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 ساساألالنظام 
 البنك العريب الوطين

 الباب األول
 :الشركةأتسيس 

ــــة سعود ة ( أتسست مبوجب هذا النظام األساس بني املسامهني املعنيني شر 1املادة ) ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ كة مسامهـ
ألخرى الســـــــــــا  ة   اطبقًا ألحكام نظام الشـــــــــــركاق ونظام مراوبة البنوا وكذلك ةحكام األنظ ة 

 امل لكة العربية السعود ة وةحكام هذا النظام األساس.

 :الشركةاسم 
 شــــا  الييا  ي ا بع  و ( اســــم الشــــركة هو )البنك العريب الوطين(اشــــركة مســــامهة ســــعود ةا 2املادة )

 بكل ة االشركةا.

 :الشركةةغراض  (3املادة )
وا وألحكام ةنظ ة ولوائح كام نظام مراوبة البنةغراض الشركة هي مزاولة ع لياق البنوا و قاً ألح

و اســـاب غ ها داخ  ةوتزاول الشـــركة ســـواا اســـا ا ا ا   األخرى،امل لكة العربية الســـعود ة 
 ا  ييا الع لياق التالية:امل لكة العربية السعود ة ةو خا جيا كا ة ةنواع الع لياق املصر ية مب

 لة الســعود ة ةو غ ها حتت الطلب و/ةو اليت ألج   لع تح ااســا ق ارا  ة وتلقي الودائ   .ة
 من الع الق.

  الق.ة ةو بغ ها من الع تح حسا ق التو   واألنواع امل اثلة من ااسا ق  لع لة السعود  .ب
لســ،ب، واألو ا  ااصــ ا  وخصــم ووبول والتعام    الســن اق اوانية والك بيارق وةو ا   .ق

 والنقود املع نية والع الق من ةي نوع.التجا  ة، وةو ا  النق  
 لة السعود ة ةو منح القروض و/ ةو تق مي تسييالق ةخرى سواا بض ان ةو بغ  ض ان  لع .ث

 بع الق ةخرى.
 التعام    األسيم وسن اق ال  ن اساب الشركة و/ةو اساب الع الا. .ج
ها ةو تضــــ نيا ااكومة صــــ   التعام    ســــن اق ال  ن واألو ا  األخرى امل بتة لاللتزام اليت ت .ح

 السعود ة ةو ااكوماق األجنبية ةو املؤسساق املالية.
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لع لياق ارست اد   تح ارعت اداق املستن  ة واص ا  الكفارق ومنح التسييالق املصر ية .خ
 والتص  ر والتجا ة احمللية.

 النقود املع نية.نفيسة و متلك وحيازة وبي  والتعام    الع الق األجنبية والسل  واملعادن ال .د
سبي  القرض ةو افظيا  تلقي النقود واملستن اق واألشياا ااق القي ة بطر قة الود عة ةو على .ا

 واص ا  او صارق امل بتة لذلك.
الية األخرى ااصـــــول على اعت اداق من املؤســـــســـــاق ااكومية ومن البنوا واملؤســـــســـــاق امل . 

 اق.ىل ةي من هذه املؤسسوتق مي ارعت اداق ا األجنبية،سواا احمللية ةو 
 ق املالية األخرى. تح حسا ق إبسم الشركة ل ى البنوا احمللية ةو األجنبية ةو املؤسسا .ز
 انشاا صناد ق او  اع وادا هتا وأتج ها. .س
 ية.القيام بع   الوكي  ةو املراس  ةو امل    للبنوا احمللية ةو األجنب .ش
 لسعود ة ةو خا جيا.  امل لكة العربية ا القيام بع لياق حتو   األموال اىل ةماكن ةخرى . 
ن اق   امل لكة القيام كوكالا بع لياق حتصـــــي  األموال والك بيارق والســـــن اق وةي مســـــت .ض

 العربية السعود ة ةو خا جيا.
لنق  النا ذة   القيام أبي معامالق مصـــــــــــر ية ةخرى غ   ظو ة مبقتضـــــــــــى ةنظ ة البنوا وا .ط

 امل لكة العربية السعود ة.
والســـل  ومنح وروض  شـــاا وتشـــغي  وادا ة إلازن او  اع واملألازن األخرى لتألز ن البضـــائ ان .ظ

 بض ان هذه البضائ  والسل .
ال ا اصة أبي شألص الع   كوكي  مايل ةو مم   ةو اوشرتاا أبي صفة ةخرى   ادا ة األع  .ع

 آخر طبيعي ةو اعتبا ي ةو ةشألا  آخر ن.
ود ة ةو خا جيا  لنيابة اثلث سواا   امل لكة العربية السعحتصي  املبالغ املست،قة ل ى طرف  .غ

وصــية ةو دائناً مرهتنًا عن ةي شــألص آخر طبيعي ةو اعتبا ي ةو بصــفتيا ةميناً علييا ةو منفذا ل
 واص ا  املألالصاق وسن اق القبض.

عام ةو خا  تقوم  القيام ب عم وطرح وضـــ ان وتعي  وارشـــرتاا   وادا ة وتنفيذ ةي اصـــ ا  .ف
ن ةو سن اق ال    به ة ة دولة ةو بل  ة ةو مؤسسة ةو شركة ألسيم ةو سن اق ةو سن اق د 

واركتتاب  غ ها،و   ةةو الصـــــكوا املت اولة وغ ها من الذمم   امل لكة العربية الســـــعود ة 
 ييا والتصرف  ييا.  م   هذه األو ا  ومتلكيا وحيازهتا وادا هتا وتن يتيا والتعام   
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ة   ةي مال منقول ةو وبي  واستغالل وحيازة والتعام    ة ة ةموال ةو حقو  ةو مصل،ادا ة  . 
يفاا لك  ةو بعض اثبت و   ؤول اىل الشـــــــركة ةو متتلكه ةو و    خ    حيازة الشـــــــركة اســـــــت

 ة طر قة ةخرى  ذه أبمطلو هتا ةو ضــــ ايً أل ة وروض ةو تســــييالق مق مة منيا ةو و  تتعلق 
  ذا الض ان والك   اا ود املقر ة  ألنظ ة.املطالبة ةو 

كة ةو شــألص كضــ ان متلك ك  الع   ةو جزا منه ومقوماته املعنو ة وةصــوله  لنســبة ألي شــر  .ا
 لشركة.اةو للو اا كامالً ةو جزئياً أبي ورض ةو تسييالق ائت انية مق مة من 

لشـــــــركة، و هن ةصـــــــول لييا ااورتاض األموال وابرام عقود القروض للشـــــــركة أل ة مبالغ حتتاج ا .ل
ة الناشئة عن القروض الشركة ةو تق مي ةي ض ان آخر لرد القروض ةو الو اا إبلتزاماق الشرك

   امل لكة العربية السعود ة ةو   ة ة جية ةخرى.
كون من شـــــــــــ  ا تق م القيام بكا ة األع ال والتصـــــــــــر اق األخرى اليت  رتتب علييا ةو اليت   .م

وائح ا اصـــة الســـا  ة والك دائ ا م  مراعاة ةحكام األنظ ة والل اتســـاعيا،ةع ال الشـــركة ةو 
   امل لكة العربية السعود ة.

 متو   نشاط الت ج  الت و لي للسيا اق. .ن
 األج .اص ا  سن اق القروض متوسطة  .ه
 مما سة نشاط الت و   العقا ي. .و

لالزمة من ارياق االرتاخيص ومتا س الشــــــركة ةنشــــــطتيا و ق األنظ ة املتبعة وبع  ااصــــــول على 
 املألتصة ان وج ق.

 :الشركاق(: املشا كة والت لك   4املادة )

ةر  ق   ةس املال عن  بشــرط (مقفلة مســامهةجيوز للشــركة انشــاا شــركاق مبفردها )ااق مســؤولية   ودة ةو 
و ةن تن مج معيا وهلا حق ( مليون  ايل ك ا جيوز هلا ةن متتلك األســيم وااصــص   شــركاق ةخرى وائ ة ة5)

الك بع  اســتيفاا ما تتطلبه و ارشــرتاا م  الغ    أتســيس الشــركاق املأســامهة ةو ااق املســؤولياق احمل ودة 
ه األســيم ةو ااصــص على ةر الشــ ن. ك ا جيوز للشــركة ةن تتصــرف   هذ األنظ ة والتعلي اق املأتبعة   هذا
  ش   الك الوساطة   ت اوهلا.

 :للشركة الرئيسي املركز(: 5) املادة

 ق  املركز الرئيسي للشركة   م  نة الرايض، وجيوز للج عية العامة غ  العاد ة ةن تنق  املركز الرئيسي اىل ةي 
العربية الســـــعود ة وةن تنشـــــيا هلا  روعاً ةو مكاتب ةو توكيالق داخ  امل لكة العربية م  نة ةخرى   امل لكة 
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الســــــعود ة ةو خا جيا بقرا  من دلس اودا ة. والك م  مراعاة ةحكام األنظ ة واللوائح الســــــا  ة   امل لكة 
 العربية السعود ة.

 :الشركة م ة(: 6) املادة
وجيوز دائ اً اطالة هذه  ي،التجا  تب ة من ات  خ وي ها  لسج   ميالد ة( سنة 99الشركة تسعة وتسعون ) م ة

  ة على األو .املأ ة بقرا  تأص  ه ار عية العامة غ  العاد ة وب  انتياا ةجليا بسنة واح

  ال انـي الباب 
،  سعودي(يا   ايل مل مخسة عشر) ايل  000,000,00051,الشركة ح د  ةمسال  املــــال:  ةس (7املادة )

مسية ، تبلغ وي ة ك  ســيم( نق ي متســاو ة القي ة ارومخســ ئة ( ايل )مليا  1.500.000.000مقســم اىل )
  ايل  )عشرة  ايرق سعود ة( ، ومجيعيا ةسي ا عاد ة . 10منيا ارمسية  

 اركتتاب:( 8املادة )

 عوا ك  وي ة ةسي يم شركة ود( مثامنائة وة بعون ةلف سيم    ةس مال ال840,000ةكتتب املؤسسون   )
 نق اً على الن،و التايل:

 القي ة امل  وعة  لرايل  النسبة املئو ة  ع د األسيم  ارســـــم

 24.000.000  %16  240,000  املؤسسون السعود ون -1
 60,000,000  %40  600,000  البنك العريب -2

 84,000,000  %56  840,000  اجمل ـــــوع

 ســعوديســعودي( ون  ايل ومثانني ملي )ة بعة ايل  (84,000,000هذا اركتتاب البالغة ) وو  ةودع حصــيلة
حتت الت ســــــيس( ك ا ت ل )ل ى البنك العريب احمل ود   الرايض   حســــــاب  تح إبســــــم البنك العريب الوطين 

ع د األســـيم  تتب  ييا عنو  حالة زايدة ع د األســـيم املك على الك الشـــيادة الصـــاد ة من البنك املذكو .
 يه من األسيم، و كون جمللس  املطروحة لالكتتاب العام،  تم ختصيص األسيم لل كتتبني بنسبة ع د ما اكتتبوا

 اودا ة تقر ر ة ضلية خاصة لصغا  املكتتبني.
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خالل ميلة ثالثني  الســــعود ني،و  حالة ع م تغطية ةي و   من األســــيم املطروحة لالكتتاب العام لل واطنني 
الشــركة األســيم غ  املكتتب  ييا لل ؤســســني الســعود ني بنســبة  الشــركة وختصــصاً ةو م ة رحقة تقر ها  وم

 ع د األسيم اليت اكتتبوا  ييا عن  الت سيس مقاب  تس    وي تيا  لكام  نق اً وكذلك املصا  ف.
 . و قر املسامهون أبنه مت الو اا بقي ة مجي  األسيم ومت د    ةس املال كامالً 

 :امل تازة األسيم (:9) املادة

تصــة وبع  ااصــول مســبقاً على جيوز للج عية العامة الغ  عاد ة للشــركة طبقاً لسســس اليت تضــعيا ارية املأل
رااها ةو حتو   ةســيم عاد ة شــةن تصــ   ةســي اً ممتازة ةو ةن تقر   ،ع م ممانعة مؤســســة النق  العريب الســعودي

ازة ااق   التصــو ت   ار عياق األســيم امل تازة اىل عاد ة ور تعطي األســيم امل تاىل ةســيم ممتازة ةو حتو   
ن ةص،اب األسيم العاد ة مالعامة لل سامهني وترتب هذه األسيم ألص،ا ا ااق   ااصول على نسبة ةك ر 

 من األ  ح الصا ية للشركة بع  جتنيب ارحتياطي النظامي.

 :القي ة مستو اة غ ال األسيم بي (: 10) املادة
و اا   ميعاد ارســــت،قا ، جاز  لتزم املســــاهم ب    وي ة الســــيم   املواعي  املأعينة لذلك، وااا ختلف عن ال

بالغه خبطاب مأســـــــــــج  بي  جمللس اودا ة بع  اعالمه عن طر ق النشـــــــــــر   جر  ة  مسية ةو موو  ت اول ةو ا
 اليت حتأ دها ارية املأألتصة. املالية حبسب األحوال و قاً للضوابطالسيم   املزاد العلين ةو سو  األو ا  

الســيم. وااا ت تكفح حصــيلة  وتســتو  الشــركة من حصــيلة البي  املبالغ املأســت،قة هلا وترد الباوي اىل صــاحب
 ساهم.البي  للو اا  ذه املبالغ، جاز للشركة ةن تستو  الباوي من مجي  ةموال املأ 

ة عليه مأضا ًا الييا املصرو اق لل ساهم املأتأللف عن ال    اىل  وم البي  د   القي ة املأست،قوم  الك جيوز 
 اليت ةنفقتيا الشركة   هذا الش ن.

   اً حي    وم الســيم املألغى، جوتلغي الشــركة الســيم املبي  و قاً ألحكام هذه املادة، وتعطي املأشــرتي ســي اً 
 ي  م  بيان اسم املالك ار   .وتؤشر   سج  األسيم بوووع الب

 :األسيم اص ا (: 11) املادة

جيوز ةن تصــــ   أبو  من وي تيا ارمسية، وامنا جيوز ةن تصــــ   أبعلى من هذه القي ة.  تكون األســــيم امسية ور
و  هذه ااالة األخ ة،  أضـــاف  ر  القي ة   بن  مأســـتق  ضـــ ن حقو  املســـامهني. ور جيوز توز عيا ك   ح 
على املســــامهني. والســــيم غ  واب  للتجزئة   مواجية الشــــركة.  ماا ملك الســــيم اشــــألا  مأتع دون وجب 



 اسم الشركة
 البنك العربي الوطني

 وزارة التجارة لنظام االساسيا
 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل جتاري
 

1010027912 

 هـ11/01/1442التاريخ 
 م 30/08/2020 املوافق

 الشهرانيمحمد 
 

 25 من 6 صفحة رقم الصفحة

 

 ـ م30/03/2020*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *
   

علييم ةن خيتا وا ةح هم لينوب عنيم   اســـــــتع ال ااقو  املأتعلقة به، و كون هؤرا األشـــــــألا  مســـــــؤولني 
  لتضامن عن ارلتزاماق الناشئة من ملكيتيم.

 
 :األسيم ت اول(: 12) املادة

 ك   تق  ر ماليتني ســــنتني عن املالية القوائم نشــــر بع  ار املؤســــســــون  ا  كتتب اليت األســــيم ت اول جيوز ر 
 على   ل مبا ســـيماأل هذه صـــكوا على و ؤشـــر. الشـــركة أتســـيس ات  خ من شـــيراً ( 12) عشـــر اثين عن منيا
ن  اليت وامل ة الشركة أتسيس وات  خ نوعيا  .ت اوهلا  ييا ُيأ

 مؤســس اىل املؤســســني ح ة من ااقو  بي  ألحكام و قاً  األســيم ملكية نق  ااظر مأ ة خالل جيوز الك وم 
 ةو املعســــــر املؤســــــس ةموال ىعل التنفيذ حالة   ةو الغ  اىل و اته حالة   املؤســــــســــــني ةح  و ثة من ةو آخر

 .اآلخر ن لل ؤسسني األسيم تلك امتالا ةولو ة تكون ةن على املأفلس،

 .ااظر م ة انقضاا ب و املال  ةس زايدة حالة   املؤسسون به  كتتب ما على املادة هذه ةحكام وتسري

 :املسامهني سج (: 13) املادة
 تت اول ةسيم الشركة و قاً ألحكام نظام السو  املالية. 

 :املــال  ةس زايدة :(14) املادة

ســـــــبقًا على ع م ممانعة وبع  ااصـــــــول م الشـــــــركة مال  ةس زايدة تقر  ةن العاد ة العامة غ  للج عية (1
 و  املال  ةس  كون ةن ط شرت  دأ   كاماًل. ور و  املال  ةس ةن  كون بشرطمؤسسة النق  العريب السعودي 

 ةو د ن ةدواق حتو   ب صــــ  ق مقا ةســــيم اىل  عود املال  ةس من ارزا غ  امل  وع كان ااا دأ   أبك له
 اىل ةسيم. لت،و ليا امل ة املقر ة بع  تنته وت ةسيم اىل حتو لية صكوا

 ةو جزا املال  ةس ايدةز  عن  األسيم املص  ة ختصص ةن األحوال مجي    العاد ة العامة غ  للج عية (2
 األولو ة مما سة حق ل سامهنيل جيوز ور ةو ةي من الك بعضيا ةو التابعة الشركة والشركاق   للعاملني منيا
 .للعاملني املألصصة سيملس الشركة اص ا  عن 

 املال زايدة  ةس على العاد ة  ملوا قة غ  العامة ار عية ورا  صــــ و  ووت للســــيم املالك لل ســــاهم (3
    لنشــــر أبولو تيم هؤرا و بلغ نق  ة حصــــص مقاب  اليت تصــــ   ار   ة  ألســــيم اركتتاب   األولو ة
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 وم ته اركتتاب املال وشـــــروط  ةس زايدة ورا  عن املســـــج  الرب   بواســـــطة ةو ت اول  ومية وموو  جر  ة
 وانتيائه. ب ا ته وات  خ

 بزايدة  ةس املال كتتاب  ار  لل ســـــــامهني األولو ة حبق الع   ووف العاد ة غ  العامة للج عية حيق (4
 .الشركةملصل،ة  اسبةتراها من اليت ااارق   لغ  املسامهني األولو ة اعطاا ةو نق  ة حصص مقاب 

 العامة  ملوا قة ار عية ورا  ووت ص و  من امل ة خالل عنه ةو التنازل األولو ة بي  حق لل ساهم حيق (5
اليت  و قا للضــــــوابط اقو ا  ذه املرتبطة ار   ة األســــــيم    وم لالكتتاب آخر اىل املال  ةس زايدة على

 املألتصة. ارية تضعيا

 طلبوا الذ ن ولو ةحقو  األ َحمملمة على ار   ة األســـــــــــيم توزع ( ةعاله،4)   و د ما مراعاة م  (6
 بشـــرط املال،  ةس زايدة من الناجتة األولو ة حقو  امجايل من ةولو ة حقو  من ُيلكونه ما بنســـبة اركتتاب،

 َحلة على ار   ة ســـــيممن األ الباوي و وزع ار   ة، األســـــيم من طلبوه ما عليه حيصـــــلون ما  تجاوز ةر
 األولو ة حقو  امجايل من ةولو ة من حقو  ُيلكونه ما بنســبة نصــيبيم، من ةك ر طلبوا الذ ن األولو ة حقو 
 تبقى ما و طرح ار   ة، سيماأل من طلبوه عليه ما حيصلون ما  تجاوز ةر بشرط املال،  ةس زايدة من الناجتة
 الك. غ  على املالية سو ال نظام  نص ةو غ  العاد ة العامة ار عية تقر  ت ما الغ ، على األسيم من

 :املـال  ةس ختفيـض( 15) املادة

ى ع م ممانعة مؤســــســــة النق  وبع  ااصــــول مســــبقًا عل املال  ةس ختفيض تقر  ةن العاد ة غ  العامة للج عية
  ةس ختفيض وح ها األخ ة ةااال   وجيوز منيت خبسائر. ااا ةو الشركة حاجة على زاد ااا العريب السعودي

 بع  ار التألفيض ورا     صــ ور .نظام الشــركاق من (54(املادة    عليه اا  املنصــو  دون ما اىل املال
 ةثر وعن الشركة على ليتا ارلتزاماق وعن له املوجبة األسباب عن مراج  ااسا ق  ع ه خا  تقر ر تالوة

 هذه ارلتزاماق.   التألفيض
 عليه اب اا اعرتاضاهتم ىلا ال ائنني دعوة وجبت الشركة، حاجة على زايدته نتيجة املال  ةس ختفيض كان ااا

 الشــــركة مركز ليت  يياا املنطقة توزع    ومية صــــ،يفة   التألفيض ورا  نشــــر ات  خ من  وماً  ســــتني خالل
 تؤدي ةن الشركة على  ، وجباملذكو  امليعاد   الشركة مستن اته اىل وو م ال ائنني ةح  اعرتض  من .الرئيس

 .آجالً  كان ااا به للو اا كا ياً  ض ايً  له ق مت ةن ةو حارً  كان ااا د نه اليه
 :والصكوا السن اق اص ا ( 16) املادة
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 ةجزاا ع ة ةو جزا   اوســالمية الشــر عة ةحكام م  املتوا قة والصــكوا الســن اق اصــ ا  للشــركة حيق (ة)
  قر ها اليت والشروط واملبالغ األوواق   ألخر ووت من اوص ا اق من سلسلة ةو واح ة اص ا  خالل من

شـــــــــــرط ار تكون هذا ب ا صـــــــــــو ،  ذا لل ســـــــــــامهني العامة ار عية اىل للرجوع اااجة دون اودا ة دلس
كوا على وي ة  ةس مال ةر تز   وي ة السن اق والص وبشرط ةسيم،السن اق والصكوا وابلة للت،و   اىل 

 الشركة.

والصــكوا وااصــول على  جمللس اودا ة  لشــركة اختاا مجي  اوجراااق الالزمة وصــ ا  الســن اق حيق (ب)
و د وعة ةشألا  ةخر ن ةمن ارياق املألتصة، ك ا حيق جمللس اودا ة تفو ض ةي شألص  الالزمةاملوا قاق 

 حسب الصالحياق امل نوحة له واعطائيم حق تفو ض الغ .
 
 

 ال الث الباب
 :اودا ة دلس( 17) املادة

ُي لون املســــــامهني   توىل ادا ة الشــــــركة دلس ادا ة مؤلف من عشــــــرة ةعضــــــاا  كون من بينيم ســــــتة ةعضــــــاا
 .السعود ني و تم تعيني هؤرا من وب  ار عية العامة العاد ة مل ة ثالث سنواق

من األســـــيم حيق له ةن  عني  األو %( ة بعني  ملائة على 40وطاملا بقي البنك العريب ش.م.ع مالكاً لنســـــبة )
طة ورا   صـــ  ه دلس ادا ة البنك ة بعة ةعضـــاا   اجمللس وةن  ب هلم ةو  ب ل ةايً منيم و تم هذا التعيني بواســـ

 ة تعيني مجي  ةعضاا اجمللس.العريب  ش.م.ع. و قوم إببالغه بكتاب  وجه اىل دلس ادا ة الشركة وجيوز اعاد
 :اجمللس  ةعضو  انتياا(: 18) املادة

ةو ااا ثبت جمللس اودا ة ان العضو و   ة ةو ارستقالة ةو الو انيتنتيي عضو ة دلس اودا ة  نتياا م ة التعي
ةخ  بواجباته بطر قة تضــــر مبصــــل،ة الشــــركة بشــــرط ةن  قرتن الك مبوا قة ار عية العامة العاد ة ، ةو  نتياا 

ا ه ةو و م طلبا عســـ امل لكة ، ةو ااا حكم بشـــير ا الســـه ةو اعضـــو ته و قاً ألي نظام ةو تعلي اق ســـا  ة  
لتســو ة م  دائنيه ةو تووف عن د   د ونه ةو ةصــبح  او  الشــعو  او ةصــيب مبرض عقلي ةو ااا ثبت ا تكابه 

 مجي  عزل ووت ك     العاد ة العامة للج عية جيوز الك وم .   لتزو رع ال إلال  ألمانة واألخال  ةو ةد ن 
 ااا  لتعو ض  ملطالبة الشــــركة جتاه املعزول العضــــو حبق اخالل دون والك بعضــــيم ةو اودا ة دلس ةعضــــاا
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 الك  كون ةن بشـــرط  عتزل ةن اودا ة دلس ولعضـــو مناســـب غ  ووت   ةو مقبول غ  لســـبب العزل وو 
 .ةضرا  من ارعتزال على  رتتب ع ا الشركة وب  مسؤورً  كان  وةر مناسب ووت  

 
 :اجمللس   الشاغر املركز(: 19) املادة

 املركز الشــاغر ممن تتوا ر شــغر مركز ةح  ةعضــاا دلس اردا ة كان لل جلس ةن  عني عضــواً مؤوتاً   حال  
على ةن نتألبت اجمللس، ا ييم ا ربة والكفا ة حبســـــــب الرتتيب   ااصـــــــول على األصـــــــواق   ار عية اليت 

النق   ومؤســـســـةة الســـو  املالية وجيب ةن تبلغ بذلك الوزا ة وكذلك هيئ ة ييم ا ربة والكفا  كون ممن تتوا ر 
لى ار عية العامة العاد ة ع( مخســـــة ةايم ع   من ات  خ التعيني وةن  عرض التعيني 5العريب الســـــعودي خالل )

الالزمة رنعقاد دلس اردا ة    ةول اجت اع هلا و ك   العضو ار    م ة سلفه  قط. وااا ت تتوا ر الشروط
لنظام وجب على بقية بســـبب نقص ع د ةعضـــائه عن اا  اردو املنصـــو  عليه   نظام الشـــركاق ةو هذا ا

 د الالزم من ارعضـــــاا. وجيب ارعضـــــاا دعوة ار عية العامة العاد ة لالنعقاد خالل ســـــتني  وماً رنتألاب الع
و ته ألي سبب ع ا انتياا عض ا اااستقالة ةي عضو   اجمللس ةو  ابالغ مؤسسة النق  العريب السعودي عن 

 ااق او صـــــــــــاح باقمتطل مراعاة الع   م ( مخســـــــــــة ةايم ع   من ات  خ ترا 5دو ة اجمللس والك خالل )
 .العالوة
 :اجمللس صالحياق(: 20) املادة

ودا ة ةع ال الشــــــــركة  كاملةب ون اخالل  لســــــــلطاق املقر ة للج عية العامة  كون جمللس اودا ة ســــــــلطاق  
القيام بكا ة األع ال و واوشـــــراف على شـــــؤو ا ولل جلس   ســـــبي  القيام بواجباته مباشـــــرة كا ة الســـــلطاق 

س ةو بغ  الك. بشرط ةر والتصر اق اليت  كون للشركة اجراؤها مبوجب هذا النظام األساس ةو عق  الت سي
مة. وجمللس اودا ة بصــــفة هذه األع ال بواســــطة ار عية العا  كون النظام األســــاس و  اســــتلزم صــــراحة اجراا

.م.ع. وجمللس اودا ة السـلطة شخاصـة السـلطة الكاملة   عق  اتفاوية ادا ة  نية بني الشـركة والبنك العريب  
تعلقة بذلك( وبيعه و هنه لعق  القروض آلجال تز   عن ثالث ســــــنواق، وشــــــراا العقا  )م  مراعاة األنظ ة امل

 براا امة م  ين الشركة من التزاماهتم، وعق  الصلح ووبول الت،كيم.وا
ولل جلس ةن  عي  أبي من هذه الســلطاق اىل  ئيس اجمللس ةو العضــو املنت ب ةو اىل ةي عضــو آخر ةو اىل 
ةي من املوظفني املألولني   الشـــــــــــركة ةو العاملني  ا. ولل جلس ة ضــــــــــــًا من ووت آلخر ةن  وك  ةو  فوض 
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خر ســـلطة ةو ســـلطاق معينة، لل  ة و لشـــروط اليت  راها اجمللس مناســـبة. وم  الك ر جيوز جمللس شـــألصـــاً آ
 اودا ة التربع بشيا من ةموال الشركة ار   اا ود املقر ة   األنظ ة النا ذة   امل لكة العربية السعود ة.

 :اودا ة دلس ةعضاا مكا  ة (:21) املادة
ولوائ،ه  قظام الشـــــــركانمعينة من صـــــــا  ار  ح و  ح ود ما نص عليه  نســـــــبةتكون مكا  ة دلس اودا ة 

الفعلية اليت حت لوها   سبي   وت    الشركة لسعضاا ك  النفقاق الش ن.والتعلي اق الرمسية الصاد ة   هذا 
ت   تقر ر دلس اودا ة واو واا و شـــحضـــو  اجت اعاق اجمللس واللجان مبا  ييا مصـــرو اق الســـفر واووامة 

غ خالل ســـنة الشـــركة املالية اىل ار عية العامة العاد ة على بيان شـــام  لك  ما حصـــ  عليه األعضـــاا من مبال
 شــت   التقر ر املذكو  على  ك ا  العينية.وكذلك املزااي النق  ة ةو  ن ر ة،من مكا  ة وب ل حضــو  ومصــرو اق 

و عاملني  ا ةو ما وبضــــوه ةبيان املبالغ اليت حصــــ  علييا ةعضــــاا اجمللس بوصــــفيم موظفني إلولني   الشــــركة 
 استشا  ة.مقاب  ةع ال  نية ةو ادا ة ةو 

 :املنت ب والعضو ويئبه اودا ة دلس  ئيس( 22) املادة
 عني اجمللس من بني ةعضـــــــائه  ئيســـــــاً ويئباً للرئيس وعضـــــــواً م  مراعاة ةحكام نظام مراوبة البنوا ، 

منت ً  و كون  ئيس اجمللس ســــعودايً. ور جيوز ار   بني منصــــب  ئيس دلس اودا ة وةي منصــــب 
ش.م.ع. تنفيذي  لشــــــــركة. وخيتا  العضــــــــو املنت ب من بني األعضــــــــاا الذ ن  عينيم البنك العريب 

و كون للرئيس حق دعوة اجمللس اىل ارجت اع، و رةس اجت اعاق دلس اودا ة وكذلك اجت اعاق 
ار عياق العامة وُي   الشركة ةمام  كا ة ارياق ا اصة والعامة والغ  مبا   الك القضاا وهيئاق 

والك   ة ة دعوى  الت،كيم و كون له   الك حق املطالبة واوامة ال عاوى واملرا عة وامل ا عة
تقام من الشــــركة ةو ضــــ ها ومساع ال عاوى والرد علييا واوورا  واونكا  والصــــلح والتنازل وطلب 
الي ني و ده وارمتناع عنه واحضا  الشيود والبيناق والطعن  ييا واوجابة واررح والتع    والطعن 

 وطلب ااجز والتنفيذ لســـــــــــفر و  عه لتزو ر وانكا  ا طوط واألختام والتواوي  وطلب املن  من ا
وطلـــب الت،كيم وتعيني ا رباا واحملك ني والطعن بتقـــا  ر ا رباا  ومراجعـــة دوائر ااجز و التنفيـــذ

واحملك ني و دهم واســـــــــــتب اهلم واملطالبة بتنفيذ األحكام وكا ة الســـــــــــن اق التنفيذ ة األخرى ووبول 
ســــــــتئناف والنقض والت اس اعادة النظر وطلب األحكام ونفييا وارعرتاض على األحكام وطلب ار

وا اا ما  لزم حضـــو  ارلســـاق    و التي يش على صـــكوا ارحكام   د ارعتبا  وطلب الشـــفعة
مجي  ال عاوى ل ى مجي  احملاكم واســــتالم املبالغ واســــتالم صــــكوا األحكام وطلب تن،ي القاضــــي 

كم العــامــة و احملــاكم اودا  ــة )د وان احملــا  لــ ىو طلــب احــالــة الــ عوى  وطلــب اودخــال والتــ خــ  
املظات( و احملاكم التجا  ة واهليئاق الع الية وران  ض املنازعاق املالية وران املنازعاق املصـــــــــــر ية 

و ل ى ران الفصــ    املنازعاق و ورنة الفصــ    املألالفاق واملنازعاق الت و لية بكا ة د جاهتا 
رنة  ول ى هتا ول ى مكاتب الفصـــــــــــ    منازعاق األو ا  التجا  ةبكا ة د جااملألالفاق الت مينية 
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الفصــــــ    املألالفاق و املنازعاق الضــــــر بية و ول ى اللجنة ارســــــتئنا ية لل ألالفاق و املنازعاق 
والبي  واو راغ لل شـــــــرتي  العامة و طلب نقض ااكم ل ى احملك ة العليا  النيابةول ى  الضـــــــر بية 

وحق و او هتان ووبول الرهن اا ووبول او راغ ود   ال  ن والرهن و ك الرهن واستالم ال  ن والشر 
ودمج الصــكوا وحت  ث الصــكوا وادخاهلا   النظام تع    وي ة  هن العقا اق  لزايدة والنقصــان 

الشــــام  والتنازل عن النقص   املســــاحة وتع    اســــم املالك و وم الســــج  امل   والت ج  وتووي  
والغاا و  ســــــخ عقود الت ج  و مراجعة كتا ق ا  وجت    عقود ارجيا  واســــــتالم األجرة عقود ارجي

والتجزئة والفرز واستألراج  الع ل لالستعالم عن ارمالا العقا  ة  و تص  ق صو  الصكوا العقا  ة
صـك ب ل اتلف ةو صـك ب ل مفقود واسـتالم الصـك وضـم املسـاحة الزائ ة اجملاو ة لس ض وحتو   

ذ عة اىل ةمتا    الصك وحتو   األو ام اىل ةمتا    الصك وحتو   األ ض الز اعية اىل سكنية ةو ال
واســـم ااي  صـــناعية وتع    اا ود واألطوال واملســـاحة اومجالية و وم القطعة و وم الصـــك وات خيه

ة مجي  ارياق ومراجع و وم املألطط واسم املالك واثباق املبين واستالم الصك وارستالم والتسليم
كــاتــب   ااق العالوــة وا ــاا مجي  اوجراااق الالزمــة والتووي   ي ــا  تطلــب الــك و التووي  لــ ى

الع ل علي عقود الت سيس والنظام األساس للشركاق اليت تشا ا ةو تساهم  ييا الشركة م  الغ  
على ســـــبي  امل ال ر ةو متتلكيا الشـــــركة  لكام  وتووي  مالحق التع    و تووي  ورا اق الشـــــركاا 

ااصــــــــر ) تع    مادة اودا ة وتعيني امل  اا وعزهلم وتعيني ةعضــــــــاا دلس اودا ة وعزهلم ، وتع    
مادة  ةس املال ، وةغراض الشــركة ، وحت    صــالحياق امل  اا ( واســتالم  ائض التألصــيص و بي  

 ى البنوا  ســم الشــركة و وشــراا ااصــص واألســيم واســتالم القي ة و األ  ح و  تح ااســا ق ل
تووي  ارتفاوياق ووف  ااسا ق ل ى البنوا  سم الشركة وتسجي  الوكارق والعالماق التجا  ة 
و التنازل عنيا ةو الغائيا وحضو  ار عياق العامة للشركاق اليت متتلكيا ةو تشا ا ةو تساهم  ييا 

  ة وجت   ها للشـــــركة و ارشـــــرتاا الشـــــركة و  تح امللفاق للشـــــركة و اســـــتألراج الســـــجالق التجا
 لغر ة التجا  ة وجت   ه و مراجعة ادا ة ارودة والنوعية وهيئة املواصــــــفاق واملقا يس و اســــــتألراج 
الرتاخيص وجت   ها ومراجعة شركاق ارتصارق وأتسيس اهلواتف ال ابتة ةو اروارق  سم الشركة 

اميا و مراجعة هيئة ســــــو  املال و دخول املناوصــــــاق والتووي  ةم و مراجعة اهليئة العامة لالســــــت  ا 
واســـــتالم ارســـــت ا اق و تووي  العقود ا اصـــــة  لشـــــركة م  الغ  و نشـــــر عق  الت ســـــيس ومالحق 
التع    وملألصـــــــاهتا واألنظ ة األســـــــاســـــــية .و مراجعة ادا ة الســـــــجالق التجا  ة و حجز ارســـــــم 

لتووي  على مجي  املســـــــــتن اق ل ى الغر ة التجا ي وتســـــــــجيله و التنازل عن ارســـــــــم التجا ي و ا
التجا  ة و اعت اد التووي  ل ى الغر ة التجا  ة والغائه و دخول املناوصــاق واســتالم ارســت ا اق و 
التسـجي    ا  ماق اولكرتونية  لغرف التجا  ة وتفعي  ا  ماق واسـتالم الروم السـري ومراجعة 

ال  اع امل   واســـــــــــتألراج  خص تســـــــــــو ر و ه م  ومراجعة اهليئة العامة للزكاة وال خ  و مراجعة 
اودا ة العامة للتألطيط الع را  واســــــتألراج  ســــــح بناا ةو ترميم و اســــــتألراج شــــــيادة امتام بناا و 
استألراج كرق ص،ي و ع   إلطط لس ض امل لوكة ومراجعة األمانة و تووي  العقود م  مؤسساق 

بة تنفيذ األحكام ااقووية ومراجعة ويادة ةمن الطر  و مراجعة البناا واملقاولني ومراجعة األما ة وشع
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املباحث العامة و املباحث اودا  ة و املباحث ارنائية و مراجعة امل  ر ة العامة للســـــجون و امل  ر ة 
 . ومراجعة كا ة الوزا اق و اهليئاق و املؤسساق ااكومية وشبه ااكومية  العامة لل  اع امل  

الغ    ك  ةو بعض  ولرئيس دلس اودا ة ةن  وك  ةو  فوض غ ه من ةعضـــــــاا دلس اودا ة ةو  
ا شــــرعيني و امني ومم لني ما و د ةعاله ومنح الوكالا صــــالحية توكي  الغ  ، مبا   الك تعيني وكال

مبوجب خا جيا(  نظاميني عن الشــــــــــركة من موظفي الشــــــــــركة )داخ  امل لكة العربية الســــــــــعود ة ةو
من نظام احملاماة ومن،يم  (18وكارق شــــرعية و ق ارســــت ناا الوا د   الفقرتني )ة،ج( من املادة  )

لشـــركة ةمام كا ة ارياق حق التووي  عن الشـــركة   ح ود الوكارق الشـــرعية امل نوحة هلم ومت ي  ا
عة واملطالبة   ةي دعوى تقام  الرمسية وا اصــــة واحملاكم واهليئاق واللجان القضــــائية وامل ا عة واملرا

 .ه حق عزهلممن الشركة ةو ض ها داخ  امل لكة ةو خا جيا   مجي  د جاق التقاضي ، ول
 . حي  يئب  ئيس دلس اودا ة     ئيس دلس اودا ة عن  غيابه 

 :صالحياق العضو املنت ب

من  (21)ليه املادة نصت ع كون العضو املنت ب هو املسؤول التنفيذي األول، و قوم   ح ود ما 
 ال ر ااصر األع ال هذا النظام األساس بتصر ف شئون الشركة اليومية واليت تش   على سبي  امل

 -والتصر اق التالية:
لى الواثئق والعقود عابرام كا ة املعامالق اليت تكون ضـــــ ن نطا  ةع ال الشـــــركة والتووي   -1

  تص  به.وغ ها مما  كون ضرو اًي هلذا الغرض ةو ما 
 استئجا  ةي مكان ملزاولة ةع ال الشركة. -2
يينيم على الن،و ومستأل مني آخر ن، وحت    شروط تع وصرا ني، وكتبة، تعيني مساع  ن، -3

  قاً ملا  راه مناسباً. و الذي  راه مناسباً، وحت    سلطاهتم وواجباهتم وا قاف وتسر ح ةي منيم 
خر، و تح تكون للشـــــــــــركة ل ى ةي بنك آالتووي  على الشـــــــــــيكاق ا اصــــــــــــة أب ة مبالغ  -4

 حسا ق إبسم الشركة ل ى البنوا األخرى وتشغي  هذه ااسا ق.
والتووي  على ك   ،الشــــــــــركةالتووي  على ك  املراســــــــــالق والعقود وارلتزاماق  لنيابة عن  -5

ة ةو تلك الصــاد ة خطا ق ارعت اد وةوامر ال    والصــكوا والضــ ايق الصــاد ة لصــا  الشــرك
 ن الشركة والتووي  على او صارق عن النقود املودعة ل ى الشركة.م
  لنيابة عن الشركة. القيام بكا ة الع لياق املصر ية واملبادلة وموازنة ع لياق األسيم -6
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تق مي وروض نق  ة ةو تق مي التسييالق والك  لرايل السعودي، ةو الع الق األخرى اىل  -7
مل لكة العربية الســعود ة ةو خا جيا ســواا بضــ ان ةو بغ  ةي شــألص ةو ةي هيئة ةو مؤســســة   ا

 ض ان، والك   اا ود اليت  قر ها دلس اودا ة ان وج ق.
الســـ،ب وســـائر  اصـــ ا  وخصـــم ووبول التعام    الســـن اق اوانية والك بيارق وةو ا  -8

 ن ك  نوع.ع الق ماألو ا  التجا  ة وكذلك التعام    ةو ا  النق  والنقود املع نية وال
ســـل  بكا ة ةنواعيا شـــراا وا هتان و هن و ك الرهن وبي  العقا اق والبضـــائ  والعروض وال  -9

   ح ود األنظ ة واللوائح   امل لكة العربية السعود ة.
اجراا الت ميناق و ترتيب الت ميناق على الســــفن والبضــــائ  وااقو  األخرى وكذلك ترتيب  -10

 على موجوداق الشركة.
ن الســــن اق محتر ر، ود   وحتصــــي ، وتظي ، و هن، ةو ت اول ك  وةي ســــ،ب ووبول، و  -11

ـــذ وتووي  وختم اوانيـــة الـــ اخليـــة وا ـــا جيـــة، ةو الك بيـــارق واألو ا  املـــاليـــة األخرى، ، وتنفي
الشـــــــ،ن الب،ري  وحتو   الســـــــن اق ااكومية وبوليصـــــــة عن،والتنازل  ووبول،وتســـــــليم، وتظي  

وبوليصـــــــة الت مني،  ا البضـــــــائ  وواثئق امللكية من ةي نوع كانواروي، وةوامر التســـــــليم، وصـــــــكو 
  وشياداق الت مني، ووبض ما حيص  عن ةي منيا.

و هيئة  لية ةايً  وبول والتنازل عن، وحتو   ة ة ســــن اق حكومية ةو ســــن اق دلس بل ي ة -12
الرهون كان مركزها، وكذلك غ ها من الصـــــــــــكوا واألســـــــــــيم، والســـــــــــن اق وســـــــــــن اق ال  ن و 

 ة ةو غ ها مما تزاول ع اًل لتزاماق وغ ها من سن اق ة ة شركة ةو هيئة ان كانت جتا  ة ةو بل وار
و األسيم ووبض ما ةو منش ة   ةي مكان وكذلك ك  وة ة سن اق عامة ةو غ ها من السن اق ة

 حيص  عن ةي منيا.
 اصـــة أب ة شـــركة   اشـــراا وبي  وا هتان والتعام  أب ة طر قة ةخرى   األســـيم والســـن اق  -13

 لس اودا ة   هذا الش ن.ةي مكان   اا ود املقر ة   األنظ ة النا ذة   امل لكة وبقرا اق د
نظ ة املع ول  ا  ذا متلك ةي مال منقول بطر ق الشراا ةو املقا ضة ةو غ  الك طبقاً لس -14

طر قة ةخرى، والقيام   يه أب ةا صـــــو  وبي  هذا املال ةو أتج ه ةو املقا ضـــــة عليه ةو التصـــــرف 
صـــــــــرف الشـــــــــركة ةو ودا ته بك  األع ال الالزمة افظ هذا املال ما دام مملوكاً ةو موجوداً حتت ت

 الع لياق. ادا ة حسنة. وجمللس اودا ة ةن  ض  ح اً ةوصى ملا جيوز اجراؤه من هذه
 اق دلس اودا ة م  مراعاة ابرام كا ة العقود الناولة مللكية العقا    اا ود املقر ة بقرا -15

 ةنظ ة امل لكة املتعلقة بذلك. 
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النظاميني  واحملامني وامل  لنياحملك ني  األجرة وتعينيعقود ارجيا  وجت   ها واســـــــــــتالم  تووي -16
   عزهلم.( وحق عن الشركة من موظفي الشركة )داخ  امل لكة العربية السعود ة ةو خا جيا

كون للشــــركة   مصــــل،ة   ااســــا ق واملنازعاق والتصــــفياق ااســــابية ةايً كانت اليت   تســــو ة-17
األ صــــ ة املرتتبة   ييا   ةي ووت ةو تتعلق أبي شــــألص طبيعي ةو اعتبا ي ةي كان ود   ةو وبض

 اودا ة. على الك حسب األحوال، وك  الك   ح ود السلطاق املعطاة له من وب  دلس

اق ةي د ن مســـــــــت،ق ةو مطالب  ســـــــــت،قاوه للشـــــــــركة   ة ة  ر ةو اورا  إبثباجراا ةي تقر   -18
ركة شــــــــألص تاجراااق متألذة ةو تتألذ  ي ا بع  من ةو ضــــــــ  ةي شــــــــألص طبيعي ةو اعتبا ي ةو 

حضــــــــو  اجت اعاق و متو ، طبقاً ألي نظام ي ذ وبراا م  نني معســــــــر ن ةو لتصــــــــفية الشــــــــركاق، 
و ضـــــــــــ ه   ةي من هذه ارتاح ةي ورا  وتزكية او التصـــــــــــو ت له ال ائنني طبقاً هلذه اوجراااق واو

عسا  ةو او الس ةو ارجت اعاق وبصفة عامة مت ي  الشركة   ك  اوجراااق سواا   حارق او
 ملا  راه مناسباً. ترتيباق التصفية ةو الصلح اليت تتألذ ض  ةو لصا  ةي م  ن للشركة طبقاً 

ي  ةو اســــتالم ةو احملا ظة ئ  والســــب  القانونية والنظامية لت،صــــاســــتع ال واختاا كا ة الوســــا -19
 ى ةي شــــــألص على ةي مبلغ من املال ةو ةي شــــــيا آخر  رى ةنه  ســــــت،ق للشــــــركة ةو متلكه ل

ةو اصــ ا ، ةو تووي  ةو  طبيعي ةو اعتبا ي ةاي كان وعن  حتصــيله ةو اســتالمه كله ةو بعضــه، اعطاا
مللكية ةو اعادة الصــــ،ي،ة ةو املألالصــــاق ةو صــــكوا نق  اختم ةو تنفيذ ةو تســــليم او صــــارق 

 امللكية تبعاً لسحوال ةو طبقاً ملا  راه متعينًا ةو مناسباً.
قاً للشروط اليت  راها مناسبة القيام ب    ةي د ن ةو مال ةو الو اا به ةو التصا  بش نه و   -20

 ت،قاوه ل  يا.ااا كان مست،قًا للشركة ةو تطالب به ةو  كون مطلو ً منيا ةو   عي اس
ة للشـــــــــــركة ، و هن موجوداق اورتاض النقود وابرام ارتفاوياق ا اصــــــــــــة  لقروض الالزم  -21

القروض   امل لكة  وتق مي ضــــــــ ايق ةخرى للو اا  لتزاماق الشــــــــركة املرتتبة على هذه الشــــــــركة
 العربية السعود ة ةو خا جيا.

ر قة ام إبدا ة ةع ال الشــــــركة واوشــــــراف علييا وعلى شــــــؤو ا وموظفييا بطمن ةج  القي - 22    
له اىل مرؤوســــيه   ألولةة ضــــ  وةك ر  عالية، للعضــــو املنت ب ةن  عي  بك  ةو بعض الســــلطاق امل

 بقاً لتق  ره.ك ا له ةن  عي  ببعض هذه الصالحياق اىل الغ  وةن  س،ب هذه السلطاق ط
لســــــعود ني املؤهلني ووت ممكن بتعيني مســــــاع  للعضــــــو املنت ب من ا ةورب قوم دلس اودا ة   

 .هلذا املركز وحي د سلطاته ومكا  ته
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املنت ب  وضـــــا ة اىل  اىل ك  من  ئيس اجمللس والعضـــــو ىتؤدحي د اجمللس املكا  ة ا اصـــــة اليت 
هذا النظام شر طة ةن  ( من22املادة )املكا  ة املقر ة لك  عضو من ةعضاا دلس اودا ة مبقتضى 

نصــــــو  عليه   مر  ز   د وع مكا  ة الرئيس عن ضــــــعفي مكا  ة عضــــــو دلس اودا ة ك ا هو 
التعلي اق الرمسية ولوائ،ه و  قما نص عليه نظام الشـــــــــــركا( من هذا النظام و  ح ود 22املادة )

 .الصاد ة   هذا الش ن

باق م اورق ار عية  عني اجمللس ةمني ســـــــر ، وحي د اجمللس شـــــــروط ع له ومكا  ته، و ناط به اث
الســـــــــــج  ا ا  وكذلك  العامة )عن  اللزوم( وم اورق اجمللس وورا اهت ا    اضـــــــــــر وت و نيا  

 ج .حفظ هذا الس
 :اجمللس اجت اعاق(: 23)  وم املادة

 عوة خطية وجيوز ةن تســـلم الســـنة على األو . وتكون ال  مراق  ة ب جيت   دلس اودا ة ب عوة من  ئيســـه 
ســـــــــــبوعني من التـا  خ احملـ د ةو الفـاكس ةو الرب  والـك وبـ  ة ةو الرب ـ  اولكرتو   ليـ  ةو ترســــــــــــ   لرب ـ 

 عو اجمللس اىل  ـــلالجت ـــاع، مــا ت  تفق ةعضـــــــــــــاا اجمللس على خالف الــك. وجيــب على  ئيس اجمللس ةن 
 من األعضاا. اثنانطلب اليه الك  مىت ارجت اع

 اجمللس اجت اعاق نصاب(: 24) املادة
بشــرط ةن  ،على األو بة اي ةو ةصــالة اجمللسةعضــاا من ( 7ا حضــره )اجمللس صــ،ي،اً ار اا اجت اعر  كون 

عضــو دلس اودا ة عضــوًا  و  حالة ايبة ،و  األ علىة بعة ةعضــاا أبنفســيم  كون ع د األعضــاا اااضــر ن 
 اجمللس  تعني ةن تكون اويبة طبقاً للضوابط اآلتية: اجت اعاقآخر   حضو  

 .ت اعارجر جيوز لعضو دلس اودا ة ةن  نوب عن ةك ر من عضو واح    حضو  ااق  ة(

   د. اجت اعةن تكون اويبة اثبتة  لكتابة وبش ن  ب(
  ت بش  ا.ر جيوز للنائب التصو ت على القرا اق اليت حيظر النظام على املنيب التصو  ج(
وعن   ارجت اع  لني   ةعضــــاا اجمللس اااضــــر ن ةو امل أبغلبية ثل ي ةصــــواقتصــــ   ورا اق دلس اودا ة و 

 .  ال غيابهتساوى األصواق  رجح الرةي الذي صوق معه  ئيس اجمللس ةو من  رةس اجمللس   ح
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جمللس اودا ة ةن  صـــــــــــ   ورا اق  لت ر ر عن طر ق عرضـــــــــــيا على كا ة األعضـــــــــــاا متفروني مات  طلب ةح  
اجمللس.  ةعضـــــااثل ي ةغلبية ا هتما ةور ل  اولة  ييا وتصـــــ   هذه القرا اق ااا اجمللس ل اجت اعاألعضـــــاا كتابة 

 اتٍل له. اجت اعك ا وتعرض هذه القرا اق على دلس اودا ة   ةول 
 :اجمللس م اورق(: 25) املادة

 وةمنياااضـــرون لس اودا ة اودا ة وورا اته    اضـــر  ووعيا  ئيس اجمللس وةعضـــاا د دلست بت م اورق 
 .السر ةمنيوت ون هذه احملاضر   سج  خا   ووعه  ئيس اجمللس و  السر
 :التنفيذ ة اللجنة(: 26)  وم املادة

 ئيسًا هلا ك ا حي د  اللجنة ااةعض بنيمن  اجمللس و عنيجمللس اودا ة ةن  شك  من بني ةعضائه رنة تنفيذ ة. 
ـــــــــــــة   ومتا س. جت اعاهتاروع د ةعضــائيا والنصــاب الضــرو ي  واختصــاصــاهتادلس اودا ة طر قة ع   اللجنـ

 ةو الغاا التنفيذ ة للجنة جيوز رو . اجمللس وتوجيياق لتعلي اق و قاً  اجمللس هلا  ولييا اليت الصـــالحياق اللجنة
 .اودا ة دلس ةورها اليت والقواع  القرا اق من ةي تع   

   الباب الراب  
 مجعياق املسامهني 

 :ار عياق حضو (: 27)  وم املادة
ضـــو  ار عياق حولك  مســـاهم حق  الت ســـيســـية،كان ع د ةســـي ه حق حضـــو  ار عية   لك  مكتتب ةايً 

ودا ة ةو عاملي االعامة لل ســـــــامهني ، وله   الك ةن  وك  عنه شـــــــألصـــــــاً آخر من غ  ةعضـــــــاا دلس 
 الشركة   حضو  ار عية العامة .

 :الت سيسية ار عية(: 28)  وم املادة

  وماً من ات  خ ورا  الوزا ة خالل مخسة وة بعنيالت سيسية   عو املؤسسون مجي  املكتتبني اىل عق  مجعية 
 اركتتاب ااق ملسامهةا شركة   األسيم   اركتتاب  ب وف  ات  خ من  لرتخيص بت سيس الشركة ةو

 ماا ت  توا ر  األو .لى حضو  ع د من املكتتبني ُي   نصف  ةس املال ع ارجت اعو شرتط لص،ة  العام
 اليه.توجيه ال عوة  من اثن  عق  بع  مخسة عشر  وماً على األو  اجت اعهذا النصاب وجيت دعوة اىل 

  يه.مل  لني اال ا  ص،ي،ًا ةايً كان ع د املكتتبني  ارجت اع كون  األحوال،و  مجي  
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 :الت سيسية ار عية اختصاصاق (:29)  وم املادة
 الشركاق.م ( من نظالستوناو  ملادة )ال ال ة  الوا دة  ألمو  الت سيسيةختتص ار عية 

 :العاد ة العامة ار عية اختصاصاق :(30)  وم املادة
العــامــة العــاد ــة و ي  األمو   ختتص ار عيــة العــاد ــة، ي ــا عــ ا األمو  اليت ختتص  ــا ار عيــة العــامــة غ  

الســـــــنة املالية  رنتياالية وتنعق  مرة على األو    الســـــــنة خالل األشـــــــير الســـــــتة التا  لشـــــــركة،املتعلقة 
 الك.للشركة، وجيوز دعوة مجعياق عامة عاد ة ةخرى كل ا دعت اااجة اىل 

 : العاد ة غ  العامة ار عية اختصاصاق : (31)  وم املادة

و  احملظو  علييا تع  ليا األم  ســــــــت نااختتص ار عية العامة غ  العاد ة بتع    نظام الشــــــــركة األســــــــاس 
العامة العاد ة والك  ار عية اختصـــــــاصـــــــاقوهلا ةن تصـــــــ   ورا اق   األمو  ال اخلة ةصـــــــالً    نظاماً.

 العاد ة. لشروط واألوضاع نفسيا املقر ة للج عية العامة 

 :ار عياق دعوة (:32)  وم املادة
دلس اودا ة ةن   عو  تنعق  ار عياق العامة ةو ا اصــــــــة لل ســــــــامهني ب عوة من دلس اودا ة ، وعلى

راجعة ةو ع د من املســـــــامهني ااا طلب الك مراج  ااســـــــا ق ةو رنة امل لالنعقادار عية العامة العاد ة 
ااا ت  قم اجمللس  النعقادل%( من  ةس املال على األو  . وجيوز ملراج  ااســـا ق دعوة ار عية 5ُي   )

 ب عوة ار عية خالل ثالثني  وماً من ات  خ طلب مراج  ااسا ق .
الرئيس وب  امليعاد احمل د  امة   صــــــ،يفة  ومية توزع   مركز الشــــــركةار عية الع رنعقادوتنشــــــر ال عوة 

ه ال عوة   امليعاد املذكو  بتوجي اركتفااعلى األو  . وم  الك جيوز بــــــــــــ)واح  وعشر ن(  وماً   لالنعقاد
 هيئة وىل الوزا ة ااىل مجي  املســـــــامهني خبطا ق مســـــــجلة . وترســـــــ  صـــــــو ة من ال عوة وج ول األع ال 

  دة للنشر .والك خالل امل ة احملوكذلك اىل مؤسسة النق  العريب السعودي  املالية و الس
 :ار عياق حضو  سج  (:33)  وم املادة

 مركز الشركة الرئيسي وب   سج  املسامهون الذ ن  رغبون   حضو  ار عية العامة ةو ا اصة ةمسائيم  
 ار عية. رنعقادالووت احمل د 

 



 اسم الشركة
 البنك العربي الوطني

 وزارة التجارة لنظام االساسيا
 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل جتاري
 

1010027912 

 هـ11/01/1442التاريخ 
 م 30/08/2020 املوافق

 الشهرانيمحمد 
 

 25 من 18 صفحة رقم الصفحة

 

 ـ م30/03/2020*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *
   

 
 :العاد ة العامة ار عية اجت اع نصاب :(34)  وم املادة

 ةس املال  نصـــفون ُي لون ار عية العامة العاد ة صـــ،ي،ًا ار ااا حضـــره مســـامه اجت اع انعقادر  كون 
 انتيااال ا  بع  ســــاعة من  ارجت اع عق   ارجت اععلى األو  ، وااا ت  تو ر النصــــاب الالزم لعق  هذا 

األول ما  في  اوعالن عن  ارجت اعاألول بشرط ةن تتض ن ال عوة لعق   ارجت اع رنعقادامل ة احمل دة 
وجميت  ،ال ا  رجت اعا.    حال ت تتضـــــــــــ ن ال عوة األوىل امكانية عق   ارجت اعامكانية عق  هذا 

ة  لطر قة ل عو وتنشــــــر هذه ا ،الســــــابق  لالجت اعاثن  عق  خالل ال الثني  وماً التالية  اجت اعال عوة اىل 
 ال الثون( من هذا النظام.و  ال ال ة املنصو  علييا   املادة )
 لة  يه .ال ا  ص،ي،ًا ةايً كان ع د األسيم امل   ارجت اعو  مجي  األحوال  كون 

 : : نصاب اجت اع ار عية العامة غ  العاد ة(35) املادة 

 لون نصف  ةس املال  ماا ُيار عية العامة غ  العاد ة ص،ي،ًا ار ااا حضره مسامهون  اجت اعر  كون 
 رنعقادامل ة احمل دة  انتياا ال ا  بع  ســـــاعة من ارجت اعاألول  عق   ارجت اعت  تو ر هذا النصـــــاب   

ن عن امكانية عق  هذا األول ما  في  اوعال ارجت اعاألول بشـــــــرط ةن تتضـــــــ ن ال عوة لعق   ارجت اع
 اجت اعجيت ال عوة اىل و ال ا ،  ارجت اعحال ت تتضـــــــــــ ن ال عوة األوىل امكانية عق     .  ارجت اع

ذا النظام .و  مجي  ه( من ال الثونو  ال ال ةاثن ،  عق  بنفس األوضــــــــــــاع املنصـــــــــــو  علييا   املادة )
 ةس املال على األو   صـــــــ،ي،ًا ااا حضـــــــره ع د من املســـــــامهني ُي    ب  ال ا  ارجت اعاألحوال  كون 

لث  نعق   ألوضــــاع نفســــيا اث اجت اعال ا  وجيت دعوة اىل  ارجت اع.وااا ت  تو ر النصــــاب الالزم   
د ال الث ص،ي،ًا ةايً كان ع  عارجت ا ( من هذا النظام و كون ال الثونو  ال ال ةعلييا   املادة ) املنصو 

 األسيم امل  لة  يه بع  موا قة ارية املألتصة .
 :ار عياق   التصو ت (:36)  وم املادة

  ســــيم   لك  مكتتب صــــوق عن ك  ســــيم ُي له   ار عية الت ســــيســــية ولك  مســــاهم صــــوق عن ك
 دلس اودا ة . انتألابالتصو ت الرتاك ي    استأل امار عياق العامة وجيب 

 :ار عياق ورا اق(: 37)  وم املادة
 ألغلبية املطلقة لسسيم امل  لة  ييا وتص   ورا اق ار عية العامة  الت سيسيةتص   القرا اق   ار عية 

ك ا تصــــــ   ورا اق ار عية العامة غ  العاد ة   ارجت اعامل  لة   ألســــــيم ا قاةصــــــو  ثل ي أبغلبيةالعاد ة 
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ار ااا كان ورا اً متعلقًا بزايدة  ةس املال ةو ختفيضـــــه ةو إبطالة  ارجت اع،أبغلبية ثل ي األســـــيم امل  لة   
م  شركة ةخرى  ال  كون   ن ماجياامل ة احمل دة   نظاميا األساس ةو  انقضاام ة الشركة ةو حبليا وب  

 .ارجت اعص،ي،ًا ار ااا ص   أبغلبية ثالثة ة  ع األسيم امل  لة   
 :ار عياق   املناوشة(: 38)  وم املادة

ســـــئلة   شـــــ  ا اىل لك  مســـــاهم حق مناوشـــــة املوضـــــوعاق امل  جة   ج ول ةع ال ار عية وتوجيه األ
عن ةســئلة املســامهني  قاااســباوجييب دلس اودا ة ةو مراج   ااســا ق.ةعضــاا دلس اودا ة ومراج  

 احتكمغ  مقن  ،  الهسـؤ وااا  ةى املسـاهم ةن الرد على  للضـر . لق   الذي ر  عرض مصـل،ة الشـركة 
 اىل ار عية ، وكان ورا ها   هذا الش ن ي ذاً .

 :احملاضر واع اد ار عياق  ائسة(: 39)  وم املادة
غيابه ةو من  نت به دلس  ار عياق العامة لل ســـــامهني  ئيس دلس اودا ة ةو يئبة عن  اجت اعاق رةس 

 ويئبه.اودا ة من بني ةعضائه لذلك   حال غياب  ئيس دلس اودا ة 
 د األسـيم اليت   حيازهتم وحير   جت اع ار عية  ضـر  تضـ ن ع د املسـامهني اااضـر ن ةو امل  لني وع

ألصـــواق اليت وا قت علييا اوع د  اختذقلوكالة وع د األصـــواق املقر ة هلا والقرا اق اليت  ألصـــالة ةو ا
ر بصــفة منتظ ة عقب ك  . وت ون احملاضــ ارجت اعةو خالفتيا وخالصــة وا ية لل ناوشــاق اليت دا ق   

 .   سج  خا   ووعه  ئيس ار عية وةمني سرها وجام  األصواق اجت اع
  الباب ا امس 

 رنة املراجعة 
 :اللجنة تشكي (: 40)  وم املادة

من غ  ةعضـــــاا دلس  ااةعضـــــ ثالثة( 3تشـــــك  بقرا  من ار عية العامة العاد ة رنة مراجعة مكونة من )
لجنة وضوابط ع ليا ومكا آق اودا ة التنفيذ ني سواا من املسامهني ةو غ هم وحي د   القرا  مي اق ال

 ةعضائيا .

 :اللجنة اجت اع ب(: نصا41)  وم املادة
غلبية ةصواق اااضر ن ، حضو  ةغلبية ةعضائيا ، وتص   ورا اهتا أب املراجعةرنة  اجت اع شرتط لص،ة 

 .ارانب الذي صوق معه  ئيس اللجنةوعن  تساوي األصواق  رجح 
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 :اللجنة اختصاصاق (:42)  وم املادة

على سجالهتا وواثئقيا  طالعارختتص رنة املراجعة  ملراوبة على ةع ال الشركة ، وهلا   سبي  الك حق 
وز هلا ةن تطلب من دلس وطلب ةي ا ضـــــاح ةو بيان من ةعضـــــاا دلس اودا ة ةو اودا ة التنفيذ ة ، وجي

ةو تعرضت الشركة ألضرا  ةو  ع لياااا ةعا  دلس اودا ة  لالنعقاداودا ة دعوة ار عية العامة للشركة 
 خسائر جسي ة .

 :اللجنة تقا  ر (:43)  وم املادة

 ااســـــــا ق،اليت  ق ميا مراج   على رنة املراجعة النظر   القوائم املالية للشـــــــركة والتقا  ر واملل،وظاق
م ى كفا ة نظام الروابة    شـــــــــــ ن  ة ياوعلييا كذلك اع اد تقر ر عن  وج ق.واب اا مرئياهتا حياهلا ان 

لى دلس اودا ة ةن وع اختصاصيا.ا  طال اخلية   الشركة وع ا وامت به من ةع ال ةخرى ت خ    ن
بـــــــــــــــــ )واح    ر عية العامةا انعقاد ودع نســـــألاً كا ية من هذا التقر ر   مركز الشـــــركة الرئيس وب  موع  

 انعقادلتقر ر ةثناا او تلى  منه.على األو  لتزو   ك  من  غب من املســـــــــامهني بنســـــــــألة   وماً وعشـــــــــر ن( 
 ار عية.

  الباب السادس
 مراج  ااسا ق 

 :ااسا ق مراج  تعيني (:44)  وم املادة

كة تعينيم ار عية العامة جيب ةن  كون للشــــركة اثنني من مراجعي ااســــا ق املرخص هلم  لع     امل ل
وت تغي هم م  ع م اوخالل العاد ة ســنوايً، وحت د مكا  هتم وم ة ع ليم، وجيوز للج عية ة ضــاً   ك  و 
 حبقه   التعو ض ااا وو  التغي    ووت غ  مناسب ةو لسبب غ  مشروع

 :ااسا ق مراج  صالحياق (:45)  وم املادة
وله  الواثئق،على د اتر الشـــــــركة وســـــــجالهتا وغ  الك من  ارطالعملراج  ااســـــــا ق   ةي ووت حق 

ليت،قق من موجوداق الشـــــــركة  علييا،ضـــــــرو ة ااصـــــــول   رىة ضـــــــاً طلب البيايق واو ضـــــــاحاق اليت 
وااا  واجبه،وعلى  ئيس دلس اودا ة ةن ُيكنه من ةداا  ع له. نطا وغ  الك مما   خ     والتزاماهتا

 ماا ت  يسر  اودا ة.  تقر ر  ق م اىل دلس  كصادف مراج  ااسا ق صعوبة   هذا الش ن ةثبت ال
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وجب عليه ةن  طلب من دلس اودا ة دعوة ار عية العامة العاد ة للنظر  ااسا ق،اجمللس ع   مراج  
 األمر.  

 
  الباب الساب  

 حسا ق الشركة وتوز   األ  ح 

 :املالية السنة (:46)  وم املادة
  سـنة على ةن تب ة السـنة كمن   د سـ ربوتنتيي بنيا ة شـير   نا رتب ة السـنة املالية للشـركة من ةول شـير 

 الســـنة من د ســـ رب 31   يوتنتي الشـــركة أتســـيس إبعالن الصـــاد  الوزا ي القرا املالية األوىل من ات  خ 
 .التالية

 :املالية الواثئق (:47)  وم املادة

ة وتقر راً عن نشــــاطيا ومركزها  ع  دلس اودا ة    ا ة ك  ســــنة مالية للشــــركة القوائم املالية للشــــرك. 1
و ضــ  اجمللس هذه  األ  ح.توز   و ضــ ن هذا التقر ر الطر قة املقرتحة ل املنقضــية،املايل عن الســنة املالية 

مة خب ســـة وا بعني  وماً على الواثئق حتت تصـــرف مراج  ااســـا ق وب  املوع  احمل د ونعقاد ار عية العا
 األو .

ئق املشــــــا  الييا   الفقرة .  وو   ئيس دلس ادا ة الشــــــركة والعضــــــو املنت ب وم  رها املايل على الواث2
مهني وب  املوع  احمل د كز الشـــركة الرئيس حتت تصـــرف املســـاوتودع نســـخ منيا   مر  املادة،( من هذه 1)

 األو .على بـ)واح  وعشر ن(  وماً  ونعقاد ار عية العامة 

وتقر ر مراج   اودا ة،س .  زود  ئيس دلس اودا ة املســــــــــــامهني  لقوائم املـاليـة للشـــــــــــركـة وتقر ر دل3
ضاً ةن  رس  صو ة من هذه وعليه ة  الرئيس،ركة مات تنشر   جر  ة  ومية توزع   مركز الش ااسا ق،

ودي واىل هيئة الســـو  املالية وزا ة التجا ة واوســـت  ا  وكذلك اىل مؤســـســـة النق  العريب الســـع اىلالواثئق 
 األو .والك وب  ات  خ انعقاد ار عية العامة خب سة عشر  وماً على 

 األ  ح:توز    :(48املادة )
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 ومية والتكاليف األخرى توزع ة  ح الشــركة الســنو ة الصــا ية اليت حت دها بع  خصــم ك  املصــرو اق الع
اق وارلتزاماق الطا ئة اليت وتكو ن ارحتياطاق الالزمة ملواجية ال  ون املشكوا  ييا وخسائر ارست  ا  

 -لتايل: الن،و  رى دلس اودا ة ضرو هتا مبا  تفق وةحكام نظام مراوبة البنوا على ا

، والضــــر بة املقر ة على حتتســــب املبالغ الالزمة ل    الزكاة املقر ة على املســــامهني الســــعود ني -1
 ة وتقوم الشـــركة ب    هذه ارانب الغ  ســـعودي طبقاً لسنظ ة النا ذة   امل لكة العربية الســـعود
  صــا  الربح، ك ا  نصــيبيماملبالغ للجياق املألتصــة وختصــم الزكاة امل  وعة من الســعود ني من 

 .حتسم الضر بة امل  وعة من ارانب الغ  سعودي من نصيبه   صا  الربح
خصـــم الزكاة والضـــر بة     املائة من املتبقي من األ  ح الصـــا ية بع  25 رح  ما ر  ق  عن  -2

مســــــاواًي على طي املذكو  ( ةعاله لالحتياطي القانو  اىل ةن  صــــــبح ارحتيا1ك ا اكر   الفقرة )
 األو  لرةس املال امل  وع.

انو  والزكاة خيصـــــــــــص من الباوي من األ  ح بع  خصـــــــــــم ارحتياطي الق  حال التوز    -3
امهني طبقاً ملا  قرتحه املال امل  وع للتوز   على املســــــمن  ةس %( 5مبلغ ر  ق  عن )والضــــــر بة 

قية من األ  ح املســـــــــــت،قة  ماا كانت النســـــــــــبة املتب العاد ة.دلس اودا ة وتقر ه ار عية العامة 
يا   الســنة ةو الســنواق لل ســامهني املطالبة ب  ع ال جيوز هذه النســبة ر تكفي ل    لل ســامهني 

   ع ا اورتحه دلس اودا ة.التالية. ور جيوز للج عية العامة ةن تقر  توز   نسبة من األ  ح تز 
( الســــــابقة على 3)(، 2(، )1بالغ املذكو ة   الفقراق ) ســــــتأل م الباوي بع  ختصــــــيص امل -4

 الن،و الذي  قرتحه دلس اودا ة وتقر ه ار عية العامة العاد ة.
غ  السعود ني عن  احتساب جيب اافاظ على نسبة املسامهة لك  من املسامهني السعود ني و  -5

  ح )بع  الزكاة صــــــــا  األ املألصــــــــصــــــــاق الالزمة لالحتياطي القانو  وارحتياطياق األخرى من
ســـب نســـبتيم    ةس والضـــر بة( وجيب على ك  من اجمل وعتني املســـامهني   تلك ارحتياطياق ح

 اهتم من حصصيم   األ  ح الصا ية.املال على ةن ختصم مسامه

 :األ  ح است،قا  (:49)  وم املادة
الشــــ ن و بني القرا  ات  خ   ســــت،ق املســــاهم حصــــته   األ  ح و قاً لقرا  ار عية العامة الصــــاد    هذا

سجالق املسامهني    ا ة  وات  خ التوز   وتكون ةحقية األ  ح ملالكي األسيم املسجلني   ارست،قا 
 لالست،قا .اليوم احمل د 

 :امل تازة األ  ح لسسيم توز  (: 50)  وم املادة
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واق التالية ار بع  د    منه ر جيوز توز   ة  ح عن الســـــــــــن مالية،ااا ت توزع ة  ح عن ةي ســـــــــــنة  .1
ركاق ألصـــ،اب األســـيم امل تازة النســـبة احمل دة و قاً اكم املادة )الرابعة عشـــرة بع  املائة( من نظام الشـــ

 السنة.عن هذه 
رة بع  املائة من نظام اكم املادة )الرابعة عشــــــــ ااا  شــــــــلت الشــــــــركة   د   النســــــــبة احمل دة و قاً  .2

صـــــ،اب هذه األســـــيم، أل منه جيوز للج عية ا اصـــــة  متتالية،الشـــــركاق( من األ  ح م ة ثالثة ســـــنواق 
ر  اما حضــــــو هم اجت اعاق ةن تق الشــــــركاق،املنعق ة طبقاً ألحكام املادة )التاســــــعة وال  انني( من نظام 

لس اودا ة مبا  تناسب م  وي ة ةو تعيني مم لني عنيم   د التصو ت،ا كة   ار عية العامة للشركة واملش
املألصصة ألص،اب هذه  والك اىل ةن تت كن الشركة من د   ك  ة  ح األولو ة املال،ةسي يم    ةس 

 السابقة.األسيم عن السنواق 

 :الشركة خسائر (:51املادة  وم )

املالية ، وجب على  نصف  ةس املال امل  وع ،   ةي ووت خالل السنة شركة الااا بلغت خسائر  .1
دا ة ، وعلى  ئيس ةي مســــــؤول   الشــــــركة ةو مراج  ااســــــا ق  و  عل ه بذلك ابالغ  ئيس دلس او

ســـــة عشـــــر  وماً من عل ه دلس اودا ة ابالغ ةعضـــــاا اجمللس  و اً بذلك ، وعلى دلس اودا ة خالل مخ
ن ات  خ عل ه   ســــــــائر ، مية العامة غ  العاد ة لالجت اع خالل مخســــــــة وة بعني  وماً بذلك دعوة ار ع

ك اىل اا  الذي تنألفض لتقر  اما زايدة  ةس مال الشــــركة ةو ختفيضــــه و قاً ألحكام نظام الشــــركاق وال
 .نظامالهذا  ألج  احمل د  معه نسبة ا سائر اىل ما دون نصف  ةس املال امل  وع ، ةو ح  الشركة وب  ا

ل امل ة احمل دة   الفقرة وتع  الشـــركة منقضـــية بقوة نظام الشـــركاق ااا ت جتت   ار عية العامة خال .2
اا ور ق زايدة  ةس املال اةو  املوضــوع،ةو ااا اجت عت وتعذ  علييا اصــ ا  ورا     املادة،( من هذه 1)

ال خالل تســعني  وماً من صــ و  و ق األوضــاع املقر ة   هذه املادة وت  تم اركتتاب   ك  زايدة  ةس امل
  لزايدة.ورا  ار عية 

  الباب ال امن

 املنازعاق 
 :املسؤولية دعوى (:52)  وم املادة
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لك  مساهم ااق       دعوى املسؤولية املقر ة للشركة على ةعضاا دلس اودا ة ااا كان من ش ن ا ط  
ور جيوز لل ساهم     ال عوى املذكو ة ار ااا كان حق الشركة  به.الذي ص   منيم ااا  ضر  خا  

  .  ال عوىوجيب على املساهم ةن  بلغ الشركة بعزمه على    وائ اً.    عيا ر  زال 

 

 

 

  الباب التاس  

 ح  الشركة وتصفيتيا 

 :الشركة انقضاا (:53)  وم املادة
  الالزم للتصــفية و صــ    لق  ارعتبا  ةدو  التصــفية وحتتفظ  لشــألصــية  انقضــائيات خ  الشــركة مبجرد 

 املصــفىا  التصــفية على تعيني من ار عية العامة غ  العاد ة وجيب ةن  شــت   ور  ارختيا  ةورا  التصــفية 
مة للتصفية وجيب ةر تتجاوز م ة وحت    سلطاته وةتعابه والقيود املفروضة على سلطاته وامل ة الزمنية الالز 

ســـلطة دلس  ائي وتنتييمخس ســـنواق ور جيوز مت   ها ألك ر من الك ار أبمر وضـــ ارختيا  ةالتصـــفية 
لنســـــــبة اىل الغ    حكم ادا ة الشـــــــركة حبليا وم  الك  ظ  هؤرا وائ ني على ادا ة الشـــــــركة و ع ون  

ية و قتصـــــر دو ها على املصـــــفني اىل ةن  عني املصـــــفى وتبقى مجعياق املســـــامهني وائ ة خالل م ة التصـــــف
 . املصفى اختصاصاقاليت ر تتعا ض م   اختصاصاهتامما سة 

  ااالو والك بع   ،  التصفية ساهم ااق   ااصول على نصيبه من موجوداق الشركة عن  بت لل 
 بكا ة التزاماق الشركة.

  الباب العاشــر 
 ةحكام ختاميــه 

 (:54) املادة 
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تطبق ةحكام نظام الشــركاق ونظام مراوبة البنوا واألنظ ة واللوائح األخرى ااق العالوة على ك  
 هذا النظام.ما ت  رد به نص   

 (:55) املادة
 ة ةو اللجنة التنفيذ ة ةو  ع  دلس اودا ة خامتًا للشـــــــــــركة ختتم به الواثئق اليت  رى دلس اودا

 العضو املنت ب ضرو ة ةو ةن من املفي  خت يا به.

 (:56) املادة
اوبة ةحكام نظام مر   ودع هذا النظام األســـــــاس و نشـــــــر طبقاً ألحكام نظام الشـــــــركاق وتراعى كا ة

 البنوا.
 


