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  النظام األساسي لشركة جبل عمر للتطوير

 شركة مساهمة مدرجة

 الشركة تأسيس :األول الباب

  التأسيس :األولى المادة

 ً  :يلي لما وفقا سعودية مساهمة شركة النظام وهذا ولوائحه الشركات نظام ألحكام تأسست طبقا

  الشركة اسم :الثانية المادة

 جبل عمر للتطوير "شركة مساهمة مدرجة". شركة

 الشركة أغراض :الثالثة المادة

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة الشركة تقوم

جد الحرام من الناحية الغربية، وأي مناطق أخرى داخل المملكة العر ) 1 احة المس بية تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لس
  السعودية.

  امتالك العقارات وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإداراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتالك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً. ) 2

  القيام بجميع األعمـال الالزمـة لإلنشاء والتعمير والصيـانة وأعمـال الهدم والمسح الخاصة بها. ) 3

 إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق. ) 4

  وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.إدارة  ) 5

  إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق. ) 6

 استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة. ) 7

  تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة. ) 8

 تأمين وتقديم خدمات الحراسة األمنية المدنية الخاصة. ) 9

 والمطاعم.خدمات المغاسل  )10

 إنشاء الشركات والمشاركة والتملك فيها :الرابعة المادة

ذات غرض خاص أو  شركات أو مقفلة مساهمة أو محدودة مسؤولية ذات سواءً  بمفردهاشخص واحد  من شركات تأسيس للشركة يجوز
هم تمتلك أن لها يجوز كما ،غيرها ص األس ركات في والحص تراك ولها ،معها تندمج أو قائمة أخرى ش يس في الغير مع حق االش  تأس
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 ما استيفاء بعد وذلك خارجها أو المملكة داخل الصناديق أو المحدودة المسئولية ذات أو المساهمة الشركاتومنها المنشآت  أو الشركات
أن هذا في المتبعة والتعليمات تتطلبه األنظمة ركة يجوز كما. الش رف أن للش هم هذه في تتص ص أو األس مل على أال الحص  ذلك يش

 .تداولها في الوساطة

  

 للشركة الرئيس المركز :الخامسة المادة

  يقع في مدينة مكة المكرمة ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

 الشركة مدة السادسة: المادة

بإعالن تأسيسها ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره  تاريخ صدور قرار وزير التجارةمن ) سنة ميالدية تبدأ 99مدة الشركة (
  الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل

 واألسهم المال رأس :الثاني الباب

 المال رأس :السابعة المادة

وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون وثالثمائة وواحد وأربعين ألف وستمائة ) أحد عشر مليار 11.545.341.620يبلغ رأس مال الشركة (
) مليار ومائة وأربعة وخمسين مليون وخمسمائة وأربعة وثالثين ألف ومائة 1.154.534.162وعشرين لایر سعودي، مقسماً إلى (

 وجميعها أسهم عينية ونقدية عادية. ) عشرة رياالت،10واثنين وستين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها (

 األسهم في االكتتاب :الثامنة المادة

 أوالً: 

 ) أربعمائة وسبعون مليون سهماً على النحو التالي:470.000.000اكتتب المؤسسون في (

ً عينياً 411.843.514(  -أ قيمتـها  ) أربعمائة وأحد عشر مليوناً وثمانمائة وثالثة وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة عشر سهما
) أربع مليارات ومائة وثمانية عشر مليون وأربعمائة وخمسة وثالثون ألفاً ومائة وأربعون لایر مقابل أراض 4.118.435.140(

وعقارات تم تقويمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات الموقعة والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة برقم 
 هـ.27/12/1425وتاريخهـ)  /1102(

) 581.564.860) ثمانية وخمسون مليوناً ومائة ستة وخمسون ألفاً وأربعمائة ستة وثمانون سهماً نقدياً قيمتها (58.156.486(   -ب
خمسمائة وواحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة وستون لایر باسم شركة مكة لإلنشاء والتعمير ويمثل هذا 

وسوف لمبلغ مساهمة مالك عقارات في الموقع تم تقويمها طبقاً لتقدير اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (أوالً) من هذه المادة، ا
تسجل هذه األسهم بأسمائهم بعد استكمال وثائقهم الشرعية والنظامية بحيث ال يتجاوز استكمال تلك الوثائق مدة ثالث سنوات، ويلتزم 

إدارة الشركة بعرض المتبقي من األسهم النقدية المشار إليها على الجمعية العامة العادية لشركة جبل عمر للتطوير وتوصياته مجلس 
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وتلتزم شركة مكة لإلنشاء والتعمير بما تقره الجمعية العامة  في شأنها، بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة واألنظمة ذات العالقة.
 لمتبقي من األسهم النقدية.العادية للشركة حيال ا

مير وقد تم التمديد لمالك العقارات في الموقع الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية والذين اكتتبت عنهم شركة مكة لإلنشاء والتع
  بحصة نقدية وذلك لمدة سنة إضافية أخرى لحين تسوية أوضاعهم.

اء شركة جبل عمر للتطوير للحصة على شرالعامة وافقت الجمعية  م،2017ارس م 23هـ الموافق 1438جمادى الثاني  24في تاريخ 
يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية.  لمالعقارات الذين  تحتفظ بها نيابة عن مالك كانت لإلنشاء والتعمير والتيلشركة مكة  المتبقيةالنقدية 

  ) لایر وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد آلية السداد الحقاً. 359,564,950) سهماً نقدياً قيمتها (35,956,495تمثل (وهي حصة 

 ثانياً:

) ملياران وأربعة 2.014.000.000) مئتان وواحد مليون وأربعمائة ألف سهم قيمتها (201.400.000باقي أسهم رأس المال النقدية (
يلة االكتتاب ر مليون لایر، ويدفع المكتتب قيمة السهم كاملة، ويكون إيداع حص م الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المعينة  عش باس

 لهذا الغرض. وفي جميع األحوال يكون االكتتاب وتملك األسهم مقصوراً على السعوديين فقط.

 ثالثاً:   

) ملياران 2.580.000.000) مئتان وثمانية وخمسون مليون سهم قيمتها (258.000.000تم االكتتاب في أسهم حقوق األولوية بـ (
هم حقوق األولوية وتملك و هم كاملة، وفي جميع األحوال يكون االكتتاب في أس مائة وثمانون مليون لایر، ويدفع المكتتب قيمة الس خمس

ركة  اهمي الش ركة يوم انعقاد الجمعية الغير العادية الثالثة لمس اهمي الش جل مس جلين بس عوديين فقط المس وراً على الس هم مقص األس
 م.28/5/2011هـ الموافق 25/6/1432والمنعقدة يوم 

 ً   :رابعا

)  مئتان وخمسة وعشرين مليون ومائة وأربعة وثالثين ألف ومائة واثنين وستين سهماً جديداً  بقيمة 225.134.162تم إصدار عدد ( 
مالك وحدات)  ) رياالت سعودية لصالح مالكي الوحدات صندوق االنماء مكة العقاري (باستثناء الشركة بصفتها10اسمية قدرها عشر (

فته الدائن)  ندوق (بص ركة للص تحقة على الش ي في الدفعات اإليجارية  –وذلك  مقابل تحويل جميع الديون المس كل رئيس والمتمثلة بش
ندوق  تحقة وأي التزامات أخرى بموجب االتفاقيات المتعلقة بالص ة مليار وثالث مائة وواحد مليون ومائتين وألف   –المس وقدرها خمس

ركة لفترتي 5.301.201.080( وثمانين جل في القوائم المالية الموجزة الموحدة غير المراجعة للش ب ما هو مس عودي بحس ) لایر س
م ويشمل ذلك تسوية جميع الحقوق وااللتزامات المرتبطة بالصندوق واألطراف 2021سبتمبر  30الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

  المعنية به.

 القيمة مستوفاة الغير األسهم بيع التاسعة: المادة
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 إعالمه بعد اإلدارة لمجلس االستحقاق، جاز ميعاد في الوفاء عن تخلف وإذا لذلك، المعينة المواعيد في السهم قيمة بدفع المساهم يلتزم
 أو العلني المزاد في السهم بيع مسجل بخطاب إبالغه طريق النشر في جريدة رسمية أو موقع السوق المالية السعودية (تداول) أو عن

ً  األحوال بحسب المالية سوق األوراق  .المختصة الجهة تحددها التي للضوابط وفقا

 المبالغ، بهذه للوفاء تكف حصيلة البيع لم وإذا .السهم صاحب إلى الباقي وترد لها المستحقة المبالغ البيع حصيلة من الشركة وتستوفي
 .المساهم أموال جميع من الباقي تستوفي أن للشركة جاز

 هذا في الشركة أنفقتها التي مضافاً إليها المصروفات عليه المستحقة القيمة دفع البيع يوم إلى الدفع عن المتخلف للمساهم يجوز ذلك ومع
 .الشأن

ً  المبيع السهم الشركة وتلغي ً  المشتري وتعطي المادة، هذه ألحكام وفقا  األسهم لسج في وتؤشر السهم الملغى، رقم يحمل جديداً  سهما
  .الجديد المالك اسم بيان مع البيع بوقوع

  

  

  

 األسهم إصدار :العاشرة المادة

سمية األسهم تكون الحالة يوضع  هذه وفي القيمة، هذه من بأعلى تصدر أن يجوز وإنما اإلسمية، قيمتها من بأقل تصدر أن يجوز وال ا
سهم .المساهمين على توزيعها كأرباح يجوز وال فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين،  مواجهة في للتجزئة قابل غير وال

 هؤالء ويكون الحقوق المختصة بالسهم، استعمال في عنهم لينوب أحدهم يختاروا أن عليهم تملكه أشخاص عديدون وجب فإذا الشركة،
 .السهم ملكية عن الناشئة االلتزامات عن بالتضامن األشخاص مسؤولين

 األسهم تداول :عشرة الحادية المادة

 -األسهم قابلة للتداول بعد موافقة هيئة السوق المالية على إدراجها في سوق األسهم مع مراعاة ما يلي: 

ون الذين يملكون   )أ س نوات من تاريخ بدء 5المؤس همهم خمس س ركة فتبلغ فترة الحظر على تداول أس ٪ أو أكثر من رأس مال الش
 تداول األسهم.

سهمهم 5سهم إلى أقل من  500.001ون الذين يملكون من أما المؤسس  )ب ستكون فترة الحظر على تداول أ شركة ف ٪ من رأس مال ال
 سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة.

 بقاً.وأما المؤسسون الذين يملكون خمسمائة ألف سهم فأقل فال تنطبق عليهم فترات الحظر المذكورة سا  )ج

رعية والنظامية    )د تكمل وثائقه الش اء والتعمير إلى كل من يس ركة مكة لإلنش وال تنطبق فترات الحظر المذكورة عالية على تنازل ش
اء والتعمير وقيمتها  ركة مكة لإلنش ة النقدية لش حاب العقارات التي تمثل قيمة عقاراتهم الحص لایر طبقاً  581,564,860من أص
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احب العقار إلى فترة الحظر للفقرة (ب) من البند  ع ص ركة وفي هذه الحالة يخض ي للش اس أوالً من المادة الثامنة من النظام األس
 المنطبقة عليه طبقاً لقيمة عقاره.

س آخر أو إلى أحد    )ه ين إلى مؤس س هم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤس ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األس
رة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين _في حالة وفاته _ إلى الغير، وتسري هذه األحكام على أعضاء مجلس اإلدا

بة إلى المدة المتبقية من هذه الفترة. وذلك  اء فترة الحظر. وذلك بالنس ون في حالة زيادة رأس المال قبل انقض س ما يكتتب به المؤس
 .تمشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية

 المساهمين سجل :عشرة الثانية المادة

ً  الشركة أسهم تتداول   المالية. السوق نظام ألحكام وفقا

  تداول األسهم المملوكة لألوقاف أو األربطة :عشرة الثالثة المادة

السارية فيما يتعلق  والنظامية جميع القواعد والتعليمات الشرعيةأو الوصايا يراعي في تداول األسهم المملوكة لألوقاف أو األربطة 
   هابالتصرف في

 المال رأس زيادة :عشرة الرابعة المادة

شترط أن يكون رأس  - 1 شركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كامالً. وال ي للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال ال
كوك تمويلية المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير مدفوع من رأس المال يعود إلى أس درت مقابل تحويل أدوات دين أو ص هم ص

 إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

ص أن األحوال جميع في العادية غير العامة للجمعية - 2 هم تخص درة األس  في للعاملين منها جزءاً  أو المال رأس زيادة عند المص
% من رأس مال 0.5لذلك الغرض عن  المخصصة ألسهمعلى أن ال تتجاوز ا ،ذلك من أي أو بعضها أو التابعة والشركات الشركة
 .للعاملين المخصصة لألسهم الشركة إصدار عند األولوية حق ممارسة للمساهمين يجوز وال الشركة.

اهم - 3 هم المالك للمس دور وقت - للس  االكتتاب في األولوية -المال  رأس زيادة على بالموافقة العادية غير العامة الجمعية قرار ص
هم در التي الجديدة باألس ص مقابل تص ر هؤالء ويبلغ نقدية، حص عودية  جريدة في بأولويتهم بالنش وق المالية الس يومية وموقع الس
 .وانتهائه بدايته وتاريخ االكتتاب ومدته وشروط المال رأس زيادة قرار عن المسجل البريد بوساطة بإبالغهم أو (تداول)

اهمين األولوية بحق العمل وقف العادية غير العامة للجمعية يحق  - 4 ص المال مقابل رأس بزيادة االكتتاب في للمس  أو نقدية حص
 .لمصلحة الشركة مناسبة تراها التي الحاالت في المساهمين لغير األولوية إعطاء

 المال رأس زيادة بالموافقة على العامة الجمعية قرار صدور وقت من المدة خالل عنه التنازل أو األولوية حق بيع للمساهم يحق  - 5
ً  الحقوق، بهذه المرتبطة الجديدة األسهم في لالكتتاب يوم آخر إلى  .المختصة الجهة تضعها للضوابط التي وفقا

 يملكونه ما بةبنس طلبوا االكتتاب، الذين األولوية حقوق َحَملَة على الجديدة األسهم توزع أعاله، )4( الفقرة في ورد ما مراعاة مع  - 6
رط رأس زيادة من الناتجة األولوية حقوق إجمالي من أولوية حقوق من لون ما يتجاوز أال المال، بش  من طلبوه ما عليه يحص

 من يملكونه ما بنسبة نصيبهم، من أكثر طلبوا الذين األولوية حقوق حملة الجديدة على األسهم من الباقي ويوزع الجديدة، األسهم
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رط المال، رأس زيادة من الناتجة األولوية حقوق إجمالي من أولوية حقوق لون ما يتجاوز أال بش هم طلبوه ما عليه يحص  من األس
 ذلك. غير على المالية السوق ينص نظام أو العادية غير العامة الجمعية تقرر لم ما الغير، على األسهم من تبقى ما ويطرح الجديدة،

 المال رأس تخفيض عشرة: الخامسة المادة

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على أسباب مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد 
باب الموجبة له  ابات عن األس در القرار إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحس ائر. وال يص ركة بخس على حاجتها أو إذا منيت الش

ركات، ويبين القرار طريقة وعن االل ي به نظام الش ركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقض تزامات التي على الش
التخفيض، فإن كان نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ 

ومية توزع في البلد الذي فيه المركز الرئيس للشركة، فإن اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في نشر قرار التخفيض في جريدة ي
  الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجال.

  شراء الشركة ألسهمها  :عشرة السادسة المادة

ركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات يجوز للش
اهمين. كما يجوز للشركة أن ترهن  ة، ويكون للدائن المرتهن قبض أفي جمعيات المس وابط التي تضعها الجهة المختص سهمها وفقاً للض

تعمال الحقوق ال ور اجتماعات األرباح واس هم، مالم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حض لة بالس متص
  الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.

  

  

  السندات أو الصكوك :عشرة السابعة المادة

كوك  ندات أو الص دار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالس ركة إص واًء في جزء أو عدة أجزاء أو من خالل يجوز للش س
واًء كانت لالكتتاب العام أو الخاص، داخل المملكة  ركة من وقت آلخر س ئه الش دارات أو بموجب برنامج أو أكثر تنش لة من اإلص لس س

ركة وله حق ات روط التي يقرها مجلس إدارة الش خاذ جميع اإلجراءات العربية السعودية أو خارجها. وكل ذلك في األوقات والمبالغ والش
  .الالزمة إلصدارها وذلك وفقاً لضوابط الشريعة اإلسالمية

  

 اإلدارة مجلس :الثالث الباب

 الشركة عشرة: إدارة الثامنة المادة
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 كما) سنوات 3تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث (أعضاء  )10( عشرةيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 
ً  .انتخابهم إعادة يجوز ساً ونائباً للرئيس، كما يجوز له أن يعين عضواً منتدبا وال يجوز الجمع  .ويعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئي

 بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.

 المجلس عضوية انتهاء :شرةالتاسعة ع المادة

  في أي من الحاالت التالية:تنتهي عضوية المجلس 

 مدة المجلس.  انتهاء - 1
 .العضو استقالة - 2
  .العضو وفاة - 3
 فقدان األهلية. - 4
ً  العضو صالحية انتهاء - 5  .العالقة ذات تعليماتالو لألنظمة وفقا
دون عذر مشروع بناًء على توصية  للمجلس متتالية اجتماعات ثالثة ضورلتغيبه عن ح العامةمن قبل الجمعية  العضو عضوية إنهاء - 6

 المجلس.

دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه  وذلكجميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم  عزلالعامة في كل وقت  للجمعيةذلك يجوز  ومع
 .مناسب غير وقت في أو مقبول غير لسبب العزل وقع إذا بالتعويض بالمطالبةالشركة 

ً  يعين أن للمجلس جاز المجلس أعضاء أحد مركز شغروإن   الخبرة فيهم تتوافر ممن يكون أن على الشاغر، المركز في عضواً  مؤقتا
 هذا يعرض أن علىنظام الشركات  فيالمحددة  النظامية المدة خالل بذلك المالية السوق وهيئة التجارة، وزارة إشعار ويجب والكفاية،

 النصاب عن اإلدارة مجلس أعضاء عدد قلّ  وإذا سلفه، مدة الجديد العضو ويكمل لها اجتماع أول في العادية العامة الجمعية على التعيين
ً  ستين خالل لالنعقاد العادية العامة الجمعية دعوة األعضاء بقية على وجب اجتماعاته لصحة الالزم  من الالزم العدد النتخاب يوما

   .األعضاء

  

  

 المجلس صالحيات :العشرون المادة

  مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة:

يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والتصرف في أصولها وممتلكاتها وعقاراتها والتعاقد   )أ
وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وله حق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض الثمن 
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القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة والتوقيع على ما يلزم من مستندات يضاً أوتسليم المثمن وله 
 وعقود.

يكون لمجلس اإلدارة الحصول على القروض والتسهيالت بكافة أنواعها، والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها. كما يكون للمجلس   )ب
 ثمارية واألوراق التجارية والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها.ترتيب عمليات الهيكلة التمويلية واالست

 يكون لمجلس اإلدارة بما ال يخالف االحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية وأدوات الدين وتداولها  )ج

 –يل المثال ال الحصر على سب –يجوز لمجلس اإلدارة استثمار أموال الشركة في األوراق المالية بشتى أنواعها بحيث يشمل ذلك   )د
 فتح الحسابات والمحافظ االستثمارية لدى الشركات المالية وتشغيلها وإقفالها والتوقيع على جميع العقود والمستندات المتعلقة بذلك.

 يكون لمجلس اإلدارة حق الصلح والتنازل وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم.

داً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة من ضمن يكون لمجلس اإلدارة أن يفوض عضواً واح  )ه
 اختصاصات مجلس اإلدارة. 

 يكون لمجلس اإلدارة صالحية تعيين رئيساً تنفيذياً للشركة ومنحه الصالحيات التي تمكنه من تسيير أعمال الشركة.  )و

 المجلس أعضاء مكافأة :الحادية والعشرون المادة

 ومزايا مكافآت من الواحد العضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز ال بحيث اإلدارة مجلس ألعضاء سنوية كمكافأة معين مبلغ توزيع يتم
  .المختصة الجهة تضعها التي الضوابط وفق سنوياً، لایر ألف) 500( مبلغ عينية أو مالية

كل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل ل
من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو 

مجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات ال
  عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

 السر وأمين المنتدب والعضو والنائب الرئيس صالحيات :والعشرون الثانية المادة

اهمين. ويكون لرئيس  ة اجتماع المجلس واجتماعات الجمعية العامة للمس الحية دعوة المجلس لالجتماع ورئاس المجلس يكون للرئيس ص
الدوائر الحكومية والشركات واألفراد والمحاكم وكتاب العدل وجميع الجهات القضائية وهيئات  لدىوفي عالقتها مع الغير  تمثيل الشركة

 .المالية األوراق أعمال ممارسة في لهم المرخص األشخاصو التحكيم والغرف التجارية والصناعية والبنوك التجارية

ركة وإبرام  عقودتوقيع  له يكون كما رعية نيابة عن الش دار الوكاالت الش ي والمباني وإص راء األراض كوك بيع وش الرهن ووثائق وص
ركة، ركات مملوكة بالكامل للش يس ش ركة وتأس لح والموافقة نيابة عن الش ص  وامتالك الص هم والحص ماألس ركات  بإس ركة في ش الش

ركة مع الغير راك الش ؤولية المحدودة على أن ال تزيد  أخرى قائمة أو االندماج معها، وإش اهمة أو ذات المس ركات المس يس الش في تأس
  .سعودي مليون لایر 10نسبة ملكية الشركة أو حصتها في تأسيس شركات جديدة أو المشاركة في شركات أخرى عن 

ابات فتحله  يجوز كما غيلها، وإدارتها المختلفة، أنواعها بجميع البنكية الحس حب وتش  وطلب والتحويل، والدفع والقبض واإليداع والس
تخراج وف اس اب كش تالمها، الحس يط البيانات وتحديث واس ابات، وتنش ويتها الحس فيتها وتس تخراج وإغالقها، وتص يكات دفاتر واس  الش
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تالمها دار واس يكات وإص رفية الش يكات وتجيير وإلغاؤها المص دار الش يكات وإص دقة الش تالمها، المص تندات جميع وتوقيع واس  المس
هيالت المتعلقة التجارية دادها وجداول وتعهداتها ونماذجها كعقودها والقروض بالتس تالمها س رف واس  من اإلعفاء وطلب فيها، والتص

هيالت دار وطلب والقروض، التس مانات خطابات إص رفية الض تندية االعتمادات وفتح المص مانات على والتوقيع المختلفة المس  الض
يلها وتظهيرها التجارية األوراق على والتوقيع وطلبها، وقبولها لفةالمخت والكفاالت  وفكها الودائع وربط عنها، والتنازل ودفعها وتحص

المية المرابحات اتفاقيات وتوقيع تثمار وعقود اإلس  األوراق كافة على والتوقيع الخزينة، ومنتجات وأعمال اتفاقيات وتوقيع بأنواعها االس
تندات والوثائق رفية المعامالت وكافة والمس ابات لكافة وذلك اإللكترونية التعامالت اتفاقية وتوقيع ،األخرى المالية االتفاقياتو المص  حس
   .الحسابات أنواع من وغيرها واالستثمارية الجارية المختلفة بأنواعها الشركة

الحيات الموكلة إليه بموجب الغيرتفويض أو توكيل  للرئيسويحق  ة ولمدة  قرار مكتوب أو تفويض أو بالقيام ببعض الص وكالة خاص
 وله منح حق توكيل الغير للوكيل. محددة

درها له رئيس مجلس اإلدارة  الحيات التي يحددها له مجلس اإلدارة ويقوم بتنفيذ التوجيهات التي قد يص و المنتدب بالص ويتمتع العض
ركة. ويحدد مجلس اإلدارة الم ريف األعمال اليومية للش و المنتدب ويقوم بتص ل عليها كل من الرئيس والعض ة التي يحص كافأة الخاص

و في مجلس اإلدارة طبقاً للمادة ( افة إلى المكافأة المقررة لكل عض رون) من هذا النظام ووفقاً لألنظمة المتبعة بهذا باإلض الحادية والعش
 الشأن.

ر من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص  بتحرير وقائع وقرارات مجلس اإلدارة في محاضر وإثباتها في ويعين مجلس اإلدارة أمين س
سجل خاص يعد لهذا الغرض. وتحدد مكافأته بقرار من المجلس وال تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس 

  جوز إعادة انتخابهمياإلدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، و

 المجلس عاتاجتما :والعشرون الثالثة المادة

نة في األقل على مرتين المجلس يجتمع ه، من بدعوة الس  ذلك إليه طلب متى االجتماع إلى يدعوه أن المجلس رئيس على ويجب رئيس
  .األعضاء من اثنان

 المجلس اجتماع نصاب :والعشرون الرابعة المادة

ً  المجلس اجتماع يكون ال  )أ  لعضو ويجوز. األقل على األعضاء عدد نصفأو عبر وسائل التقنية الحديثة  أصالة حضره إذا إال صحيحا
ً  اإلدارة مجلس اجتماع حضور في األعضاء من غيره عنه ينيب أن اإلدارة مجلس   :التالية للضوابط وفقا

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور االجتماع نفسه.  
  ثابتة بالكتابة لحضور اجتماع محدد لمجلس اإلدارةأن تكون اإلنابة.  
 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت في شأنها.  

 .الجلسة رئيس صوت جانبه إلى كان من فيرجح األصوات تساوت وإذا الممثلين أو الحاضرين آراء بأغلبية المجلس قرارات تصدر  )ب
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بة اجتماع ما لم يطلب أحد األعضاء كتا قرارات في األمور العاجلة بطريق عرضها على األعضاء متفرقين للمجلس أن يصدر  )ج
عرض هذه القرارات ، على أن يتم باإلجماع وتعد هذه القرارات سارية المفعول في حال موافقة األعضاء عليها ،فيهاالمجلس للمداولة 

 . لتوثيقها اعلى مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل له
  يجوز لمجلس اإلدارة عقد االجتماع عن بعد وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة.  )د

 المجلس مداوالت :والعشرون الخامسة المادة

 هذه وتدون السر. الحاضرون وأمين اإلدارة مجلس الجلسة وأعضاء رئيس يوقعها محاضر في وقراراته اإلدارة مجلس مداوالت تثبت
ر جل في المحاض ر وأمين االدارة مجلس رئيس يوقعه خاص س ائل التقنية الحديثة الس تعانة بالتطبيقات اإللكترونية ووس ، ويمكن االس

  العتماد محاضر مجلس اإلدارة.

  

 المساهمين جمعيات :الرابع الباب

 الجمعيات حضور :والعشرون السادسة المادة

  .المساهمين وتنعقد في المدينة التي فيها المركز الرئيس للشركةالجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع 

ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي 
  الشركة في حضور الجمعية العامة. 

ين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة للمساهم
  التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

 التأسيسية الجمعية :والعشرون السابعة المادة

  :تختص الجمعية التأسيسية باألمور التالية

  طبقاً ألحكام نظام الشركاتالتحقق من االكتتاب بكل رأس المال، ومن الوفاء به.  
  وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة جميع

  .المكتتبين الممثلين فيها
 تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تجاوز خمس سنوات، وأول مراقب حسابات.  
 لمؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركةالمداولة في تقرير ا.  
 النظر في التصديق على قيمة الحصص العينية.  
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ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل ولكل مكتتب في اجتماعاتها صوت عن كل سهم 
  اكتتب به أو يمثله.

 العادية العامة الجمعية صاتاختصا :والعشرون الثامنة المادة

 مرة وتنعقد بالشركة، األمور المتعلقة بجميع العادية العامة الجمعية تختص العادية، غير العامة الجمعية بها تختص التي األمور عدا فيما
 إلى الحاجة دعت كلما أخرى جمعيات عادية دعوة للشركة، وتجوز المالية السنة النتهاء التالية الستة الشهور خالل السنة في األقل على
  .ذلك

 العادية غير العامة الجمعية اختصاصات :التاسعة والعشرون المادة

 تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس، إال ما يتعلق باألمور اآلتية:

 ما يلي:حرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه األساسية التي يستمدها بصفته شريكا، وبخاصة   )أ

الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقداً أم من خالل اصدار أسهم مجانية لغير عاملي  - 1
 الشركة والشركات التابعة لها.

 الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. - 2
 ا، والتصويت على قراراتها.حضور جمعيات المساهمين العامة او الخاصة، واالشتراك في مداوالته - 3
 حكام النظام.أالتصرف في أسهمه وفق  - 4
اء مجلس  - 5 ؤولية على أعض ركة ووثائقها، ومراقبة اعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المس طلب االطالع على دفاتر الش

 اإلدارة، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
 التي تصدر مقابل حصص نقدية، مالم ينص النظام األساس على غير ذلك. أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة - 6

 التعديالت التي من شانها زيادة األعباء المالية للمساهمين، مالم يوافق على ذلك جميع المساهمين.  )ب
 نقل مركز الشركة الرئيس الى خارج المملكة.  )ج
 تغيير جنسية الشركة.  )د

أن تصدر قرارات في األمور الداخلة لها أصال في اختصاصات  –الختصاصات المقررة لها فضالً عن ا –للجمعية العامة غير العادية 
  الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

 الجمعيات دعوة :الثالثون المادة

اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس 
ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة من رأس المال على األقل ويجوز لمراجع الحسابات 

  .اً من تاريخ طلب مراجع الحساباتدعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوم

 يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت االتية:  
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  .الشركات نظامإذا انقضت المدة المحددة لالنعقاد المنصوص عليها في   )أ

 الشركات. في نظام إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده، مع مراعاة ما ورد  )ب

 .إذا تبين وجود مخالفات ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة  )ج

إذا لم يوجه المجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة   )د
  .المال على األقل% من رأس 5أو عدد من المساهمين يمثل 

  من رأس المال على األقل تقديم طلب إلى الجهة المختصة لدعوة الجمعية العامة العادية 2يجوز لعدد من المساهمين يمثل %
لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة أعاله. وعلى الجهة المختصة توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين 

  .اريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدوالً بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمونيوماً من ت

  صحيفة يومية توزع في المنطقة موقع السوق المالية (تداول) وموقع الشركة اإللكتروني وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في
ومع ذلك يجوز االكتفاء  قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على األٌقل. التي فيها مركز الشركة الرئيس

، وذلك الجهات المختصةوجدول األعمال إلى إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة  بتوجيه الدعوة
 خالل المدة المحددة للنشر.

 الجمعيات حضور سجل والثالثون: الحادية المادة

الرئيسي أو في مكان انعقاد الجمعية  الشركة مركز في أسمائهم الخاصة أو العامة الجمعية حضور في يرغبون الذين المساهمون يسجل
ور الجمعيات والتصويت على قراراتها  الجمعية النعقاد المحدد الوقت قبل اهمين الذين يرغبون في حض جيل المس كما يجوز للشركة تس
  .  وسائل التقنية الحديثة عبر

 العادية العامة الجمعية اجتماع نصاب :والثالثون الثانية المادة

اهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على األقل، وإذا لم يتوفر  ره مس حيحاً إال إذا حض ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ص
اب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة  العادية في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية النص

لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعون من نظام الشركات، ومع ذلك، يجوز أن يعقد 
اعة من انتهاء المدة المحدد من الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن االجتماع الثاني بعد س ة النعقاد االجتماع األول على أن تتض

  عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

 العادية غير العامة الجمعية اجتماع نصاب :والثالثون الثالثة المادة

يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل، وإذا لم ال 
اع  اب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بنفس األوض يتوفر النص

وص عليها  اعة من انتهاء المدة المنص ركات، ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد س عون من نظام الش في المادة الحادية والتس
من الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع  المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتض

  .ثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقلاألحوال يكون االجتماع ال
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وص عليها في المادة  ها المنص اع نفس اب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوض وإذا لم يتوفر النص
  ن عدد االسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهات المختصة.الحادية والتسعون من نظام الشركات. ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كا

 الجمعيات في التصويت :والثالثون الرابعة المادة

لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة، ويجب استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة. وال يجوز 
قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسئولية عن إدارة الشركة أو التي  ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على

  تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

 الجمعيات قرارات :والثالثون الخامسة المادة

القرارات بتقويم حصص عينية أو تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، ومع ذلك إذا تعلقت هذه 
لعينية مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين باألسهم النقدية التي تمثل ثلثي األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو األسهم ا

  النقدية.أو المستفيدون من المزايا الخاصة، وال يكون لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب األسهم 

در قرارات الجمعية العامة غير العادية  هم الممثلة في االجتماع، كما تص در قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألس وتص
ركة أو بحل ه أو بإطالة مدة الش هم الممثلة في االجتماع، اال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيض ها قبل بأغلبية ثلثي االس

 انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون القرار صحيحاً اال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم
  الممثلة في االجتماع.

 الجمعيات في المناقشة :والثالثون السادسة المادة

وعات المدرجة في جدول أعمال الج ة الموض اهم حق مناقش اء مجلس اإلدارة ومراجع لكل مس أنها إلى أعض ئلة في ش معية وتوجيه األس
در الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى  الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقـ

  نافذاً.المساهم أن اإلجابة عن سؤاله غير مقنعة احتكم إلى الجمعية وكان قراراها في هذا الشأن 

 المحاضر وإعداد الجمعيات رئاسة :السابعة والثالثون المادة

اهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس ائه بين من مجلس اإلدارة ينتدبه من أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس للمس  أعض
ر الجمعية باجتماع ونائبه، ويحرر اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في وذلك من محض اهمين عدد يتض رين المس  الممثلين أو الحاض
هم وعدد الة في التي األس وات وعدد الوكالة أو حيازتهم باألص وات وعدد اتخذت التي والقرارات لها المقررة األص  وافقت التي األص
 خاص سجل في اجتماع كل عقب منتظمة بصفة المحاضر وتدون .االجتماع في دارت التي للمناقشات وافية وخالصة أو خالفتها عليها
 .األصوات وجامع سرها وأمين الجمعية رئيس يوقعه

 األرباح وتوزيع الشركة حسابات :الخامس الباب

 المالية السنة :الثامنة والثالثون المادة
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نة المالية  نة ميالدية، على أن تبدأ الس مبر من كل س هر ديس هر يناير وتنتهي في نهاية ش ركة من أول ش نة المالية للش األولى بعد تبدأ الس
مبر من  هر ديس نة الميالدية من تاريخ اعتماد التغيير من الجهات المعنية وتنتهي في نهاية ش نة الهجرية إلى الس اعتماد التغيير من الس

 العام الميالدي.

 المالية الوثائق :التاسعة والثالثون المادة

شركة مالية سنة كل نهاية في اإلدارة مجلس على يجب - 1 شركة المالية القوائم يعد أن لل  عن المالي ومركزها عن نشاطها وتقريراً  لل
 مراجع تصرف تحت الوثائق هذه المجلس ويضع .لتوزيع األرباح المقترحة الطريقة التقرير هذا ويضّمن المنقضية، المالية السنة

ً  وأربعين بخمسة الجمعية العامة النعقاد المحدد الموعد قبل الحسابات  .األقل على يوما

ركة إدارة مجلس رئيس يوقع أن يجب - 2 ها الش ار الوثائق المالي ومديرها التنفيذي ورئيس  المادة، هذه ) من1في الفقرة ( إليها المش
خ وتودع ركة مركز في منها نس رف تحت الرئيس الش اهمين  تص رين المس قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعش

 يوماً على األٌقل.

ر  أن اإلدارة مجلس رئيس على - 3 ركة، المالية القوائمينش ابات وتقرير مراجع اإلدارة، مجلس وتقرير للش وق  الحس على موقع الس
 .المحددة النظامية المدة خالل وذلك و تزويد الجهات الرقابية المختصة بنسخة منها،  ،المالية (تداول)

 

  أرباح الحصص العينية توزيع :األربعون المادة

ص العينية يوازي ما كانت تدره عليهم عقاراتهم من إيرادات ما لم تقرر الجمعية العامة غير ذلك،  حاب الحص يوزع مبلغ ثابت على أص
بة ( ة كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل نس رط أالّ تتجاوز حص ركة عن كل عام،  5بش هم العينية في رأس مال الش ص %) من قيمة حص

 سنوات من تاريخ تسلم العقار منهم بعد صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن تأسيس الشركة. وذلك لمدة ال تتجاوز خمس

ساوي قيمتها األسمية قيمة ويعتبر هذا المبلغ إلتزام على أصحاب  سهمهم ت شركة حجز جزء من أ الحصص العينية واجب االسترداد، ولل
دالمبالغ الموزعة.  هم في حال س مه بأي طريقة ويرفع الحجز عن تلك األس اهم أو خص تحقة للمس مه من األرباح المس اد المبلغ أو خص

  أخرى يقّرها مجلس اإلدارة.

  األرباح توزيع :واألربعون الحادية المادة

% من رأس المال المدفوع (بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع  2على المساهمين بنسبة ال تقل عن  توزع أرباح الشركة الصافية
%) من األرباح الصافية  10سنوي) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً، وتجنيب (

  % من رأس المال المدفوع. 30دية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور لتكون احتياطياً نظامياً، ويجوز للجمعية العامة العا

 األرباح استحقاق :واألربعون الثانية المادة
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 تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ
أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. وتحدد الجهة المختصة التوزيع. وتكون 

  الحد األقصى للمدة التي يجب على مجلس اإلدارة أن ينفذ اثناءها قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع األرباح على المساهمين.

 الشركة خسائر :نالثالثة واألربعو المادة

اذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو 
مراجع الحسابات فور علمه بذلك ابالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة ابالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس 

دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه  –خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذلك  –اإلدارة 
وفقاً ألحكام النظام وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون  –بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 

 مدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس.نصف رأس المال ال

 الحسابات مراجع :السادس الباب

 الحسابات مراجع تعيين :الرابعة واألربعون المادة

ابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية وتحدد  ابات أو أكثر من بين مراجعي الحس ركة مراجع حس يكون للش
تنفد هذه المدة أن مكافأ لة ويجوز لمن اس نوات متص ته ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعيينه، على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس س

نتين من تاريخ انتهائها. ويجوز للجمعية في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير  ي س يعاد تعيينه بعد مض
  و لسبب غير مشروع.أفي وقت غير مناسب 

  

 الحسابات مراجع صالحيات :واألربعون الخامسة المادة

احات  جالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات واإليض ركة وس ابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الش لمراجع الحس
  .والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عملهالتي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يدقق موجودات الشركة 

ركة من منه موقف إدارة الش نوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يض  وعليه أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية الس
احات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات أل ول على البيانات وااليض ي تمكينه من الحص اس حكام النظام أو أحكام النظام األس

  للشركة، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة.

 المراجعة لجنة :السابع الباب

 اللجنة تشكيل :السادسة واألربعون المادة
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من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، سواء من ثالثة أعضاء على األقل مكونة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة 
على أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة. واليجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة من ضمن من المساهمين أو غيرهم، 

  ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها.أعضاء اللجنة. 

 اللجنة اجتماع نصاب :السابعة واألربعون المادة

ساوي األصوات  شترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند ت ي
  يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

 اللجنة اختصاصات :المادة الثامنة واألربعون

 بيان أو إيضاح أي ووثائقها وطلب سجالتها على االطالع حق ذلك سبيل في ولها الشركة، أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختص
اء من ركة العامة الجمعية اإلدارة دعوة مجلس من تطلب أن لها ويجوز التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعض  أعاق إذا لالنعقاد للش

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة تعرضت أو عملها اإلدارة مجلس

 اللجنة تقارير :واألربعون التاسعة المادة

ركة المالية القوائم في النظر المراجعة لجنة على ابات، وإبداء مراجع يقدمها التي والملحوظات والتقارير للش  إن حيالها مرئياتها الحس
ان في رأيها عن تقرير إعداد كذلك وعليها وجدت، ركة الداخلية في المراقبة نظام كفاية مدى ش  أخرى أعمال من به قامت وعما الش

ها نطاق في تدخل اص خاً كافية يودع أن اإلدارة مجلس وعلى .اختص ركة مركز في التقرير هذا من نس  المحدد الموعد قبل الرئيس الش
رين بواحد العامة الجمعية النعقاد ً  وعش اهمين من رغب من لتزويد كل األٌقل على يوما خة المس  انعقاد أثناء التقرير ويتلى  .منه بنس

  .الجمعية

  

  

 

 المنازعات :الثامن الباب

 المسؤولية دعوى :المادة الخمسون

شركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق  لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة لل
للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال زال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر ضرر خاص به وال يجوز 

  الشركة بعزمه على رفع الدعوى. مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

  اً كانت نتيجتها بالشروط اآلتية:ميل الشركة النفقات اآلتية التي تكلفها المساهم إلقامة دعوى أيحويجوز ت
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 .حسن نيةأقام الدعوى ب إذا  )أ
 . يوماً  ثالثين خالل رد على يحصل ولم الدعوى مالشركة بالسبب الذي من أجله أقا إلى تقدم إذا  )ب
 .النظام من) والسبعين التاسعة( المادة حكم على بناءً  الدعوى هذه إقامة الشركة مصلحة من كان إذا  )ج
  .صحيح أساس على قائمة الدعوى تكون أن  )د

 وتصفيتها الشركة حل :التاسع الباب

 الشركة انقضاء :الحادية والخمسون المادة

 من االختيارية قرار التصفية ويصدر للتصفية الالزم بالقدر االعتبارية بالشخصية وتحتفظ التصفية دور انقضائها بمجرد الشركة تدخل
 سلطاته على المفروضة والقيود وأتعابه وتحديد سلطاته المصفي تعيين على التصفية قرار يشتمل أن ويجب العادية غير العامة الجمعية
فية الالزمة الزمنية والمدة فية االختيارية مدة تتجاوز اال ويجب للتص نوات خمس التص  بأمر اال ذلك من ألكثر تمديدها يجوز وال س

ائي لطة وتنتهي قض ركة بحلها دارةإ مجلس س ركة دارةإ على قائمين هؤالء يظل ذلك ومع الش بة ويعدون الش  حكم في الغير لىإ بالنس
 ال التي ممارسة اختصاصاتها على دورها ويقتصر التصفية مدة خالل قائمة المساهمين جمعيات وتبقى المصفي أن يعين إلى المصفين
 .المصفي اختصاصات مع تتعارض

 ختامية أحكام :العاشر الباب

 والخمسون الثانية المادة

 تطبق أحكام نظام الشركات واألنظمة األخرى ذات العالقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام.

 والخمسون الثالثة المادة

ً  وينشر النظام هذا يودع   .ولوائحه الشركات نظام ألحكام طبقا

  


