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 إٌظاَ األضاش

 ذصاالخ اٌطؼىدَحاال ٌشروح
 )شروح ِطاهّح ِذرجح(

 اٌثاب األوي: ذأضُص اٌشروح

 

 ( اٌرأضُص1اٌّادج األوًٌ )

ألحكعام نظعام  طبيعاً و  ىعع24/12/1418وتعاري   35رقعم م/ادلرسعوم ادللكع  شعركة مسعايمة سععودية دبوجعب االتصاالت السععودية كشركة سست أ  
 النظعام األسعاس للشعركةىعع   تععدي  28/1/1437( وتعاري  3رسعوم ادللكع  رقعم )م/بادلوبصعدور نظعام الشعركات  ،الشركات ولوائحعو وىع ا النظعام

 وايا دلا يل :

 ( اضُ اٌشروح2اٌّادج اٌثأُح )
 (.مدرجة سعودية)شركة مسايمة شركة االتصاالت السعودية 

 

 ( أغراض اٌشروح3اٌّادج اٌثاٌثح )

 

إنشاء وإدارة وتشغي  وصيانة شبكات وأنظمة االتصاالت الثابتة وادلتنيلة والبٌت التحتية اليت تتطلبها واليت تعزز من ربييق التحول  (أ )
 الرقم .

 توصي  خدمات االتصاالت وتينية ادلعلومات ادلختلفة وتيدديها إىل ادلشًتكُت، وصيانتها وإدارهتا.  (ب )
إعداد اخلطط والدراسات الالزمة لتطوير خدمات االتصاالت وتينية ادلعلومات وتنفي ىا وتواَتىا من مجيع النواح  الفنية وادلالية  (ج )

واإلدارية، وإعداد وتنفي  اخلطط التدريبية يف رلال االتصاالت وتينية ادلعلومات ، وتيدمي اخلدمات االستشارية اليت تتعلق بشك  
 اشر بأعماذلا وأوجو نشاطها.مباشر أو غَت مب

التوسع يف شبكات ونظم االتصاالت وتينية ادلعلومات والبٌت التحتية وتطويرىا، عن طريق استخدام أحدث األجهزة وادلعدات  (د )
 اليت توصلت إليها تينية االتصاالت، خصوصاً يف رلال تيدمي اخلدمات والتطبييات والربامج  وإدارهتا.

خدمات تكنولوجيا  -علومات واالتصاالت الشاملة دبا يف ذلك على سبي  ادلثال )االتصاالت تيدمي حلول تكنولوجيا ادل (ه )
اخلدمات  -البيانات الكبَتة  -خدمات مركز البيانات  -إدارة احملتوى  -اخلدمات السحابية  -اخلدمات ادلدارة  -ادلعلومات 
 إخل...( -ت التطبييا –الربامج  –األجهزة  –التلارة االلكًتونية  -الرقمية 

تواَت ادلعلومات والتينيات واألنظمة ادلعتمدة على ادلعلومات للعمالء، دبا يف ذلك إعداد وتوزيع أدلة اذلاتف واألدلة التلارية  (و )
والنشرات وادلعلومات والبيانات وتواَت وسائ  االتصاالت الالزمة لني  خدمات )االنًتنت( دبا ال يتعارض مع قرار رللس الوزراء 

ىع، وخدمات احلاسب اآليل العامة، وغَت ذلك شلا يتعلق بأنشطة االتصاالت أو اخلدمات 23/11/1418( وتاري  163)رقم 
 اليت تيدمها الشركة سواء كان ذلك ألغراض اإلعالم أو التلارة أو الدعاية أو أغراض أخرى تراىا الشركة مناسبة.

ك وتأجَت وتصنيع وتسويق وبيع وتطوير وتصميم وتركيب وصيانة أجهزة ذبارة اجلملة والتلزئة واستَتاد وتصدير وشراء وامتال (ز )
ومعدات ومكونات شبكات االتصاالت ادلختلفة، دبا يف ذلك الشبكات الثابتة وادلتحركة واخلاصة، وك لك برامج احلاسب اآليل 

 االتصاالت ادلختلفة. وادلمتلكات الفكرية األخرى، وتيدمي اخلدمات والييام بأعمال ادلياوالت ادلتعلية بشبكات
 استثمار العيارات وما قد يًتتب على ذلك من بيع وشراء وتأجَت وإدارة وتطوير وصيانة. (ح )
 عيد اليروض وسبلك األصول الثابتة وادلنيولة وذلك بيصد ربييق أغراضها. (ط )
 تيدمي الدعم ادلايل واإلداري واخلدمات األخرى للشركات التابعة.  (ي )
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 يب وإدارة االصول والتنمية واخلدمات االخرى ذات العالقة. تيدمي خدمات التطوير والتدر  (ك )
 تيدمي حلول دعم اليرار  وذكاء االعمال و استثمار البيانات. (ل )
 تيدمي خدمات سلسلة اإلمدادات واخلدمات االخرى. (م )

  ت.وسبارس الشركة أنشطتها واق األنظمة ادلتبعة بعد احلصول على الًتاخيص الالزمة من اجلهات ادلختصة إن وجد

 ( اٌّشاروح واٌرٍّه فٍ اٌشرواخ4اٌّادج اٌراتؼح )
جيوز ذلا أن سبتلك األسهم واحلصص يف  كماوايا لنظام الشركات،   ميفلةجيوز للشركة إنشاء شركات دبفردىا ذات مسؤولية زلدودة أو مسايمة 

ولية احملدودة أو أي كيانات أخرى ؤ يف تأسيس الشركات ادلسايمة أو ذات ادلس ىاوذلا حق االشًتاك مع غَت  ،شركات أخرى قائمة أو تندمج معها
 ه سواء داخ  ادلملكة أو خارجها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبو األنظمة والتعليمات ادلتبعة يف ى ا الشأن. كما جيوز للشركة أن تتصرف يف ى

 ال يشم  ذلك الوساطة يف تداوذلا.األسهم أو احلصص على أ
 

 ( اٌّروس اٌرئُص ٌٍشروح5اٌّادج اٌخاِطح )
 .خارجهاو  أو مكاتب أو توكيالت داخ  ادلملكة اً ذلا اروعئ أن ينش دارةاإلجمللس  ييع ادلركز الرئيس للشركة يف مدينة الرياض، وجيوز

 

 

 ( ِذج اٌشروح6اٌّادج اٌطادضح )
، وجيوز ىع24/12/1418 وتاري  35رقم م/ ادلرسوم ادللك  ادلرخص بتأسيسهاصدور ميالدية تبدأ من تاري   سنةوتسعون  تسعمدة الشركة 

بسنة واحدة على  ة الشركةمدبيرار تصدره اجلمعية العامة غَت العادية قب  انتهاء  ،دائمًا إطالة ى ه ادلدة دلدة أو مدد أخرى شلاثلة أو أقصر
 األق .

 
 

 رأش اٌّاي واألضهُ اٌثأٍ:اٌثاب 
 

 ( رأش اٌّاي7اٌطاتؼح )اٌّادج 
 ترياال( 11سهم متساوية الييمة، تبلغ الييمة االمسية لك  منها ) يمليار ( 2ألف مليون لاير ميسمًا إىل ) عشرون (21رأس مال الشركة )

 .ومجيعها أسهم عادية ةسعودي
 
 
 
 

. .. ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... 

 .االورراب فٍ األضهُ (8) :اٌثإِحّادج اٌ
 .وداعوا قيمتها كاملة لاير،( ألف مليون 21)وقدره سهم قيمتها مبلغ  مليار( 2رأس ادلال البالغة ) أسهماكتتب ادلؤسسون يف كام  

 ( األضهُ اٌّّرازج9) اٌراضؼحاٌّادج 
ادلختصة أن تصدر أسهمًا شلتازة أو أن تيرر شراءىا أو ربوي  أسهم  جيوز لللمعية العامة غَت العادية للشركة طبيًا لألسس اليت تضعها اجلهة

األسهم ادلمتازة احلق يف التصويت يف اجلمعيات العامة للمسايمُت،  ىسهم ادلمتازة إىل عادية، وال تعطعادية إىل أسهم شلتازة، أو ربوي  اال
كة بعد ذبنيب االحتياط  من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصااية للشر  أكربوترتب ى ه االسهم ألصحاهبا احلق يف احلصول على نسبة 

 .إضااية تتعلق باألسهم ادلمتازة اً وأحكام اً شروط تضعجيوز لللمعية العامة غَت العادية أن  ودون اإلخالل دبا سبق، النظام 
 

 ( إصذار األضه11ُ) اٌؼاشرجاٌّادج 

مسية، وإمنا جيوز أن تصدر بأعلى من ى ه الييمة، ويف ى ه احلالة األخَتة يضاف بأق  من قيمتها اال  جيوز أن تصدروال ،تكون األسهم امسية
والسهم غَت قاب  للتلزئة يف مواجهة الشركة، اإذا  ،وال جيوز توزيعها كأرباح على ادلسايمُت ،ارق الييمة يف بند مستي  ضمن حيوق ادلسايمُت
أن خيتاروا أحدىم لينوب عنهم يف استعمال احليوق ادلتعلية بو، ويكون ىؤالء األشخاص  ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم

 مسؤولُت بالتضامن عن االلتزامات الناشئة يف ملكية السهم.

 ِطرىفاج اٌمُّح غُر( تُغ األضهُ 11) اٌحادَح ػشرجاٌّادج 
زبلف عن الوااء يف ميعاد االستحياق، جاز جمللس اإلدارة بعد إبالغو يلتزم ادلساىم بداع قيمة السهم يف ادلواعيد ادلعينة ل لك، وإذا  (أ )
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 حبسب األحوال واق الضوابط اليت ربددىا اجلهة ادلختصة. ،بيع السهم يف ادلزاد العلٍت أو سوق األوراق ادلالية ،خبطاب مسل 
. وإذا مل تكف حصيلة البيع للوااء هب ه ادلبالغ، وتستويف الشركة من حصيلة البيع ادلبالغ ادلستحية ذلا وترد الباق  إىل صاحب السهم (ب )

 جاز للشركة أن تستويف الباق  من مجيع أموال ادلساىم.
ومع ذلك جيوز للمساىم ادلتخلف عن الداع إىل يوم البيع داع الييمة ادلستحية عليو مضااا إليها ادلصرواات اليت أنفيتها الشركة يف  (ج )

 ى ا الشأن.
حيم  رقم السهم ادللغى، وتؤشر يف سل   جديداً  وايا ألحكام ى ه ادلادة، وتعط  ادلشًتي سهماً  وتلغ  الشركة السهم ادلبيع (د )

 .وتؤشر ب لك يف سل  ادلسايمُت األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم ادلالك اجلديد

 وأتُؼها  وأ( شراء اٌشروح ألضهّها 12)ػشرج  اٌثأُحاٌّادج 

 هٕهار

وايًا للضوابط اليت تضعها اجلهة ادلختصة، وال يكون لألسهم اليت تشًتيها الشركة أصوات  ،رىنها بيعها أو أوجيوز للشركة أن تشًتي أسهمها 
ووايًا للضوابط الصادرة عن اجلهة  ،يف مجعيات ادلسايمُت. وجيوز للشركة شراء أسهمها لغرض زبصيصها دلوظفيها ضمن برنامج أسهم ادلوظفُت

 ضوابط اليت تضعها اجلهة ادلختصة.على مرحلة واحدة أو عدة مراح  واياً لل أسهم اخلزينةادلختصة. وجيوز أيضاً للشركة بيع 
 

 ( ذذاوي األضهُ وضجً اٌّطاه13ُّٓ)ػشرج  اٌثاٌثحاٌّادج 
 .واللوائح واليواعد والتعليمات الصادرة من ىيئة السوق ادلاليةلنظام السوق ادلالية واياً أسهم الشركة قابلة للتداول 

 

 ( زَادج رأش اٌّاي14)ػشرج  اٌراتؼحاٌّادج 
مرة أو عدة  أن تيرر زيادة رأس مال الشركةادلختصة  اجلهةبعد التثبت من اجلدوى االقتصادية وبعد موااية  لللمعية العامة غَت العادية (أ )

بشرط أن يكون رأس ادلال قد داع كاماًل. وال يشًتط أن يكون رأس  ،مسية لألسهم األصليةالييمة اال إصدار أسهم جديدة بنفسمرات ب
ادلال قد داع بأكملو إذا كان اجلزء غَت ادلداوع من رأس ادلال يعود إىل أسهم صدرت مياب  ربوي  أدوات دين أو صكوك سبويلية إىل 

 أسهم. أسهم ومل تنتو بعد ادلدة ادليررة لتحويلها إىل
لللمعية العامة غَت العادية يف مجيع األحوال أن زبصص األسهم ادلصدرة عند زيادة رأس ادلال أو جزءا منها للعاملُت يف الشركة  (ب )

 وال جيوز للمسايمُت شلارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم ادلخصصة للعاملُت. ،التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك والشركات
األولوية يف االكتتاب باألسهم اجلديدة  الك للسهم وقت صدور قرار اجلمعية العامة غَت العادية بادلوااية على زيادة رأس ادلالللمساىم ادل (ج )

اليت تصدر مياب  حصص نيدية، ويبلغ ىؤالء بأولويتهم بالنشر يف صحيفة يومية أو بإبالغهم بوساطة الربيد ادلسل  عن قرار زيادة رأس 
 كتتاب ومدتو وتاري  بدايتو وانتهائو.ادلال وشروط اال 

وم حيق للمساىم بيع حق األولوية أو التنازل عنو خالل ادلدة من وقت صدور قرار اجلمعية العامة بادلوااية على زيادة رأس ادلال إىل آخر ي (د )
 لضوابط اليت تضعها اجلهة ادلختصة.الالكتتاب يف األسهم اجلديدة ادلرتبطة هب ه احليوق، واق 

توزع األسهم اجلديدة على َحمملمة حيوق األولوية ال ين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما ديلكونو من حيوق أولوية من إمجايل حيوق األولوية  (ه )
الناذبة من زيادة رأس ادلال، بشرط أال يتلاوز ما حيصلون عليو ما طلبوه من األسهم اجلديدة، ويوزع الباق  من األسهم اجلديدة على 

األولوية ال ين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما ديلكونو من حيوق أولوية من إمجايل حيوق األولوية الناذبة من زيادة رأس َحلة حيوق 
ادلال، بشرط أال يتلاوز ما حيصلون عليو ما طلبوه من األسهم اجلديدة، ويطرح ما تبيى من األسهم على الغَت، ما مل تيرر اجلمعية 

 ينص نظام السوق ادلالية على غَت ذلك.العامة غَت العادية أو 
 

 ( ذخفُط رأش اٌّاي15)ػشرج  اٌخاِطحاٌّادج 
وجيوز يف احلالة األخَتة وحدىا  ،أن تيرر زبفيض رأس ادلال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت خبسائر لللمعية العامة غَت العادية (أ )

وال يصدر قرار التخفيض إال بعد  ،زبفيض رأس ادلال إىل ما دون احلد ادلنصوص عليو يف ادلادة )الرابعة واخلمسُت( من نظام الشركات
ض يف ى ه وعن أثر التخفي ،تالوة تيرير خاص يعده مراجع احلسابات عن األسباب ادلوجبة لو وعن االلتزامات اليت على الشركة

 االلتزامات.
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وإذا كان زبفيض رأس ادلال نتيلة زيادتو على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنُت إىل إبداء اعًتاضاهتم عليو خالل ستُت يوما من تاري   (ب )
اإن اعًتض أحد الدائنُت وقدم إىل الشركة مستنداتو  ،نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف ادلنطية اليت ايها مركز الشركة الرئيس

 آجاًل.يف ادليعاد ادل كور، وجب على الشركة أن تؤدي إليو دينو إذا كان حاالً أو أن تيدم لو ضماناً كااياً للوااء بو إذا كان 

 اٌثاب اٌثاٌث: اٌطٕذاخ
 

 ( اٌطٕذاخ واٌصىىن16)ػشرج  اٌطادضحاٌّادج 
 .متساوية الييمة وقابلة للتداول وغَت قابلة للتلزئة واياً ألحكام نظام الشركات سبويلية صكوك أو دين أدواتجيوز للشركة أن تصدر  (أ )
صدار أي نوع إة واللوائح األخرى ذات العالقة، ووايًا لنظام السوق ادلالية واألنظم -بيرار من اجلمعية العامة غَت العادية –جيوز للشركة  (ب )

 خارجها، كالسنداتالدين اليابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غَتىا، داخ  ادلملكة العربية السعودية أو  أنواع أدواتمن 
سواء  ،دارة بإصدار أدوات الدين ى ه دبا ايها السندات والصكوكلعامة غَت العادية تفويض رللس اإلوجيوز لللمعية ا ،والصكوك

رللس اإلدارة من وقت  ضعويأصدرت تلك األدوات يف الوقت نفسو أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر 
 جراءات الالزمة يف ذلك.ولو حق ازباذ مجيع اإل ،وك  ذلك يف األوقات وبادلبالغ ووايا للشروط اليت ييرىا رللس اإلدارة ،إىل آخر

ن تصدر أدوات دين أو صكوك سبويلية قابلة للتحوي  إىل أسهم وذلك بعد صدور قرار من اجلمعية العامة غَت العادية كما جيوز للشركة أ (ج )
ربدد ايو احلد األقصى لعدد األسهم اليت جيوز إصدارىا مياب  تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك يف 

أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك سبويلية. ويصدر رللس  ،داراتالوقت نفسو أو من خالل سلسلة من اإلص
جديدة مياب  تلك األدوات أو الصكوك اليت يطلب  اً أسهم -دون احلاجة إىل موااية جديدة من اجلمعية العامة غَت العادية  -اإلدارة 

ويتخ  اجمللس ما يلزم لتعدي  نظام الشركة  ،ة تلك األدوات أو الصكوكددة حلملحاملوىا ربويلها، اور انتهاء اًتة طلب التحوي  احمل
جراءات ك  زيادة يف رأس ادلال بالطريية إاكتمال إشهار األساس ايما يتعلق بعدد األسهم ادلصدرة ورأس ادلال. وجيب على رللس اإلدارة 

 ر قرارات اجلمعية العامة غَت العادية.اشهاحملددة يف ى ا النظام إل

 ثاب اٌراتغ: إدارج اٌشروحاٌ
 

 ( ِجٍص إدارج اٌشروح17)ػشرج  اٌطاتؼحاٌّادج 
، كما حيق لك  ميالدية سنواتثالث  من قب  اجلمعية العامة العادية دلدة همتعيين يتميتوىل إدارة الشركة رللس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، 

 يف حدود نسبة ملكيتو يف رأس ادلال.مساىم ترشيح نفسو أو شخص آخر أو أكثر لعضوية رللس اإلدارة 

 ( أرهاء ػعىَح اٌّجٍص18)ػشرج  اٌثإِحاٌّادج 
جيوز لللمعية العامة العادية و  وايًا ألي نظام أو تعليمات سارية يف ادلملكة، يةتنته  عضوية اجمللس بانتهاء مدتو أو بانتهاء صالحية العضو 

وذلك دون  ،دارة أو بعضهم ك  وقت عزل مجيع أعضاء رللس اإللللمعية العامة العادية يفجيوز إعادة تعيُت أعضاء رللس اإلدارة، كما 
دارة أن ولعضو رللس اإل ،يف وقت غَت مناسب إخالل حبق العضو ادلعزول ذباه الشركة بادلطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غَت ميبول أو

 قب  الشركة عما يًتتب على االعتزال من أضرار.من واًل يعتزل بشرط أن يكون ذلك يف وقت مناسب، وإال كان مسؤ 
 

 ( اٌّروس اٌشاغر فٍ اٌّجٍص19)ػشرج  اٌراضؼحاٌّادج 
، على أن يكون شلن تتواار حبسب تيدير اجمللس يف ادلركز الشاغرآخرا عضوًا  مؤقتاً  إذا شغر مركز أحد أعضاء رللس اإلدارة كان للمللس أن يعُت

وأن يعرض ى ا التعيُت على اجلمعية العامة  ،والكفاية، وجيب أن تبلغ ب لك اجلهة ادلختصة خالل مخسة أيام عم  من تاري  التعيُتايهم اخلربة 
دارة بسبب نيص عدد أعضائو عن الشروط الالزمة النعياد رللس اإل ويكم  العضو اجلديد مدة سلفو. وإذا مل تتواار ،العادية يف أول اجتماع ذلا

 لتعيُتعضاء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعياد خالل ستُت يوماً وجب على بيية األ ،د ى ادلنصوص عليو يف نظام الشركات أو ى ا النظاماحلد اال
 عضاء.العدد الالزم من األ
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 ( صالحُاخ اٌّجٍص21) اٌؼشروْاٌّادج 
أوسععععععع السععععععلطات والصععععععالحيات يف إدارة الشععععععركة وتصععععععريف أمورىععععععا مععععععع مراعععععععاة االختصاصععععععات الثابتععععععة لللمعيععععععة العامععععععة، يكععععععون جمللععععععس اإلدارة 

 :ورسم السياسات العامة اليت تسَت عليها لتحييق أغراضها وذلك وايا ألحكام نظام الشركات دبا يف ذلك على سبي  ادلثال ال احلصر

ياسعععععات احملاسعععععبية وأنظمعععععة الرقابعععععة الداخليعععععة، السو  اللعععععوائح ادلاليعععععة واإلداريعععععة والفنيعععععة واالسعععععتثمارية للشعععععركةو الئحعععععة عمععععع  اجمللعععععس اعتمعععععاد  .أ 
خطعععععععط عمععععععع  الشعععععععركة وتشعععععععغيلها وإقعععععععرار ميزانيتهعععععععا السعععععععنوية، واعتمعععععععاد سلصعععععععص ادلسعععععععؤولية االجتماعيعععععععة  ادواعتمععععععع ،دوريعععععععاوربعععععععديثها 
 .للضوابط اليت يضعها اجمللس ياعنها واولُت يف الشركة للتوقيع نيابة ؤ ض ادلسفو للمللس أن يو  والتربعات

الللعععععان العععععيت تسعععععاعده علعععععى أداء مهامعععععو دبعععععا يف ذلعععععك جلنعععععة الًتشعععععيحات وادلكااععععع ت، وغَتىعععععا معععععن الللعععععان العععععيت ييعععععوم اجمللعععععس تشعععععكي   .ب 
 .والتنسيق بينها من أج  سرعة البت يف األمور اليت تعرض عليها بإنشائها ومراقبة أداء الللان دورياً 

 ،واعععععععتح االعتمعععععععادات ،يعععععععداع لعععععععدى البنعععععععوكوالسعععععععحب واإل ،كيعععععععةوإدارة وتشعععععععغي  وإغعععععععالق احلسعععععععابات البن ،اعععععععتح احلسعععععععابات البنكيعععععععة .ج 
األوراق وادلسعععععععندات واألوراق التلاريعععععععة، دبعععععععا يف مجيعععععععع وربديعععععععد صعععععععالحياهتم أو إلغائهعععععععا، والتوقيعععععععع علعععععععى  ،وتعيعععععععُت ادلفوضعععععععُت بعععععععالتوقيع

واحلصععععععععععول علععععععععععى  ،وإصععععععععععدار الضععععععععععمانات ادلصععععععععععراية ،والتحععععععععععويالت ،ذلععععععععععك الشععععععععععيكات والكمبيععععععععععاالت والسععععععععععندات ألمععععععععععر وذبيَتىععععععععععا
ادلعععععععععامالت ادلصععععععععراية، واسععععععععتثمار  ومجيعععععععععالتسععععععععهيالت االئتمانيععععععععة والتعامعععععععع  يف منتلععععععععات اخلزينععععععععة والعمليععععععععات ادلصععععععععراية اإللكًتونيععععععععة، 

، والتفععععععععععويض يف تلععععععععععك أمععععععععععوال الشععععععععععركة وتشععععععععععغيلها يف األسععععععععععواق احملليععععععععععة والدوليععععععععععة داخعععععععععع  ادلملكععععععععععة العربيععععععععععة السعععععععععععودية وخارجهععععععععععا
 .االستثمارات

معععععن االتفاقيعععععات ادلصعععععراية والتلاريعععععة واالسعععععتثمارية معععععع الصعععععناديق  ادلاليعععععة، وغَتىعععععاادلواايعععععة والتوقيعععععع علعععععى اتفاقيعععععات التمويععععع  وادلشعععععتيات  .د 
العععععيت تتلعععععاوز آجاذلعععععا ثالثعععععة سعععععنوات  وعيعععععد اليعععععروض معععععدهتا،مهمعععععا بلغعععععت  وادلؤسسعععععات ادلاليعععععة التلاريعععععة وغَتىعععععا وادلؤسسعععععات التمويليعععععة

سعععععععات التمويععععععع  احلكعععععععوم  والبنعععععععوك التلاريعععععععة والبيعععععععوت ادلاليعععععععة وشعععععععركات االئتمعععععععان وأي جهعععععععة ائتمانيعععععععة وذلعععععععك معععععععن صعععععععناديق ومؤس
 .، والتفويض يف عيود اليروض أيا كانت مدهتاأخرى

تيعععععدمي التسعععععهيالت ادلاليعععععة ادلناسعععععبة للشعععععركات العععععيت سبلعععععك الشعععععركة بشعععععك  مباشعععععر أو غعععععَت مباشعععععر حصصعععععا أو أسعععععهماً ايهعععععا أيعععععا كانعععععت  .ه 
س تيعععععععدمي الضعععععععمانات والرىعععععععون لعععععععدائٍت تلعععععععك الشعععععععركات، والتنعععععععازل ععععععععن األولويعععععععة يف سعععععععداد ديعععععععون الشعععععععركة لتلعععععععك معععععععدهتا، وللمللععععععع

وتيععععععدمي اليععععععروض ذلععععععا  ولععععععو تيععععععدمي الععععععدعم ادلععععععايل واالئتمععععععاا والفععععععٍت واإلداري واالسععععععتثماري وإدارة اخلزينععععععة لتلععععععك الشععععععركات ،الشععععععركات
 ه اجمللس زلييا لألىداف التلارية للشركة.، ك  ذلك واق ما يراوضمان ديون أيا من ى ه الشركات

 ربيق أغراض الشركة.أن األعمال والتصراات اليت من شأهنا ميع الييام جب .و 
وبعععععععد ازبععععععاذ الشععععععركة مععععععا يععععععراه اجمللععععععس مناسععععععبا لتحصععععععي  ىعععععع ه إبععععععراء ذمععععععة مععععععديٍت الشععععععركة مععععععن التزامععععععاهتم طبيععععععا دلععععععا حييععععععق مصععععععلحتها،  .ز 

ادلاليعععععععة وكفعععععععاالت الغعععععععرم واألداء ايمعععععععا يتعلعععععععق بأعمعععععععال الشعععععععركة لصعععععععا  أي جهعععععععة كانعععععععت ، وإصعععععععدار الضعععععععمانات والكفعععععععاالت العععععععديون
والععععععدخول يف مجيععععععع أنععععععواع التعععععععامالت البنكيععععععة واالتفاقيععععععات، وتيععععععدمي  ،عنععععععدما يععععععرى وايععععععا لتيععععععديره أن ذلععععععك خيععععععدم مصععععععلحة الشععععععركة

حكعععععم ذلعععععك، والسعععععماح للغعععععَت باسعععععتخدام  الضعععععمانات البنكيعععععة وأي مسعععععتندات ضعععععمان أخعععععرى وإعطعععععاء األولويعععععة لعععععديون الغعععععَت ومعععععا يف 
 ك  أو جزء من التسهيالت ادلمنوحة للشركة أو الشركات اليت تشارك ايها الشركة.

التصععععععرف يف أصععععععول الشععععععركة وشلتلكاهتععععععا وعياراهتععععععا بادليابعععععع  العععععععادل العععععع ي ييععععععره اجمللععععععس وتيععععععدمي الضععععععمانات للععععععدائنُت، والععععععرىن واععععععك  .ح 
لتعععععععأجَت واالسعععععععتئلار واإلاعععععععراا وقعععععععبض وتسععععععععليم العععععععثمن وادلعععععععثمن، وتيعععععععدمي بععععععععض أصععععععععول والبيعععععععع والشععععععععراء واوالتفعععععععويض ايهعععععععا العععععععرىن 

 وشلتلكات وعيارات الشركة كحصة عينية يف رأس مال شركة تشارك ايها. 
ومجيعععععععع الشعععععععركات وادلؤسسعععععععات  ،اجلهعععععععات التنفي يعععععععةمجيعععععععع و    ،واجلهعععععععات احلكوميعععععععة واخلاصعععععععة ىعععععععاعالقتهعععععععا معععععععع غَت  يفسبثيععععععع  الشعععععععركة  .ط 

ف مسعععععععمياهتا صعععععععناديق ومؤسسعععععععات التمويععععععع  احلكعععععععوم  دبختلعععععععمجيعععععععع و  ،نعععععععوك التلاريعععععععة وادلؤسسعععععععات ادلاليعععععععة والصعععععععراااتواألاعععععععراد والب
وتيععععععدمي الطلبععععععات والبيانععععععات تسععععععلمها قععععععراض األخععععععرى، والتخلععععععيص علععععععى بضععععععائع الشععععععركة لععععععدى اجلمععععععارك و واختصاصععععععاهتا وجهععععععات اإل
لتأشععععععَتات مععععععن وزارة العمعععععع  وسععععععداد رسععععععومها ولععععععو حععععععق مععععععنح الطععععععرود الربيديععععععة، ولععععععو حععععععق طلععععععب اتسععععععلم اخلاصععععععة بعععععع لك وتوقيعهععععععا و 

تأشعععععَتات اخلعععععروج والععععععودة واخلعععععروج النهعععععائ  ونيععععع  الكفعععععاالت والتنعععععازل عنهعععععا وطلعععععب تأشعععععَتات الزيعععععارة واسعععععتخراج اإلقامعععععات ورخعععععص 
عليهععععععا معععععععن  ، واسععععععتخراج السععععععلالت التلاريععععععة للفععععععروع وذبديععععععدىا وإجععععععراء التعععععععديالتوإنشععععععاء ادلكاتععععععب واروعهععععععا العمعععععع  وذبديععععععدىا
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وذبديععععععدىا وإجععععععراء التعععععععديالت عليهععععععا مععععععن  ،كععععععان نوعهععععععا  اً وطلععععععب اسععععععتخراج الًتاخععععععيص أيعععععع ،حعععععع ف أو إضععععععااة أو تغععععععَت أو شععععععطب
والععععععدخول يف ادلناقصععععععات وادلزايععععععدات وادلنااسععععععات سععععععواء بصععععععفة مسععععععتيلة أو مععععععع أشععععععخاص أو  حعععععع ف أو إضععععععااة أو تغيععععععَت أو إلغائهععععععا،

وقبععععععول  ،احليععععععوق لععععععدى الغععععععَتتسععععععلم التعععععععامالت نيابععععععة عععععععن الشععععععركة واليععععععبض والتسععععععديد و وإجععععععراء  شععععععركات أو مععععععن خععععععالل اربععععععادات،
اذلبعععععععات واإلقعععععععرار وادلطالبعععععععة وادلدااععععععععة وادلرااععععععععة وادلخاصعععععععمة وادلخالصعععععععة والصعععععععلح والتنعععععععازل واإلنكعععععععار وطلعععععععب اليمعععععععُت وردىعععععععا والطععععععععن 

وطلعععععب التحكعععععيم وقبولعععععو واختيعععععار وتععععععُت احملكمعععععُت  بعععععالتزوير والشعععععفعة وإسعععععياط احلعععععق يف الشعععععفعة وقبعععععول األحكعععععام واالععععععًتاض عليهعععععا
 وقبض ما حيص  من التنفي  وطلب احللز. ،وادلوااية على وثيية التحكيم وطلب تنفي  األحكام ومعارضتها

وطلععععععععب تعععععععععدي   ،طلعععععععب إزالععععععععة شعععععععيوع العيععععععععارات وزبصيصععععععععها وقسعععععععمتها وتيععععععععدمي طلبععععععععات حلعععععععج االسععععععععتحكام وصععععععععكوك التمليعععععععك .ي 
دل واسعععععتخراج بعععععدل ااقعععععد وتيعععععدمي طلبعععععات اسعععععتخراج صعععععور عنهعععععا أو هتميشعععععها أو تصعععععحيحها، وتصعععععحيح الصعععععكوك والفعععععرز وإقعععععرار البععععع

وضعععععم معععععا تضعععععمنتو الصعععععكوك يف صعععععك واحعععععد أو أكثعععععر، واحلصعععععول علعععععى صعععععكوك جديعععععدة والتوقيعععععع  ،وتععععععدي  ذرع وحعععععدود العيعععععارات
ذلعععععك أمعععععام كاتعععععب  ىوالتسعععععليم والتوقيعععععع علععععع تسعععععلم، كمعععععا لعععععو حعععععق الشعععععراء والبيعععععع واإلاععععراا وقبولعععععو والتسعععععلمهاعلععععى الصعععععكوك الشعععععرعية و 

وطلعععععب تععععععدي  اسعععععتخدام  ،ولعععععو حعععععق ضعععععم األمعععععالك والصعععععكوك واليسعععععمة والفعععععرز ،وداعععععع العععععثمن وقعععععبض العععععثمن وتسعععععليم العععععثمن ،الععععععدل
ولععععععو حععععععق التععععععأجَت واالسععععععتئلار واليععععععبض والععععععداع، وتوقيععععععع العيععععععود واالتفاقيععععععات دبععععععا يف ذلععععععك دون حصععععععر عيععععععود الشععععععراء  ،ادلخططععععععات

 واإلجيار واالستئلار واخلدمات والوكاالت واالمتياز والتأمُت وغَتىا من العيود الالزمة دلمارسة نشاط الشركة.والبيع 
والتوقيعععععع عععععععن الشععععععركة علعععععى عيععععععود التأسعععععيس اخلاصععععععة بالشععععععركات العععععيت تشععععععارك الشععععععركة  تأسعععععيس الشععععععركات وتععععععدي  عيععععععود التأسععععععيس، .ك 

دبعععععا ايهعععععا التععععععديالت اخلاصعععععة بزيعععععادة  كعععععان مضعععععمون ىععععع ه التععععععديالت،  وأيعععععاً  أيعععععا كعععععان نعععععوع ىععععع ه الشعععععركات، ايهعععععا ومالحعععععق تععععععديالهتا،
أو إنيععععععععاص رأس ادلععععععععال أو التنععععععععازل عععععععععن احلصععععععععص واألسععععععععهم وبيعهععععععععا واععععععععق األنظمععععععععة ذات العالقععععععععة أو اليبععععععععول باحلصععععععععص واألسععععععععهم 

كعععععع  احلصععععععص واألسععععععهم   سععععععواء ،ادلتنعععععازل عنهععععععا للشععععععركة أو ربويعععععع  الشععععععركات أو درلهععععععا وبيععععععع وشععععععراء احلصععععععص واألسععععععهم يف الشععععععركات
وللمللعععععس طلعععععب وقبعععععول والتفعععععاوض علعععععى طعععععرح األسعععععهم واحلصعععععص العععععيت سبلكهعععععا  ،وتصعععععفية الشعععععركات وشعععععطب سعععععلالهتا ،أو بعضعععععها

معععععععع مراععععععععاة ادلتطلبعععععععات النظاميعععععععة، وللمللعععععععس  الشعععععععركة لالكتتعععععععاب الععععععععام أو اخلعععععععاص داخععععععع  ادلملكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية أو خارجهعععععععا،
وحضعععععععور اجتماععععععععات مجعيعععععععات الشععععععععركاء أو  أي شعععععععركة أخععععععععرى تكعععععععون تابععععععععة ذلعععععععا أو مسعععععععايمة ايهععععععععا،تعيعععععععُت شلثلععععععع  الشعععععععركة يف إدارة 

والتصعععععععويت ايهععععععععا نيابععععععععة عععععععععن الشععععععععركة والتوقيعععععععع علععععععععى قععععععععرارات وزلاضععععععععر اجتماعععععععععات  ادلسعععععععايمُت ورلععععععععالس اإلدارة ورلععععععععالس ادلععععععععديرين،
 مجعيات الشركاء وادلسايمُت ورلالس ادلديرين ورلالس اإلدارة ايها.

، وربديعععععد أجعععععورىم ايهعععععاالععععععاملُت و للشعععععركة  والعععععرئيس التنفيععععع يلعععععس ععععععام اجملأمعععععُت  وتعيعععععُت العععععوكالء الشعععععرعيُت واسععععع  الوكعععععاالتاختيعععععار  .ل 
وامتيعععععازاهتم وبنعععععود وشعععععروط التوظيعععععف األخعععععرى، واسععععع  عيعععععودىم، وكععععع لك التعاقعععععد معععععع ميعععععدم  اخلعععععدمات للشعععععركة كمكاتعععععب احملامعععععاة 

 عة ادلالية وغَتىا.وادلكاتب اذلندسية ومكاتب احملاسبة وادلراج
 التوقيع على االتفاقات والصكوك أمام كتاب العدل واجلهات الرمسية وإصدار الوكاالت الشرعية. .م 
يف مباشعععععرة عمععععع  أو أعمعععععال  هيكعععععون للمللعععععس يف حعععععدود اختصاصعععععاتو أن يفعععععوض عضعععععواً واحعععععداً أو أكثعععععر معععععن أعضعععععائو أو معععععن غعععععَت  .ن 

 .  ىممعينو، وإعطائهم حق تفويض غَت 
 

 ( ِىافأج أػعاء اٌّجٍص21) اٌؼشروْاٌحادَح واٌّادج 
واياً دلا تيض  بو االنظمة والضوابط الصادرة يف مبلغًا معينًا وبدل حضور عن اجللسات.  -نظَت أعمال اجمللس-عضو رللس اإلدارة  مكااأةتتكون 

وجيب أن يشتم  تيرير رللس اإلدارة إىل اجلمعية  .تشاريةى ا الشأن. كما يستحق العضو مكااأة نظَت ما يسند إليو من اعمال انية أو إدارية أو اس
تم   العامة على بيان شام  لك  ما حص  عليو أعضاء رللس اإلدارة خالل السنة ادلالية من مكاا ت وبدل مصرواات وغَت ذلك من ادلزايا، وأن يش

َت أعمال انية أو إدارية أو استشارات وأن يشتم  أيضًا على ك لك على بيان ما قبضو أعضاء اجمللس بوصفهم عاملُت أو إداريُت أو ما قبضوه نظ
 بيان بعدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت حضرىا ك  عضو من تاري  آخر اجتماع لللمعية العامة.

 اٌرئُص حُاخ رئُص اٌّجٍص ؤائة( صال22)واٌؼشروْ  اٌثأُحاٌّادج 

 وأُِٓ ػاَ اٌّجٍص
 تنفي ي منصب وأي دارةاإل رللس رئيس بُت منصب اجلمع جيوز وال لرئيس اجمللس، ونائباً  ،رئيساً للمللس أعضائو بُت من اإلدارة رللس يعُت .1
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 .بالشركة
وأمام مجيع الدوائر  ،وأمام اليضاء وكتابة العدل ىاغَت بتمثي  الشركة يف عالقاهتا مع رئيس الو نائبو يف حال غياب أخيتص رئيس اجمللس  .2

شراء األراض  والعيارات وبيعها  سبثي  الشركة يف احلكومية وجلان اض ادلنازعات على سلتلف أنواعها ودرجاهتا ومجيع اجلهات األخرى، ولو حق
 ،ى ه الصالحياتيف أي من  هغَت وحق التوقيع على عيود تأسيس الشركات اليت تشًتك ايها وغَتىا من العيود، ولو حق توكي  ، وإاراغها

 وحيدد رللس اإلدارة اختصاصاتو ايما مل ينص عليو ى ا النظام.
 الصادرة من اجلهة ادلختصة حاللوائباالختصاصات الواردة يف اجمللس  عامأمُت خيتص لو من أعضائو او من غَتىم، و  اً عام اً مينلس أاجمليعُت  .3

 حيدد اجمللس أي اختصاصات أخرى تسند إليو. كما و 
يف  للمللس دارة على مدة عضوية ك  منهم يف اجمللس، وجيوزإعضو رللس اذا كان واألمُت العام رئيس اجمللس ونائبو تعيُت ال تزيد مدة   .4

وللمللس يف أي وقت أن يعزذلم أو أيًا منهم دون إخالل حبق من عزل يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غَت  تعيينهم،إعادة  مجيع األحوال
 يف وقت غَت مناسب. مشروع أو

 ( اجرّاػاخ اٌّجٍص23) واٌؼشروْ اٌثاٌثحاٌّادج 
على األق  يف السنة بناًء على دعوة من رئيسو، وتكون الدعوة مشتملة على جدول األعمال، وعلى الرئيس دعوة  مرات (4)دارة مع رللس اإلجيت

، وللمللس يعينو رئيس اجمللسوتعيد اجتماعات اجمللس يف مركز الشركة أو يف أي مكان آخر  ،اع إذا طلب ذلك اثنان من األعضاءاجمللس لالجتم
وجيوز عيد اجتماعات اجمللس واشًتاك عضو ، أن يدعو حلضور جلساتو من يرى االستعانة دبعلوماهتم أو خربهتم دون أن يكون ذلم حق التصويت

 .مع مراعاة الضوابط ادلنظمة ل لكسائ  التينية احلديثة، اجمللس يف مداوالتو والتصويت على قراراتو بواسطة و 
 

 ( ٔصاب اجرّاع اٌّجٍص24)واٌؼشروْ  اٌراتؼحاٌّادج 
ويف حال إنابة عضو رللس اإلدارة عضوا آخر يف حضور اجتماعات  .على األق مخسة أعضاء ال يكون اجتماع اجمللس صحيحًا إال إذا حضره 

عضاء احلاضرين أو ادلمثلُت ايو، ر قرارات اجمللس بأغلبية آراء األوتصد اجمللس يتعُت أن تكون اإلنابة طبيا للضوابط الصادرة من اجلهة ادلختصة،
 .وعند تساوي اآلراء يرجح اجلانب ال ي صوت معو رئيس اجللسة

 ( ِذاوالخ اٌّجٍص25)واٌؼشروْ  اٌخاِطحاٌّادج 
ر يف وتدون ى ه احملاض ،اجمللسعام وأمُت  ،وأعضاء رللس اإلدارة احلاضرون ،دارة وقراراتو يف زلاضر يوقعها رئيس اجمللستثبت مداوالت رللس اإل

 .عام اجمللسدارة وأمُت سل  خاص يوقعو رئيس رللس اإل
 

 اٌّطاهُّٓاٌثاب اٌخاِص: جّؼُاخ 
 

 ( حعىر اٌجّؼُاخ26)واٌؼشروْ  اٌطادضحاٌّادج 
حق حضور اجلمعيات العامة للمسايمُت، ولو يف ذلك أن يوك  عنو شخصًا آخر من غَت أعضاء رللس اإلدارة أو عامل   مساىم لك  -1

 .واياً للضوابط اليت ربددىا اجلهة ادلختصة وذلك الشركة يف حضور اجلمعية العامة
اجتماعات اجلمعيات العامة للمسايمُت واشًتاك ادلساىم يف مداوالهتا والتصويت على قراراهتا بواسطة وسائ  التينية احلديثة، جيوز عيد  -2

   حبسب الضوابط اليت تضعها اجلهة ادلختصة.
 ( اخرصاصاخ اٌجّؼُح اٌؼاِح اٌؼادَح27)واٌؼشروْ  اٌطاتؼحاٌّادج 

اجلمعية العامة غَت العادية، زبتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمور ادلتعلية بالشركة، وتنعيد مرة على األق  يف ايما عدا األمور اليت زبتص هبا 
 السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة ادلالية للشركة، وجيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك.

 

( اخرصاصاخ اٌجّؼُح اٌؼاِح غُر 28)ْ واٌؼشرو اٌثإِحاٌّادج 

 اٌؼادَح
 األمور الداخلة زبتص اجلمعية العامة غَت العادية بتعدي  نظام الشركة األساس باستثناء األمور احملظور عليها تعديلها نظاماً. وذلا أن تصدر قرارات يف
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 ادليررة لللمعية العامة العادية. أصالً يف اختصاصات اجلمعية العامة العادية، وذلك بالشروط واألوضاع نفسها 
 

 ( دػىج اٌجّؼُاخ29)واٌؼشروْ  اٌراضؼحاٌّادج 
للمسايمُت بدعوة من رللس اإلدارة، وعلى رللس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة لالنعياد إذا طلب ذلك  أو اخلاصةتنعيد اجلمعيات العامة  (1)

من رأس ادلال على األق . وجيوز دلراجع احلسابات دعوة اجلمعية لالنعياد  %(5)مراجع احلسابات أو جلنة ادلراجعة أو عدد من ادلسايمُت ديث  
 ة خالل ثالثُت يوماً من تاري  طلب مراجع احلسابات. إذا مل ييم اجمللس بدعوة اجلمعي

 . ومع وتنشر الدعوة النعياد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس قب  ادليعاد احملدد لالنعياد بعشرة أيام على األق (2)
إىل وترس  صورة من الدعوة وجدول األعمال  ،خبطابات مسللةذلك جيوز االكتفاء بتوجيو الدعوة يف ادليعاد ادل كور إىل مجيع ادلسايمُت 

 وذلك خالل ادلدة احملددة للنشر. الوزارة واذليئة

 ضجً حعىر اٌجّؼُاخ( 31) اٌثالثىْاٌّادج 
 النعياد اجلمعية.ىم يف مركز الشركة الرئيس قب  الوقت احملدد ءر اجلمعية العامة أو اخلاصة أمسايسل  ادلسايمون ال ين يرغبون يف حضو 

 

ٔصاب اجرّاع اٌجّؼُح اٌؼاِح ( 31اٌثالثىْ )اٌحادَح واٌّادج 

 اٌؼادَح
ار ا يتو ملمن رأس ادلال على األق ، اإذا  %(51)ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مسايمون ديثلون مخسُت يف ادلائة 

 التاليُت: األخ  بأحد اخليارين النصاب الالزم لعيد ى ا االجتماع يتعُت

ساعة من انتهاء ادلدة احملددة النعياد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعيد االجتماع األول ما يفيد بعد عيد االجتماع الثاا  (أ )
 .االجتماعى ا اإلعالن عن إمكانية عيد 

يومًا التالية لالجتماع السابق، وتنشر ى ه الدعوة بالطريية ادلنصوص عليها يف الثالثُت ( 31)خالل الدعوة إىل اجتماع ثان يعيد  توجيو (ب )
 .من ى ا النظام )نيوالعشر  الثامنة(ادلادة 

 .ايو ادلمثلة االسهم عدد كان أياً  صحيحاً  الثاا االجتماع يكون االحوال مجيع ويف 

ٔصاب اجرّاع اٌجّؼُح اٌؼاِح غُر ( 32واٌثالثىْ ) اٌثأُحاٌّادج 

 اٌؼادَح
مل %( من رأس ادلال على األق ، اإذا 51ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غَت العادية صحيحًا إال إذا حضره مسايمون ديثلون مخسُت يف ادلائة )

 .التاليُت النصاب الالزم لعيد ى ا االجتماع يتعُت األخ  بأحد اخليارينار ايتو 

بعد ساعة من انتهاء ادلدة احملددة النعياد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعيد االجتماع األول ما يفيد عيد االجتماع الثاا  (أ )
  .االجتماعى ا اإلعالن عن إمكانية عيد 

 .من ى ا النظام )نيوالعشر  الثامنة(ادلنصوص عليها يف ادلادة يعيد بنفس األوضاع  الدعوة إىل اجتماع ثان توجيو (ب )

 األحوال يكون االجتماع الثاا صحيحاً إذا حضره عدد من ادلسايمُت ديث  ربع رأس ادلال على األق .ويف مجيع 

 الثامنة اجتماع ثال  ينعيد باألوضاع نفسها ادلنصوص عليها يف ادلادة )إىلدعوة اليف االجتماع الثاا وجهت  ار النصاب الالزماوإذا مل يتو 
 تماع الثال  صحيحاً أيا كان عدد األسهم ادلمثلة ايو بعد موااية اجلهة ادلختصة.ن( من ى ا النظام ويكون االجيوالعشر 
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 اٌرصىَد فٍ اٌجّؼُاخ( 33واٌثالثىْ ) اٌثاٌثحاٌّادج 

ن يوك  ، وللمساىم احلق يف أاإلدارةلًتاكم  يف انتخاب رللس صوت عن ك  سهم يف اجلمعيات العامة، وجيب استخدام التصويت امساىم لك  
 .مسايما آخر من غَت أعضاء اجمللس ومن غَت موظف  الشركة يف حضور اجتماع اجلمعية العامةعنو 

 

 لراراخ اٌجّؼُاخ( 34واٌثالثىْ ) اٌراتؼحاٌّادج 
بأغلبية ثلث  األسهم اجلمعية العامة العادية باألغلبية ادلطلية لالسهم ادلمثلة يف االجتماع، كما تصدر قرارات اجلمعية العامة غَت العادية قرارات  تصدر

ساس يضاء ادلدة احملددة يف نظامها األادلمثلة يف االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلياً بزيادة رأس ادلال أو زبفيضو أو بإطالة مدة الشركة أو حبلها قب  ان
 يف االجتماع.أو باندماجها مع شركة أخرى اال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم ادلمثلة 

 إٌّالشح فٍ اٌجّؼُاخ( 35واٌثالثىْ ) اٌخاِطحاٌّادج 
شأهنا إىل أعضاء رللس اإلدارة ومراجع احلسابات. وجييب بلك  مساىم حق مناقشة ادلوضوعات ادلدرجة يف جدول أعمال اجلمعية وتوجيو األسئلة 

ال ي عرِّض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى ادلساىم أن الرد على سؤالو غَت رللس اإلدارة أو مراجع احلسابات عن أسئلة ادلسايمُت باليدر ال ي 
 مينع، احتكم إىل اجلمعية، وكان قرارىا يف ى ا الشأن ناا اً.

 

 رئاضح اٌجّؼُاخ وإػذاد اٌّحاظر( 36واٌثالثىْ ) اٌطادضحاٌّادج 
و عند غيابو أو من ينتدبو رللس اإلدارة من بُت أعضائو ل لك يف يرأس اجتماعات اجلمعيات العامة للمسايمُت رئيس رللس اإلدارة أو نائب .1

 لس ونائبو. اجملحال غياب رئيس 
ات حيرر باجتماع اجلمعية زلضر يتضمن عدد ادلسايمُت احلاضرين أو ادلمثلُت وعدد األسهم اليت يف حيازهتم باألصالة أو الوكالة وعدد األصو  .2

وتدون  ،جتماعوخالصة وااية للمناقشات اليت دارت يف اال ،وعدد األصوات اليت واايت عليها أو خالفتها ،ادليررة ذلا واليرارات اليت ازب ت
 وجامع األصوات. ها العاماحملاضر بصفة منتظمة عيب ك  اجتماع يف سل  خاص يوقعو رئيس اجلمعية وأمين

 

 اٌثاب اٌطادش: ٌجٕح اٌّراجؼح
 

 ٌجٕح اٌّراجؼح ذشىًُ ( 37واٌثالثىْ ) اٌطاتؼحاٌّادج 
دارة التنفي يُت سواء من ادلسايمُت أو غَت أعضاء رللس اإل من أعضاءىل مخسة إ ثالثةتشك  بيرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة مكونة من 

عُت يأن جمللس اإلدارة وإذا شغر مركز أحد أعضاء جلنة ادلراجعة كان  ،أعضائهاومكاا ت غَتىم، وحيدد يف اليرار مهمات الللنة وضوابط عملها 
السوق ادلالية عضوًا مؤقتًا يف ادلركز الشاغر على أن يكون شلن تتواار ايهم اخلربة والكفاية لشغ  العضوية، وجيب أن تبلغ ب لك الوزارة وك لك ىيئة 

  .على اجلمعية العامة العادية يف أول اجتماع ذلا ويكم  العضو اجلديد مدة سلفو وأن يعرض التعيُت ،خالل مخسة أيام عم  من تاري  التعيُت

 ٔصاب اجرّاع اٌٍجٕح( 38واٌثالثىْ ) اٌثإِحاٌّادج 
 ي يشًتط لصحة اجتماع جلنة ادلراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراهتا بأغلبية أصوات احلاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب ال

 صوت معو رئيس الللنة.
 

 اخرصاصاخ اٌٍجٕح ( 39واٌثالثىْ ) اٌراضؼحاٌّادج 
ء زبتص جلنة ادلراجعة بادلراقبة على أعمال الشركة، وذلا يف سبي  ذلك حق االطالع على سلالهتا ووثائيها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضا

رللس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعياد إذا أعاق رللس اإلدارة عملها أو رللس اإلدارة أو اإلدارة التنفي ية، وجيوز ذلا أن تطلب من 
 تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 

 ذمارَر اٌٍجٕح( 41) األرتؼىْاٌّادج 
داء مرئياهتا حياذلا إن وجدت، وعليها  على جلنة ادلراجعة النظر يف اليوائم ادلالية للشركة والتيارير وادللحوظات اليت ييدمها مراجع احلسابات، وإب

 ،ك لك إعداد تيرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت بو من أعمال أخرى تدخ  يف نطاق اختصاصها
  عية العامة بعشرة أيام على األق ؛ لتزويد كوعلى رللس اإلدارة أن يودع نسًخا كااية من ى ا التيرير يف مركز الشركة الرئيس قب  موعد انعياد اجلم
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 ويتلى التيرير أثناء انعياد اجلمعية. ،من رغب من ادلسايمُت بنسخة منو
 

 اٌثاب اٌطاتغ: ِراجغ اٌحطاتاخ
 

 ذؼُُٓ ِراجغ اٌحطاتاخ( 41األرتؼىْ )اٌحادَح واٌّادج 
ومدة  أتعابووربدد  ،العادية تعينو اجلمعية العامة ،ادلرخص ذلم بالعم  يف ادلملكةيكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بُت مراجع  احلسابات 

 عملو، وجيوز لللمعية أيضاً يف ك  وقت تغيَته مع عدم اإلخالل حبيو يف التعويض إذا وقع التغيَت يف وقت غَت مناسب أو لسبب غَت مشروع.
 

 اٌحطاتاخصالحُاخ ِراجغ ( 42واألرتؼىْ ) اٌثأُحاٌّادج 
ى دلراجع احلسابات يف أّي وقت حق االطالع على دااتر الشركة وسلالهتا وغَت ذلك من الوثائق، ولو أيضا طلب البيانات واإليضاحات اليت ير 

نو من أداء ضرورة احلصول عليها، ليتحيق من موجودات الشركة والتزاماهتا وغَت ذلك؛ شلا يدخ  يف نطاق عملو. وعلى رئيس رللس اإلدارة أن ديك
اإذا مل ييسر اجمللس عم  مراجع  ،يف تيرير ييدم إىل رللس اإلدارة واجبو، وإذا صادف مراجع احلسابات صعوبة يف ى ا الشأن أثبت ذلك

 احلسابات، وجب عليو أن يطلب من رللس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر يف األمر.
 

 األرتاح اٌثاب اٌثآِ: حطاتاخ اٌشروح وذىزَغ
 

 اٌطٕح اٌّاٌُح( 43واألرتؼىْ ) اٌثاٌثحاٌّادج 
  .ميالدية سنةيف أول شهر يناير وتنته  يف هناية شهر ديسمرب من ك   تبدأ ميالدياً  عشر شهراً  اثٍت السنة ادلالية للشركةتكون 

 اٌىثائك اٌّاٌُح( 44واألرتؼىْ ) اٌراتؼحاٌّادج 
سنة مالية للشركة أن يعد اليوائم ادلالية للشركة، وتيريًرا عن نشاطها ومركزىا ادلايل عن السنة ادلالية جيب على رللس اإلدارة يف هناية ك   (1)

دد ادلنيضية، ويضّمن ى ا التيرير الطريية ادليًتحة لتوزيع األرباح. ويضع اجمللس ى ه الوثائق ربت تصرف مراجع احلسابات قب  ادلوعد احمل
 وأربعُت يوما على األق .النعياد اجلمعية العامة خبمسة 

( من ى ه ادلادة، وتودع نس  منها 1يوقع رئيس رللس إدارة الشركة ورئيسها التنفي ي ومديرىا ادلايل الوثائق ادلشار إليها يف الفيرة ) جيب أن (2)
 ق .يف مركز الشركة الرئيس ربت تصرف ادلسايمُت قب  ادلوعد احملدد النعياد اجلمعية العامة بعشرة أيام على األ

يدة على رئيس رللس اإلدارة أن يزود ادلسايمُت باليوائم ادلالية للشركة، وتيرير رللس اإلدارة، وتيرير مراجع احلسابات، ما مل تنشر يف جر  (3)
العامة  وعليو أيضا أن يرس  صورة من ى ه الوثائق إىل الوزارة واذليئة، وذلك قب  تاري  انعياد اجلمعية ،يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس

 خبمسة عشر يوماً على األق .
 

 ذىزَغ األرتاح( 45واألرتؼىْ ) اٌخاِطحاٌّادج 
 توزع أرباح الشركة الصااية السنوية على الوجو اآليت:

وجيوز أن تيرر اجلمعية العامة العادية وقف ى ا التلنيب مىت بلغ  ،%( من صايف األرباح لتكوين االحتياط  النظام  للشركة11جينب ) .1
 %( من رأس ادلال ادلداوع. 31حتياط  ادل كور )اال

من األرباح السنوية لتكوين احتياط  اتفاق  خيصص لغرض أو  ذبنب نسبة مئويةلللمعية العامة العادية بناء على اقًتاح رللس اإلدارة أن  .2
 أغراض تيررىا اجلمعية العامة.

باليدر ال ي حييق مصلحة الشركة أو يكف  توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان  لللمعية العامة العادية أن تيرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك .3
على ادلسايمُت، ولللمعية ادل كورة ك لك أن تيتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعامل  الشركة أو دلعاونة ما يكون 

 قائماً من ى ه ادلؤسسات.
من  % (5)ى اقًتاح رللس اإلدارة توزيع داعة أوىل للمسايمُت من الباق  بعد ذلك )إن وجد( تعادل لللمعية العامة العادية أن تيرر بناء عل .4

 رأمسال الشركة ادلداوع.
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زبصيص بعد  الشركات، لللمعية العامة من نظام (السادسة والسبعُت)وادلادة من ى ا النظام،  (نيالعشر مع مراعاة األحكام ادليررة يف ادلادة ) .5
  رللس اإلدارة، على أن يكون استحياق ى ه ادلكااأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرىا العضو.عضاء أما تيدم مكااأة 

 رباح.لللمعية العامة العادية أن تيرر بناء على اقًتاح رللس اإلدارة توزيع الباق  بعد ما تيدم )إن وجد( على ادلسايمُت كحصة إضااية من األ .6
جيوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مسايميها بشك  نصف سنوي أو ربع سنوي وايًا للضوابط الصادرة عن اجلهة ادلختصة، وذلك بناء على و 

 تفويض صادر من قب  اجلمعية العامة العادية جمللس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
 

 اضرحماق األرتاح( 46واألرتؼىْ ) اٌطادضحاٌّادج 
يية ادلساىم حصتو يف األرباح؛ وايًا ليرار اجلمعية العامة الصادر يف ى ا الشأن، ويبُت اليرار تاري  االستحياق وتاري  التوزيع وتكون أحيستحق 

 ادلكان ، وتداع األرباح ادليرر توزيعها على ادلسايمُت يفاألرباح دلالك  األسهم ادلسللُت يف سلالت ادلسايمُت يف هناية اليوم احملدد لالستحياق
 وادلواعيد واآلليات اليت حيددىا رللس اإلدارة وايا للتعليمات اليت تصدرىا اجلهات ادلختصة.

 

 ذىزَغ األرتاح ٌألضهُ اٌّّرازج( 47واألرتؼىْ ) اٌطاتؼحاٌّادج 
احملددة وايا حلكم ادلادة )الرابعة عشرة  إذا مل توزع أرباح عن أي سنة مالية، اإنو ال جيوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد داع النسبة .1

 بعد ادلائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم ادلمتازة عن ى ه السنة. 
من األرباح مدة ثالث سنوات متتالية، ( شرة بعد ادلائة من نظام الشركاتإذا اشلت الشركة يف داع النسبة احملددة وايًا حلكم ادلادة )الرابعة ع .2

اخلاصة ألصحاب ى ه األسهم، ادلنعيدة طبيا ألحكام ادلادة )التاسعة والثمانُت( من نظام الشركات، أن تيرر إما حضورىم  اإنو جيوز لللمعية
ال، اجتماعات اجلمعية العامة للشركة وادلشاركة يف التصويت، أو تعيُت شلثلُت عنهم يف رللس اإلدارة دبا يتناسب مع قيمة أسهمهم يف رأس ادل

 كن الشركة من داع ك  أرباح األولوية ادلخصصة ألصحاب ى ه األسهم عن السنوات السابية.وذلك إىل أن تتم
 

 خطائر اٌشروح( 48واألرتؼىْ ) اٌثإِحاٌّادج 
شركة نصف رأس ادلال ادلداوع، يف أي وقت خالل السنة ادلالية، وجب على أي مسؤول يف الشركة أو مراجع احلسابات الإذا بلغت خسائر  .1

اورًا ، وعلى رللس اإلدارة خالل مخسة  ب لك ب لك إبالا رئيس رللس اإلدارة، وعلى رئيس رللس اإلدارة إبالا أعضاء اجمللساور علمو 
ة رأس عشر يوما من علمو ب لك دعوة اجلمعية العامة غَت العادية لالجتماع خالل مخسة وأربعُت يوماً من تاري  علمو باخلسائر؛ لتيرر إما زياد

وذلك إىل احلد ال ي تنخفض معو نسبة اخلسائر إىل ما دون نصف رأس ادلال ادلداوع،  ،و زبفيضو وايا ألحكام نظام الشركاتمال الشركة أ
 أو ح  الشركة قب  األج  احملدد يف ى ا النظام.

ى ه ادلادة، أو إذا اجتمعت وتع ر  ( من1وتعد الشركة منيضية بيوة نظام الشركات إذا مل ذبتمع اجلمعية العامة خالل ادلدة احملددة يف الفيرة ) .2
دلال خالل عليها إصدار قرار يف ادلوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس ادلال واق األوضاع ادليررة يف ى ه ادلادة ومل يتم االكتتاب يف ك  زيادة رأس ا

 تسعُت يوما من صدور قرار اجلمعية بالزيادة.

 اٌثاب اٌراضغ: إٌّازػاخ
 

 اٌّطؤوٌُح دػىي( 49اٌراضؼح واألرتؼىْ )اٌّادج 

 

بو. وال جيوز  اً خاص اً ضرر  أحلقمنهم  الصادرلك  مساىم احلق يف راع دعوى ادلسؤولية ادليررة للشركة على أعضاء رللس اإلدارة إذا كان اخلطأ 
 لغ الشركة بعزمو على راع الدعوى.للمساىم راع الدعوى ادل كورة إال إذا كان حق الشركة يف راعها ال يزال قائما. وجيب على ادلساىم أن يب

 ؤوٌُحِصارَف دػىي اٌّط( 51) اٌخّطىْاٌّادج 
هنا أو يداعوهنا يف ولُت عن إدارهتا عن مجيع ادلصرواات وادلبالغ اليت يتكبدو ؤ ادلراجعة وادلست عّوض أعضاء رللس إدارهتا وأعضاء جلنة جيوز للشركة أن 

لشركة ايما يتعلق بأية دعوى أو إجراءات قضائية تيام ضدىم بسبب تصرااهتم أو خدماهتم بوصفهم أعضاء يف رللس إدارة ااجمللس  هما يير حدود 
رة أو عضو جلنة ادلراجعة أو التعويض ال ديتد إىل ادلسائ  اليت يتيرر ايها أن عضو رللس اإلداولُت عن إداراهتا. غَت أن ى ا ؤ أو يف جلنة ادلراجعة أو مس

 .بإحلاق الضرر للشركةأو  ول عن إدارة الشركة يتحم  التبعة بسبب اإليمال أو سوء التصرف أثناء تأديتو لواجباتوؤ ادلس
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 اٌثاب اٌؼاشر: حً اٌشروح وذصفُرها
 

 أمعاء اٌشروح (51اٌخّطىْ )اٌحادَح واٌّادج 
ويصدر قرار التصفية االختيارية من اجلمعية العامة  ،تدخ  الشركة دبلرد انيضائها دور التصفية وربتفظ بالشخصية االعتبارية باليدر الالزم للتصفية

 ،روضة على سلطاتو وادلدة الزمنية الالزمة للتصفيةغَت العادية، وجيب أن يشتم  قرار التصفية على تعيُت ادلصف  وربديد سلطاتو وأتعابو والييود ادلف
 ،دارة الشركة حبلهاإوتنته  سلطة رللس  ،ال بأمر قضائ إوال جيوز سبديدىا ألكثر من ذلك  وجيب اال تتلاوز مدة التصفية االختيارية مخس سنوات،

ىل أن يعُت ادلصف ، وتبيى مجعيات ادلسايمُت قائمة إُت ادلصفىل الغَت يف حكم إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إومع ذلك يظ  ىؤالء قائمُت على 
 خالل مدة التصفية وييتصر دورىا على شلارسة اختصاصاهتا اليت ال تتعارض مع اختصاصات ادلصف .

 

 اٌثاب اٌحادٌ ػشر: أحىاَ خراُِح
 

 ِا ٌُ َرد ته ٔص( 52واٌخّطىْ ) اٌثأُحاٌّادج 
 ما مل يرد بو نص يف ى ا النظام. يطبق نظام الشركات ولوائحو يف ك 

 

 ٔشر إٌظاَ األضاش (53واٌخّطىْ ) اٌثاٌثحاٌّادج 
 .يودع ى ا النظام وينشر طبياً ألحكام نظام الشركات ولوائحو

 
 


