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 ساساألالنظام 

  المجموعة السعودية لألبحاث والتسويقشركة 

 )شركة مساهمة ــــ مدرجة(.

 الباب األول

 تأسيس الشركة

 :التأسيسالمادة األول: 

ة وفقاً تأسست الشركة طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام ـ       شركة مساهمة س و  

 لما  لي:

 :الشركةالمادة الثانية: اسم 

 )شركة مساهمة ــــ مدرجة(. المجموعة السعودية لألبحاث والتسويقشركة 

 :الشركةالمادة الثالثة: أغراض 

 :تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية

 المعلومات واالتصاالت

 - نشر الصحف والمجالت والدور ات )581311(

 - النشر االلكتروني )581104(

 - نشر الكتب على االنترنت )581106(

 - الخدمات الصحفية )639901(

 - برامج تلفز ونية )591103(

 (911005)-يد و والبرامج التلفز ونيةأنشطة إنتاج األفالم والف -

 - البث التلفز وني )602011(

 (601001)-ق الجو او االسالك او القمر الصناعي البث االذاعي عن طر  -

 - أنشطة اإلذاعة )601003( 

 - انتاج البرامج اإلذاعية والتسجيالت الصوتية )592015(

 - تشغيل استو  و صوتي ومرئي )591105(

(592014نشاط الخدمة المسجلة في استد و او مكان اخر ) -  

شغيل خدمة الربط ال لوي باألقمار الصناعية ألغراض توز ع المحتوى المرئي والمسموع ت -

(602034)  

 (601001القمر الصناعي )ك او البث االذاعي عن طر ق الجو او االسال -

 (591104انتاج إعالنات تجار ة تلفز ونية ) -
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ور نشطة وكاالت االنباء،  شمل أنشطة شركات االنباء ووكاالت االنباء التي تقدم االخبار والصأ -

 (639100)والرسائل اإلخبار ة الى وسائط االعالم 

 الصناعات التحويلية

 - طباعة الصحف )181111(

 (181141اإلعالنات والملصقات والنشرات اإلعالمية )طباعة  -

 (181113طباعة الدور ات والمجالت المتخصصة ) -

 (181112طباعة المجالت )-

 (181123طباعة الكتيبات ) -

 - أنشطة أخرى للخدمات المتصلة بالطباعة لم تصنف في مكان أخر )181290(

 الفنون والترفيه والتسلية

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 - أبحاث السوق واستطالعات الرأي )732000(

 - ال القات ال امة واالتصال )702015(

 - أنشطة التصو ر الفوتوغرافي )742011(

 (731011مؤسسات ووكاالت الدعا ة واالعالن ) -

 - أنشطة اخرى تت لق باإلعالنات التجار ة وبحوث السوق )731090(

 - تقد م خدمات تسو قية نيابة عن الغير )731013(

- أنشطة االستشارات االخرى في االعمال والخدمات اال ار ة والتخطيط والم لومات اإل ار ة 

)702090( 

 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

- تنظيم وإ ارة الم ارض التجار ة واالجتماعات والمؤتمرات والف اليات والترو ج لها 

)823001( 

 - تشغيل مراكز ومرافق الم ارض والمؤتمرات )823006(

 - أنشطة النسخ والتصو ر )821902(

خدمات لل مالء أنشطة النداءات الخارجية التي تست مل طرقاً مماثلة لبيع أو تسو ق السلع أو ال -

صالح ال مالء المحتملين، والقيام بأبحاث السوق أو استطالعات الرأي ال ام وغير ذلك من األنشطة ل

(822002) 
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 (476110)-جزئة للكتب والمجالت والصحف والوسائل الت ليمية المساعدةالبيع بالت -

ة نشطة أخرى لبيع الكتب والصحف واأل وات الكتابية والقرطاسية والكروت مسبقة الدفع بالتجزئأ -

 (476190في المتاجر المتخصصة )

 (464962) -القرطاسية-البيع بالجملة لأل وات المكتبية  -

 - البيع بالتجزئة للقرطاسية واال وات المكتبية والجرائد والمجالت )المكتبات( )476123(

- البيع بالجملة للكتب والمجالت والصحف والوسائل الت ليمية المساعدة و شمل استيرا  اإلنتاج 

 الفكري المكتوب أو المرسوم أو المصور )464961(

 - البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها،  شمل )بيع الطاب ات وأحبارها( )465101(

 - البيع بالجملة للم دات وأ وات التحكم بالحواسيب )465971(

 النقل والتخزين

 - أنشطة وكاالت النقل والشحن البحري )522912(

 - أنشطة وكاالت الشحن الجوي )522913(

 - أنشطة الخدمات المالية )641930(

 - امتالك ال قارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها )642082(

 - شراء وبيع األراضي وال قارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة )681010(

 - إ ارة وتأجير ال قارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية( )681021(

 وتمارس الشركة أغراضها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

 :الشركاتالمادة الرابعة: المشاركة والتملك في 

حسب نظام  نشاء شركات بمفر ها ذات مسئولية محدو ة أو مساهمة مقفلةإ جوز للشركة 

ولها  ن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج م هاأ، كما  جوز لها الشركات

 د بذات المسئولية المحدو ة وذلك حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو 

تصرف في تاستيفاء ما تتطلبه األنظمة والت ليمات المتب ة في هذا الشأن، كما  جوز للشركة أن 

 هذه األسهم أو الحصص على أال  شمل ذلك الوساطة في تداولها.

 

 :للشركة المركز الرئيسالمادة الخامسة: 

 نشأ لها  ض بالمملكة ال ربية الس و  ة، و جوز أن كون المركز الرئيسي للشركة في مد نة الر ا

 لس اإل ارة.فروع أو مكاتب أو توكيالت لها  اخل أو خارج المملكة ال ربية الس و  ة بقرار من مج

 

 :الشركةالمادة السادسة: مدة 
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تحو لها  من تار خ صدور قرار م الي وز ر التجارة بإعالن تبدأ ميال  ةسنة مدة الشركة خمسين 

ل ا  ة قبل اإلى شركة مساهمة، و جوز  ائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجم ية ال امة غير 

 انتهاء أجلها بسنة على األقل.

 

******** 

 الثانيالباب 

 المال واألسهم رأس

 

 :الماللسابعة: رأس امادة ال

مليون لاير س و ي، مقسمة إلى  مئة( ثمان 800,000,000الشركة بمبلغ )حد  رأس مال 

عشرة ( 10منها ) سهم كلل تبلغ القيمة االسمية مليون سهم متساو ة القيمة، ثمانون( 80,000,000)

 وجمي ها أسهم عا  ة نقد ة. ةس و   ر االت

 :األسهماالكتتاب في المادة الثامنة: 

سهماً مدفوعة  مليون ثمانون( 80,000,000)اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة 

وقد تم توز ع أسهم الشركة على المساهمين حيث سبق الوفاء بكامل رأس مال الشركة بالكامل. 

 .عند التحو ل

 

 :الممتازةالمادة التاسعة: األسهم 

س   هماً لألس   س التي تا    ها الجهة المختص   ة ان تص   در ا جوز للجم ية ال امة غير ال ا  ة طبقاً 

لممتازة الى ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحو ل أسهم عا  ة الى أسهم ممتازة أو تحو ل األسهم ا

ت في % من رأس المال، وال ت طي األس   هم الممتازة الحق في التص   و 10عا  ة بما ال  ز د عن 

ثر من ألسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكالجم يات ال امة للمساهمين وترتب هذه ا

 أصحاب األسهم ال ا  ة من األرباح الصافية للشركة ب د تجنيب االحتياطي النظامي.

 :التمويليةالمادة العاشرة: أدوات الدين والصكوك 

مو لية ن تص  در وفقاً لنظام الس  وق المالية ونظام الش  ركات أ وات   ن أو ص  كوكاً تأللش  ركة  .1

الس    هم التي اقابلة للتداول بقرار من الجم ية ال امة غير ال ا  ة تحد  فيه الحد االقص    ى ل د  

 جوز أن  تم إص    دارها مقابل تلك اال وات أو الص    كوك، س    واء أص    درت تلك اال وات أو 

 س  ه أو من خالل س  لس  لة من االص  دارات أو من خالل برنامج أو أكثرالص  كوك في الوقت نف

 دة من  ون حاجة الى موافقة جد -إلص  دار أ وات   ن أو ص  كوك تمو لية.  ولمجلس اال ارة 

ها اص     دار أس     هماً جد دة مقابل تلك األ وات أو الص     كوك التي  طلب حاملو -هذه الجم ية 

لب التحو ل  هاء فترة ط ها، فور انت لك اال وات أو الص      كوك. و تحو ل لة ت حد ة لحم خذ الم ت

 المجلس اإلجراءات النظامية فيما  ت لق بز ا ة رأس المال.

 حكام الشرعية للد ون عند اصدار أ وات الد ن وتداولها.على الشركة مراعاة األ .2
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 :القيمةالمادة الحادية عشر: بيع األسهم غير مستوفاة 

فاء في لك، وإذا تخلف عن الو لذ نة  يد الم ي مة الس      هم في المواع بدفع قي مي ا    لتزم المس       اهم 

ه االس      تحق  اق ج  از لمجلس اإل ارة ب   د إعالم  ه عن طر ق اإلعالن في جر   دة  ومي  ة أو إبالغ  

زا  بيع االس   هم في الم أو طر ق البر د االلكتروني أو برس   الة نص   يه على هاتفه مس   جلبخطاب 

 ختصة. ال لني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للاوابط التي تحد ها الجهة الم

وإذا لم  وتس  توفي الش  ركة من حص  يلة البيع المبالغ المس  تحقة لها وتر  الباقي الى ص  احب الس  هم.

المس  اهم.  ي من جميع أموالتكف حص  يلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للش  ركة ان تس  توفي الباق

ا   افاً اليها ومع ذلك  جوز للمس   اهم المتخلف عن الدفع الى  وم البيع  فع القيمة المس   تحقة عليه م

 المصروفات التي انفقتها الشركة في هذا الشأن. 

حمل رقم  وتلغي الش    ركة الس    هم المبيع وفقاً ألحكام هذه الما ة، وت طي المش    تري س    هماً جد داً 

 لغي، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجد د.السهم الم

 :األسهمالمادة الثانية عشر: اصدار 

أعلى بتكون األس  هم اس  مية، وال  جوز أن تص  در بأقل من قيمتها االس  مية وإنما  جوز أن تص  در 

ساهمين ق الممن هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة  ااف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقو

ة، فإذا وال  جوز توز  ها كأرباح على المس  اهمين، والس  هم غير قابل للتجزئة في مواجهة الش  رك

ق ملك الس   هم أش   خاد مت د ون وجب عليهم أن  ختاروا أحدهم لينوب عنهم في اس   ت مال الحقو

 ة السهم.المت لقة به و كون هؤالء األشخاد مسؤولين بالتاامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكي

 :األسهمالمادة الثالثة عشرة: سجل المساهمين وتداول 

 تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق المالية.

 :وارتهانهاالمادة الرابعة عشرة: شراء الشركة ألسهمها وبيعها 

وفقاً لا    وابط وإجراءات الجهة  رهنها جوز للش    ركة ش    راء أس    همها ال ا  ة أو الممتازة أو  .1

 المختصة وال  كون لألسهم التي تشتر ها الشركة أصوات في جم يات المساهمين.

  جوز للش  ركة ش  راء أس  همها وتخص  يص  ها لل املين في الش  ركة ض  من برنامج أس  هم ال املين .2

 وفقاً لاوابط وإجراءات الجهة المختصة.

هة ات الج جوز للش   ركة بيع أس   هم الخز نة على مرحلة أو عدة مراحل وفقاً لا   وابط وإجراء .3

 المختصة.

  جوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لد ن وفقاً لاوابط وإجراءات الجهة المختصة. .4

 :المادة الخامسة عشرة: زيادة رأس المال

مال قد للجم ية ال امة غير ال ا  ة ان تقرر ز ا ة رأس مال الش   ركة، بش   رط ان  كون رأس ال .1

فوع من  فع كامالً. وال  ش      ترط ان  كون رأس المال قد  فع بأكمله إذا كان الجزء غير المد

لم ورأس المال   و  على أسهم صدرت مقابل تحو ل أ وات   ن أو صكوك تمو لية الى أسهم 

 المدة المقررة لتحو لها الى أسهم. تنتِه ب د 
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أس رللجم ية ال امة غير ال ا  ة في جميع األحوال ان تخص  ص األس  هم المص  درة عند ز ا ة  .2

لك. وال المال أو جزءاً منها لل املين في الش    ركة والش    ركات التاب ة أو ب ا    ها، أو أي من ذ

  جوز للمساهمين ممارسة حق األولو ة عند اصدار الشركة لألسهم المخصصة لل املين. 

 ا ة رأس زللسهم وقت صدور قرار الجم ية ال امة غير ال ا  ة بالموافقة على للمساهم المالك  .3

ؤالء هالمال األولو ة في االكتتاب باألس    هم الجد دة التي تص    در مقابل حص    ص نقد ة، و بلغ 

ل( عن قرار بأولو تهم بالنشر في جر دة  ومية أو بإبالغهم من خالل موقع السوق المالية )تداو

 وشروط االكتتاب ومدته وتار خ بدا ته وانتهائه.ز ا ة رأس المال 

ز ا ة ب حق للجم ية ال امة غير ال ا  ة وقف ال مل بحق األولو ة للمس       اهمين في االكتتاب  .4

راها راس المال مقابل حص     ص نقد ة أو إعطاء األولو ة لغير المس     اهمين في الحاالت التي ت

 مناسبة لمصلحة الشركة. 

ية و ة أو التنازل عنه خالل المدة من وقت ص      دور قرار الجم  حق للمس      اهم بيع حق األول .5

لمرتبطة اال امة بالموافقة على ز ا ة رأس المال الى اخر  وم لالكتتاب في األس      هم الجد دة 

 بهذه الحقوق، وفقاً للاوابط التي تا ها الجهة المختصة.

ملة حقوق األولو ة الذ ن ( أعاله، توزع األسهم الجد دة على ح4مع مراعاة ما ور  في الفقرة ) .6

جة من  نات مالي حقوق األولو ة ال نه من حقوق أولو ة من اج ما  ملكو بة  تاب بنس       طلبوا االكت

ز ا ة رأس المال. بش   رط اال  تجاوز ما  حص   لون عليه ما طلبوه من األس   هم الجد دة، و وزع 

نص    يبهم بنس    بة ما الباقي من األس    هم الجد دة على حملة حقوق األولو ة الذ ن طلبوا أكثر من 

 ملكونه من حقوق أولو ة من اجمالي حقوق األولو ة الناتجة من ز ا ة رأس المال، بش   رط اال 

 تجاوز ما  حص     لون عليه ما طلبوه من األس     هم الجد دة، و طرح ما تبقى من األس     هم على 

 ذلك. الغير، ما لم تقرر الجم ية ال امة غير ال ا  ة أو  نص نظام السوق المالية على غير

 :تخفيض رأس المالالمادة السادسة عشرة: 

للجم ية ال امة غير ال ا  ة أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زا  على حاجة الش     ركة أو إذا منيت 

الش      رك  ة بخس       ائر و جوز في الح  ال  ة األخيرة وح  ده  ا تخفيض رأس الم  ال الى م  ا  ون الح  د 

الشركات، وال  صدر قرار التخفيض إال  المنصود عليه في الما ة )الراب ة والخمسين( من نظام

ب د تالوة تقر ر خاد   ده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على 

 الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. و بين القرار طر قة التخفيض. 

بداء إلى الدائنين إلوإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة ز ا ته عن حاجة الش      ركة وجهت  عوة 

ي فاعتراض    اتهم عليه خالل س    تين  وماً من تار خ نش    ر قرار التخفيض في جر دة  ومية توزع 

ة مس  تنداته المنطقة التي فيها المركز الرئيس  ي للش  ركة. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الش  رك

ض   ماناً كافياً  ، أو أن تقدمفي المي ا  المذكور، وجب على الش   ركة أن تؤ ي إليه   نه إذا كان حاالً 

 للوفاء به إذا كان آجالً.

 

******** 

 

 

 الثالثالباب 
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 اإلدارة مجلس

 :الشركةإدارة  عشرة:المادة السابعة 

ة تنتخبهم الجم ية ال ام أحد عش      ر عا      واً ( 11) تولى إ ارة الش      ركة مجلس إ ارة مؤلف من 

خاب أعااء لكل  ورة، و جوز إعا ة انتال ا  ة للمساهمين لمدة ال تز د عن ثالث سنوات ميال  ة 

 مجلس اإل ارة.

 :المجلسانتهاء عضوية  عشرة:المادة الثامنة 

 ليمات تتنتهي عا    و ة المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء ص    الحية ال ا    و لها وفقاً ألي نظام أو 

مجلس  سار ة في المملكة، ومع ذلك  جوز للجم ية ال امة ال ا  ة في كل وقت عزل جميع أعااء

 ض إذا اإل ارة أو ب ا  هم وذلك  ون اخالل بحق ال ا  و الم زول تجاه الش  ركة بالمطالبة بالت و

ن اقع ال زل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ول او مجلس اإل ارة ان   تزل بشرط و

 ار.ضرأ كون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤوالً قبل الشركة عما  ترتب على االعتزال من 

 :المجلسالمركز الشاغر في  عشرة:المادة التاسعة 

 ن   يين عا    و مؤقتاً في المركزأإذا ش    غر مركز أحد أعا    اء مجلس اإل ارة كان للمجلس  .1

مسة أ ام خالشاغر، و جب ان تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية خالل 

تار خ الت يين و مل من  مة ال أع ية ال ا ماع الحق للجم  ا  ة، ن   رض الت يين على اول اجت

 و كمل ال او الجد د مدة سلفه.

د الن قا  مجلس اإل ارة بس     بب نقص عد  أعا     ائه عن الحوإذا لم تتوفر الش     روط الالزمة  .2

األ نى المنص     ود عليه في نظام الش     ركات أو هذا النظام وجب على بقية األعا     اء  عوة 

 ااء.الجم ية ال امة ال ا  ة لالن قا  خالل ستين  وماً النتخاب ال د  الالزم من األع

 :مجلسالصالحيات  العشرون:المادة 

ات المقررة للجم يات ال امة،  كون لمجلس اإل ارة أوس     ع الس     لطات مع مراعاة االختص     اص     

والص  الحيات في إ ارة الش  ركة بما  حقق أغراض  ها. وله في س  بيل ذلك رس  م س  ياس  اتها وتحد د 

اس   تثماراتها واإلش   راف على أعمالها وأموالها، وتص   ر ف أمورها  اخل المملكة وخارجها. كما 

قاتها مع الغير، والجهات الحكومية وكافة الجهات والهيئات لمجلس اإل ارة تمثيل الش    ركة في عال

سات على اختالف أنواعها، كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع  س شركات والمؤ صة وال الخا

شركات  سية لل سا سيس واألنظمة األ صر عقو  التأ ستندات بما في ذلك  ون ح ال قو  والوثائق والم

 د التها ومالحقها وقرارات الت د ل وقرارات الش    ركاء بما التي تش    ترك فيها الش    ركة مع كافة ت

، والدخول في المنافسات ع وشراء الحصص واألسهم  والتنازلفيها ز ا ة رأس المال وخفاه وبي

، أمام كتاب ال دل والجهات الرس     ميةالحكومية والخاص     ة والتوقيع على االتفاقيات والص     كوك 

ركة ، والبيع والش    راء واإلفراب وقبوله و فع الثمن وإص    دار الوكاالت الش    رعية نيابة عن الش    

والرهن وفك الرهن وقبوله لألراض  ي وال قارات واألس  هم والحص  ص واص  ول الش  ركة بما فيها 

منقوالت الش     ركة ومنش     جتها ، و مج الص     كوك والتجزئة والفرز واس     تالم الص     كوك وتحد ث 

ي المس    احة واالس    تالم والتس    ليم الص    كوك وا خالها في النظام الش    امل والتنازل عن النقص  ف

واالس      تئجار والتأجير وتوقيع عقو  األجرة وتجد دها وإلغاءها وفس      خها والقبض والدفع وبيع 
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وش  راء األس  هم والحص  ص في الش  ركات التي تملك فيها الش  ركة وش  راء األس  هم والحص  ص في 

على قراراتها  الشركات األخرى ، وحاور جم يات الشركاء والجم يات ال امة فيها والتصو ت

وتس  جيل االعتراض  ات والتحفظات ، وإجراء كل ما  لزم للش  ركات التي تس  تثمر فيها الش  ركة أو 

تش   ترك فيها من ت د ل و مج وتص   فية وش   راء وبيع وتنازل وت يين المدراء والموهفين وعزلهم 

لدى وتحد د أجورهم ومكافجتهم. كما للمجلس فتح الحس       ابات واالعتما ات والس      حب واإل داع 

البنوك وتفو ض الغير فيها واعتما  الس    حب واإل داع اإللكتروني لدى البنوك وتفو ض الغير فيها 

، وإص  دار الا  مانات المص  رفية والتوقيع على كافة األوراق والمس  تندات والش  يكات و اتفاقيات 

 القروض والا      مانات والكفاالت وكافة الم امالت المص      رفية بما فيها الس      ندات ألمر ، وفتح

المحافظ االس    تثمار ة وقفلها والمناقلة بين المحافظ االس    تثمار ة وبيع وش    راء األس    هم واألوراق 

المالية ، كما له ت يين الموهفين وال مال وعزلهم ، وطلب التأش  يرات واس  تقدام األ دي ال املة من 

ل الكفاالت خارج المملكة ، والت اقد م هم وتحد د أجورهم ومكافجتهم ، واس      تخراج اإلقامات ونق

سات وهيئات  س صنا  ق ومؤ والتنازل عنها ، ولمجلس اإل ارة عقد القروض مهما كان نوعها من 

التمو ل الحكومي مهما بلغت قيمة القروض ومدتها وبما ال  تجاوز آجالها نها ة مدة الش   ركة، وله 

   ل عق  د القروض مهم  ا ك  ان نوعه  ا مع المص       ارف والبنوك التج  ار   ة وبيوت  ات وهيئ  ات التمو

وش      ركات االئتمان مهما كان نوعها ومهما بلغت قيمة القروض ومدتها وبما ال  تجاوز آجالها 

 نها ة مدة الشركة وله في الحاالت أعاله تقد م الامانات مهما كان نوعها. 

 

عدم و جوز لمجلس اإل ارة إبراء ذمة مد ني الش      ركة من التزاماتهم وفق تقد ر المجلس ومنه ا 

وغيرها من  هذه االلتزامات أو إذا كانت كلفة المطالبة أعلى من تحص   يل االلتزامجدوى المطالبة ب

 الحاالت وفق ما تقتايه مصلحة الشركة.

 

كات التي ولمجلس اإل ارة تقد م الدعم المالي ألي من الش      ركات التاب ة أو الزميلة وكذلك الش      ر

رة تقد م إض    افة الى أن لمجلس اإل اتش    ارك فيها الش    ركة بالقيمة والطر قة التي  راها المجلس، 

ركات الا  مانات للقروض والتس  هيالت االئتمانية بمختلف أنواعها التي تحص  ل عليها أي من الش  

 ا.التاب ة أو الزميلة أو الشركات التي تشارك فيها الشركة وذلك حسب نسبة ملكيتها فيه

 

و أ وكل أو  فوض واحداً و كون للمجلس أ ا  اً في حدو  اختص  اص  اته وص  الحياته وس  لطاته أن 

و اجراء أو أكثر من أعاائه أو من الغير المرة تلو المرة وذلك في مباشرة عمل أو أعمال م ينة أ

 تصرف م ين وله إلغاء هذا التفو ض أو التوكيل.

 :مجلسالمكافأة أعضاء  والعشرون:المادة الحادية 

وفات عن الجلس  ات أو بدل مص  ر تتكون مكافأة مجلس اإل ارة من مبلغاً م يناً أو بدل حا  ور .1

ن هذه أو مزا ا عينيه أو نس      بة م ينه من ص      افي األرباح و جوز الجمع بين اثنين أو أكثر م

 المزا ا وذلك في حدو  ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه. 

 

و جب أن  شتمل تقر ر مجلس اإل ارة الى الجم ية ال امة على بيان شامل لكل ما حصل عليه  .2

س اإل ارة خالل السنة المالية من مكافجت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزا ا. أعااء مجل
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وأن  ش    تمل كذلك على بيان ما قبا    ه أعا    اء المجلس بوص    فهم عاملين أو ا ار ين أو ما 

قبا     وه نظير أعمال فنية أو إ ار ة أو اس     تش     ارات وأن  ش     تمل على بيان ب د  اجتماعات 

 رها كل عاو من تار خ آخر اجتماع للجم ية ال امة.المجلس وعد  االجتماعات التي حا

 مين السر:أورئيس والنائب والعضو المنتدب الصالحيات  والعشرون:المادة الثانية 

ً و جوز له أن   ين  ونائباً للرئيس،  ين مجلس اإل ارة من بين أعاائه رئيساً  وال  .عاواً منتدبا

 جوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإل ارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، و حل نائب رئيس 

 مجلس اإل ارة محل رئيس مجلس اإل ارة عند غيابه.

 

و ختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة  اخل المملكة وخارجها أمام المحاكم ال امة والخاصة 

والهيئات واللجان ال مالية وكافة اللجان والهيئات  والهيئات القاائية و  وان المظالم ومكاتب ال مل

القاائية األخرى وهيئات ولجان التحكيم ، وله حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمراف ة والمداف ة 

وسماع الدعاوى والر  عليها، واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء، وطلب اليمين ور ه 

والبينات والط ن واإلجابة والجرح والت د ل، والط ن بالتزو ر واالمتناع عنه، وإحاار الشهو  

وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورف ه، وطلب الحجز والتنفيذ، وطلب 

التحكيم وت يين الخبراء والمحكمين، والط ن بتقار ر الخبراء والمحكمين، ور هم واستبدالهم، 

الشرعية، والمطالبة بتنفيذ األحكام وقبولها ونفيها واالعتراض على  وطلب تطبيق نظام المراف ات

وطلب الشف ة وحاور ر  االعتبار  األحكام وطلب االستئناف والتماس إعا ة النظر، وطلب

الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، واستالم المبالغ بشيكات باسم الشركة واستالم 

القااة وطلب اإل خال والتداخل وذلك لدى كافة المحاكم الشرعية صكوك األحكام، وطلب تنحي 

واللجان الطبية لقااء األعلى ل مجلسالوالمحكمة ال ليا و (والمحاكم اإل ار ة )  وان المظالم

ومكاتب وهيئات الفصل في  الشرعية والهيئات ال مالية، ولدى لجان المنازعات المالية والمصرفية

ة والتجار ة والمصرفية، واللجان الجمركية ولجان الغش التجاري وكافة منازعات األوراق المالي

 .اللجان القاائية األخرى، وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق واال عاء ال ام

 

جهات كما  ختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة  اخل وخارج المملكة في عالقاتها مع الغير وال

ئجار، التأجير واالستحق  ولهالحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها.  

هات ذات وتوقيع عقو  األجرة وتجد دها واستالم األجرة واالستالم والتسليم ومراج ة جميع الج

 القة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما  تطلب ذلك.ال 

 

كما له حق التوقيع على ال قو  والوثائق والمستندات بما في ذلك عقو  تأسيس واألنظمة األساسية 

للشركات التي تشترك فيها الشركة أو تساهم فيها وقرارات الشركاء ومالحق الت د ل لدى كاتب 

راء األسهم والحصص والتنازل وز ا ة رأس المال وخفاه، وت د ل بند ال دل بما فيها بيع وش

اإل ارة و خول وخروج شركاء، والدخول في شركات قائمة وتأسيس شركات جد دة وشراء وبيع 

الحصص واألسهم و فع وقبض الثمن واالكتتاب في الشركات الجد دة المساهمة والمقفلة وبيع 

رباح والتنازل بالبيع عن الحصص واألسهم في الشركات الحصص واألسهم واستالم القيمة واأل

التي تساهم أو تشترك فيها الشركة، ونقل الحصص واألسهم والصكوك والسندات وت د ل أغراض 

الشركة وت د ل بنو  عقو  التأسيس أو مالحق الت د ل وتحو ل الشركات إلى مساهمة مقفلة أو عامة 

خصاتها واألنظمة األساسية وفق األنظمة، وتسجيل ونشر عقد التأسيس ومالحق الت د ل ومل

الشركات والوكاالت وال المات التجار ة والتنازل عن ال المات التجار ة، وحاور الجم يات 

ال امة ال ا  ة وغير ال ا  ة وجم يات الشركاء للشركات التاب ة والشركات التي تمتلك فيها الشركة 
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ً والتصو ت على القرارا ً أو أسهما ت وتسجيل االعتراضات والتحفظات، وفتح الملفات حصصا

للشركة وفتح الفروع للشركة وإغالقها، واستخراج السجالت التجار ة وتجد دها، واالشتراك 

بالغرف التجار ة الصناعية وتجد دها، واعتما  التواقيع فيها، ومراج ة إ ارة الجو ة والنوعية 

يص وتجد دها للشركة وتمثيل الشركة لدى الهيئة وهيئة المواصفات والمقا يس، واستخراج التراخ

ال امة لالستثمار ومراج تها والتوقيع على المستندات الالزمة لها، وتمثيل الشركة لدى هيئة السوق 

المالية والتوقيع على المستندات الالزمة لها والدخول في المنافسات واستالم االستمارات وتوقيع 

 .الغيرجميع ال قو  الخاصة بالشركة مع 

 

والسحب  وله فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة واغالقها وتفو ض الغير، وفتح االعتما ات

ندات واإل داع لدى البنوك وإصدار الامانات المصرفية، والتوقيع على كافة األوراق والمست

األسهم بين  لوالشيكات وكافة الم امالت المصرفية، بما فيها فتح المحافظ االستثمار ة وقفلها ونق

بيع وشراء والمحافظ وفتح الحسابات االلكترونية والت امل فيها بالسحب واال داع وتفو ض الغير، 

لمحامين األسهم، واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها.  وله أن   ين الوكالء وا

ن  وكل س المجلس أواالستشار ين عن الشركة وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة. ولرئي

الرئيس  أو  فوض واحداً أو أكثر من أعااء مجلس اإل ارة أو ال او المنتدب في حال ت يينه أو

م ينة  التنفيذي أو غيرهم بصالحيات أو باتخاذ اجراء أو تصرف م ين أو مباشرة عمل أو أعمال

 وعزلهم وإلغاء التوكيل أو التفو ض.

 

لجم يات ال امة اإل ارة الالزمة لتنفيذ قرارات مجلس اإل ارة واو تمتع ال او المنتدب بكافة أعمال 

  المجلس للمساهمين وبالصالحيات األخرى التي  حد ها له مجلس اإل ارة أو  وكلها له، كما  حد

 .أو رئيس المجلس صالحيات الرئيس التنفيذي

 

ا كل من ي  حصل عليهو حد  مجلس اإل ارة وفقاً لتقد ره وبقرار  صدر عنه المكافأة الخاصة الت

تاى هذا رئيس المجلس وال او المنتدب، إضافة إلى المكافأة المقررة ألعااء مجلس اإل ارة بمق

 بحدو  ما نص عليها نظام الشركات ولوائحه  .النظام

 

يل و  ين مجلس اإل ارة أمين سر للمجلس  ختاره من بين أعاائه أو من غيرهم، و ختص بتسج

إلى  إل ارة، وتدو ن القرارات الصا رة عن هذه االجتماعات وحفظها،محاضر اجتماعات مجلس ا

ل او اجانب ممارسة االختصاصات األخرى التي  وكلها إليه مجلس اإل ارة أو رئيس المجلس أو 

 .المنتدب، و حد  المجلس مكافجته

 

 وال تز د مدة عاو ة رئيس المجلس وال او المنتدب وأمين السر إذا كان عاواً في مجلس

 زلهم  اإل ارة عن عاو ة كل منهم في المجلس، و جوز إعا ة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن 

ي وقت أو أ اً منهم  ون إخالل بحق من عزل في الت و ض إذا وقع ال زل بسبب غير مشروع أو ف

 غير مناسب.

 

 

 :اجتماعات المجلس والعشرون:المادة الثالثة 
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خطية  على األقل في الس   نة، وذلك بدعوة من رئيس   ه، وتكون الدعوة مرتين جتمع مجلس اإل ارة 

كة، و جب على أو بالبر د أو الفاكس أو بواسطة البر د االلكتروني على ال ناو ن المثبتة لدى الشر

 رئيس المجلس أن  دعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعااء.

 :اجتماعات المجلسنصاب  والعشرون:المادة الرابعة 

 د  نص   ف األعا   اء على األقل على أال  قل ال ال إذا حا   رهإال  كون اجتماع المجلس ص   حيحاً 

في حا    ور مجلس اإل ارة أن  نيب عنه غيره من األعا    اء أعا    اء. و جوز ل ا    و  (6) عن

 تية: طبقاً للاوابط اآل اجتماعات المجلس

 ن  نوب عن أكثر من عاو واحد في حاور ذلك االجتماع. أال  جوز ل او مجلس اإل ارة  .1

 بشأن اجتماع محد . بالكتابة الورقية أو اإللكترونية ونابة ثابتة ن تكون اإلأ .2

 ا. ال  جوز للنائب التصو ت على القرارات التي  حظر النظام على المنيب التصو ت بشأنه .3

صدر قرارات مجلس اإل ارة بموافقة  ااء أوت سهم وعمن  مثلون غلبية األع ضر ن عن أنف الحا

أو من  رأس  باإلنابة، وعند تس       اوي اآلراء  رجح الجانب الذي ص      وت م ه رئيس المجلس

  المجلس في حالة غيابه.

 ن  ص  در قرارات بالتمر ر عن طر ق عرض  ها على كافة األعا  اء متفرقينأولمجلس اإل ارة 

رات على لمداولة فيها، وت رض هذه القرااجتماع المجلس ل -كتابة  -ما لم  طلب أحد األعا  اء 

 ول اجتماع تال له. أالمجلس في 

أو عن  ،ن   قد المجلس اجتماعاته عن طر ق الهاتف المش     تركأو جوز بقرار من المجلس . 4

شاركة في االجتماع  ،طر ق الفيد و المرئي ااء الم سمح لألع سيلة تقنية حد ثة أخرى ت أو أي و

لم و تمكن فيها األعا  اء من س  ماع ب ا  هم الب ض بوض  وح، كما  جوز ألي عا  و عن ب د، 

اور شارك في االجتماع أ -من رئيس المجلس ل ذر مقبول - تمكن من الح سهان    ،بالطر قة نف

وتكون المش       اركة على النحو المبين في هذه الفقرة حا      وراً لالجتماع من حيث النص       اب 

 والتصو ت.

 :مداوالت المجلس ن:والعشروالمادة الخامسة 

بت مداوالت مجلس اال ارة وقراراته في محاض      ر  وق ها رئيس المجلس وأعا       اء مجلس  تث

ر في اال ارة الحاض  رون عن أنفس  هم وعن من  مثلون باإلنابة وأمين الس  ر، وتدون هذه المحاض  

 سجل خاد  وق ه رئيس مجلس اال ارة وأمين السر.

 :سلجان المجل والعشرون:المادة السادسة 

 جوز لمجلس اإل ارة تش  كيل لجنة تنفيذ ة من بين أعا  ائه أو من غيرهم و حد  في القرار رئيس  اً 

 ا.واختصاصهللجنة و حد  مجلس اإل ارة مهمات اللجنة وضوابط عملها 

 

ااء المجلس أو من  سواًء من أع شكيل لجان أخرى منبثقة منه  يرهم غكما  جوز لمجلس اإل ارة ت

ً وفقاً لحاجة الش     ركة   وهروفها وأوض     اعها لمس     اعدته في تأ  ة مهامه وتص     ر ف أموره وفقا

ر إلجراءات عامة  ا    ها المجلس تحد  مهمات اللجنة وض   وابط عملها ومكافجت أعا   ائها بقرا

صة لكل لجنة  قرها مجلس اإل ارة على أن  كون بينها اللجا ضمن الئحة خا ن التي صا ر منه أو 

 اللوائح ذات ال القة الصا رة من الجهة المختصة.ت ني بمهمات محد ة وفق األنظمة و
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******** 

 الرابعالباب 

 المساهمين جمعيات

 :اتالجمعي حضور والعشرون: السابعةالمادة 

صاً آخر  للك شخ ساهمين، وله في ذلك ان  وكل عنه  اور الجم يات ال امة للم ساهم حق ح ن مم

 الجم ية ال امة.غير أعااء مجلس اإل ارة أو عاملي الشركة في حاور 

 :العاديةاختصاصات الجمعية العامة  والعشرون: ثامنةالالمادة 

ل ا  ة بجميع فيما عدا األمور التي تختص بها الجم ية ال امة غير ال ا  ة تختص الجم ية ال امة ا

سنة ية النتهاء الاألمور المت لقة بالشركة، وتن قد مرة على األقل في السنة خالل االشهر الستة التال

 المالية للشركة، و جوز  عوة جم يات عا  ة أخرى كلما  عت الحاجة إلى ذلك.

 :العاديةاختصاصات الجمعية العامة غير  :التاسعة والعشرونالمادة 

ستثناء األ ساس با شركة اال ور عليها مور المحظتختص الجم ية ال امة غير ال ا  ة بت د ل نظام ال

ة ال امة قرارات في األمور الداخلة اص  الً في اختص  اص  ات الجم يت د لها نظاماً. ولها أن تص  در 

 ال ا  ة وذلك بالشروط واألوضاع المقررة للجم ية ال امة ال ا  ة.

 :الجمعياتدعوة  الثالثون:المادة 

ظام األس  اس تن قد الجم يات ال امة أو الخاص  ة للمس  اهمين بدعوة من مجلس اإل ارة وفقاً لهذا الن

حس      ابات أو رة أن  دعو الجم ية ال امة ال ا  ة لالن قا  إذا طلب ذلك مراجع الوعلى مجلس اإل ا

راجع ( من رأس المال على األقل. و جوز لم5%لجنة المراج ة أو عد  من المس     اهمين  مثلون )

اً من تار خ الحس      ابات  عوة الجم ية لالن قا  إذا لم  قم المجلس بدعوة الجم ية خالل ثالثين  وم

 طلب مراجع الحسابات. 

بل قوتنش     ر الدعوة الن قا  الجم ية ال امة في ص     حيفة  ومية توزع في مركز الش     ركة الرئيس 

ً  ونوعش   ر بواحد المحد الموعد   جوز  على األقل وتش   مل الدعوة جدول االعمال.  ومع ذلك  وما

ترسل صورة االكتفاء بتوجيه الدعوة في المي ا  المذكور من خالل موقع السوق المالية )تداول( و

سوق المالية وذلك  ستثمار وهيئة ال الل المدة خمن الدعوة وجدول االعمال الى وزارة التجارة واال

 المحد ة للنشر.

 :الجمعياتسجل حضور  والثالثون: الحاديةالمادة 

م في  س  جل المس  اهمون أو ممثليهم الذ ن  رغبون في حا  ور الجم ية ال امة أو الخاص  ة أس  مائه

الن الدعوة مكان ان قا  الجم ية قبل الوقت المحد  الن قا  الجم ية وفق ما تحد ه الش      ركة في اع

 للجم ية.

أس      ماء المس      اهمين الحاض      ر ن والممثلين وأرقام الهو ة و حرر عند ان قا  الجم ية كش      ف ب

الشخصية مع بيان عد  األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعد  األصوات المخصصة 

 لها.
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 :العاديةنصاب اجتماع الجمعية العامة  والثالثون: ةنيالثاالمادة 

ن ربع رأس الجم ية ال امة ال ا  ة صحيحاً إال إذا حاره مساهمون  مثلو اجتماع ان قا ال  كون 

ثاني ب د ساعة ال االجتماع  قد  االجتماعالمال على األقل، وإذا لم  توفر النصاب الالزم ل قد هذا 

األول ما  اعاالجتماألول بشرط أن تتامن الدعوة ل قد  االجتماع الن قا المدة المحد ة  انتهاءمن 

 االجتماعة عقد حال لم تتامن الدعوة األولى إمكاني في. االجتماعاإلعالن عن إمكانية عقد هذا  فيد 

وتنشر هذه  لسابق،ا لالجتماعثان   قد خالل الثالثين  وماً التالية  اجتماعوَجهت الدعوة إلى  الثاني،

 الدعوة بالطر قة المنصود عليها في الما ة )الثالثون( من هذا النظام.

 .فيهالثاني صحيحاً أ اً كان عد  األسهم الممثلة  االجتماعيع األحوال  كون وفي جم

 :العاديةنصاب اجتماع الجمعية العامة غير  والثالثون: الثالثةالمادة 

صف رأس الجم ية ال امة غير ال ا  ة صحيحاً إال إذا حاره مساهمون  مثلون ن اجتماعال  كون 

ب د ساعة من  الثاني االجتماعاألول   قد  االجتماعفإذا لم  توفر هذا النصاب في على األقل المال 

ألول ما  فيد ا االجتماعاألول بشرط أن تتامن الدعوة ل قد  االجتماع الن قا المدة المحد ة  انتهاء

 .االجتماعاإلعالن عن إمكانية عقد هذا 

ع رأس اره عد  من المساهمين  مثل ربالثاني صحيحاً إذا ح االجتماعوفي جميع األحوال  كون 

ثالث  جتماعاالثاني وجهت  عوة إلى  االجتماعوإذا لم  توفر النصاب الالزم في  األقل.المال على 

لثالث ا االجتماع( من هذا النظام و كون 30عليها في الما ة ) المنصود ن قد باألوضاع نفسها 

 المختصة.افقة الجهة ب د مووصحيحاً أ اً كان عد  األسهم الممثلة فيه 

 :التصويت في الجمعيات والثالثون: الرابعةالمادة 

صو ت التراكمي في .1 ستخدام الت سهم في الجم يات ال امة، و جب ا صوت عن كل  ساهم   لكل م

 ة. انتخاب مجلس اإل ارة، بحيث ال  جوز استخدام حق التصو ت للسهم ألكثر من مرة واحد

لق وال  جوز ألعا   اء مجلس اإل ارة االش   تراك في التص   و ت على قرارات الجم ية التي تت  .2

 بإبراء ذممهم من المسئولية عن إ ارة الشركة. 

ت لق تكما ال  جوز ألي من أعااء مجلس اإل ارة االشتراك في التصو ت على القرارات التي  .3

 بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة له.

 :قرارات الجمعيات والثالثون: سةماخالالمادة 

  .ماعتصدر قرارات الجم ية ال امة ال ا  ة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجت .1

جتماع، إال كما تص   در قرارات الجم ية ال امة غير ال ا  ة بأغلبية ثلثي األس   هم الممثلة في اال .2

ش    ركة أو بحل ل أو بإطالة مدة الإذا كان قراراً مت لقاً بز ا ة رأس المال أو بتخفيض رأس الما

ال  كون الشركة قبل انقااء المدة المحد ة في نظامها االساس أو باندماجها مع شركة أخرى ف

 القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

 :الجمعياتالمناقشة في  والثالثون: ةدسالساالمادة 

الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجم ية وتوجيه األسئلة في شأنها لكل مساهم حق مناقشة 

إلى أعا   اء مجلس اإل ارة ومراجع الحس   ابات. و جيب مجلس اإل ارة أو مراجع الحس   ابات عن 
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أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال   رض مصلحة الشركة للارر. وإذا رأى المساهم أن الر  على 

 لجم ية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.سؤاله غير مقنع، احتكم إلى ا

 :رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر والثالثون: ةسابعالالمادة 

يابه أو  رأس اجتماعات الجم يات ال امة للمس  اهمين رئيس مجلس اإل ارة أو نائب الرئيس عند غ

رة س اإل امن  نتدبه مجلس اإل ارة من بين أعا     ائه لرئاس     ة الجم ية في حال غياب رئيس مجل

 ونائبه. 

ار أو  ين الرئيس  صوات، و حرر باجتماع الجم ية مح سر لالجتماع وجام اً لأل امن  ميناً لل ت

وكالة وعد  عد  المساهمين الحاضر ن أو الممثلين وعد  األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بال

تها عليها أو خالف األص      وات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعد  األص      وات التي وافقت

 وخالص   ة وافية للمناقش   ات التي  ارت في االجتماع. وتدون المحاض   ر بص   فة منتظمة عقب كل

 اجتماع في سجل خاد  وق ه رئيس الجم ية وامين سرها وجامع األصوات.

 

 

******** 

 الخامسالباب 

 المراجعة لجنة

 :اللجنة: تشكيل ة والثالثونثامنالالمادة 

ة وال  ز د الجم ية ال امة ال ا  ة لجنة المراج ة مكونة من عد  ال  قل عن ثالثتش      كل بقرار من 

عن خمس   ة أعا   اء من غير أعا   اء مجلس اإل ارة التنفيذ ين س   واء من المس   اهمين أو غيرهم 

 و حد  في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافجت أعاائها.

 :اللجنة: نصاب اجتماع التاسعة والثالثون المادة

وات  شترط لصحة اجتماع لجنة المراج ة حاور اغلبية أعاائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أص

 الحاضر ن، وعند تساوي األصوات  رجح الجانب الذي صوت م ه رئيس اللجنة.

 :اللجنة: اختصاصات ربعوناأل المادة

الع على عمال الش      ركة، ولها في س      بيل ذلك حق االطأتختص لجنة المراج ة بالمراقبة على 

ذ ة، س      جالتها ووثائقها وطلب أي إ ا      اح أو بيان من أعا      اء مجلس اإل ارة أو اإل ارة التنفي

مجلس  ن تطلب من مجلس اإل ارة  عوة الجم ية ال امة للش      ركة لالن قا  إذا أعاقأو جوز لها 

 اإل ارة عملها أو ت رضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 :اللجنةارير : تقربعونواأل حاديةال المادة

على لجنة المراج ة النظر في القوائم المالية للش      ركة والتقار ر والملحوهات التي  قدمها مراجع 

الحس   ابات، وابداء مرئياتها حيالها ان وجدت، وعليها كذلك اعدا  تقر ر عن رأ ها في ش   أن مدى 

خل في نط اق  تد به من اعم ال أخرى  مت  قا كة وعم ا  لداخلي ة في الش      ر بة ا قا كف ا ة نظ ام الر

صاصها.  وعلى مجلس اإل ارة ان  و ع نسخاً كافية من هذا التقر ر في مركز الشركة الرئيس اخت
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مة  ية ال ا قا  الجم  عد ان  بل مو حد وعش      رون  ومق غب من  بوا كل من ر قل لتزو د  على األ

 المساهمين بنسخة منه. و تلى التقر ر اثناء ان قا  الجم ية.

 
******** 

 السادسالباب 

 الحسابات مراجع

 :: تعيين مراجع الحساباتربعونة واألنيالثا المادة

 جب أن  كون للش     ركة مراجع حس     ابات )أو أكثر( من بين مراج ي الحس     ابات المرخص لهم 

ً  ت ابه ومدة عمله،أبال مل في المملكة ت ينه الجم ية ال امة ال ا  ة س    نو اً، وتحد    طللا    واب وفقا

بحقه   ا  اً في كل وقت تغييره مع عدم االخاللأو جوز للجم ية  المختص  ة،التي تا   ها الجهات 

 في الت و ض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

 :الحسابات: صالحيات مراجع ربعونة واألثالثالالمادة 

سجالتها وغير ذلك من الو شركة و سابات في أي وقت حق االطالع على  فاتر ال ثائق لمراجع الح

ه أ ا     اً أن  طلب البيانات واإل ا     احات التي  رى ض     رورة الحص     ول عليها، ليتحقق من ول

ارة موجو ات الش     ركة والتزاماتها وغير ذلك مما  دخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإل 

ي ن  مكنه من أ اء واجبه، وإذا ص    ا ف مراجع الحس    ابات ص     وبة في هذا الش    أن أثبت ذلك فأ

ن  طلب أاإل ارة. فاذا لم  يسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه  تقر ر  قدم الى مجلس

 مر.من مجلس اإل ارة  عوة الجم ية ال امة ال ا  ة للنظر في األ

 :: تقرير مراجع الحسابات السنويربعونواأل رابعةال المادة

المراج ة  لم ا يرعلى مراجع الحس      ابات أن  قدم إلى الجم ية ال امة الس      نو ة تقر راً   د وفقاً 

لتي المت ارف عليها  ا  منه موقف الش  ركة من تمكينه من الحص  ول على البيانات واإل ا  احات ا

األس  اس،  طلبها، وما  كون قد تبين له من مخالفات ألحكام نظام الش  ركات أو أحكام نظام الش  ركة

ية ال امة. في الجم  ورأ ه في مدى عدالة القوائم المالية للش    ركة. و تلو مراجع الحس    ابات تقر ره

الى تقر ر  وإذا قررت الجم ية التصو ت على تقر ر مجلس اإل ارة والقوائم المالية  ون االستماع

 مراجع الحسابات كان قرارها باطالً.

 

******** 

 

 

 

 السابعالباب 

 الشركة وتوزيع األرباح حسابات

 :للشركة: السنة المالية ربعونسة واألخامال المادة

   ة.المالية للشركة من أول  نا ر وتنتهي بنها ة شهر   سمبر من كل سنة ميالتبدأ السنة 
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 :المالية: الوثائق ربعونة واألدسالسا المادة

ركة وتقر راً  جب على مجلس اإل ارة في نها ة كل سنة مالية للشركة أن   د القوائم المالية للش .1

سنة المالية المنق شركة ومركزها المالي عن ال شاط ال من هذا التقر رعن ن اَّ الطر قة  اية، و 

قبل  التي  قترحها لتوز ع األرباح. و اع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات

 رب ين  وماً على األقل. أالموعد المحد  الن قا  الجم ية ال امة بخمسة و

 جب أن  وقع رئيس مجلس اإل ارة ورئيس  ها التنفيذي والمد ر المالي الوثائق المش  ار اليها في  .2

( من هذه الما ة وتو ع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين 1الفقرة )

  .على األقل بواحد وعشرون  ومقبل الموعد المحد  الن قا  الجم ية ال امة 

اإل ارة  رة أن  زو  المس  اهمين بالقوائم المالية للش  ركة، وتقر ر مجلسعلى رئيس مجلس اإل ا .3

عليه ووتقر ر مراجع الحسابات ما لم تنشر في جر دة  ومية توزع في مركز الشركة الرئيس، 

لمالية ا ا  اً ان  رس  ل ص  ورة من هذه الوثائق الى وزارة التجارة واالس  تثمار وهيئة الس  وق ا

 م ية ال امة بخمسة عشر  وماً على األقل.وذلك قبل تار خ ان قا  الج

 :رباحاأل: توزيع ربعونواأل سابعةال المادة

صروفات ال مومية والتكاليف األ صم جميع الم سنو ة ب د خ صافية ال شركة ال خرى توزع أرباح ال

 :وب د تجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى على الوجه التالي

  ة الص      افية لتكو ن احتياطي نظامي و جوز للجم ية ال امة ال ا%( من األرباح 10 جنب ) .1

 %( من رأس المال المدفوع.30وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )

%( من 10للجم ية ال امة ال ا  ة بناء على اقتراح مجلس اإل ارة أن تجنب نس   بة ال تتجاوز ) .2

 غرض أو أغراض م ينة.األرباح الصافية لتكو ن احتياطي اتفاقي  خصص ل

لحة للجم ية ال امة ال ا  ة ان تقرر تكو ن احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي  حقق مص       .3

ة كذلك ان الشركة أو  كفل توز ع أرباح ثابته قدر اإلمكان على المساهمين. وللجم ية المذكور

ا  اونة متقتطع من ص   افي األرباح مبالغ ألنش   اء مؤس   س   ات اجتماعية ل املي الش   ركة أو لم

  كون قائماً من هذه المؤسسات.

مس     اهمين للجم ية ال امة بناء على اقتراح مجلس اإل ارة ان توزع من الباقي ب د ذلك على ال .4

 %( من رأس مال الشركة المدفوع.5نسبة ال تقل عن )

 

سنوي  - سنوي أو ربع  صف  شكل ن ساهميها ب شركة توز ع أرباح مرحلية على م و جوز لل

 تطلبات والاوابط النظامية في هذا الشأن.ب د استيفاء الم

 

 :رباحاأل : استحقاقربعونة واألثامنالالمادة 

و بين   س  تحق المس  اهم حص  ته في األرباح وفقاً لقرار الجم ية ال امة الص  ا ر في هذا الش  أن .1

جلين في حقية األرباح لمالكي االس   هم المس   أالقرار تار خ االس   تحقاق وتار خ التوز ع وتكون 

 سجالت المساهمين في نها ة اليوم المحد  لالستحقاق. 
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تدفع األرباح المقرر توز  ها على المس    اهمين خالل المدة التي تحد ها الجهة المختص    ة من  .2

ية ال امة، أو في قرار مجلس اإل ارة  باح المحد ة في قرار الجم  تار خ اس      تحقاق هذه األر

 اضي بتوز ع أرباح مرحلية.الق

 :الممتازة: توزيع األرباح لألسهم ربعونواأل تاسعةالمادة ال

ال ب د إية إذا لم توزع أرباح عن أي س    نة مالية فإنه ال  جوز توز ع أرباح عن الس    نوات التال .1

ات ألص  حاب  فع النس  بة المحد ة وفقاً لحكم الما ة )الراب ة عش  ر ب د المائة( من نظام الش  رك

 األسهم الممتازة عن هذه السنة. 

مائة( من نظام إذا فشلت الشركة في  فع النسبة المحد ة وفقاً لحكم الما ة )الراب ة عشر ب د ال .2

ذه هانه  جوز للجم ية الخاص  ة ألص  حاب الش  ركات من األرباح مدة ثالث س  نوات متتالية، ف

ما إقرر ت أناألس     هم المن قدة طبقاً ألحكام الما ة )التاس      ة والثمانين( من نظام الش     ركات، 

 حا    ورهم اجتماعات الجم ية ال امة للش    ركة والمش    اركة في التص    و ت، أو ت يين ممثلين

كن ن تتمألى إوذلك  س      همهم في رأس المال،أعنهم في مجلس اإل ارة بما  تناس      ب مع قيمة 

 ة.الشركة من  فع كل أرباح األولو ة المخصصة إلصحاب هذه األسهم عن السنوات السابق

 :كةالشر: خسائر الخمسونالمادة 

مالية إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة ال .1

وجب على أي مس  ؤول في الش  ركة أو مراجع الحس  ابات فور علمه بذلك ابالب رئيس مجلس 

 ارة اإل ارة وعلى رئيس مجلس اإل ارة ابالب أعا     اء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإل

الل من علمه بذلك  عوة الجم ية ال امة غير ال ا  ة لالجتماع خخالل خمس      ة عش      ر  وماً 

و ما ز ا ة رأس مال الش      ركة أإخمس      ة وأرب ين  وماً من تار خ علمه بالخس      ائر، لتقرر 

لى ما إلى الحد الذي تنخفض م ه نس  بة الخس  ائر إتخفيا  ه وفقاً ألحكام نظام الش  ركات وذلك 

ظام جل المحد  في هذا النظام أو نة قبل األ ون نص     ف رأس المال المدفوع، أو حل الش     رك

 الشركات. 

المحد ة  وت د الش   ركة منقا   ية بقوة نظام الش   ركات إذا لم تجتمع الجم ية ال امة خالل المدة .2

ع، أو إذا ( من هذه الما ة، أو إذا اجتم ت وت ذر عليها اصدار قرار في الموضو1في الفقرة )

ل ز ا ة قرر في هذه الما ة ولم  تم االكتتاب في كقررت ز ا ة رأس المال وفق األوض    اع الم

 رأس المال خالل تس ين  وماً من صدور قرار الجم ية بالز ا ة.

 

 
******** 

 

 

 الثامنالباب 

 المنازعات
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 :المسئولية: دعوى والخمسون الحادية المادة

كان  لكل مس  اهم الحق في رفع  عوى المس  ؤولية المقررة للش  ركة على أعا  اء مجلس اإل ارة إذا

ورة من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاد به. وال  جوز للمساهم رفع الدعوى المذك

ً  ال إذا كان حق الشركة في رف ها ال  زال قائماً، و جب على المساهم أن  بلغ الشركةإ بالبر د  خطيا

 ب زمه على رفع الدعوى.المسجل 

 

******** 

 التاسعالباب 

 الشركة وتصفيتها حل

 :الشركة: انقضاء ة والخمسوننيالثا المادة

م للتصفية تدخل الشركة بمجر  انقاائها  ور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبار ة بالقدر الالز

صفية االختيار ة من الجم ية ال امة غير ال ا  ة و جب  صدر قرار الت شتمل قرارأو  صفية  ن   الت

 نيةت ابه والقيو  المفروض     ة على س     لطاته والمدة الزمأعلى ت يين المص     في وتحد د س     لطاته و

دها ألكثر ال تتجاوز مدة التصفية االختيار ة خمس سنوات وال  جوز تمد أالالزمة للتصفية و جب 

ئمين ال بأمر قا   ائي وتنتهي س   لطة مجلس إ ارة الش   ركة بحلها ومع ذلك  ظل هؤالء قاإمن ذلك 

بقى على إ ارة الش    ركة و  دون بالنس    بة إلى الغير في حكم المص    فين الى أن   ين المص    في وت

صاتها التجم صا سة اخت صر  ورها على ممار صفية و قت ساهمين قائمة خالل مدة الت ي ال  يات الم

 تت ارض مع اختصاصات المصفي.

******** 

 العاشرالباب 

 ختامية أحكام

 :والخمسون الثالثة المادة

  طبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم  ر  به نص في هذا النظام.

 : والخمسون رابعةالالمادة 

  و ع هذا النظام و نشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

******** 
 


