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يمكنك التحقق من صحة نسخة النظام األساس بالمسح على الباركود

النظام األسـاس شركة النهدي الطبية مساهمة مقفلة

(شركة مساهمة مقفلة)

المادة األولى التحول

تحول طبقًا لهذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ 

شركة النهدي الطبية (شركة ذات مسؤولية محدودة) المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم 

(٤٠٣٠٠٥٣٨٦٨) وتاريخ ١١/١٠/١٤٠٦هـ إلى شركة مساهمة مقفلة وفقًا لما يلي :

المادة الثانية : اسم الشركة

شركة النهدي الطبية (شركة مساهمة مقفلة).

المادة الثالثة أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

أواًل: التجارة .

ثانيًا: التشييد.

ثالثًا: التعليم .

رابعًا: المعلومات واالتصاالت .

خامسًا: األنشطة العقارية .

سادسًا: أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم .
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سابعًا: أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي .

ثامنًا: اإلدارة العامة والدفاع الضمان االجتماعي اإللزامي .

تاسعًا: إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

عاشراً: أنشطة الخدمات األخرى.

 

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

وجدت.

المادة الرابعة المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة المشاركة في الشركات األخرى كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو 

مساهمة مقفلة) بشرط أال يقل رأس المال عن (٥) مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في 

شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات 

المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز 

للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المادة الخامسة المركز الرئيس للشركة

يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة (جدة) بالمملكة العربية السعودية ولمجلس اإلدارة أن ينشئ فروعًا أو 

مكاتب أو توكيالت داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بعد موافقة الجهات المختصة.

المادة السادسة مــدة الشـركة

مدة الشركة (٩٩) تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة ويجوز إطالة
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مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

المادة السابعة رأس المال

رأس مال الشركة (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار و ثالثمائة مليون ريال، مقسم إلى ( ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثالثين مليون

سهم اسميًا متساوية القيمة تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها (١٠) عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية.

المادة الثامنة المساهم بالعمل

يلتزم المساهم بالعمل أن يعمل لدى الشركة طبقا لهذا النظام وان يكرس كامل جهوده لخدمتها.

يعتبر المساهم بالعمل متخلفًا عن أداء مساهمته وتنحل الشركة بالنسبة له في حال تم إلغاء ترخيصه لممارسة 

مهنة الصيدلة، او اذا انتهى العمل الذي يقدمه للشركة او اذا طلب منه المساهمين مساهمة نقدية في اي 

وقت من االوقات والي سبب الخروج من الشركة.

اليحق للمساهم بالعمل ان يباشر نفس العمل ونشاط الشركة لحسابه الخاص او لحساب الغير ما دام مساهما 

بالعمل، كما اليحق للمساهم بالعمل طلب اي تعويض في حال تم انتهاء مساهمته بالعمل بالشركة الي سبب 

من االسباب.

الينشيء هذا النظام اي عالقة عمالية ما بين المساهم بالعمل والشركة.

 

المادة التاسعة االكتتاب في األسهم

اكتتب المساهمون في كامل عدد األسهم البالغة (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم مدفوعة بالكامل عند التأسيس، ويقر 

المساهمون بمسئوليتهم التضامنية في أموالهم الخاصة تجاه الغير أنه تم الوفاء بكامل رأسمال الشركة قبل 

التحول.
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المادة العاشرة بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز

لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق البريد اإللكتروني أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو

سوق األوراق المالية بحسب

األحوال وفقًا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها 

وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تسوفي الباقي 

من جميع أموال المساهم. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة 

عليه مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وتلغي الشركة السهم المبيع وفقًا ألحكام 

هذه المادة ـ وتعطي المشتري سهمًا جديداً يحمل رقم السهم الملغي، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع 

مع بيان اسم المالك الجديد.

المادة الحادية عشر : اصدار األسهم

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة

األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير 

قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا ملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في 

استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

المادة الثانية عشر شهادات األسهم

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة 

الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار 

الوزاري الصادر بالترخيص بتحول الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن تحول الشركة وقيمة السهم االسمية، 

والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات 

أرقام مسلسة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به .
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المادة الثالثة عشر تداول األسهم

األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها، واستثناءًا من ذلك ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها 

المساهمون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ 

تحول الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع 

فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقًا ألحكام بين الحقوق من أحد المساهمين 

إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المساهم

المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمساهمين اآلخرين وتسري أحكام هذه المادة 

على ما يكتتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

المادة الرابعة عشر سجل المساهمين

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن 

أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في 

هذا القيد على السهم، وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد 

في السجل المذكور.

المادة الخامسة عشر زيادة رأس المال

١- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاماًل .وال 

يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت 

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

٢- للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءًا منها

للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية 

عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
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٣- للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال 

األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل أسهم نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في 

جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته 

وانتهائه.

٤- يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل

حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

٥- يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة 

على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفق الضوابط التي 

تضعها الجهة المختصة.

٦- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَمَلة حقوق األولوية الذين طلبوا 

االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز

ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية 

الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة 

رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على 

الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

المادة السادسة عشر تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في 

الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة ( الرابعة والخمسين) من 

نظام الشركات، وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له

وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه 
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خالل ستين يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة 

الرئيس، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي 

إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل .

 

المادة السابعة عشر إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) سبعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة 

ال تزيد عن ثالث سنوات واستثناءًا من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة (٥) خمس سنوات على 

النحو التالي:

م االسم المنصب

١ صالح بن سالم بن أحمد بن محفوظ رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي

٢ عبدالله بن عامر بن منيف النهدي نائب رئيس اإلدارة – غير تنفيذي

٣ عبداالله بن سالم بن أحمد بن محفوظ عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

٤ ياسر بن غالم جوهرجي عضو مجلس إدارة - تنفيذي

٥ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف عضو مجلس إدارة – مستقل

٦ رومين بييرادوارد فوج عضو مجلس إدارة – مستقل

ص ٣٤/٧



تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/16

تم اعتماد النظام األساس بتاريخ 1443/06/23الموافق 2022/01/26

يمكنك التحقق من صحة نسخة النظام األساس بالمسح على الباركود

٧ جنيد عظمت باجوا عضو مجلس إدارة - مستقل

المادة الثامنة عشر انتهاء عضوية المجلس

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في 

المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم وذلك 

دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت 

غير مناسب ولعضو مجلس االدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤواًل قبل 

الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

المادة التاسعة عشر المركز الشاغر في المجلس

اذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتًا في المركز الشاغر بحسب الترتيب 

في الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة 

والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية 

العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. واذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد 

مجلس االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام 

وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يومًا النتخاب العدد الالزم من 

األعضاء.

المادة العشرون صالحيات المجلس

مع مراعاة اإلختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما 

يحقق أغراضها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو هذا النظام األساسي من أعمال 

وتصرفات تدخل في إختصاص الجمعية العامة، ودون تضييق ما سبق ذكره، يكون للمجلس حق تمثيل الشركة 

ص ٣٤/٨
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أمام الغير كما يكون له الحق بإجراء ما يلي:-

(أ) فيما يخص السياسات والميزانيات والدعم والجهات المالية له رسم وإعداد وإقرار السياسات العامة للشركة 

واللوائح المالية واإلدارية والفنية والعمالية والرقابية والهيكل التنظيمي والميزانيات والموازنات والخطط 

التسويقية وإجراء كافة التصرفات والمعامالت التي تحقق مصالحها وأهدافها والعمل على تنفيذها.

(ب) فيما يخص العمال والموظفين ومقدمي الخدمات له اعتماد الجهاز الفني واإلداري للشركة واختيار وتعيين 

كافة العمال والموظفين بمختلف مراتبهم، والتعاقد مع المحامين والمستشارين والمحاسبين والمراجعين ودفع

أتعابهم ومنحهم الرواتب والمميزات وفصلهم وفسخ العقود معهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم واتخاذ أي قرار 

يتعلق بشؤونهم.

(ج) فيما يخص العقود والمنافسات وإدارة األموال والمستندات  له إجراء كافة التصرفات الشرعية والنظامية 

واإلجرائية الالزمة إلدارة الشركة وتسيير أعمالها وله حق الموافقة وإعتماد وإجراء وإبرام وتوقيع وتسجيل وتوثيق

كافة العقود واإلتفاقيات والتوقيع عليها بإسم الشركة بما في ذلك العقود المتعلقة بالمقاوالت العامة 

والخاصة والوكاالت التجارية والتوزيع والعقود والوكاالت التجارية واإلمتياز واإلنتفاع والمشتريات والتوريد والبيع 

والشراء واإلفراغ واإلستئجار والتأجير والخدمات والتأمين والتقسيط لكافة أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة 

بما في ذلك األراضي والعقارات والمصانع والمباني والمعدات واآلليات وأصول الشركة واألسهم والحصص 

واإلقتراض والرهن وفكه وتقديم كافة الضمانات الالزمة لذلك والصلح والتسويات واإلبراء والقبض والصرف 

واالستالم والتسليم وله حق التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكتاب العدل ومن في حكمهم 

من موثقين ونحوهم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والدخول في المنافسات والمناقصات 

والمشتريات العامة منها والخاصة وشراء وثائقها وتقديم العطاءات والمنافسة وقبول الترسيات والتوقيع على 

عقودها أو رفضها أو الغائها، وفتح المظاريف.

(د) فيما يخص البنوك والمصارف له تمثيل الشركة أمام كافة البنوك والمصارف والصناديق والجهات المالية 

والمصرفية (سواء كانت حكومية أو غير حكومية) واألسواق المالية داخل المملكة وخارجها ومن ذلك على سبيل 

المثال ال الحصر البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الصناعية وهيئة السوق المالية وجميع البنوك المحلية
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والعالمية، وله في ذلك دون تحديد أو تقييد اتخاذ كافة التصرفات واإلجراءات وإنهاؤها، ومن ذلك: الحسابات 

وصناديق األمانات و القيام بجميع العمليات البنكية بأي عملة وفتح وتنشيط وقفل ورهن أرصدة الحسابات في 

البنوك المحلية والخارجية واإليداع فيها والسحب منها واعتماد التوقيع واستخراج بطاقات صراف آلي وإستالمها

وإستالم األرقام السرية وإدخالها وإستخراج البطاقات اإلئتمانية وإستالمها وإستالم األرقام السرية لها 

وإستخراج كشوفات حسابية وإستالمها وإجراء وطلب وإصدار وإستالم و قبض واإلعتراض على التحاويل 

والشيكات وإستخراج دفاتر شيكات وإستالم الشيكات المرتجعة وإجراء المقاصات وتحديث البيانات واإلشتراك 

في صناديق األمانات وتجديد اإلشتراك في صناديق األمانات واسترداد وحدات صناديق األمانات واإلقتراض 

وطلب القروض والتسهيالت االئتمانية التي تتجاوز أجالها الثالث سنوات من بنوك و مؤسسات مالية وهيئات 

حكومية أو غير حكومية المختلفة وقبول شروط تلك القروض والتسهيالت وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها 

ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها وإستالمها والتصرف فيها والضمانات و إصدار خطابات الضمان المالية 

والبنكية وضمان القروض والتسهيالت التي تحصل عليها أي من الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها 

والتوقيع على الكفاالت واإلعتمادات المستندية و فتح وقبول وإلغاء وإقفال اإلعتمادات المستندية والسحب 

منها وإصدار وقبول وكفالة وضمان والتعامل بجميع أنواع األوراق التجارية (بما فيها الشيكات والكمبياالت 

والسندات ألمر) - األوراق المالية والمحافظ اإلستثمارية - إصدار و إبرام وسحب وإلغاء وإنهاء والتنازل عن 

وتجديد واستالم وقبول وشراء وبيع ورهن والتعامل بجميع أنواع األوراق المالية وتظهيرها سواء كان ذلك داخل 

أو خارج المملكة، بما فيها األسهم والسندات والصكوك واألسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما 

له الحق في فتح الحسابات االستثمارية لدى شركات أعمال األوراق المالية وإدارة تلك الحسابات والتوقيع على 

اإلتفاقيات الخاصة بها، كما له الحق في فتح المحافظ اإلستثمارية بإدارة تقديرية وإدارة غير تقديرية لمختلف 

فئات األصول والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك وتخويل شركات األوراق المالية بإدارة المحافظ 

اإلستثمارية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك والتوقيع على أوامر البيع والشراء والتحويل والرهن 

لتلك المحافظ، كما له صالحية التوقيع على إتفاقيات عميل الخزينة والتعامل مع الخزينة وتنفيذ جميع الوثائق 

المرتبطة بجميع معامالت وعمليات منتجات خزينة البنك بما في ذلك تمثياًل ال حصراً عمليات أسواق المال، 

عمليات أسواق العمالت األجنبية (صرف فوري/ أجل) ومشتقاتها والمنتجات المركبة ، كما له الصالحيات بالتوقيع

على إتفاقية التعامل مع األشخاص المرخص لهم (الشركات المالية) واإلشتراكات في الصناديق اإلستثمارية 
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بكافة أنواعها وعمل إسترداد لوحداتها وتحويل للوحدات وسحب مبلغ اإلسترداد وفتح المحافظ اإلستثمارية 

والتحويل منها كما له حق التوقيع على كافة المستندات والعقود الالزمة لذلك، كما له حق التوقيع على جميع 

أنواع اإلتفاقيات والمستندات المتعلقة بالشركات المالية.

ويجب على مجلس اإلدارة مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثالث سنوات:

أال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أي سنة مالية واحدة عن ٥٠% من رأسمال 

الشركة.

 .1

2. أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات 

العامة للدائنين.

 .3

(هـ) فيما يخص حقوق الشركة له المطالبة وتحصيل وإستالم كافة المبالغ الخاصة بالشركة، وإستالم 

المستخلصات المالية الخاصة بالشركة مهما بلغت قيمتها، ومستحقات التأمين وإبراء ذمة مديني الشركة من 

التزاماتهم أو ديونهم أو المبالغ النقدية المستحقة للشركة، وإعطاء المخالصات بصددها وتسجيل العالمات 

التجارية وبراءات االختراع والرسوم الصناعية وكافة حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل الوكاالت التجارية واإلمتيازات

وشطبها والتنازل عنها ومنح تراخيص استخدامها واإلعتراض على التسجيل، وطلب وإستالم التعويضات. 

التفاوض والتعاقد وااللتزام واالرتباط والصلح والتنازل والتعهد بتعويض الغير باسم الشركة والقيام بكافة 

األعمال والتصرفات والتوقيع والتسليم والتعديل واإلضافة ألي عقود والتزامات مع اآلخرين والتي يكون من 

شأنها تحقيق أغراض الشركة بما في ذلك الترخيص والتسويق والشراء المستقبلي وعقود الشراء والبيع 

واإليجار واالستئجار والوكاالت واالمتياز وعقود التعويض والدخول في المناقصات الحكومية ورهن أصول 

الشركة بجميع أنواعها سواء كانت أصول ملموسة أو غير ملموسة وفك رهنها وكل ذلك بالصيغة والشروط 

والمبالغ التي يراها مناسبة وفقَا لتقديره المطلق ويكون للمجلس كذلك في الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة 

مديني الشركة من التزاماتهم طبقًا لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر المجلس وحيثيات قراره مراعاة 

الشروط التالية:

ص ٣٤/١١
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1. أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.

2. أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.

3. اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.

(و) فيما يخص السجالت التجارية له مراجعة إدارة السجالت التجارية لتجديد السجالت أو نقل السجالت التجارية –

حجز االسم التجاري – فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية – تجديد اإلشتراك لدى الغرفة التجارية – التوقيع على 

جميع المستندات لدى الغرفة التجارية – إدارة السجالت – إدارة أعمالي التجارية – اعتماد التوقيع لدى الغرفة 

التجارية – اإلشراف على السجالت – تعديل السجالت – إضافة نشاط – فتح فروع للسجالت – إلغاء السجالت و 

شطبها– وتحويل فروع الشركة إلى شركات مستقلة سواء ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو أي كيان 

قانوني آخر.

(ز) فيما يخص الشركات التي تشترك فيها الشركة له تأسيس الشركات والمشاركة مع أي شركات أخرى والدخول

في الشركات القائمة وتملك الحصص واألسهم في أي شركات ودخول وخروج الشركاء وشراء الحصص 

واألسهم ودفع الثمن وبيعها وإستالم القيمة واألرباح والتنازل عنها ونقلها وتحديد رأس المال والتسويات 

والتخارج من أي شركة والدمج والتصفية واستخراج السجالت التجارية وتجديدها للشركة واإلشتراك بالغرفة 

التجارية وتجديدها وإستخراج التراخيص وتجديدها، وتعيين المدراء وعزلهم في تلك الشركات وتعديل بند اإلدارة 

في عقودها وأنظمتها األساسية، وتحديد رأس المال وزيادته وتخفيضه، وتعديل أغراض الشركات، وتوقيع و 

تعديل قرارت الشركاء والمساهمين وعقود التأسيس وعقود التأسيس المعدلة ومالحق التعديل واألنظمة 

األساسية للشركات التي تساهم فيها الشركة، ونشرها في الجريدة الرسمية والتوقيع والتوثيق أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وكتاب العدل ومن في حكمهم من موثقين ونحوهم داخل المملكة العربية 

السعودية وخارجها وحضور وتمثيل الشركات في مجالس جمعيات الشركات ومجالس إدارتها وحضور كافة 

إجتماعات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتحويلية والعمومية والتصويت على القرارات 

المقترحة واإلصدار والتوقيع على القرارات والمحاضر واستالم األرباح بإسم الشركة ولصالحها وتسجيل الشركة 

وتسجيل الوكاالت والعالمات التجارية وفتح الملفات للشركة وفتح الفروع للشركات وتصفية الشركات وتحويل 

فروع الشركات إلى مؤسسات أو شركات وتحويل المؤسسات إلى شركات والشركات من ذات مسئولية 

ص ٣٤/١٢
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محدودة إلى مساهمة ومن مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة وأي نوع من أنواع الشركات التي نص عليها 

نظام الشركات وطلب تراخيص اإلستثمار األجنبي ومراجعة وزارة االستثمار والتوقيع أمامها ومراجعة هيئة 

السوق المالية ودخول المناقصات وإستالم اإلستمارات وتمثيل الشركات أمام الغير وإجراء كافة التصرفات 

الشرعية والنظامية واإلجرائية الالزمة إلدارتها وتسيير أعمالها وإبرام وتوقيع وتسجيل وتوثيق كافة العقود 

واإلتفاقيات والتوقيع عليها بإسمها وفتح الحسابات لدى البنوك بإسمها وقفلها، وإقراض الشركات التابعة.

(ح) فيما يخص األراضي والعقارات وأصول الشركة له البيع واإلفراغ للمشتري إستالم وقبض الثمن - الشراء 

وقبول اإلفراغ ودفع الثمن - الهبة واإلفراغ - قبول الهبة واإلفراغ - الرهن - فك الرهن - دمج الصكوك - التجزئة 

والفرز - إستالم الصكوك – تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وطلب التعديل عليها - التنازل عن 

النقص أو إضافة الزيادة في المساحة وطلب تطبيق المادة (٢٣١) من نظام المرافعات الشرعية - تحويل 

األراضي الزراعية إلى سكنية / تجارية - تعديل إسم المالك ورقم السجل المدني أو الحفيظة - تعديل الحدود 

واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء – إستخراج بدل مفقود أو 

تالف - التأجير - توقيع عقود األجرة - تجديد عقود األجرة - إستالم األجرة - وذلك للعقارات الواقعة في المملكة 

وخارجها - البيع واإلفراغ للورثة كما له إبرام كافة التصرفات الناقلة للملكية حيث له البيع (بالنقد أو بالتقسيط) 

والتأجير وتوقيع عقود التأجير والتنازل وقبوله واالفراغ والرهن وفكه لألراضي أو العقارات أو المصانع أو المباني

التي تملكها الشركة ولهم حق بذل وقبض واستالم الثمن وتسليمه واستالم األجرة، واستالم الصكوك وطلب 

التعديل عليها أو تهميشها. بيع وشراء العقارات أو الممتلكات المنقولة وغير المنقولة األخرى باسم الشركة 

وتأجيرها ورهنها وفك رهنها والتهميش على صكوكها بالدمج والفرز وإفراغها للغير أمام كاتب العدل، إال أنه فيما

يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:

1. أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.

2. أن يكون البيع مقاربًا لثمن المثل.

3. أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.

4. أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

ص ٣٤/١٣



تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/16

تم اعتماد النظام األساس بتاريخ 1443/06/23الموافق 2022/01/26

يمكنك التحقق من صحة نسخة النظام األساس بالمسح على الباركود

(ط) فيما يخص الوزارات والجهات الحكومية له تمثيل الشركة أمام و مراجعة كافة الوزارات والجهات 

والمؤسسات والهيئات الحكومية وما يتبعها من إدارات وأقسام، بما في ذلك المقام السامي والديوان 

الملكي واألمارات ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة التجارة ووزارة 

اإلستثمار ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ووزارة الدفاع 

ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة 

الصحة ووزارة الثقافة ووزارة اإلعالم ووزارة الشؤون اإلسالمية والتوعية واإلرشاد والهيئة العامة لألوقاف 

ووزارة اإلسكان ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة الحج والعمرة ووزارة االقتصاد

والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للمدن 

الصناعية وهيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد 

والهيئة العامة للموانئ والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء والمركز الموحد 

لتسجيل الرهون ووزارة السياحة وهيئة حقوق اإلنسان والهيئة الوطنية للحياة الفطرية والهيئة العامة للطيران 

المدني والهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة و لجنة تطوير الساحات الشمالية 

والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير المدينة المنورة ووزارة الرياضة والهيئة 

العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة العامة للزكاة والدخل وتقديم االقرارات الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية

واستالم شهادات الزكاة واإلعتراض عليها والرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبنك 

المركزي السعودي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية 

والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ومدينة الملك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرئاسة العامة للبحوث العلمية 

واإلفتاء واألمن العام ومراكز الشرطة والمديرية العامة للدفاع المدني، والنيابة العامة والمباحث العامة واإلدارية

والجنائية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئاسة أمن الدولة والتأمينات اإلجتماعية والحصول على أي تراخيص أو

تعديالت عليها أو أذونات مطلوبة للشركة لتصريف شؤون الشركة وإلغاء التراخيص ونقل التراخيص واستخراج 

بدل مفقود أو تالف ألي مستند أو وثيقة من المحاكم وكتابات العدل ومن في حكمهم من موثقين ونحوهم 

وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ص ٣٤/١٤



تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/16

تم اعتماد النظام األساس بتاريخ 1443/06/23الموافق 2022/01/26

يمكنك التحقق من صحة نسخة النظام األساس بالمسح على الباركود

(ي) فيما يخص األمانات والبلديات له فتح المحالت - إستخراج رخص - تجديد الرخص - إلغاء الرخص - نقل 

الرخص - إستخراج فسوحات البناء والهدم والترميم – إستخراج الكروكيات - إستخراج شهادات إتمام البناء - تخطيط

األراضي - استخراج الكروت الصحية - تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية/تجارية وإضافة إلى تسليم واستالم 

كافة المستندات الرسمية والوثائق واألوراق واستخراج بدل مفقود أو تالف عنها وإضافة المساحة اإلجمالية 

والحدود لألراضي والعقارات والمباني والمصانع وتعديل الصكوك وترميمها والفرز والدمج والقسمة والتبتير 

وتقديم الطلبات لتهميش الصكوك وطلب اإلقرارات المساحية.

(ك) فيما يخص الجوازات له استخراج كشف بيانات (برنت) – استخراج بطاقة معقب – تجديد االقامات واستخراج 

اإلقامات بدل مفقود أو تالف - عمل خروج وعودة - عمل الخروج النهائي - نقل الكفاالت وتعديل المهن - 

التسوية والتنازل عن العمال - التبليغ عن الهروب - إلغاء بالغات الهروب - إلغاء تأشيرات الخروج والعودة - إلغاء 

تأشيرات الخروج النهائي - استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود - استخراج تمديد تأشيرات الزيارة - إنهاء 

إجراءات العمالة المتوفاة – مراجعة إدارة الترحيل والوافدين – إدارة شؤون المنافذ – استخراج مشاهد اإلعادة.

(ل) فيما يخص مكتب العمل له إستخراج التأشيرات – إستالم تعويضات التأشيرات مراجعة مكتب العمل، ونقل 

الكفاالت وتعديل المهن وتحديث بيانات العمال وتصفية العمالة وإلغاؤها واستخراج رخص العمل أو تجديدها 

وإنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات االجتماعية وإضافة وحذف السعوديين وإستالم شهادات السعودة 

وإستخراج كشف بيانات (برنت) – مراجعة إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة إلسقاط العمالة وإلضافة 

العمالة وفتح الملفات األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها واستخراج كروت عمل واستالمها وتجديدها، 

وتعيين المفوضين والوكالء، والتعامل مع حساب الشركة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية 

وإدارة الحسابات االلكترونية الخاصة بالشركة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية، نقل ملكية 

المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها – مراجعة قسم المكاتب المحلية لالستقدام.

(م) فيما يخص مكتب االستقدام له استقدام العمالة والموظفين واستخراج التأشيرات أو الغاء التأشيرات 

وإسترداد مبالغ التأشيرات واستخراج تأشيرات الزيارات العائلية – إستخراج تأشيرات استقدام العوائل – مراجعة 

السفارة والقنصلية وتعديل الجنسيات وتعديل المهن في التأشيرات وتمديد تأشيرات الخروج والعودة وتمديد 

ص ٣٤/١٥



تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/16

تم اعتماد النظام األساس بتاريخ 1443/06/23الموافق 2022/01/26

يمكنك التحقق من صحة نسخة النظام األساس بالمسح على الباركود

تأشيرات الزيارة وإستخراج كشف بيانات (برنت) والتعاقد مع مكاتب االستقدام في داخل المملكة العربية 

السعودية وخارجها.

(ن) فيما يخص السيارات واإلدارة العامة للمرور له بيع وشراء واستيراد السيارات ومراجعة الجمارك وجمركة 

السيارات وتسجيل الملكية بإسم الشركة ومراجعة وزارة النقل وإدارة المرور وطلب إصدار وتجديد ونقل وإسقاط 

مستندات الملكية وتراخيص وكروت التشغيل واللوحات وتصاريح إصالح السيارات وتصدير السيارات وتغيير 

لونها وإصدار تفاويض قيادة وعمل بالغات السرقة وإلغائها واإلعتراض والتسوية والفصل في المخالفات 

المرورية واستخراج كشوفات البيانات (برنت) ومراجعة المرور بشأن حوادث سير (ال قدر الله) وإستئجار السيارات 

مع الوعد بالتملك وإختيار نوع السيارات ومواصفاتها وإستالم التعويضات المالية.

(س) فيما يخص الجمارك السعودية إصدار وتجديد ونقل وإلغاء التراخيص الجمركية وتخليص البضائع والمعاينة 

والكشف ودفع الرسوم وإستالم الفسوحات والبطاقات الجمركية وتعديل وإستخراج بدل المفقود للبطاقات 

الجمركية واإلدارة واإلشراف على التراخيص وإستخراج شهادة منشأ وطلب إعفاء جمركي واإلستيراد والتصدير 

ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

(ع) فيما يخص االتصاالت مراجعة شركة اإلتصاالت السعودية – موبايلي – زين – وجميع شركات اإلتصاالت 

وتأسيس الهواتف الثابتة والجواالت وخطوط االنترنت بإسم الشركة وإستخراج شرائح جواالت – إستخراج بدل 

التالف والمفقود لشرائح الجواالت واستبدالها – التنازل عن شرائح الجواالت وإلغائها – نقل شرائح الجواالت – 

طلب تأسيس الهواتف الثابتة - نقل الهواتف الثابتة – إلغاء الهواتف الثابتة والتنازل عنها – طلب جميع الخدمات 

المقدمة من شركات االتصاالت.

(ف) فيما يخص الشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية للمياه طلب إدخال والكشف وإيصال ونقل 

وتقوية وإلغاء ونقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه وطلب إيصال الصرف الصحي والسداد واإلعتراض على 

الفواتير والغرامات.

(ص) فيما يخص البريد طلب صندوق بريد - إستالم مفتاح صندوق البريد - إستالم البريد المسجل - إستخراج 

بطاقة تفويض للصندوق - تجديد أو إلغاء اإلشتراك في الصندوق وتسجيل العنوان الوطني.

ص ٣٤/١٦



تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/16

تم اعتماد النظام األساس بتاريخ 1443/06/23الموافق 2022/01/26

يمكنك التحقق من صحة نسخة النظام األساس بالمسح على الباركود

ويكون للمجلس أيضًا في حدود اختصاصاته التوكيل أو التفويض في كل أو بعض صالحياته المذكورة أعاله إلى

أحد أعضائه أو الغير وإلغاء وفسخ تلك التوكيالت والتفويضات، كما يحق له منح الوكيل أو المفوض حق توكيل 

أو تفويض الغير. ويكون للمجلس ايضًا في حدود اختصاصاته أن يوكل أو يفوض عضواً واحداً أو أكثر من 

أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

المادة الحادية و العشرون مكافآة أعضاء المجلس

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة حسب المادة(٤٦/٥) من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه،

ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء 

مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على 

بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات 

وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع 

للجمعية العامة.

المادة الثانية و العشرون صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس والعضو 

المنتدب وأمين السر

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدبًا، وال يجوز الجمع بين 

منصب رئيس مجلس االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

يختص رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة بصالحيات تمثيل الشركة تجاه الغير وااللتزام بتنفيذ 

القرارات واللوائح الداخلية الصادرة عن مجلس االدارة ويكون لهما مجتمعين ومنفردين حق تمثيل الشركة أمام 

الغير كما يكون لهما الحق بإجراء ما يلي:-

(أ) رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للشركة، وتمثيل الشركة أمام كافة السلطات الحكومية 

والغير من الجهات األهلية أو الحكومية الطبيعية أو المعنوية داخل المملكة أو خارجها.

ص ٣٤/١٧



تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/16

تم اعتماد النظام األساس بتاريخ 1443/06/23الموافق 2022/01/26

يمكنك التحقق من صحة نسخة النظام األساس بالمسح على الباركود

(ب) تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام القضاء ولهما حق توكيل الغير في المراجعة 

والمرافعة والمدافعة عن الشركة أمام الجهات الحكومية والخاصة، وكذا توكيل الغير في التظلم من والطعن 

على قرارات وأوامر وإجراءات الجهات اإلدارية نيابة عن الشركة وتوكيل الغير في المراجعة والمرافعة والمدافعة 

عن الشركة أمام كافة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان 

العليا واالبتدائية ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى 

وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات 

والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها 

واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين، وتقديم الدعاوى واإلنهاءات 

والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح واإلقرار والتنازل والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن 

الشركة وطلب تنفيذها لدى الحقوق المدنية ومحاكم والتنفيذ، والتسليم والتوقيع واستالم الصكوك واألحكام 

واالعتراض عليها والطعن فيها بجميع طرق الطعن ولهم هذه الصالحيات سواء أمام الجهات القضائية أو 

الحكومية أو الخاصة أو األفراد وتقديم الضمانات ودفع المصاريف وقبض ودفع المبالغ من وإلى المحاكم ولهم

حق توكيل الغير في ذلك.

(ج) تمثيل الشركة والموافقة والتوقيع نيابة عنها باالشتراك مع الغير في تأسيس الشركات األخرى وتوقيع 

مالحق التعديل وقرارات الشركاء أمام كاتب العدل، داخل وخارج المملكة وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو األسهم 

التي سوف تشارك فيها الشركة وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات أو انسحاب الشركة من الشركات 

التي تشارك فيها وبيع وشراء ورهن وفك رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات 

األخرى إلى الغير وتحويل كياناتها سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو غيرها، والتوقيع على 

عقود تأسيس هذه الشركات ومالحق تعديلها، بما في ذلك أي وثائق، أو عقود شراء أو بيع أو رهن أو فك رهن 

أو التنازل أو التصرف في الحصص أو األسهم، أو محاضر جمعيات عامة، أو تصاريح، أو طلبات، أو إشعارات، أو 

توكيالت، أو قرارات، أو عقود إيجار أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك 

والتوقيع عليها أمام كاتب العدل، مع كافة تعديالتها ومالحقها، أو أي جهات حكومية أخرى، وله حق توكيل الغير 

في بعض هذه الصالحيات.

ص ٣٤/١٨
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(د) يحق له إجراء كافة التصرفات الشرعية والنظامية واإلجرائية الالزمة إلدارة الشركة وتسيير أعمالها وله حق 

الموافقة وإعتماد وإجراء وإبرام وتوقيع وتسجيل وتوثيق كافة العقود واإلتفاقيات والتوقيع عليها بإسم الشركة 

بما في ذلك العقود المتعلقة بالمقاوالت العامة والخاصة والوكاالت التجارية والتوزيع وعقود والوكاالت التجارية

واإلمتياز واإلنتفاع والمشتريات والتوريد والبيع والشراء واإلفراغ واإلستئجار والتأجير والخدمات والتأمين 

والتقسيط لكافة أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك األراضي والعقارات والمصانع والمباني 

والمعدات واآلليات وأصول الشركة واألسهم والحصص واإلقتراض والرهن وفكه وتقديم كافة الضمانات 

الالزمة لذلك والصلح والتسويات واإلبراء والقبض والصرف واالستالم والتسليم وله حق التوقيع أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وكتاب العدل ومن في حكمهم من موثقين ونحوهم داخل المملكة العربية 

السعودية وخارجها والدخول في المنافسات والمناقصات والمشتريات العامة منها والخاصة وشراء وثائقها 

وتقديم العطاءات والمنافسة وقبول الترسيات والتوقيع على عقودها أو رفضها أو الغائها، وفتح المظاريف.

(هـ) يحق له تمثيل الشركة أمام كافة البنوك والمصارف والصناديق والجهات المالية والمصرفية (سواء كانت 

حكومية أو غير حكومية) واألسواق المالية داخل المملكة وخارجها ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر البنك 

المركزي السعودي وصندوق التنمية الصناعية وهيئة السوق المالية وجميع البنوك المحلية والعالمية، وله في 

ذلك دون تحديد أو تقييد اتخاذ كافة التصرفات واإلجراءات وإنهاؤها، ومن ذلك: الحسابات وصناديق األمانات و 

القيام بجميع العمليات البنكية بأي عملة و فتح وتنشيط وقفل ورهن أرصدة الحسابات في البنوك المحلية 

والخارجية واإليداع فيها والسحب منها واعتماد التوقيع واستخراج بطاقات صراف آلي وإستالمها وإستالم 

األرقام السرية وإدخالها وإستخراج البطاقات اإلئتمانية وإستالمها وإستالم األرقام السرية لها وإستخراج 

كشوفات حسابية وإستالمها وإجراء وطلب وإصدار وإستالم و قبض واإلعتراض على التحاويل والشيكات 

وإستخراج دفاتر شيكات وإستالم الشيكات المرتجعة وإجراء المقاصات وتحديث البيانات واإلشتراك في صناديق 

األمانات و تجديد اإلشتراك في صناديق األمانات واسترداد وحدات صناديق األمانات واإلقتراض وطلب 

القروض و التسهيالت االئتمانية التي تتجاوز أجالها الثالث سنوات (وذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة) من بنوك

و مؤسسات مالية وهيئات حكومية أو غير حكومية المختلفة وقبول شروط تلك القروض والتسهيالت وأحكامها 

وأسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها وإستالمها والتصرف فيها والضمانات و إصدار

ص ٣٤/١٩
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خطابات الضمان المالية والبنكية وضمان القروض والتسهيالت التي تحصل عليها أي من الشركات التابعة لها أو 

التي تساهم فيها والتوقيع على الكفاالت و اإلعتمادات المستندية و فتح وقبول وإلغاء وإقفال اإلعتمادات 

المستندية والسحب منها و إصدار وقبول وكفالة وضمان والتعامل بجميع أنواع األوراق التجارية (بما فيها 

الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر) - األوراق المالية و المحافظ اإلستثمارية - إصدار و إبرام وسحب وإلغاء 

وإنهاء والتنازل عن وتجديد واستالم وقبول وشراء وبيع ورهن والتعامل بجميع أنواع األوراق المالية وتظهيرها 

سواء كان ذلك داخل أو خارج المملكة، بما فيها األسهم والسندات والصكوك واألسهم المتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية كما له الحق في فتح الحسابات االستثمارية لدى شركات أعمال األوراق المالية وإدارة تلك 

الحسابات والتوقيع على اإلتفاقيات الخاصة بها، كما له الحق في فتح المحافظ اإلستثمارية بإدارة تقديرية وإدارة

غير تقديرية لمختلف فئات األصول والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك وتخويل شركات األوراق 

المالية بإدارة المحافظ اإلستثمارية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك والتوقيع على أوامر البيع 

والشراء والتحويل والرهن لتلك المحافظ، كما له صالحية التوقيع على إتفاقيات عميل الخزينة والتعامل مع 

الخزينة وتنفيذ جميع الوثائق المرتبطة بجميع معامالت وعمليات منتجات خزينة البنك بما في ذلك تمثياًل ال حصراً

عمليات أسواق المال، عمليات أسواق العمالت األجنبية (صرف فوري/ أجل) ومشتقاتها والمنتجات المركبة ، كما 

له الصالحيات بالتوقيع على إتفاقية التعامل مع األشخاص المرخص لهم (الشركات المالية) واإلشتراكات في 

الصناديق اإلستثمارية بكافة أنواعها وعمل إسترداد لوحداتها وتحويل للوحدات وسحب مبلغ اإلسترداد وفتح 

المحافظ اإلستثمارية والتحويل منها كما له حق التوقيع على كافة المستندات والعقود الالزمة لذلك، كما له حق 

التوقيع على جميع أنواع اإلتفاقيات والمستندات المتعلقة بالشركات المالية.

(و) كما له المطالبة وتحصيل وإستالم كافة المبالغ الخاصة بالشركة، وإستالم المستخلصات المالية الخاصة 

بالشركة مهما بلغت قيمتها، ومستحقات التأمين وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو ديونهم أو المبالغ 

النقدية المستحقة للشركة، وإعطاء المخالصات بصددها وتسجيل العالمات التجارية وبراءات االختراع والرسوم 

الصناعية وكافة حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل الوكاالت التجارية واإلمتيازات وشطبها والتنازل عنها ومنح 

تراخيص استخدامها واإلعتراض على التسجيل، وطلب وإستالم التعويضات.

(ز) يحق له مراجعة إدارة السجالت التجارية لتجديد السجالت أو نقل السجالت التجارية – حجز االسم التجاري – فتح 
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االشتراك لدى الغرفة التجارية – تجديد اإلشتراك لدى الغرفة التجارية – التوقيع على جميع المستندات لدى 

الغرفة التجارية – إدارة السجالت – إدارة أعمالي التجارية – اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية – اإلشراف على 

السجالت – تعديل السجالت – إضافة نشاط – فتح فروع للسجالت – إلغاء السجالت و شطبها– وتحويل فروع 

الشركة إلى شركات مستقلة سواء ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو أي كيان قانوني آخر. كما له فتح 

المحالت - إستخراج رخص - تجديد الرخص - إلغاء الرخص - نقل الرخص - إستخراج فسوحات البناء والهدم 

والترميم – إستخراج الكروكيات - إستخراج شهادات إتمام البناء - تخطيط األراضي - استخراج الكروت الصحية - 

تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية/تجارية وإضافة إلى تسليم واستالم كافة المستندات الرسمية والوثائق 

واألوراق واستخراج بدل مفقود أو تالف عنها وإضافة المساحة اإلجمالية والحدود لألراضي والعقارات والمباني 

والمصانع وتعديل الصكوك وترميمها والفرز والدمج والقسمة والتبتير وتقديم الطلبات لتهميش الصكوك 

وطلب اإلقرارات المساحية.

(ح) و له البيع واإلفراغ للمشتري إستالم وقبض الثمن - الشراء وقبول اإلفراغ ودفع الثمن - الهبة واإلفراغ - 

قبول الهبة واإلفراغ - الرهن - فك الرهن - دمج الصكوك - التجزئة والفرز - إستالم الصكوك – تحديث الصكوك 

وإدخالها في النظام الشامل وطلب التعديل عليها - التنازل عن النقص أو إضافة الزيادة في المساحة – طلب 

حجج اإلستحكام وإجراء كافة المعامالت المتعلقة بذلك وطلب تطبيق المادة (٢٣١) من نظام المرافعات الشرعية -

تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية / تجارية - تعديل إسم المالك ورقم السجل المدني أو الحفيظة - تعديل 

الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء األحياء – إستخراج بدل 

مفقود أو تالف - التأجير - توقيع عقود األجرة - تجديد عقود األجرة - إستالم األجرة - وذلك للعقارات الواقعة في

المملكة وخارجها - البيع واإلفراغ للورثة كما له إبرام كافة التصرفات الناقلة للملكية حيث له البيع (بالنقد أو 

بالتقسيط) والتأجير وتوقيع عقود التأجير والتنازل وقبوله واالفراغ والرهن وفكه لألراضي أو العقارات أو 

المصانع أو المباني التي تملكها الشركة وله حق بذل وقبض واستالم الثمن وتسليمه واستالم األجرة، 

واستالم الصكوك وطلب التعديل عليها أو تهميشها.

(ط) يحق له تمثيل الشركة أمام و مراجعة كافة الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وما يتبعها 

من إدارات وأقسام، بما في ذلك المقام السامي والديوان الملكي واألمارات ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة 
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العدل ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة التجارة ووزارة اإلستثمار ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية 

والقروية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ووزارة الدفاع ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية

والتنمية اإلجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة اإلعالم ووزارة الشؤون 

اإلسالمية والتوعية واإلرشاد والهيئة العامة لألوقاف ووزارة اإلسكان ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة 

المعدنية ووزارة النقل ووزارة الحج والعمرة ووزارة االقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية 

للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للمدن الصناعية وهيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات 

والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والهيئة العامة للموانئ والهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء والمركز الموحد لتسجيل الرهون ووزارة السياحة وهيئة حقوق 

اإلنسان والهيئة الوطنية للحياة الفطرية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة 

تطوير منطقة مكة المكرمة و لجنة تطوير الساحات الشمالية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر 

المقدسة وهيئة تطوير المدينة المنورة ووزارة الرياضة والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة العامة للزكاة

والدخل وتقديم االقرارات الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية واستالم شهادات الزكاة واإلعتراض عليها 

والرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر و البنك المركزي السعودي و المؤسسة العامة 

للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والرئاسة العامة لشؤون 

المسجد الحرام والمسجد النبوي والرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء واألمن العام ومراكز الشرطة 

والمديرية العامة للدفاع المدني، والنيابة العامة والمباحث العامة واإلدارية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد 

والجنائية ورئاسة أمن الدولة والتأمينات اإلجتماعية والحصول على أي تراخيص أو تعديالت عليها أو أذونات 

مطلوبة للشركة لتصريف شؤون الشركة وإلغاء التراخيص ونقل التراخيص واستخراج بدل مفقود أو تالف ألي 

مستند أو وثيقة من المحاكم وكتابات العدل ومن في حكمهم من موثقين ونحوهم وجميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

(ي) يحق له المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها واإلقرار والتسوية 

واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وطلب اليمين ورده واإلمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها 
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واإلجابة والجرح والتعديل والطعن بالتزوير أو أي طعن آخر وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع وطلب المنع من 

السفر أو رفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول التحكيم والطعن بتقارير 

الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وطلب تطبيق المادة (٢٣١) من نظام المرافعات الشرعية وطلب تطبيق أي

مادة من مواد نظام المرافعات الشرعية أو أي نظام آخر ساري بالمملكة وخارجها والمطالبة بتنفيذ األحكام وقبول

األحكام ونفيها واإلعتراض على األحكام وطلب اإلستئناف والتماس إعادة النظر والتهميش على صكوك األحكام

وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم وإستالم 

المبالغ وإستالم صكوك األحكام وطلب بدل مفقود أو تالف وطلب إحالة الدعوى وطلب تنحي القاضي ورده 

وطلب اإلدخال والتداخل وطلب الحجز االحتياطي وإتخاذ كافة االجراءات النظامية لتنفيذ األحكام الصادرة لمصلحة 

الشركة والمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزائية وديوان المظالم (المحاكم 

اإلدارية) والمحاكم التجارية والمرورية والعمالية والمجلس األعلى للقضاء والمحكمة العليا والمحكمة العليا 

اإلدارية والهيئات العمالية ولدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ولدى لجان 

الفصل في منازعات األوراق المالية لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية أو لدى اللجان الجمركية 

ولجان الغش التجاري أو لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو لدى النيابة العامة ولجان حسم المنازعات التجارية 

والهيئات الصحية الشرعية وجميع اللجان والهيئات ذات االختصاص القضائي على مختلف مسمياتها ودرجاتها 

وطلب التحكيم أمام هيئات التحكيم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وتعيين المحكمين وعزلهم 

واستبدالهم والقبول بأحكام المحكمين واإلعتراض عليها، تعيين الخبراء واإلعتراض عليهم، قبول تقارير الخبراء 

واإلعتراض عليها وله إستخراج صك إثبات وقف أو هبة أو شراء أو بيع أو مباني، وله إستخراج صك إذن شراء أو 

بيع أو إستثمار أوفرز أو دمج أو تعمير أو رهن أو فك حكر عقار (سواًء موقوف أو غير موقوف).

ويكون لرئيس المجلس أيضًا في حدود اختصاصاته التوكيل أو التفويض في كل أو بعض صالحياته المذكورة 

أعاله إلى الغير وإلغاء وفسخ تلك التوكيالت والتفويضات، كما يحق له منح الوكيل أو المفوض حق توكيل أو 

تفويض الغير، ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه ويكون له الصالحيات 

المفوضة إليه خطيًا من قبل رئيس مجلس اإلدارة.

كما يختص العضو المنتدب و/أو الرئيس التنفيذي كل على استقالل بما يلي:
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١/ للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقًا للصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة القابلة للتغيير من

وقت إلى آخر، حق التوقيع بالنيابة عن الشركة على أية عقود أو قروض، كما يكون له الحق في شراء أية أصول 

أو ممتلكات أو معدات أو مكائن أو مواد طبية أو مستحضرات أو مما يدخل ضمن نشاط الشركة على أن يعود 

على العمل بالنفع المباشر للشركة.

٢/ للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقًا للصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة القابلة للتغيير من

وقت إلى آخر، الحق في التوقيع على عقود التوريد الجارية من داخل المملكة أو خارجها وفتح االعتمادات الالزمة 

لها متى كانت ضمن أهداف وأنشطة الشركة.

٣/ للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقًا للصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة القابلة للتغيير من

وقت إلى آخر، الحق في السحب والصرف والقبض واإليداع ألموال الشركة لدى البنوك أو المدينين أو لدى 

الشركات المالية أو الصناديق االستثمارية أو صناديق اإلقراض على أال يتم تجاوز السقف األعلى المحدد لذلك.

٤/ للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقًا للصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة القابلة للتغيير من

وقت إلى آخر، الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات ومالحق التعديل التي تشترك فيها الشركة أمام 

كاتب العدل، وغيرها من العقود والصكوك وإتمام إجراءات اإلفراغ أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية 

األخرى.

٥/ للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقًا للصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة القابلة للتغيير من

وقت إلى آخر، الحق في التعيين والفصل لكبار المدراء أو الموظفين أو الصيادلة أو المستشارين العلميين أو 

فنيي المختبرات أو العمال العاديين، وله الحق في صرف حقوقهم النظامية أو العقدية وفقًا لإلجراءات النافذة 

في الشركة.

٦/ دون إخالل بأية سلطات ممنوحة للغير من مجلس اإلدارة، للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقًا 

للصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة القابلة للتغيير من وقت إلى آخر، الحق في التفاوض وإجراء 

الدراسات والبحوث العلمية والفنية واالستثمارية وتكليف الهيئات والبيوت االستشارية المختصة بذلك، وعلى 

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، بحسب الحال، إعداد الخطط الموضوعية والعملية الالزمة للسعودة في 
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كافة أنشطة الشركة وتنمية مواردها البشرية بما في ذلك التعاقد مع صندوق الموارد البشرية لهذا الغرض.

٧/ توفير كافة المعلومات ومسوداتها الالزمة لمجلس اإلدارة عند إعداد الخطط والسياسات االستثمارية، وله 

في ذلك حق االستعانة بمن يراه من المختصين واالستشاريين الالزمين و/أو المؤهلين لهذا الغرض.

٨/ على العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، بحسب الحال، تقديم كافة البيانات المالية والتجارية ذات الطبيعة 

التنافسية إلى مجلس اإلدارة، التخاذ القرارات الالزمة وأية توصيات بشأنها، بما في ذلك أعمال الوكاالت 

والتوزيع والدخول في المناقصات الحكومية واألهلية، وكل ما يتعلق بتطوير األعمال وتنمية األرباح، أو المتعلقة

بتخفيض التكاليف التشغيلية بما في ذلك أنظمة المعلومات ومراقبة المخزون والجودة النوعية ومدد الصالحية.

٩/ للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، بحسب الحال، الحق في االستعانة بمن يراه من الجهات االستشارية 

التي تمّكنه من أداء مهامه بيسر وسهولة، مع مراعاة ما تقضي به األنظمة والقوانين واللوائح السارية ذات 

الصلة بالشركة بما في ذلك األنظمة الخاصة بالسوق المالية المتعلقة بالسرية أو اإلفصاح بحسب طبيعة 

الموضوع أو اإلجراء، وكل ذلك دون إخالل بحق مجلس اإلدارة في حجب كل و/أو بعض هذه الصالحيات متى رأى

لذلك مقتضى أو ضرورة، وال يخل ذلك بأية صالحيات قد يمنحها مجلس اإلدارة للهيئة التنفيذية –إن وجدت-أو 

للغير من الجهات ذات العالقة بالشركة.

وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحق في توكيل الغير في كل أو بعض صالحياته المقررة أعاله.

ويعين مجلس االدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بما يلي:

أ. حضور اجتماعات مجلس اإلدارة وتهيئة كافة الوثائق والمستندات الالزمة لالجتماع.

ب. العمل وفقًا لتعليمات ومحاضر الجمعيات العمومية للشركة وأخذ التواقيع الالزمة لها.

ت. تنفيذ أو تهيئة أية مهام يتطلبها النظام األساسي من مجلس إدارة الشركة أو أية مهام يتطلبها العمل أو ما 

تقتضيه طبيعة العمل.

ث. إعداد وتوقيع سجل المساهمين مع رئيس مجلس اإلدارة، وشهادات األسهم.
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وتحدد مكافأة أمين سر المجلس بقرار من مجلس اإلدارة.

وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر على مدة عضوية كل منهم في المجلس، 

ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيًا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا 

وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

المادة الثالثة و العشرون اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس االدارة مرتين في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ومصحوبة بجدول األعمال ويجب 

على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء، وتوجه الدعوة لكل 

عضو بالبريد المسجل أو مناولة أو بالفاكس أو بالبريد االلكتروني وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بأسبوعين 

على األقل، على أن يوقع جميع االعضاء على محضر كل اجتماع.

المادة الرابعة و العشرون نصاب اجتماع المجلس

ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره خمسة أعضاء على األقل باألصالة، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن 

ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقًا للضوابط اآلتية:

(أ) ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.

(ب) أن تكون باإلنابة ثابتة بالكتابة، وبشأن إجتماع محدد .

(ت) ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء االعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي 

صوت معه رئيس الجلسة. كما يجوز للمجلس إتخاذ القرارات بالتمرير بذات النسبة المشار إليها أعاله.

المادة الخامسة و العشرون مداوالت المجلس
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تثبت مداوالت مجلس االدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون 

وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس االدارة وأمين السر.

المادة السادسة و العشرون حضور الجمعيات

ا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التحولية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة  لكل مكتتب أّيً

للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور 

الجمعية العامة.

المادة السابعة و العشرون الجمعية التحولية

يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ قرار الوزارة 

بالترخيص بتحول الشركة، ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل. 

فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يومًا على األقل من توجيه 

الدعوة إليه.

وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

المادة الثامنة و العشرون اختصاصات الجمعية التحولية

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

المادة التاسعة و العشرون اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور 

المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، 

ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
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المادة الثالثون اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظورة عليها تعديلها نظامًا، 

ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العادية وذلك بالشروط واألوضاع 

نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة الحادية و الثالثون دعوة الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية

العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥%) من 

رأس المال على األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل

ثالثين يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد 

لالنعقاد بواحد وعشرون يومًا على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع 

المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة، وذلك خالل المدة المحددة 

للنشر.

المادة الثانية و الثالثون سجل حضور الجمعيات

يسجل المساهمون الراغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل 

الوقت المحدد النعقاد الجمعية.

المادة الثالثة و الثالثون نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على 

األقل وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد االجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يومًا التالية 
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لالجتماع السابق، وتنشر الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٠) من هذا النظام. وفي جميع األحوال 

يكون االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

المادة الرابعة و الثالثون نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم 

يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان، يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها 

في المادة (٣٠) من هذا النظام .

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد االسهم الممثلة فيه .

المادة الخامسة و الثالثون التصويت في الجمعيات

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات 

العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة .

المادة السادسة و الثالثون قرارات الجمعيات

تصدر القرارات في الجمعية التحولية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة 

العادية باألغلبية المطلقة لالسهم الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 

ثلثي االسهم الممثلة في االجتماع، إال اذا كان قراراً متعلقًا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة 

أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها االساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحًا اال اذا 

صدر بأغلبية ثالثة ارباع االسهم الممثلة في االجتماع.

المادة السابعة و الثالثون المناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء
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ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال. مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات 

يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها

في هذا الشأن نافذاً.

المادة الثامنة و الثالثون رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس 

اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه . ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن 

عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات 

المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات 

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

وأمين سرها وجامع األصوات.

المادة التاسعة و الثالثون تشكيل اللجنة

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة (٣) أعضاء من غير أعضاء مجلس االدارة 

التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

المادة األربعون نصاب اجتماع اللجنة

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند 

تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة الحادية و األربعون اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها 

وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة 
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دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

المادة الثانية و األربعون تقارير اللجنة

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، 

وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 

في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخ 

كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون على األقل 

لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

المادة الثالثة و األربعون تعيين مراجع الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه

الجمعية العامة العادية سنويًا، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضًا في كل وقت تغييره مع عدم 

اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

المادة الرابعة و األربعون صالحيات مراجع الحسابات

لمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضًا طلب 

البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما 

يدخل في نطاق عمله، وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات 

صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع 

الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

المادة الخامسة و األربعون السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة 
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المالية األولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة الحالية.

المادة السادسة و األربعون الوثائق المالية

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن 

نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع 

األرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية 

العامة بخمسة وأربعين يومًا على األقل.

 .1

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في 

الفقرة (١) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل 

الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يومًا على األقل.

 .2

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير 

مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس، وعليه أيضًا أن يرسل صورة

من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يومًا على األقل.

 .3

المادة السابعة و األربعون توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

١. يجنب (١٠%) من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية 

وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.

٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب (١٠%) من صافي األرباح لتكوين احتياطي 

اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل 

توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ 
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إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات.

٤. ما لم يقرر المساهمين تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد األرباح كليًا أو جزئيًا للسنة المالية التالية، يوزع 

الباقي بنسبة تعادل ( ٩٩,٩٨ %) على المساهمين باألسهم النقدية، كما توزع نسبة تعادل ( ٠,٠٢ % ) على 

المساهم بالعمل، ويطبق هذا على األرباح والخسائر على حٍد سواء.

استثناء لما سبق ذكره، يقتصر حق المساهم بالعمل باألرباح الناتجة عن نشاط الصيدليات فقط وال يكون له أي 

حقوق باألرباح الناتجة عن أي أنشطة أخرى التي تكون حقًا خالصًا للمساهمين باألسهم النقدية.

٥. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها.

المادة الثامنة و األربعون استحقاق األرباح

يستحق المساهم نسبته في االرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ 

االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية االرباح لمالكي االسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية 

اليوم المحدد لالستحقاق.

المادة التاسعة و األربعون خسائر الشركة

١- إذا بلغت خسائرال شركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي 

مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة 

إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يومًا من علمه بذلك دعوة الجمعية 

العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة 

أو تخفيضه وفق ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف 

رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا نظام الشركات.

٢- وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة (١) 

من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق 
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األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يومًا من صدور قرار 

الجمعية بالزيادة.

المادة الخمسون دعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ 

الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها 

ال يزال قائمًا، ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

المادة الحادية و الخمسون انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار 

التصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد 

سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية 

االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك اال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس ادارة الشركة 

بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين الى أن 

يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة 

اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

المادة الثانية و الخمسون

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

المادة الثالثة و الخمسون

يودع هذا النظام وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه.
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