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 الباب األول 

 الشـركة تأسیس
 

 :الشركةاسـم  -)۱مادة (

 .مدرجة) شركة مساھمة سعودیة(للخدمات الطبیة  المواساةشركة 

 المركز الرئیسـي للشـركة: -)۲مادة (

یقع المركز الرئیسي للشركة في مدینة الدمام بالمملكة العربیة السعودیة، ویجوز لمجلس اإلدارة أن ینقل المركز الرئیسي إلى 
ي المملكة العربیة السعودیة وأن ینشئ لھا فروعاً أو مكاتب أو توكیالت داخل المملكة العربیة السعودیة أو أي مدینة أخرى ف

 خارجھا.

 :أغراض الشركة -)۳مادة (

 حددت أغراض الشركة فیما یلي:

تملك وإنشاء وتشغیل وصیانة المستشفیات والمستوصفات والمراكز الطبیة والعیادات ومخازن األدویة    -أ
 یدلیات والمجمعات الطبیة والسكنیة والتجاریة.والص

تجارة الجملة والتجزئة في األجھزة والمعدات والمستلزمات الطبیة والصیدالنیة واألدویة والمستحضرات الطبیة  -ب
 وخدمات اإلعاشة واستیراد وتصدیر كل ما ذكر.

وإقامة المباني  أو غیر السكنیة  المملوكة أوالمؤجرة السكنیة وتأجیر األراضي والعقاراتوإدارة بیع وشراء   -ج
 بالبیع واإلیجار لصالح الشركة. واستثمارھاعلیھا 

 أعمال الوكاالت التجاریة وعقود التوزیع. -د

 وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة إن وجدت.

 مــدة الشـركة: -)٤مادة (

تاریخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحویلھا، ویجوز دائماً إطالة مدة  سنة میالدیة تبدأ من) ۹۹تسعة وتسعون (مدة الشركة 
 الشركة بقرار تصدره الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة على األقل.

 المشاركة والتملك في الشركات: -)٥مادة (

أعماالً شبیھة مع الھیئات أو الشركات التي تزاول بشراء األسھم والحصص رك یجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو تشت
بأعمالھا أو التي قد تعاونھا على تحقیق أغراضھا ولھا أن تدمجھا أو تندمج فیھا أو تشتریھا أو تتملك أسھم أو حصص فیھا أو 

بشراء  أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك في كافة المحافظ االستثماریة كما یجوز االستثمار وكذلك  ،في أي شركات أخرى
رأس  ) من%۱۰الحرة وال یزید عن عشرة بالمائة (احتیاطاتھا ) من %۲۰بما ال یتجاوز عشرون بالمائة (األسھم والحصص 

ة لعامة العادیھذه المشاركات قیمة ھذه االحتیاطیات مع إبالغ الجمعیة ا إجماليمال الشركة التي تشارك فیھا وان ال تتجاوز 
 ، وإن ال یشمل ذلك الوساطة في التداولھا. في أول اجتماع لھا
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 الباب الثانـي

 رأس المـال واألسـھــم
 

 رأسمال الشـركة: -)٦مادة (

) ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰( ملیونخمسون ) لایر سعودي مقسم إلى ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ملیون ( خمسمائةحدد رأس مال الشركة بمبلغ 
 ً غیر  نقدیة أسھم إسمیة عادیةوجمیعھا ) لایر سعودي ۱۰( عشرةلقیمة اإلسمیة لكل منھا متساویة القیمة تبلغ ا اسمیاسھما

 .قابلة للتجزئة

  األسھم فياالكتتاب  -)۷مادة (

ً  ملیونخمسون رأس المال والبالغة  أسھم كامل فيساھمون ب الماكتت أس مال الشركة ر في) ممثلة ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰( سھما
 .المدفوع

 :لى التخلف عن عدم سداد قیمة السھمما یترتب ع -)۸مادة (

جاز لمجلس اإلدارة بعد  میعاد االستحقاق،في  الوفاءإذا تخلف عن یلتزم المساھم بدفع قیمة السھم في المواعید المعینة لذلك، و
ھا الجھة األحوال وفقاً للضوابط التي تحدد أو سوق األوراق المالیة بحسب علنيالمزاد الخطاب مسجل بیع السھم في ب إبالغھ

  المختصة.

 ومع ذلك یجوز للمساھم المتخلف عن الدفع إلى یوم البیع دفع القیمة المستحقة علیھ مضاف إلیھا

 المصروفات التي أنفقتھا الشركة في ھذا الشأن.

 ،لمبالغوتستوفي الشركة من حصیلة البیع المبالغ المستحقة لھا وترد الباقي لصاحب السھم، فإذا لم تف حصیلة البیع بھذه ا
  .الخاصة جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جمیع أموال المساھم

وتؤشر في سجل  ،وتعطي المشتري سھماً جدیداً یحمل رقم السھم الملغيوفقاً ألحكام ھذه المادة، بیع الموتلغي الشركة السھم 
 .بوقوع البیع مع بیان اسم المالك الجدید المساھمین

 سـھــم:إصدار األ -)۹مادة (

وإنما یجوز أن تصدر بأعلى من ھذه القیمة،  ،یجوز أن تصدر األسھم بأقل من قیمتھا اإلسمیة تكون أسھم الشركة إسمیة وال
وال یجوز توزیعھا كأرباح على  .في بند مستقل ضمن حقوق المساھمینوفي ھذه الحالة األخیرة یضاف فرق القیمة 

وجب علیھم أن یختاروا أحدھم لینوب متعددون الشركة فإذا تملكھ أشخاص  والسھم غیر قابل للتجزئة في مواجھة المساھمین.
 ملكیة السھم. عنالناشئة االلتزامات ویكون ھؤالء األشخاص مسئولین بالتضامن عن  ھ،بالمتعلقة ستعمال الحقوق اعنھم في 

 :المساھمینسجل  -)۱۰مادة (

 سھم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق المالیة.أتتداول 
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 زیادة رأس المــال: -)۱۱مادة (

للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر زیادة رأس مال الشركة، بشرط أن یكون رأس المال قد دفع كامالً. وال یشترط أن  -۱
یكون رأس المال قد دفع بأكملھ إذا كان الجزء غیر المدفوع من رأس المال یعود إلى أسھم صدرت مقابل تحویل أدوات 

 . بعد المدة المقررة لتحویلھا إلى أسھم ك تمویلیة إلى أسھم ولم تنتھِ دین أو صكو

ص األسھم المصدرة عند زیادة رأس المال أو جزءاً منھا للعاملین صللجمعیة العامة غیر العادیة في جمیع األحوال أن تخ -۲
األولویة عند إصدار الشركة في الشركة والشركات التابعة أو بعضھا، أو أي من ذلك. وال یجوز للمساھمین ممارسة حق 

 صة للعاملین.صلألسھم المخ

للمساھم المالك لألسھم وقت صدور قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بالموافقة على زیادة رأس المال األولویة في  -۳
إبالغھم االكتتاب باألسھم الجدیدة التي تصدر مقابل حصص نقدیة، ویبلغ ھؤالء بأولویتھم بالنشر في جریدة یومیة أو ب

ولیس لھم الحق  بواسطة البرید المسجل عن قرار زیادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدتھ وتاریخ بدایتھ وانتھائھ.
عدم العلم بھ حال نشره بالجریدة الیومیة أو إرسالھ على عنوان البرید المسجل في سجالت  وأباالدعاء بعد التبلیغ 

 المساھمین.

دیة وقف العمل بحق األولویة للمساھمین في االكتتاب بزیادة رأس المال مقابل حصص یحق للجمعیة العامة غیر العا -٤
 نقدیة أو إعطاء األولویة لغیر المساھمین في الحاالت التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة.

لى زیادة یحق للمساھم بیع حق األولویة أو التنازل عنھ خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعیة العامة بالموافقة ع -٥
 رأس المال إلى آخر یوم لالكتتاب في األسھم الجدیدة المرتبطة بھذه الحقوق، وفقاَ للضوابط التي تضعھا الجھة المختصة.

) أعاله، توزع األسھم الجدیدة على حملة حقوق األولویة الذین طلبوا االكتتاب، بنسبة ما ٤مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( -٦
ن إجمالي حقوق األولویة الناتجة من زیادة رأس المال، بشرط أال یتجاوز ما یحصلون علیھ یملكونھ من حقوق أولویة م

أكثر من ب االكتتاب ما طلبوه من األسھم الجدیدة، ویوزع الباقي من األسھم الجدیدة على حملة حقوق األولویة الذین طلبوا
ة الناتجة من زیادة رأس المال، بشرط أال یتجاوز نصیبھم، بنسبة ما یملكونھ من حقوق أولویة من إجمالي حقوق األولوی

مع مراعاة استیفاء كامل القیمة  ما یحصلون علیھ ما طلبوه من األسھم الجدیدة، ویطرح ما تبقى من األسھم على الغیر
یر العادیة أو ، ما لم تقرر الجمعیة العامة غ) من ھذا النظام۷االسمیة لألسھم التي سبق وان تم االكتتاب بھا وفقاً للمادة (

 ینص نظام السوق المالیة على غیر ذلك.

 :تخفیـض رأس المـال -)۱۲مادة (

مال الشركة إذا  تخفیض رأس أن تقرر وبناًء على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجھة المختصة لجمعیة العامة غیر العادیةل
حدھا تخفیض رأس المال إلى ما دون الحد . ویجوز في الحالة األخیرة وأو إذا منیت بخسائر ة الشركةحاج لىزاد ع

 إال بعد تالوة تقریر التخفیض قرار یصدر وال ) من نظام الشركات.٥٤(الرابعة والخمسون المنصوص علیھ في المادة 
 االلتزامات.التي على الشركة وأثر التخفیض في ھذه  االلتزاماتالحسابات عن األسباب الموجبة لھ وعن  اجعمر خاص یعده

) یوماً ٦۰علیھ خالل ستین (اعتراضاتھم وجبت دعوة الدائنین إلى إبداء  ،عن حاجة الشركة تھان التخفیض نتیجة زیادوإذا ك
عترض أحد ا نفإ .التي یقع فیھا المركز الرئیسي للشركةالمنطقة من تاریخ نشر قرار التخفیض في جریدة یومیة توزع في 

وجب على الشركة أن تؤدي إلیھ دینھ إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً  ،اد المذكورالدائنین وقدم إلى الشركة مستنداتھ في المیع
) من نظام ۱٤۸)، (۱٤۷)، (۱٤٦وفق ما ورد في المواد (، على أن یكون التخفیض لرأس المال كافیاً للوفاء بھ إذا كان آجالً 

 .الشركات
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- ۳ - 
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 الباب الثالث

 مجلـس اإلدارة
 

 :الشركة إدارة -)۱۳مادة (

تزید عن  لمدة ال للمساھمین الجمعیة العامة العادیةتنتخبھم أعضاء  )۷( سبعةمن ولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف یت
 .) سنوات۳ثالث (

 :انتھاء عضویة المجلس -)۱٤مادة (

كة، ومع ذلك بانتھاء صالحیة العضو لھا وفقاً ألي نظام أو تعلیمات ساریة في المملمدتھ أو  بانتھاءتنتھي عضویة المجلس 
وذلك دون إخالل بحق العضو عضاء مجلس اإلدارة أو بعضھم امة العادیة في كل وقت عزل جمیع أیجوز للجمعیة الع

المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مقبول أو في وقت غیر مناسب ولعضو مجلس اإلدارة 
 ضرار.شركة عما یترتب على االعتزال من أب واال كان مسؤوالً قبل الأن یعتزل بشرط أن یكون ذلك في وقت مناس

 المجلس: عضویة المركز الشاغر في -)۱٥مادة (

ً في المركز الشاغر بحسب الترتیب في  إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن یعین عضواّ مؤقتا
على أن یكون ممن تتوافر فیھم الخبرة والكفایة ویجب أن تبلغ الحصول على األصوات في الجمعیة التي انتخبت المجلس، 

) أیام عمل من تاریخ التعیین وأن یعرض التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أول ٥بذلك الوزارة والھیئة خالل خمسة (
عدد أعضائھ  صارة بسبب نقاجتماع لھا ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلد

عن الحد األدنى المنصوص علیھ في نظام الشركات أو ھذا النظام وجب على بقیة األعضاء دعوة الجمعیة العامة العادیة 
 ) یوماُ النتخاب العدد الالزم من األعضاء.٦۰لالنعقاد خالل ستین (

 تمثیل الشركة إمام الجھات القضائیة: -)۱٦( مادة

إلدارة الشركة أمام القضاء وھیئات التحكیم والغیر.ولرئیس المجلس بقرار مكتوب أن یفوض بعض یمثل رئیس مجلس ا
صالحیاتھ إلى غیره من أعضاء المجلس أومن الغیر في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ویحل نائب رئیس مجلس اإلدارة 

 محل رئیس مجلس اإلدارة عند غیابھ.  

  :مجلسالصالحیات  -)۷۱مادة (

المقررة للجمعیة العامة، یكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحیات في إدارة الشركة  االختصاصاتراعاة مع م
 واإلشراف على أعمالھا وأموالھا وتصریف أمورھا داخـل المملكة وخارجھا. 

إدارة وومیة والخاصة لمجلس اإلدارة، على سبیل المثال ال الحصر ـ تمثیل الشركة في عالقاتھا مع الغیر والجھات الحك
 ةولجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحیة ولجنة مخالف اإلضافیةالشؤون الصحیة والھیئة الشرعیة االساسیة والھیئة الشرعیة 

والغرف ھیئة التحقیق واالدعاء العام والحقوق المدنیة وأقسام الشرطة و مزاولة المھن وھیئة المدن الصناعیة ومناطق التقنیة
ت الخاصة والشركات والبنوك والمصارف التجاریة وبیوت المال وكافة صنادیق ومؤسسات اوالصناعیة والھیئالتجاریة 

 .والمؤسسات بكافة أنواعھا واختصاصاتھا التمویل الحكومي بمختلف مسمیاتھا 

ام بكافة األعمال باسم الشركة ونیابة عنھا والدخول في المناقصات والقی وااللتزام واالرتباطكما للمجلس حق التعاقد 
والتصرفات والتوقیع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسیس الشركات التي 
 تشترك فـیھا الشـركة مع كافة تعدیالتھا ومالحقھا وقرارات التعدیل والتوقیع على االتفاقیات والصكوك أمام كاتب العدل

القروض والضمانات والكفاالت وإصدار الوكاالت اتفاقیات ـھات الرسمیة األخرى، وكذلك والجوالموثقین المعتمدین 
، والبیع والشراء واإلفراغ وقبولھ واالستالم والتسلیم واالستئجار والتأجیر والقبض والدفع للغیر الشرعیة نیابة عن الشركة

ضمانات للبنوك والصنادیق ومؤسسات التموین وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإلیداع لدى البنوك وإصدار ال
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- ٤ - 
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الحكومي والتوقیع على كافة األوراق وسندات األمر والشیكات وكافة األوراق التجاریة والمستندات وكافة المعامالت 
القروض مع  ودعق،وتوقیع عقارات ومنقوالت وممتلكات الشركةالمصرفیة. ویجوز لمجلس اإلدارة بیع وشراء ورھن 

االئتمان والقروض التجاریة مع البنوك التجاریة والبنوك والبیوت المالیة وشركات ،سات التمویل الحكومي صنادیق ومؤس
 ) سنوات.۳وذلك ألي مدة بما في ذلك القروض التي تتجاوز آجالھا مدة ثالث (

ت التابعة أو الشقیقة ویجوز لمجلس اإلدارة تقدیم الدعم المالي ألي من الشركات التي تشارك فیھا الشركة وكذلك الشركا
التي تحصل علیھا أي من الشركات التي تشارك فیھا الشركة وكذلك الشركات التابعة أو االئتمانیة وضمان التسھیالت 

 الشقیقة. 

 ویكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي یقدرھا حق إبراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتھم طبقا لما یحقق مصلحتھا. 

اإلدارة أن یوكل أو یفوض نیابة عنھ في حدود اختصاصاتھ واحدا أو أكثر من أعضائھ أو من الغیر بصالحیات أو ولمجلس 
 إجراء أو تصرف معین أو القیام بعمل أو أعمال معینة وإلغاء التفویض أو التوكیل جزئیاً أو كلیاً.باتخاذ 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -)۸۱مادة (

جلس اإلدارة، إن ُوجدت، كما تقدرھا الجمعیة العامة العادیة وذلك بما یتوافق مع القرارات والتعلیمات تكون مكافأة أعضاء م
نص علیھ نظام الشركات أو أیة أنظمة أخرى مكملة لھ، باإلضافة إلى بدل  الرسمیة الصادرة في ھذا الشأن وفي حدود ما

من الجھات كما یحدده مجلس اإلدارة وفقاً لألنظمة والقرارات والتعلیمات المرعیة في المملكة الصادرة  انتقالحضور وبدل 
علیھ أعضاء مجلس  صلح المختصة. ویشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة العادیة على بیان شامل لكل ما

یشتمل وأن حضور ومصروفات وغیر ذلك من المزایا،  رواتب ونصیب في األرباح وبدل مناإلدارة خالل السنة المالیة 
ات استشارأو إداریین أو ما قبضوه نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو عاملین قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم  على بیان ما كذلك

ً على بیان بعدد ة التي حضرھا كل عضو من تاریخ آخر اجتماع للجمعیالجلسات المجلس وعدد جلسات  وأن یشتمل أیضا
 .العامة

 :أمین السررئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب و -)۱۹مادة (

ً للرئیس ً ونائبا رئیس ال من بین أعضائھ كما یجوز لھ أن یعین وعضواً منتدباً، یعین مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیسا
. ویكون للرئیس ونائب لشركةأي منصب تنفیذي باو ھاإلدارة أو نائب رئیس مجلسمنصب جمع بین الیجوز ال ، وتنفیذيال

 المجلس. اجتماعاتورئاسة لالجتماع صالحیة دعوة المجلس في حال غیاب الرئیس  الرئیس

، (في حالة تعیینھ من أعضاء المجلس) والرئیس التنفیذي رئیس المجلس، ونائب رئیس المجلس والعضو المنتدب كما یمثل
والحقـوق المدنیة والموثقین المعتمدین والجھات الحكومیة وكاتب العدل مجتمعین ومنفردین، الشركة في عالقاتھا مع الغیر 

والغـرف التجاریة والصناعیة والھیئات الخاصة والشركات والمؤسسات على ھیئة التحقیق واالدعاء العام ووأقسـام الشـرطة 
یع على كافة أنواع العقود والوثائق اخـتالف أنواعھا، وإصدار الوكاالت الشرعیة وتعیین الوكالء والمحامین وعزلھم والتوق

والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسیس الشركات التي تشترك فیھا الشركة مع كافة تعدیالتھا ومالحقھا والتوقیع على 
والجھات الرسمیة واتفاقیات القروض مع صنادیق ومؤسسات  والموثقین االتفاقیات والصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل

مویل الحكومي والبنوك والمصارف والبیوت المالیة والضمانات والكفاالت والرھون، وفكھا وتحصیل حقوق الشركة الت
وتسدید التزاماتھا، والبیع والشراء واإلفراغ وقبولـھ واالستالم والتسلیم واالستئجار والتأجیر والقبض والدفع والدخول في 

ب واإلیداع لدى البنوك وإصدار السـندات والشیكات وكافة األوراق التجاریة المناقصات وفتح الحسابات واالعتمادات والسح
وتعـیین موظفین والتعـاقد معھم وتحدید مرتباتھم وصرفھم من الخدمة وطلب التأشیرات واستقدام الموظفین والعمال من 

 ،نائب رئیس المجلسو ،لمجلسا الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنھا، ویجـوز لرئیس
إجراء أو باتخاذ  ھما مجتمعین ومنفردین، تفویض وتوكـیل الغیر في حدود صالحیات أو للرئیس التنفیذي، وللعضو المنتدب،

  إلغاء التفویض أو التوكیل جزئیاً أو كلیاً.وتصرف معین أو بالقیام بعمل أو أعمال معینة، 

، لكل منھما باإلضافة إلى ذلك بالصالحیات األخرى التي یحددھا مجلس اإلدارةنفیذي أو الرئیس التویتمتع العضو المنتدب 
 مجلس اإلدارة. ماتنفیذ تلك التعلیمات التي یوجھھا لـھ ماوعلیھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ٥ - 
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ً لتقدیره وبقرار یصدر عنھ، المكافآت الخاصة التي یحصل علیھا رئیس المجلس و نائب رئیس یحدد مجلس اإلدارة، وفقا
 .تعیینھ)ال ح(في  أو الرئیس التنفیذي المنتدبالمجلس والعضو 

مجلس  اجتماعاتمن بین أعضائھ أو من غیرھم یختص بتسجیل محاضر  یختاره للمجلس أمین سریعین مجلس اإلدارة و
األخرى التي یوكلھا إلیھ  االختصاصاتوحفظھا إلى جانب ممارسة  االجتماعاتاإلدارة وتدوین القرارات الصادرة عن ھذه 

والعضو والرئیس التنفیذي ال تزید مدة عضویة رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس و اإلدارة، ویحدد المجلس مكافآتھ.مجلس 
وللمجلس انتخابھم إعادة  ز، إذا كان عضواً مجلس اإلدارة، عن مدة عضویة كل منھم في المجلس، ویجوأمین السرو المنتدب

بحق من عزل في التعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مشروع أو في وقت غیر في أي وقت أن یعزلھم أو أیاً منھم دون إخالل 
 .مناسب

فعلى  ،للشركة إدارةانتخاب مجلس أو إذا لم تتمكن الجمعیة العامة من  ،تھماستقاال الشركة وأعضاء مجلس إدارةرئیس إذا قدم 
بالعدد الذي یراه  واالختصاص ةن ذوي الخبرتشكیل لجنة مؤقتة م یةلالسوق الما ھیئةمجلس  وأ التجارة واالستثمار وزیر

ودعوة الجمعیة العامة العادیة وغیر  ،الشركة إدارةعلى  اإلشرافتتولى ل مناسباً، ویعین لھا رئیساً ونائباً لھ من بین أعضائھا،
مع  ،جدید للشركة رةإدامن تاریخ تشكیل اللجنة المذكورة النتخاب مجلس  لالجتماع خالل مدة ال تزید على ثالثة أشھرالعادیة 

 أوتدبیر شؤون الشركة  إساءتھمالمجلس المستقیلین عن أي ضرر ینشأ عن  وأعضاءالرئیس  مسائلةاحتفاظ الشركة بحق 
 للشركة. األساسيالنظام  أونظام الشركات  أحكاممخالفة 

 مجـلس:ال اجتماعات -)۲۰مادة (

بدعوة  دد االجتماعات عن مرتین خالل السنة المیالدیة الواحدة،متى دعت الحاجة لذلك على أال یقل ع یجتمع مجلس اإلدارة
 اإللكترونيبالبرید . وتكون الدعوة خطیة ویجوز أن تسلم بالید أو ترسل بالبرید أو في حال غیاب الرئیس من رئیسھ أو نائبھ

ویجب على رئیس المجلس أن ، ما لم یتفق أعضاء المجلس على خالف ذلك. لالجتماعمن التاریخ المحدد أسبوعین وذلك قبل 
 من األعضاء.اثنان طلب إلیھ ذلك متى  االجتماعیدعو المجلس إلى 

 :اجتماع المجلسنصاب  -)۲۱مادة (

ً إال إذا حضره  اجتماعال یكون  وفي حالة إنابة عضو  ) أعضاء على األقل، باألصالة أو النیابة،٤( أربعةالمجلس صحیحا
 : المجلس یتعین أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط اآلتیةجتماعات امجلس اإلدارة عضواً آخر في حضور 

 .اإلجماعال یجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات   -أ

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.  -ب

 ال یجوز للنائب التصویت على القرارات التي یحظر النظام على المنیب التصویت بشأنھا.  -ج

وعند االجتماع قرارات مجلس اإلدارة باألغلبیة المطلقة ألصوات أعضاء المجلس الحاضرین أو الممثلین في وتصدر 
 تساوي األصوات یرجح الرأي الذي منھ رئیس المجلس أو من یرأس المجلس في حال غیابھ.

یطلب أحد األعضاء  لم لمجلس اإلدارة أن یصدر قرارات بالتمریر عن طریق عرضھا على كافة األعضاء متفرقین ما
وتعرض ھذه  ،المجلس للمداولة فیھا وتصدر ھذه القرارات إذا ما أقرھا األغلبیة المطلقة ألعضاء المجلساجتماع كتابة 

 تاٍل لھ. اجتماع القرارات على مجلس اإلدارة في أول 

 :مداوالت المجلس -)۲۲مادة (

وأمین السر  وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین جلستثبت مداوالت المجلس وقراراتھ في محاضر یوقعھا رئیس الم
 .مین السرأوتدون ھذه المحاضر في سجل خاص یوقعھ رئیس المجلس و
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- ٦ - 
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 تعارض المصالح: -)۲۳مادة (

على عضو مجلس اإلدارة أن یبلغ المجلس بما لـھ من مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم 
في التصویت على االشتراك المجلس وال یجوز للعضو ذي المصلحة اجتماع ت ھذا التبلیغ في محضر لحساب الشركة ویثب

 القرار الذي یصدر في ھذا الشأن.

 

 اللجان: -)۲٤( مادة

لمجلس اإلدارة أن یشكل من بین أعضائھ أو من الغیر لجاناً یحدد لكل منھا االختصاصات التي یراھا مناسبة وینسق المجلس 
 اللجان من أجل تسھیل عملیة البت في المسائل التي تعرض علیھا.بین ھذه 

 اللجنة التنفـیذیـة: -)۲٥مادة (

ً لھا كما یحدد مجلس  ،مجلس اإلدارة أن یشكل من بین أعضائھ لجنة تنفیذیةل ویعین المجلس من بین أعضاء اللجنة رئیسا
. وتمارس اللجنة الصالحیات الجتماعاتھاالضروري  وعدد أعضائھا والنصابواختصاصاتھا اإلدارة طریقة عمل اللجنـة 

التي یولیھا لھا المجلس وفقاً لتعلیمات وتوجیھات المجلس. وال یجوز للجنة التنفیذیة إلغاء أو تعدیل أي من القرارات والقواعد 
 التي أقرھا مجلس اإلدارة.

 

 الرابعالبـاب 

 جمعـیات المساھـمین
 

 حضور الجمعیات: -)۲٦مادة (

لكل مساھم حق حضور ، و ي یقع بھا المركز الرئیسي للشركةیة العامة تمثل جمیع المساھمین وتنعقد في المدینة التالجمع
ً من المساھمین أو أن یوكل عنھ  للمساھمین، ولھ في ذلك الجمعیة العامة ً أیا أو  آخر من غیر أعضاء مجلس اإلدارة شخصا

 في حضور الجمعیة العامة. الشركة موظفي

 الجمعیة العامة العادیة: اختصاصات -)۲۷مادة (

 ،فیما عدا األمور التي تختص بھا الجمعیة العامة غیر العادیة، تختص الجمعیة العامة العادیة بجمیع األمور المتعلقة بالشركة
یات عامة عادیة كما یجوز دعوة جمع ،السنة المالیة للشركة النتھاءوتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشھر التالیة 

 أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 الجمعیة العامة غیر العادیة: اختصاصات -)۲۸مادة (

األحكام المحظور علیھا تعدیلھا نظاماً. ولھا أن باستثناء تختص الجمعیة العامة غـیر العادیة بتعدیل نظـام الشركة األساسي 
الجمعیة العامة العادیة وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة  اختصاصاتفي أصالً تصدر قرارات في األمور الداخلة 

 .العادیةللجمعیة 

 دعوة الجمعیات: -)۲۹مادة (

للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة. وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة العامة العادیة  أو الخاصة تنعقـد الجمعیات العامة
) من رأس %٥أو عــدد من المساھمین یمثل خمسـة في المائة ( لجنة المراجعةأو  الحسـاباتمراجع إذا طلب ذلك لالنعقاد 

المجلس بدعوة الجمعیة خالل ثالثین یوماً  ویجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد إذا لم یقمالمال على األقل. 
 من تاریخ طلب مراجع الحسابات.
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- ۷ - 
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الشركة الرئیسي قبل الموعد  حیفة یومیة توزع في المدینة التي یوجد فیھا مركزالجمعیة العامة في ص النعقادوتنشر الدعوة 
بتوجیھ الدعوة في  االكتفاءیجوز . ومع ذلك على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال أیام) ۱۰( عشرةبلالنعقاد المحدد 

 خالل المدة المحددة للنشر. الوزارة والھیئةالمیعاد المذكور بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 
 وال یعتد بأي دعوى من احد المساھمین بعدم العلم بعد ذلك وألي سبب من االسباب.

 :سجل حضور الجمعیات -)۳۰مادة (

یسجل المساھمون الذین یرغبون في حضور الجمعیة العامة أو الخاصة أسمائھم في مركز الشركة الرئیسي قبل الوقت 
وفق ما تحدده الشركة في اعالن انعقاد الجمعیة العامة ویكون ملزما لجمیع المساھمین بما یتضمنھ  النعقاد الجمعیة.المحدد 

 من شروط تنظیمیة واجرائیة.

 الجمعیة العامة العادیة: اجتماع نصـاب -)۳۱مادة (

ً إال إذا حضره مساھمون یمثل رأس المال على األقل إما من  %٥۰ون ال یكون اجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحا
عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من بعد ذلك االجتماع یتعین  زم لعقد ھذاالباألصالة أو بالوكالة، فإذا لم یتوفر ھذا النصاب ال

یة عقد األول ما یفید اإلعالن عن إمكان االجتماعانتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد 
 .االجتماعھذا 

 وفي جمیع األحوال یكون االجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد األسھم الممثلة فیھ.

 الجمعیة العامة غیر العادیة: اجتماع نصـاب -)۳۲مادة (

ما رأس المال على األقل إ من %٥۰ال یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إال إذا حضره مساھمون یمثلون 
الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة  االجتماعیتعین عقد  لباألصالة أو بالوكالة، فإذا لم یتوفر ھذا النصاب في االجتماع األو

 .االجتماعاألول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا  االجتماعالمحددة النعقاد 

ً ن وفي جمیع األحوال یكو  . المساھمین یمثل ربع رأس المال على األقل من إذا حضره عدد اإلجماع الثاني صحیحا

ثالث ینعقد باألوضاع نفسھا المنصوص علیھا في  اجتماعالثاني وجھت دعوة  االجتماعزم في وإذا لم یتوفر النصاب الال
ً االجتماع الثالث صحیحمن ھذا النظام یكون  )۲۹( التاسعة والعشرونالمادة   الجھةكان عدد األسھم الممثلة فیھ بعد موافقة  اً أیا

 المختصة.

 :تصویت في الجمعیاتال -)۳۳مادة (

 ویجب استخدام التصویت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. .الجمعیات العامةلكل مساھم صوت عن كل سھم یمثلھ في 

 :الجمعیات قــرارات -)۳٤مادة (

 .االجتماععادیة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في تصدر قرارات الجمعیة العامة ال

إال إذا كان القرار متعلقاً بزیادة أو  ،االجتماعكما تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األسھم الممثلة في 
الشركة أو باندماج مھا أو المدة المحددة في نظاانقضاء بتخفیض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل 

 .االجتماعشركة أخرى فال یكون القرار صحیحاً إال إذا صدر بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثلة في مع جھا ادمان

 :في الجمعیاتمناقشـة ال -)۳٥مادة (

مجلس اإلدارة لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة وتوجیھ األسئلة بشأنھا إلى أعضاء 
الحسابات على أسئلة المساھمین، بالقدر الذي ال یعرض مصلحة  جعالحسابات، ویجیب مجلس اإلدارة أو مرا جعومرا

ویكون قرار الجمعیة في ھذا  العامة إلى الجمعیةاحتكم الشركة للضرر، وإذا رأى المساھم أن الرد على سؤالھ غیر مقنع 
 الشأن نافذاً.
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- ۸ - 
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 :جمعیات وإعداد المحاضررئاسة ال -)۳٦مادة (

في حالة  ئھ لذلكأعضابین من مجلس اإلدارة أو من یفوضھ  أو نائبھ عند غیابھ العامة رئیس مجلس اإلدارة اتیرأس الجمعی
 رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ. غیاب

ً لالأمین سر ویعین الرئیس  مساھمین یتضـمن أسمــاء المحضر  الجمعیةباجتماع لألصوات ویحرر  جتماع وجامعا
وعـدد األصوات المقررة لھا والقرارات التي  لوكالةالحاضـرین أو الممثلین وعدد األسھم التـي فـي حیازتـھم باألصالـة أو با

، وتدون المحاضر االجتماعتخذت وعدد األصوات التي وافقت علیھا أو خالفتھا وخالصة وافیة للمناقشات التي دارت في ا
 وجامع األصوات. وأمین سرھا في سجل خاص یوقعھ رئیس الجمعیة  اجتماعبصفة منتظمة عقب كل 

 

 البـاب الخامس

 لجنة المراجعة
 

 تشكیل اللجنة: -)۳۷مادة (

ین أعضاء من غیر أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذ) ۳ثالثة (من مكونة تشكل بقرار من الجمعیة العامة العادیة لجنة مراجعة 
 اللجنة وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا. مفي القرار مھایحدد سواء من المساھمین أو غیرھم و

 نصاب اجتماع اللجنة: -)۳۸مادة (

یشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبیة أعضائھا، وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین، وعند تساوي 
 األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس اللجنة.

 نة:اختصاصات اللج -)۳۹مادة (

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولھا في سبیل ذلك حق االطالع على سجالتھا ووثائقھا وطلب أي 
یجوز لھا أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة، وإیضاح أو بیان من أعضاء مجلس 

 ة عملھا أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسیمة.للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدار

 تقاریر اللجنة: -)٤۰مادة (

ھا على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالیة للشركة والتقاریر والملحوظات التي یقدمھا مراجع الحسابات، وإبداء مرئیات
عما قامت بھ ام الرقابة الداخلیة في الشركة وعلیھا كذلك إعداد تقریر عن رأیھا في شأن مدى كفایة نظحیالھا إن وجدت، و

یة من ھذا التقریر في مركز الشركة ى مجلس اإلدارة أن یودع نسخاً كافمن أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصھا. وعل
لى ) أیام على األقل لتزوید كل من رغب من المساھمین بنسخة منھ. ویت۱۰الرئیس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة بعشرة (

 التقریر أثناء انعقاد الجمعیة.
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- ۹ - 
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 الباب السادس

 مراجع الحسابات
 

 الحسـابات:مراجع تعـیین  -)٤۱مادة (

لھم بالعمل في المملكة العربیة السعودیة تعینھ  رخصالممراجعي الحسابات أو أكثر من بین  حساباتمراجع یكون للشركة 
 ً ً في كل وقت تغییره مع عدم اإلخالل بحقھ في ویجوز  ھ،ومدة عمل وتحدد مكافأتھ ،الجمعیة العامة سنویا للجمعیة أیضا

 .التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع

 

 :صالحیات مراجع الحسابات -)٤۲مادة (

بیانات على دفاتر الشركة وسجالتھا وغیر ذلك من الوثائق ولھ أن یطلب الاالطالع وقت حق أي الحسابات في لمراجع 
وغیر ذلك مما یدخل في نطاق  ،والتزاماتھایتحقق من موجودات الشركة لواإلیضاحات التي یرى ضرورة الحصول علیھا، 

 عملھ.

وعلى رئیس مجلس اإلدارة أن یمكنھ من أداء واجبھ، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في ھذا الشأن أثبت ذلك في 
ییسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب علیھ أن یطلب من مجلس اإلدارة دعوة فإن لم  ،تقریر یقدم إلى مجلس اإلدارة

 الجمعیة العامة العادیة للنظر في األمر.

 

 السابعالبـاب 

 حسـابات الشركة وتوزیع األربـاح
 

 السـنة المـالیة: -)٤۳مادة (

على أن السنة المالیة األولى بعد التحویل تبدأ  دیسمبر من كل سنة ۳۱ینایر وتنتھي في  شھر تبدأ السنة المالیة للشركة من أول
 دیسمبر من العام التالي. ۳۱من تاریخ القرار الوزاري الصادر بإعالن التحول وتنتھي في 

 :الوثائق المالیة -)٤٤مادة (

یجب على مجلس اإلدارة في نھایة كل سنة مالیة للشركة أن یعد القوائم المالیة للشركة وتقریراً عن نشاطھا  -۱
مركزھا المالي عن السنة المنقضیة، ویضّمن ھذا التقریر الطریقة المقترحة لتوزیع األرباح. ویضع المجلس ھذه و

) یوماً على ٤٥صرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعیة العامة بخمسة وأربعین (تالوثائق تحت 
 األقل.

) من ۱نفیذي ومدیرھا المالي الوثائق المشار إلیھا في الفقرة (یجب أن یوقع رئیس مجلس إدارة الشركة ورئیسھا الت -۲
الجمعیة  النعقادصرف المساھمین قبل الموعد المحدد تھذه المادة، وتودع نسخ منھا في مركز الشركة الرئیس تحت 

 ) أیام على األقل. ۱۰العامة بعشرة (

ركة، وتقریر مجلس اإلدارة، وتقریر مراجع على رئیس مجلس اإلدارة أن یزود المساھمین بالقوائم المالیة للش -۳
ً أن یرسل صورة من ھذه  فيالحسابات، مالم تنشر في جریدة یومیة توزع  مركز الشركة الرئیس. وعلیھ أیضا

ً ۱٥، وذلك قبل تاریخ انعقاد الجمعیة بخمسة عشر (والھیئة الوثائق إلى الوزارة  على األقل. ) یوما
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- ۱۰ - 
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 تـوزیع األربـاح: -)٤٥مادة (

 زع أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى على الوجھ اآلتي:تو

نظامي، ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف  احتیاطي) من األرباح الصافیة لتكوین %۱۰( عشرة بالمائة یجنب -۱
 .المدفوع أس المالر) %۳۰ثالثین بالمائة (المذكور  االحتیاطيھذا التجنیب متى بلغ 

القدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل  بناًء علىللجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى،   -۲
توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساھمین. وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ 

 و لمعاونة ما یكون قائم من ھذه المؤسسات.إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي الشركة أ

 ) من رأس المال المدفوع.%٥(نسبة تمثل خمسة بالمائة مساھمین على الیوزع من الباقي بعد ذلك  -۳

) من ۷٦) من ھذا النظام، والمادة السادسة والسبعون (۱۷( التاسعة عشرمع مراعاة األحكام المقررة في المادة  -٤
) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن یكون %۱۰بة عشرة بالمائة (نظام الشركات یخصص ما تقدم نس

 استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو.

 یوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة في األرباح. -٥

 باح نصف سنویة وربع سنویة.الضوابط الموضوعة من الجھات المختصة توزیع أر استیفاءیجوز للشركة بعد  

 األربـاح:استحقاق  -)٤٦مادة (

یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقاً لقرار الجمعیة العامة الصادر في ھذا الشأن ویبین القرار تاریخ االستحقاق وتاریخ 
 حدد لالستحقاق.التوزیع وتكون أحقیة األرباح لمالكي األسھم المسجلین في سجالت المساھمین في نھایة الیوم الم

 خسـائر الشـركة: -)٤۷مادة (

إذا بلغت خسائر الشركة المساھمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالیة، وجب على أي  -۱
مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمھ بذلك إبالغ رئیس مجلس اإلدارة، وعلى رئیس مجلس 

) یوماً من علمھ بذلك ۱٥بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر ( اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً 
) یوماً من تاریخ علمھ بالخسائر؛ لتقرر ٤٥دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة لالجتماع خالل خمسة وأربعین (

ً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معھ نس بة إما زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ وفقا
 نظام.ال ھذا دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في الخسائر إلى ما

) من ۱مع الجمعیة العامة خالل المدة المحددة في الفقرة (تتجنقضیة بقوة نظام الشركات إذا لم وتعد الشركة م -۲
ذا قررت زیادة رأس المال وفق ھذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر علیھا إصدار قرار في الموضوع، أو إ

) یوماً من صدور ۹۰مال خالل تسعین (الاألوضاع المقررة في ھذه المادة ولم یتم االكتتاب في كل زیادة رأس 
 قرار الجمعیة بالزیادة.
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 ثامنالبـاب ال

 المـنازعــات
 

 دعـوى المسـئولیة: -)٤۸مادة (

رة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر لكل مساھم الحق في رفـع دعوى المسئولیة المقر
منھم إلحاق ضرر خاص بھ بشرط أن یكون حق الشركة في رفعھا مازال قائماً. ویجب على المساھم أن یخطر الشركة 

 بعزمھ على رفع الدعوى.

 

 تاسعالبـاب ال

 حـل الشـركة وتصـفیتھا
 

 انقضاء الشركة: -)٤۹مادة (

شركة بمجرد انقضائھا دور التصفیة وتحتفظ بالشخصیة االعتباریة بالقدر الالزم للتصفیة ویصدر قرار التصفیة تدخل ال
ویجب أن یشتمل قرار التصفیة على تعیین المصفي وتحدید سلطاتھ وأتعابھ والقیود  یر العادیةغ االختیاریة من الجمعیة العامة

) سنوات وال ٥ة للتصفیة ویجب أال تتجاوز مدة التصفیة االختیاریة خمس (المفروضة على سلطاتھ والمدة الزمنیة الالزم
یجوز تمدیدھا ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتھي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلھا ومع ذلك یظل ھؤالء قائمین على 

خالل مدة  ت المساھمین قائمةجمعیا إدارة الشركة ویعدون بالنسبة إلى الغیر في حكم المصفین إلى أن یعین المصفي وتبقى
 التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي. ااختصاصاتھ ویقتصر دورھا على ممارسة التصفیة

 

 عاشرالبـاب ال

 أحـكــام خــتامیـة
 

 نظـام الشـركات: -)٥۰مادة (

 في ھذا النظام األساسي.بھ نص كل ما لم یرد في  ولوائحھ یطبق نظام الشركات

 

 ر:النشــ -)٥۱مادة (

 .ولوائحھ یودع ھذا النظام وینشـر طبقاً ألحكام نظام الشركات
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 نموذج التوكيل

 : تار�خ تحر�ر التوكيل

ـــــــــوافـــــــــــق             :  الــمــــــــــــ
 /  امة/ اإلق�جنسية، بموجب هو�ة �خصية ا [..…………………] [.…………………………………………]أنا املساهم 

مفوض بالتوقيع) ( أو بصف�ي (ال�خصية)، [………………]صادرة من   [..…………………………]رقم سفر الجواز 

                     [.…………]ألسهم عددها  مالك(ة)و [..………………………………………]  /مدير/ رئيس مجلس إدارة شركةعن 

 من أسهم شركة املواساة ل�خدمات الطبية (مساهمة سعودية) 
ً
التجاري ��  امل�جلة �� ال�جلسهما

 لن، ٢٠٥٠٠٣٢٠٢٩ برقمه ١٢/٠٩/١٤١٧
ً
فإن�ي ��ذا أو�ل  من النظام األساس للشركة ٢٧ املادةص واستنادا

لذي العادية اغ�� لينوب ع�ي �� حضور اجتماع ا�جمعية العامة  [……………………………………………………]

وم يسيعقد �� مقر الشركة بالدمام، اململكة العر�ية السعودية �� تمام الساعة السادسة والنصف من 

 .م٢٤/٠٥/٢٠١٧املوافق  هـ٢٨/٠٨/١٤٣٨ بتار�خ األر�عاء

وقد و�لتھ بالتصو�ت نيابة ع�ي ع�� املواضيع املدرجة ع�� جدول األعمال وغ��ها من املواضيع ال�ي قد 

 
ً
�ذه ع�ي ع�� �افة القرارات واملستندات املتعلقة � تطرحها ا�جمعية العامة للتصو�ت عل��ا، والتوقيع نيابة

 أو أي اجتماع الحق يؤجل إليھ.جتماع ذا التوكيل ساري املفعول لهذا اإل االجتماعات، ويعت�� ه

 م موقع التوكيل:ــــــإس
 صفة موقع التوكيل:

 

 

 ز رقم ال�جل املد�ي ملوقع التوكيل (أو رقم اإلقامة أو جوا

 :)السفر لغ�� السعودي�ن

 

 

:(
ً
 معنو�ا

ً
 توقيع املو�ل (باإلضافة ل�ختم الرس�ي إذا �ان مالك األسهم �خصا

 

 

 

 
 

 


