادة
ـــي الفقـــرة مـــن اإلدارة مجلـــس مكافـــأة تتكـــون  ـــا   ) مـــن هـــذا النظـــام ، ٤٣) مـــن املـــادة (٤( النســـبة املنصـــوص عل

ي ـى اإلدارة مجلـس تقريـر يشمل أن ويجب ، ولوائحه الشركات نظام عليه نص ما حدود و  العامـة الجمعيـة إ
ــى العاديــة  وبــدل مكافــآت مــن املاليــة الســنة خــالل اإلدارة مجلــس أعضــاء عليــه حصــل مــا لكــل شــامل بيــان ع

ر مصروفات ى كذلك يشتمل وأن ، املزايا من ذلك وغ ن بوصـفهم املجلس قبضه ما بيان ع نإ أو عـامل  داريـ
ـر قبضـوه ما أو ـى يضـاً أ يشـتمل نأو ،  استشـارية أو إداريـة أو فنيـة أعمـال نظ  املجلـس جلسـات بعـدد بيـان ع

  . العامة للجمعية اجتماع آخر تاريخ من عضو كل حضرها ال الجلسات وعدد
  

 اإلدارة: مجلس رئيس) ٢٠( مادة
ن ن من اإلدارة مجلس يع ن أن له يجوز  كما للمجلس، رئيساً  أعضائه ب  وال ،منتـدباً  عضـوو للـرئيس  نائبـاً  يعـ

ن الجمــــع يجــــوز   مجلــــس رئــــيس نائــــب ويحــــل ،بالشــــركة تنفيــــذي منصــــب وأي اإلدارة مجلــــس رئــــيس منصــــب بــــ
 للرئيس.وتكون له كافة الصالحيات املمنوحة  غيابه. عند اإلدارة مجلس رئيس محل اإلدارة

 اجتماعـــات ورئاســـة لالجتمـــاع املجلـــس دعـــوة بصـــالحيات الـــرئيس نائـــب أو اإلدارة مجلـــس رئـــيس يخـــتص .١
ن العامة الجمعية واجتماعات املجلس    .للمساهم

ـا ـي الشـركة بتمثيل املجلس رئيس يختص .٢ ـر مـع عالق  املحـاكم أمـام واملثـول  الحكوميـة الجهـات ومـع الغ
 ومكاتــب املدنيــة والحقــوق  التحكــيم وهيئــات العــدل وكتابــة املظــالم وديــوان القضــائية والهيئــات الشــرعية
 األخـــــرى  القضـــــائية اللجـــــان وكافـــــة التجاريـــــة األوراق ولجـــــان واالبتدائيـــــة العليـــــا واللجـــــان والعمـــــال العمـــــل

ـــى واملؤسســـات والشـــركات الخاصـــة والهيئـــات والصـــناعية التجاريـــة والغـــرف الشـــرطة أقســـامو   اخـــتالف ع
  والتسديد. والقبض املناقصات ي والدخول  أنواعها

املرافعــــــة واملدافعــــــة واملخاصــــــمة واإلقــــــرار واإلنكــــــار والتفــــــاوض واملعارضــــــة والصــــــلح واملخالصــــــة حــــــق  ولــــــه
وحضــــــور الجلســــــات وإقامــــــة البينــــــة وتقــــــديم املــــــذكرات والبينــــــات واالســــــتالم والتســــــليم وقبــــــول الشــــــهادة 

ـ ن الخ راء وسماعها وردها والطعن بالشهود والجرح والتعديل وطلب األيمان وسماعها وردهـا وطلـب تعيـ
ــــي تقــــاريرهم  ن والطعــــن  ن القــــانوني ن واملحاســــب وطلــــب واإلدخــــال والتــــدخل القضــــاة  ردوطلــــب واملحكمــــ

ــ األحكــام وتــدقيقها  ــا واســتئنافها تمي ــا واســتالمها والتمــاس إعــادة النظــر ف ــراض عل وتقــديم لــوائح االع
جـز التحفظـي وحجـز وطلب القضـاء املسـتعجل وطلـب الح التنفيذ من يتحصل ما وقبضوطلب تنفيذها 

ـــى أمـــوال املحجـــوز لديـــه  ـــى أمـــوال املحكـــوم عليـــه وع ـــر والتنفيـــذ املعجـــل والتنفيـــذ ع مـــا للمـــدين لـــدى الغ
ركـة وفـرز  وطلب التوقيف واملنع من السفر وطلب التحكـيم وطلـب رد االعتبـار وطلـب الشـفعة وقسـمة ال

  .النصيب 
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ن وله ن الوكالء حق تعي ـر أو واحـد وتفويض الشركة، عن واملحام  مـن أو أعضـاء مجلـس اإلدارة مـن أك
ر   معينة. أعمال أو عمل مباشرة ي الغ

ــى التوقيعبــيخــتص كــل مــن رئــيس املجلــس و العضــو املنتــدب  .٣  واملســتندات والوثــائق العقــود أنــواع كافــة ع
ــــ الشــــركات تأســــيس عقــــود حصــــر دون  ذلــــك ــــي بمــــا رك أو الشــــركة تؤسســــها ال ــــا تشــــ ا مــــع ف  تعــــديال

أو تحديـــده ول وخـــروج شـــريك أو بزيـــادة رأس املـــال أو تخفيضـــه أو ـــــإمـــا بدخوقـــرارات الشـــركاء  ، ومالحقهـــا
ن املـــديرين أو أغراضـــها   عقـــد نشـــرو  ،يس ـد التأســــــــود عقـــــد مـــن بنــــــأي بن أو تعـــديل إدارة الشـــركة أو تعيـــ

ا التعــــــديل ومالحــــــق التأســــــيس  إدارة مراجعــــــة، و  الرســــــمية الجريــــــدة ــــــي األساســــــية واألنظمــــــة وملخصــــــا
ـــا ها واســـتخراج الســـجالت، ـــا والتعـــديل عل  وإضـــافة األنشـــطة وافتتـــاح الفـــروع وتجديـــدهاواإلشـــراف عل

ا  راكو  ، التجـــــاري  االســـــم حجـــــزو  ،وشـــــط ـــــى التوقيـــــعو  هتجديـــــدو التجاريـــــة  الغرفـــــة لـــــدى االشـــــ  جميـــــع ع
ا واعتماده املستندات  . لد

ر واالســتئجار والتســليم واالســتالم وقبولــه اإلفــراغ وحــق العقــارات وبيــع شــراء حــق مــاوله  والقــبض والتــأج
 املصــــرفية الضــــمانات وإصــــدار البنــــوك لــــدى واإليــــداع والســــحب واالعتمــــادات الحســــابات وفــــتح والــــدفع

ــــــى والتوقيــــــع  األســــــهم وبيــــــع وشــــــراء املصــــــرفية املعــــــامالت وكافــــــة والشــــــيكات واملســــــتندات األوراق كافــــــة ع
ن حــق ولهمـــا الشــركة، لصــالح االســـتثمار أنــواع وكافــة والســندات ن تعيــ  وطلـــب وعــزلهم والعمــال املـــوظف
رات م، وتحديـــد معهـــم والتعاقـــد اململكـــة خـــارج مـــن العاملـــة األيـــدي واســـتقدام التأشـــ  واســـتخراج مرتبـــا
ا والتنازل  الكفاالت ونقل اإلقامات   . دفع الرسوم واالستالم والتسليمحق  ولهما،  ع
ن املجلــسولــرئيس  ن الــوكالء حــق تعيــ ــر أو واحــد وتفــويض الشــركة، عــن واملحــام أعضــاء مجلــس  مــن أك
ر من أو اإلدارة  معينة. أعمال أو عمل مباشرة ي الغ

ن .٤ راً  اإلدارة مجلـس يع ن مـن سـواءً - للمجلـس سـكرت ـرهم مـن أو أعضـائه بـ  ويخـتص مكافأتـه، ويحـدد- غ
 وحفظهــا االجتماعــات هــذه عــن الصــادرة القــرارات وتــدوين اإلدارة، مجلــس اجتماعــات محاضــر بتســجيل

ى  .اإلدارة مجلس إليه يوكلها ال االخرى  االختصاصات ممارسة جانب إ
ر املنتــــدب والعضــــو الــــرئيس ونائــــب املجلــــس رئــــيس عضــــوية تزيــــد ال م كــــل عضــــوية عــــن والســــكرت  ــــي مــــ

م. إعادة دائماً  ويجوز  املجلس،  تعيي
 
ى الدعوة) ٢١( مادة    االجتماعات: ا

ـي السـنة  هرئيس من بدعوة املجلس يجتمع ـى األقـل  ن ع  أو باليـد تسـلم أن ويجـوز  خطيـة الـدعوة وتكـون مـرت
ريد ترسل ريد أو الفاكس أو بال روني ال ى ويجب ،اإللك ـى يـدعو أن نائبـة أو املجلـس رئـيس ع ـ االجتمـاع إ  م
ى اثنان ذلك إليه طلب   .األعضاء من األقل ع

  
 :االجتماعات نصاب) ٢٢( مادة

ـــي ،أعضـــاء خمســـة عـــن ال يقـــل عـــدد حضـــره إذا إال صـــحيحاً  املجلـــس اجتمـــاع يكـــــون  ال  عضـــو إنابـــة حالـــة و
ن املجلس اجتماعات حضور  ي آخر عضواً  اإلدارة مجلس  : التالية للضوابط طبقاً  اإلنابة تكون  أن يتع

ر عنه ينوب أن اإلدارة مجلس لعضو يجـوز  ال. ١                االجتماع ذلك حضور  ي واحد عضو من أك
 . محدد اجتماع وبشأن بالكتابة ثابتة اإلنابة تكون  أن. ٢  
ى التصويت للنائب يجوز  ال. ٣   ى النظام يحظر ال القرارات ع ا التصويت املنيب ع   .  بشأ



٨ 
 

 
ن أو الحاضــرين املجلــس أعضــاء ألصــوات املطلقــة باألغلبيــة اإلدارة مجلــس قــرارات تصــدر  االجتمــاع ــي املمثلــ
  .غيابه حال ي املجلس يرأس من أو املجلس رئيس منه الذي الرأي يرجح األصوات تساوي  وعند

ــى عرضــها طريــق عــن بــالتمرير قــرارات يصــدر أن اإلدارة ملجلــسو  ن األعضــاء كافــة ع  أحــد يطلــب مــالم متفــرق
ا، للمداولة املجلس اجتماع كتابة األعضاء ـى القـرارات هـذه وتعـرض ف  تـاٍل  اجتمـاع أول  ـي اإلدارة مجلـس ع

  .له
 

 اإلدارة: مجلس مداوالت) ٢٣( مادة
 الحاضــرون اإلدارة مجلــس وأعضــاء املجلــس رئــيس يوقعهــا محاضــر ــي وقراراتــه االدارة مجلــس مــداوالت تثبــت
ن ن االدارة مجلس رئيس يوقعه خاص سجل ي املحاضر هذه وتدون  السر، وأم   السر. وأم

  
 التنفيذية: اللجنة) ٢٤( مادة

ن مــن يشــكل أن اإلدارة ملجلــس يجــوز  ــى أخــرين أعضــاء إضــافة ويجــوز . ذيــهيتنف لجنــة أعضــائه بــ  مــن اللجنــة إ
ن املــدراء ــرهم مــن أو بالشــركة التنفيــذي  رئيســاً  مبيــ مــن املشــكلة اللجنــة أعضــاء ويختــار الشــركة خــارج مــن غ
ا. اللجنة عمل طريقة اإلدارة مجلس ويحدد لهم،   واختصاصا

 
 املراجعة: لجنة) ٢٥( مادة

  اللجنة: تشكيل- ١
ـــر مـــن أعضـــاء ثالثـــة مـــن مكونـــة مراجعـــة لجنـــة العاديـــة العامـــة الجمعيـــة مـــن بقـــرار تشـــكل  مجلـــس أعضـــاء غ
ن، اإلدارة ن مــــــن ســــــواء التنفيــــــذي ــــــرهم، أو املســــــاهم  عملهــــــا وضــــــوابط اللجنــــــة مهمــــــات القــــــرار ــــــي ويحــــــدد غ

ا. ومكافآت   أعضا
  اللجنة: اجتماع نصاب- ٢

رط ا، أغلبيـة حضـور  املراجعة لجنة اجتماع لصحة يش ـا وتصـدر أعضـا  الحاضـرين، أصـوات بأغلبيـة قرارا
  اللجنة. رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  وعند

  اللجنة: اختصاصات- ٣
ــى باملراقبــة املراجعــة لجنــة تخــتص ــى االطــالع حــق ذلــك ســبيل ــي ولهــا الشــركة، أعمــال ع ا ع  ووثائقهــا ســجال
 مجلــس مــن تطلــب أن لهــا ويجــوز  التنفيذيــة، اإلدارة أو اإلدارة مجلــس أعضــاء مــن بيــان أو إيضــاح أي وطلــب
 أو ألضـرار الشـركة تعرضـت أو عملهـا اإلدارة مجلس أغلق إذا لالنعقاد للشركة العامة الجمعية دعوة اإلدارة
  جسيمة. خسائر

  اللجنة: تقارير- ٤
ــى ــ وامللحوظــات والتقــارير للشــركة املاليــة القــوائم ــي النظــر املراجعــة لجنــة ع  الحســابات، مراجــع يقــدمها ال

ـــا وإبـــداء ـــا وجـــدت، إن حيالهـــا مرئيا ـــا عـــن تقريـــر إعـــداد كـــذلك وعل  الرقابـــة نظـــام كفايـــة مـــدى شـــأن ـــي رأ
ــى اختصاصــها، نطــاق ــي تــدخل أخــرى  أعمــال مــن بــه قامــت وعمــا الشــركة ــي الداخليــة  أن اإلدارة مجلــس وع

 أيـام بعشـرة العامـة الجمعيـة انعقـاد موعـد قبـل الـرئيس الشـركة مركـز ـي التقريـر هـذا مـن كافية نسخاً  يودع
ى ويد األقل ع ن من رغب من كل ل ى منه، بنسخة املساهم   الجمعية. انعقاد أثناء التقرير ويت
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رشيحات لجنة) ٢٦( مادة  :واملكافآت ال
رشـــــيحات خاصـــــة لجنـــــة اإلدارة مجلـــــس يشـــــكل ـــــى بنـــــاء واملكافـــــآت بال ـــــ اللجنـــــة أعضـــــاء اختيـــــار قواعـــــد ع  ال

رشـيح اإلدارة ملجلـس بالتوصـية اللجنة وتختص. للشركة العامة الجمعية تعتمدها  وفقـاً  املجلـس لعضـوية بال
ر  هيكــــل ومراجعـــة املجلـــس لعضــــوية املهـــارات مـــن املطلوبــــة لالحتياجـــات الســـنوية واملراجعــــة املعتمـــدة للمعـــاي
ــرات بشــأن التوصــيات ورفــع املجلـس ــ التغي  الضــعف جوانــب بتحديــد اللجنــة تخــتص كمــا. إجراؤهــا يمكــن ال
ـــراح املجلـــس ـــي والقـــوة ـــا واق ن األعضـــاء اســـتقاللية مـــن ســـنوي  بشـــكل والتأكيـــد معالج  مـــن كـــذلك. املســـتقل
ــــــي  التنفيــــــذين وكبــــــار اإلدارة مجلــــــس أعضــــــاء ومكافــــــآت لتعويضــــــات واضــــــحة سياســــــات وضــــــع اللجنــــــة مهــــــام

   الشركة.
 

 )الرابع الباب(
ن جمعيات  املساهم

 
   الجمعيات: حضور ) ٢٧( مادة

ن، جميــــع تمثــــل صـــــحيحاً  تكوينــــاً  املكونــــة العامــــة الجمعيــــة ــــ املدينــــة ـــــي وتنعقــــد املســــاهم  املركـــــز ــــا يقــــع ال
ن العامـــة الجمعيـــات حضـــور  حـــق مســـاهم ولكـــل للشـــركة الرئيســـ  كتابـــة عنـــه يوكـــل أن وللمســـاهم للمســـاهم

ر من ّاخر مساهماً     العامة. الجمعية حضور  ي الشركة موظفي أو اإلدارة مجلس أعضاء غ
 

 للتحويل: العامة الجمعية) ٢٨( مادة
 :التالية باألمور  للتحويل العامة الجمعية تختص

 .الشركة رأسمال بكل االكتتاب من التحقق -
ــــــى املوافقـــــة - ائيــــــة النصــــــوص ع ــــــى جوهريــــــة تعــــــديالت إدخـــــال لهــــــا يجــــــوز  وال الشــــــركة، لنظـــــام ال  النظــــــام ع

ا املعروض ن الحاضرين جميع بموافقة إال عل   .االجتماع ي املمثل
ى املوافقة -   .التحول  ومصروفات نفقات ع
ن - ى املالية للسنة للشركة القانوني املحاسب تعي   .التحول  بعد األو

رط ن مــــن عــــدد حضــــور  الجمعيــــة انعقــــاد صــــحة ــــي ويشــــ ــــى املــــال رأس نصــــف يمثــــل املســــاهم  ولكــــل األقــــل ع
ا ي مساهم   .يمثله أو به اكتتب سهم كل عن صوت اجتماعا

  
 :العادية العامة الجمعية) ٢٩( مادة
ر العامة الجمعية ا تختص ال األمور  عدا فيما  األمـور  بجميـع العادية العامة الجمعية تختص العادية، غ

ى مرة وتنعقد بالشركة، املتعلقة ـاء التاليـة أشـهر السـتة خـالل السـنة ي األقل ع  للشـركة، املاليـة السـنة الن
   .لذلك الحاجة دعت كلما أخرى  عادية جمعيات دعوة يجوز  كما
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ر العامة الجمعية) ٣٠( مادة  العادية: غ
ر العامة الجمعية تختص ـا املحظورة األحكام باستثناء األساس الشركة نظام بتعديل العادية غ  تعـديلها عل

 . نظاماً 
ــــر العامــــة للجمعيــــة يكــــون  ذلــــك عــــن فضــــالً   اختصــــاص ــــي الداخلــــة األمــــور  ــــي قــــرارات تصــــدر أن العاديــــة غ

رة. للجمعية املقررة الشروط بنفس العادية العامة الجمعية     األخ
 

   العامة: الجمعيات دعوة) ٣١( مادة
ن الخاصــة أو العامــة الجمعيــات تنعقــد  ولوائحــه،لنظــام الشــركات  وفقــاً  اإلدارة مجلــس مــن بــدعوة للمســاهم
ـــى  لجنـــة أو الحســـابات مراجـــع ذلـــك طلـــب إذا لالنعقـــاد العاديـــة العامـــة الجمعيـــة يـــدعو أن اإلدارة مجلـــس وع

ن مـــــن عـــــدد أو املراجعـــــة ـــــى املـــــال رأس مـــــن%) ٥( يمثـــــل املســـــاهم  دعـــــوة الحســـــابات ملراجـــــع ويجـــــوز  األقـــــل، ع
ن خالل الجمعية بدعوة املجلس يقم لم إذا لالنعقاد الجمعية   الحسابات. مراجع طلب تاريخ من يوماً  ثالث
 املحـدد امليعـاد قبـل الـرئيس الشـركة مركـز ـي توزع يومية صحيفة ي العامة الجمعية النعقاد الدعوة وتنشر

ــــى أيــــام بعشــــرة لالنعقــــاد ــــى املــــذكور  امليعــــاد ــــي الــــدعوة بتوجيــــه االكتفــــاء يجــــوز  ذلــــك ومــــع األقــــل، ع  جميــــع إ
ن ـــر موقـــع تـــداول أو ب املســـاهم ـــى األعمـــال وجـــدول  الـــدعوة مـــن صـــورة وترســـل مســـجلة، خطابـــاتع  الـــوزارة إ

  للنشر. املحددة املدة خالل وذلك املالية،وهيئة السوق 
  

 الحضور: إثبات) ٣٢( مادة
ــي حضــور الجمعيــة  ــي مركــز الشــركة الرئيســ يســجل املســاهمون الــذين يرغبــون  م  العامــة أو الخاصــة أســما

  الجمعية.ل الوقت املحدد النعقاد قب
ن بأســماء كشــف يحــرر  الجمعيــة انعقــاد عنــدو  ن الحاضــرين املســاهم م، ومحــال واملمثلــ  عــدد بيــان مــع إقــام

م ي ال األسهم  االطـالع مصـلحة ذي لكـل ويكون  لها، املخصصة األصوات وعدد بالوكالة، أو باألصالة حياز
ى   الكشف. هذا ع

 
 العادية: العامة الجمعية نصاب) ٣٣( مادة

 املـــال رأس ربـــع يمثلـــون  مســـاهمون  حضـــره إذا إال صـــحيحاً  العاديـــة العامـــة الجمعيـــة اجتمـــاع انعقـــاد يكـــون  ال
ى ن االجتماع هذا لعقد الالزم النصاب يتوفر لم وإذا األقل، ع   الخيارين: أحد اختيار يتع
ــــاء مـــن ســــاعة بعــــد الثـــاني االجتمــــاع يعقـــد- ١  تتضــــمن أن بشــــرط األول، االجتمـــاع النعقــــاد املحــــددة املـــدة ان

  االجتماع. هذا عقد امكانية عن االعالن يفيد ما األول  االجتماع لعقد الدعوة
ــى الــدعوة وجهــت- ٢ ن خــالل يعقــد ثــاٍن  اجتمــاع إ  الــدعوة هــذه وتنشــر الســابق، لالجتمــاع التاليــة يومــاً  الثالثــ

ا املنصوص بالطريقة   النظام. هذا من) ٣١( املادة ي عل
ي   فيه. املمثلة االسهم عدد كان أياً  صحيحاً  الثاني االجتماع يكون  االحوال جميع و

  
ر العامة الجمعية نصاب) ٣٤( مادة  العادية: غ

ــر  العامــة الجمعيــة اجتمــاع انعقــاد يكــون  ال  رأس نصــف يمثلــون  مســاهمون  حضــره إذا إال صــحيحاً  العاديــةغ
ى املال ن االجتماع األول  ي النصاب هذا يتوفر لم إذاف األقل، ع   الخيارين: أحد اختيار يتع
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ــــاء مـــن ســــاعة بعــــد الثـــاني االجتمــــاع يعقـــد- ١  تتضــــمن أن بشــــرط األول، االجتمـــاع النعقــــاد املحــــددة املـــدة ان
  االجتماع. هذا عقد امكانية عن االعالن يفيد ما األول  االجتماع لعقد الدعوة

ى الدعوة وجهت- ٢ ا املنصوص األوضاع بنفس يعقد ثاٍن  اجتماع إ   النظام. هذا من) ٣١( املادة ي عل
ــي ن مــن عــدد حضــره إذا صــحيحاً  الثــاني االجتمــاع يكــون  االحــوال جميــع و ــى املــال رأس ربــع يمثــل املســاهم  ع

  .االقل
ـــى دعـــوة وجهـــت الثـــاني االجتمـــاع ـــي الـــالزم النصـــاب يتـــوفر لـــم وإذا  نفســـها باألوضـــاع ينعقـــد ثالـــث، اجتمـــاع ا

ا املنصوص  املمثلـة االسـهم عـدد كـان أيـاً  صـحيحاً  الثالث االجتماع ويكون  النظام، هذا من) ٣١( املادة ي عل
  املختصة. الجهة موافقة بعد فيه

  
 التصويتية: القوة) ٣٥( مادة
 العامــة الجمعيــة ــي األصــوات وتحســب للتحــول، العامــة الجمعيــة ــي يمثلــه ســهم كــل عــن صــوت شــريك لكــل

ر العامة والجمعية العادية ى العادية غ  مجلـس ألعضـاء يجـوز  ال ذلـك ومـع سهم، لكل واحد صوت أساس ع
راك اإلدارة ـــى التصـــويت ـــي االشـــ ـــ الجمعيـــة قـــرارات ع م بـــإبراء تتعلـــق ال ـــم مـــدة عـــن ذمـــ  اتبـــاع ويـــتم. إدار

راكم التصويت ن العامة الجمعية قبل من اإلدارة مجلس أعضاء اختيار عند ال   .للمساهم
 

   القرارات:) ٣٦( مادة
 ـــــي املمثلـــــة لألســـــهم املطلقـــــة باألغلبيـــــة العاديـــــة العامـــــة والجمعيـــــة للتحـــــول  العامـــــة الجمعيـــــة قـــــرارات تصـــــدر

ــر العامــة الجمعيــة قــرارات تصــدر كمــا االجتمــاع، ــ بأغلبيــة العاديــة غ  إذا إال االجتمــاع ــي املمثلــة األســهم ثل
 املــدة انقضــاء قبــل الشــركة بحــل أو الشــركة مــدة بإطالــة أو املــال رأس بتخفــيض أو بزيــادة متعلقــاً  القــرار كــان

 صــدر إذا إال صــحيحاً  القــرار يكــون  فــال أخــرى  مؤسســةــي  أو شــركة ــي الشــركة بإدمــاج أو نظامهــا ــي املحــددة
  .االجتماع ي املمثلة األسهم أرباع ثالثة بأغلبية

 
   األعمال: جدول  مناقشة) ٣٧( مادة
ا األسـئلة وتوجيـه العامة الجمعيات أعمال جدول  ي املدرجة املوضوعات مناقشة حق مساهم لكل ـى بشـأ  إ

ــــــــى الحســــــــابات مراقــــــــب أو اإلدارة مجلــــــــس ويجيــــــــب. الحســــــــابات ومراقــــــــب اإلدارة مجلــــــــس أعضــــــــاء  أســــــــئلة ع
ن ـى الــرد أن املسـاهم رأي وإذا للضــرر، الشـركة مصــلحة يعـرض ال الــذي بالقـدر املسـاهم ـر ســؤاله ع  مقنــع غ

ى احتكم   .نافذاً  الشأن هذا ي قرارها وكان الجمعية إ
 

 :العامة الجمعية إجراءات) ٣٨( مادة
ن ه عنـد غيابـه ، نائبـ أو،  اإلدارة مجلــس رئـيس العموميـة الجمعيـة يـرأس  أو مــن ينتدبـه مجلـس اإلدارة مـن بــ

ـــــي حــــــال غ ننائبـــــه ،  و يـــــاب رئـــــيس مجلــــــس اإلدارة أعضـــــائه لـــــذلك  ر الــــــرئيس ويعـــــ  وجامعــــــاً  لالجتمـــــاع ســـــكرت
ن أســماء يتضــمن محضــر الجمعيــة باجتمــاع ويحــرر  لألصــوات، ن أو الحاضــرين املســاهم  األســهم وعــدد املمثلــ

م ي ال ـ القـرارات و لهـا املقـررة األصـوات وعدد بالوكالة أو عنه باألصالة حياز ـ القـرارات و اتخـذت ال  ال
ـــــا وافقـــــت ـــــا أو عل ـــــ للمناقشـــــات وافيـــــة خالصـــــة و خالف  بصـــــفة املحاضـــــر تـــــدون  و االجتمـــــاع ، ـــــي دارت ال
رها و الجمعيــة رئــيس يوقعــه خــاص ســجل ــي اجتمــاع كــل عقــب منتظمــة  يصــدق و األصــوات جــامع و ســكرت
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ــى يفوضــه مــن أو املجلــس رئــيس ــا يفيــد بمــا املحاضــر مســتخرجات صــور  ع  الســجل ــي الثابــت لألصــل مطابق
ى تقديمها لدى   .جهة  أي إ

  
 )الخامس الباب(

 الحسابات مراقب
 

ن) ٣٩( مادة    الحسابات: مراجع تعي
ر أو( حسابات مراجع للشركة يكون  أن يجب ن من) أك ي ب  اململكـة ي بالعمل لهم املرخص الحسابات مراج
ـره وقـت كـل ـي أيضـاً  للجمعيـة ويجوز  عمله، ومدة مكافأته وتحدد سنويًا، العادية العامة الجمعية تعينه  تغي
ر وقع إذا التعويض ي بحقه اإلخالل عدم مع ر وقت ي التغي ر لسبب أو مناسب غ   مشروع. غ

  
ى االطالع) ٤٠( مادة  السجالت: ع

ــى االطــالع حــق وقــت أّي  ــي الحســابات ملراجــع ا الشــركة دفــاتر ع ــر وســجال  أيضــاً  ولــه الوثــائق، مــن ذلــك وغ
ـ واإليضاحات البيانات طلب ـا الحصـول  ضـرورة يـرى  ال ـا الشـركة موجـودات مـن ليتحقـق عل اما ـر وال  وغ
ــى عملــه، نطــاق ــي يــدخل ممــا ذلــك  مراجــعف صــاد وإذا واجبــه، أداء مــن يمكنــه أن اإلدارة مجلــس رئــيس وع

ـى يقـدم تقريـر ـي ذلـك أثبـت الشـأن هـذا ـي صـعوبة الحسابات  عمـل املجلـس ييسـر لـم فـإذا اإلدارة، مجلـس إ
  األمر. ي للنظر العادية العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من يطلب أن عليه وجب الحسابات، مراجع

 
 )السادس الباب(
  األرباح وتوزيع الشركة حسابات

 
 املالية: السنة) ٤١( مادة
ر ٣١ ي وتنته يناير أول  من للشركة املالية السنة تبدأ ـى سنة كل من ديسم ـى املاليـة السـنة تبـدأ أن ع  األو
ــــى باملوافقــــة والصــــادر الــــوزاري  القــــرار تــــاريخ مــــن التحــــول  بعــــد ر ٣١ ــــي وتنتهــــ التحــــول  إعــــالن ع  مــــن ديســــم

   التالية. امليالدية السنة
 

انية) ٤٢( مادة  الشركة: م
ـــى يجـــب .١  عـــن وتقريـــراً  للشـــركة املاليـــة القـــوائم يعـــد أن للشـــركة ماليـــة ســـنة كـــل ايـــة ـــي اإلدارة مجلـــس ع

ي ومركزهــــا نشــــاطها رحــــة الطريقــــة التقريــــر هــــذا ويضــــّمن املنقضــــية، املاليــــة الســــنة عــــن املــــا  لتوزيــــع املق
 النعقـــــاد املحـــــدد املوعـــــد قبـــــل الحســـــابات مراجـــــع تصـــــرف تحـــــت الوثـــــائق هـــــذه املجلـــــس ويضـــــع األربـــــاح،
ن بخمسة العامة الجمعية ى يوماً  وأربع   األقل. ع

ي ومــــديرها التنفيــــذي ورئيســــها الشــــركة إدارة مجلــــس رئــــيس يوقــــع أن يجــــب .٢ ــــا املشــــار الوثــــائق املــــا  ــــي إل
ـــا نســـخ وتـــودع املـــادة، هـــذه مـــن) ١( الفقـــرة ن تصـــرف تحـــت الـــرئيس الشـــركة مركـــز ـــي م  قبـــل املســـاهم
ى أيام بعشرة العامة الجمعية النعقاد املحدد املوعد   األقل. ع



١٣ 
 

ـــى .٣ ن يـــزود أن اإلدارة مجلـــس رئـــيس ع  وتقريـــر اإلدارة، مجلـــس وتقريـــر للشـــركة، املاليـــة بـــالقوائم املســـاهم
 يرســل أن أيضــاً  وعليــه الــرئيس، الشــركة مركــز ــي تــوزع يوميــة جريــدة ــي تنشــر لــم مــا الحســابات مراجــع
ى الوثائق هذه من صورة  العامـة الجمعيـة انعقـاد تـاريخ قبـل وذلك املالية، السوق  التجارة وهيئة وزارة إ

ى يوماً  عشر بخمسة  األقل. ع
 
 األرباح: توزع) ٤٣( مادة
ى األخرى  والتكاليف العمومية املصروفات جميع خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح توزيع  الوجـه ع
ي:    التا

 هـذا وقـف العاديـة العامـة للجمعيـة ويجـوز . نظـامي احتياطي لتكوين الصافية األرباح من%)  ١٠( يجنب .١
   املدفوع. املال رأس%) من ٣٠( املذكور  االحتياطي بلغ م التجنيب

ـــى بنـــاءً  العاديـــة العامـــة للجمعيـــة يجـــوز  .٢ ـــراح ع  مـــن%) ٢٠( تتجـــاوز  ال نســـبة تجنـــب أن اإلدارة مجلـــس اق
ي احتياطي لتكوين الصافية األرباح  معينة. أغراض أو لغرض اتفا

ي يوزع .٣ ى دفعة ذلك بعد من البا ن أو ى املدفوع املال رأس من%) ٥( تعادل للمساهم    األقل. ع
ي مــن باملائــة%) ١٠( عشــرة تتجــاوز  ال نســبة تقــدم مــا بعــد يخصــص .٤  ال بحيــث اإلدارة مجلــس ملكافــأة البــا

 مـن الصـادرة الرسـمية والتعليمـات للقرارات وفقاً  ا املسموح القصوى  الحدود األحوال جميع ي تتعدى
 الشأن. هذا ي املختصة الجهات

 اجتماعيــــــة مؤسســــــات إلنشــــــاء الصــــــافية األربــــــاح مــــــن%) ١٠( نســــــبة تقتطــــــع أن العامــــــة للجمعيــــــة يجــــــوز  .٥
  لهم. كمكافأة الشركة ي أسهم الشركة موظفي ملنح الستخدامها أو الشركة ملوظفي

ي يوزع .٦ ى ذلك بعد البا ن ع    األرباح. ي إضافية كحصة املساهم
 
  األرباح: سداد) ٤٤( مادة

ن الشــأن، هــذا ــي الصــادرة العامــة الجمعيــة لقــرار وفقــاً  االربــاح ــي حصــته املســاهم يســتحق  تــاريخ القــرار ويبــ
ن االســـهم ملـــالكي االربـــاح أحقيـــة وتكـــون  التوزيـــع، وتـــاريخ االســـتحقاق ن ســـجالت ـــي املســـجل  ايـــة ـــي املســـاهم

  لالستحقاق. املحدد اليوم
 

 أرباح: توزيع عدم) ٤٥( مادة
 دفــع بعــد إال التاليــة الســنوات عــن أربــاح توزيــع يجــوز  ال فإنــه ماليــة ســنة أي عــن أربــاح توزيــع عــدم حالــة ــي

 هـــذه عـــن الصـــوت العديمـــة األســـهم مـــن نظـــام الشـــركات ألصـــحاب )١١٤املحـــددة وفقـــًا لحكـــم املـــادة ( النســـبة
 للجمعيــة يجــوز  فإنــه متتاليــة ســنوات ثــالث مــدة األربــاح مــنالنســبة هــذه  دفــع ــي الشــركة فشــلت وإذا .الســنة

 حضــورهم إمـا تقــرر  أن الشـركات نظــام مـن) ٨٩( املــادة ألحكـام طبقــاً  منعقـدة األســهم هـذه ألصــحاب الخاصـة
ــــي للشــــركة العامـــة الجمعيــــة اجتماعـــات ن أو التصـــويت واملشـــاركة  ن تعيــــ م ممثلـــ  بمــــا اإلدارة مجلــــس ـــي عــــ

ى املال رأس ي أسهمهم قيمة مع يتناسب  املخصصـة األولويـة أربـاح كامـل دفـع من الشركة تتمكن أن وذلك إ
  .السابقة السنوات عن األسهم هذه ألصحاب
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   الشركة: خسائر) ٤٦( مادة
 وجــب ، املاليــة الســنة خــالل وقــت أي ــي ، املــدفوع املــال رأس نصــف املســاهمة شــركة خســائر بلغــت إذا .١

ــى ــى ، اإلدارة مجلــس رئــيس إبــالغ بــذلك علمــه فــور  الحســابات مراجــع أو الشــركة ــي مســؤول ع  رئــيس وع
ــــى ، بـــذلك فـــوراً  املجلـــس أعضـــاء إبـــالغ اإلدارة مجلـــس  مــــن يومـــاً  عشـــر خمســـة خـــالل اإلدارة مجلـــس وع
ـــر العامـــة الجمعيـــة دعـــوة بـــذلك علمـــه ن خمســـة خـــالل لالجتمـــاع العاديـــة غ  علمـــه تـــاريخ مـــن يومـــاً  وأربعـــ

ـــى وذلـــك،  الشـــركات نظـــام ألحكـــام وفقـــاً  تخفيضـــه أو الشـــركة مـــال رأس زيـــادة إمـــا لتقريـــر ، بالخســـائر  إ
ــى الخســـائر نســبة معـــه تــنخفض الـــذي الحــد  قبـــل الشــركة حـــل أو ، املــدفوع املـــال رأس نصــف دون  مـــا إ
  .نظامال هذا) من ٦املادة ( ي املحدد األجل

 ــــي املحــــددة املــــدة خــــالل العامــــة الجمعيــــة تجتمــــع لــــم إذا الشــــركات نظــــام بقــــوة منقضــــية الشــــركة وتعــــد .٢
ـــا وتعـــذر اجتمعـــت إذا أو املـــادة، هـــذه مـــن) ١( الفقـــرة  زيـــادة قـــررت إذا أو املوضـــوع، ـــي قـــرار إصـــدار عل
ن خــالل املــال رأس زيــادة كــل ــي االكتتــاب يــتم ولــم املــادة، هــذه ــي املقــررة األوضــاع وفــق املــال رأس  تســع
 بالزيادة. الجمعية قرار صدور  من يوماً 

 
 )السابع الباب(

  املنازعات
 

 املسؤولية: دعوى ) ٤٧( مادة
ـــى للشـــركة املقـــررة املســـؤولية دعـــوى  رفـــع ـــي الحـــق مســـاهم لكـــل  شــــأن مـــن كـــان إذا اإلدارة مجلـــس أعضـــاْ  ع

م صــدر الــذي الخطــاء  ويجــب قائمــاً  مــازال رفعهــا ــي الشــركة حــق يكــون  أن بشــرط بــه خــاص ضــرر  إلحــاق مــ
ى ى بعزمه الشركة يخطر أن املساهم ع   الدعوى. رفع ع

 
 )الثامن الباب(
ا الشركة حل   وتصفي

 
اء) ٤٨( مادة  :  الشركة ان

ا بمجــــرد الشــــركة تــــدخل ،  للتصــــفية الــــالزم بالقــــدر االعتباريــــة بالشخصــــية وتحــــتفظ التصــــفية دور  انقضــــا
ــر العامــة الجمعيــة مــن االختياريــة التصــفية قــرار ويصــدر ــى التصــفية قــرار يشــتمل أن ويجــب،  العاديــة غ  ع
ن ـــــى املفروضـــــة والقيـــــود،  وأتعابـــــه،  ســـــلطاته وتحديـــــد،  املصـــــفي تعيـــــ  الالزمـــــة الزمنيـــــة واملـــــدة ،  ســـــلطاته ع

ـــر تمديـــدها يجـــوز  وال،  ســـنوات خمـــس االختياريـــة التصـــفية مـــدة تتجـــاوز  اال ويجـــب،  للتصـــفية  بـــأمر اال ألك
ن هــــؤالء يظــــل ذلــــك ومــــع،  بحلهــــا الشــــركة ادارة مجلــــس ســــلطة وتنتهــــ،  قضــــائي ــــى قــــائم ،  الشــــركة ادارة ع
ــى بالنســبة ويعــدون  ــر ا ن حكــم ــي الغ ــى املصــف ن أن ا ن جمعيــات وتبقــى،  املصــفي يعــ  خــالل قائمــة املســاهم

ى دورها ويقتصر،  التصفية مدة ا ممارسة ع   . املصفي اختصاصات مع تتعارض ال ال اختصاصا
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 )التاسع الباب(
 ختامية أحكام

 
   الشركات: نظام) ٤٩( مادة
ى الشركات نظام يطبق   األساس. النظام هذا ي ذكره يرد مالم كل ع

 
 النشر:) ٥٠( مادة
 الشركات. لنظام طبقاً  وينشر النظام هذا يودع


