النظـام األسـاس لشركة

إسكان الحاكمية لالستثمار
والتطوير العقاري
(شركة مساهمة مقفلة)

المادة األولى :الــتـحـــول
تحــول طبقــا لهــذا النظــام وأحــكام نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم (م )٣/وتاريــخ ١٤٣٧/١/٢٨هـــ شــركة إســكان
الحاكميــة لالســتثمار والتطويــر العقــاري (شــركة شــخص واحــد) (شــركة ذات مســؤولية محــدودة) المقيــدة بالســجل التجــاري لمدينــة
الخبــر تحــت رقــم ( )٢٠٥١٠٦١٢٨٠وتاريــخ ١٤٣٧/١/١هـــ الــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة وفقــا لمــا يلــي:

المادة الثانية :أسم الشركة
شركة إسكان الحاكمية لالستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية مقفلة).

المادة الثالثة :أغراض الشركة
تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
•الزراعة والحراثة وصيد األسماك.
•الصناعات التحويلية.
•التشييد.
•تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
•النقل والتخزين.
•انشطة خدمات االقامة والطعام.
•المعلومات واالتصاالت.
•األنشطة العقارية.
•األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
•أنشطة الخدمات االدارية وتقديم الدعم.
•انشطة الخدمات االخرى.
•انشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادا وانشطة االسر المعيشية
وتمارس الشركة انشطتها وفق االنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة ان وجدت.

المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركات
يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا (ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة) بشــرط أال يقــل رأس المــال عــن  ٥مليــون ريــال
للشــركات المســاهمة كمــا يجــوز لهــا أن تمتلــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا ولهــا حــق االشــتراك
مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســؤولية المحــدودة وذلــك بعــد اســتيفاء ما تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات المتبعة
فــي هــذا الشــأن .كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو الحصــص علــى أال يشــمل ذلــك الوســاطة فــي تداولهـا.
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المادة الخامسة :المركز الرئيسي للشـركة
يقــع المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الخبــر بالمملكــة العربيــة الســعودية ،ويجــوز أن ينشــأ لهــا فــروع أو مكاتــب أو توكيــات داخــل
المملكــة أو خارجهــا بقــرار مــن رئيــس مجلــس اإلدارة.

المادة السادسة :مــدة الشـركة
مــدة الشــركة ( )99ســنة ميالديــة تبــدأ مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري كشــركة مســاهمة ،تاريــخ صــدور قــرار وزيــر التجــارة بالموافقــة
علــى إعــان تحــول الشــركة ،ويجــوز دائمــا إطالــة هــذه المــدة بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل انتهــاء اجلهــا بســنة واحــدة
علــى األقـل.

المادة السابعة :رأس المـال
قســم إلــى (  ) ٥,٠٠٠,٠٠٠ســهم اســمي
ُحــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ (  ) ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ريــال ســعودي (فقــط خمســون مليــون ريــال ســعودي) ُم َّ
متســاوية القيمــة تبلــغ القيمــة األســمية لــكل منهــا (  ) ١٠ريــال ســعودي وجميعهــا أســهم عاديــة نقديـة.

المادة الثامنة :االكتتاب في األسهم
اكتتــب المســاهمون بجميــع أســهم الشــركة البالغــة (  ) ٥.٠٠٠.٠٠٠خمســة مليــون ســهم مدفوعــة بالكامــل وقيمتهــا اإلجماليــة ( )٥٠،٠٠٠،٠٠٠
خمســون مليــون ريــال ســعودي ويقــر المســاهمون بمســؤوليتهم التضامنيــة فــي أموالهــم الخاصــة تجــاه الغيــر بأنــه ســبق الوفــاء
بكامــل رأس المــال عنــد التحــول.

المادة التاسعة :بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة
يلتــزم المســاهم بدفــع قيمــة الســهم فــي المواعيــد المعينــة لذلــك ،وإذا تخلــف عــن الوفــاء فــي ميعــاد االســتحقاق ،جــاز لمجلــس اإلدارة
بعــد إعالمــه عــن طريــق خطــاب خطــي أو البريــد االلكترونــي أو إبالغــه بخطــاب مســجل بيــع الســهم فــي المــزاد العلنــي أو ســوق األوراق
الماليــة بحســب األحــوال وفقــا للضوابــط التــي تحددهــا الجهــة المختصـة.
وتســتوفي الشــركة مــن حصيلــة البيــع المبالــغ المســتحقة لهــا وتــرد الباقــي إلــى صاحــب الســهم .وإذا لــم تكــف حصيلــة البيــع للوفــاء
بهــذه المبالــغ ،جــاز للشــركة أن تســتوفي الباقــي مــن جميــع أمــوال المســاهم.
ومــع ذلــك يجــوز للمســاهم المتخلــف عــن الدفــع إلــى يــوم البيــع دفــع القيمــة المســتحقة عليــه مضافــا إليهــا المصروفــات التــي
أنفقتهــا الشــركة فــي هــذا الشــأن.
وتلغــي الشــركة الســهم المبيــع وفقــا ألحــكام هــذه المــادة ،وتعطــي المشــتري ســهمًا جديـدًا يحمــل رقــم الســهم الملغــى ،وتؤشــر
فــي ســجل األســهم بوقــوع البيــع مــع بيــان اســم المالــك الجديـد.
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المادة العاشرة :إصدار األسهم
تكــون األســهم اســمية وال يجــوز أن تصــدر بأقــل مــن قيمتهــا االســمية ،وإنمــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه القيمــة ،وفــي هــذه
الحالــة األخيــرة يضــاف فــرق القيمــة فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق المســاهمين .وال يجــوز توزيعهــا كأربــاح علــى المســاهمين.
والســهم غيــر قابــل للتجزئــة فــي مواجهــة الشــركة ،فــاذا ملــك الســهم اشــخاص متعــددون وجــب عليهــم أن يختــاروا أحدهــم لينــوب
عنهــم فــي اســتعمال الحقــوق المتعلقــة بــه ،ويكــون هــؤالء األشــخاص مســؤولين بالتضامــن عــن االلتزامــات الناشــئة مــن ملكيــة
الســهم.

المادة الحادية عشر :تداول األسهم
ال يجــوز تــداول األســهم التــي يكتتــب بهــا المؤسســون إال بعــد نشــر القوائــم الماليــة عــن ســنتين ماليتيــن ال تقــل كل منهمــا عــن اثنــي
عشــر شــهرًا مــن تاريــخ تحــول الشــركة .ويؤشــر علــى صكــوك هــذه األســهم بمــا يــدل علــى نوعهــا وتاريــخ تأســيس الشــركة والمــدة
التــي يمنــع فيهــا تداولهـا.
ومــع ذلــك يجــوز خــال مــدة الحظــر نقــل ملكيــة األســهم وفقــا ألحــكام بيــع الحقــوق مــن أحــد المؤسســين إلــى مؤســس آخــر أو مــن
ورثــة أحــد المؤسســين فــي حالــة وفاتــه إلــى الغيــر أو فــي حالــة التنفيــذ علــى أمــوال المؤســس المعســر أو المفلــس ،علــى أن تكــون
أولويــة امتــاك تلــك األســهم للمؤسســين اآلخريـن.
وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

المادة الثانية عشر :سجل المساهمين
تتــداول أســهم الشــركة بالقيــد فــي ســجل المســاهمين الــذي تعــده أو تتعاقــد علــى إعــداده الشــركة ،الــذي يتضمــن أســماء
المســاهمين وجنســياتهم وأماكــن إقامتهــم ومهنهــم وأرقــام األســهم والقــدر المدفــوع منهــا ،ويؤشــر فــي هــذا القيــد علــى
الســهم .وال يعتــد بنقــل ملكيــة الســهم االســمي فــي مواجهــة الشــركة أو الغيــر إال مــن تاريــخ القيــد فــي الســجل المذكــور.
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المادة الثالثة عشر :زيادة رأس المال
1.للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر زيــادة رأس مــال الشــركة ،بشــرط أن يكــون رأس المــال قــد دفــع كامـ ًـا ،وال يشــترط أن يكــون
رأس المــال قــد دفــع بأكملــه إذا كان الجــزء غيــر المدفــوع مــن رأس المــال يعــود إلــى أســهم صــدرت مقابــل تحويــل أدوات ديــن أو
صكــوك تمويليــة إلــى أســهم ولــم تنتــه بعـ ُـد المــدة المقــررة لتحويلهــا إلــى أســهم.
2.للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي جميــع األحــوال أن تخصــص األســهم المصــدرة عنــد زيــادة رأس المــال أو جــزءًا منهــا للعامليــن فــي
الشــركة والشــركات التابعــة أو بعضهــا ،أو أي مــن ذلـك .وال يجــوز للمســاهمين ممارســة حــق األولويــة عنــد إصــدار الشــركة لألســهم
المخصصــة للعاملين.
3.للمســاهم المالــك للســهم وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة علــى زيــادة رأس المــال األولويــة فــي االكتتــاب
باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة ،ويبلــغ هــؤالء بأولويتهــم بالنشــر فــي جريــدة يوميــة أو بإبالغهــم بوســاطة
البريــد المســجل عــن قــرار زيــادة رأس المــال وشــروط االكتتــاب ومدتــه وتاريــخ بدايتــه وانتهائـه.
4.يحــق للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وقــف العمــل بحــق األولويــة للمســاهمين فــي االكتتــاب بزيــادة رأس المــال مقابــل حصــص نقدية
أو إعطــاء األولويــة لغيــر المســاهمين فــي الحــاالت التــي تراهــا مناســبة لمصلحة الشــركة.
5.يحــق للمســاهم بيــع حــق األولويــة أو التنــازل عنــه خــال المــدة مــن وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى زيــادة رأس
المــال إلــى آخــر يــوم لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المرتبطــة بهــذه الحقــوق ،وف ـقاً للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختص ـة.
6.مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة (  )٤أعــاه ،تــوزع األســهم الجديــدة علــى َح َملــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا االكتتــاب ،بنســبة مــا
يملكونــه مــن حقــوق أولويــة مــن إجمالــي حقــوق األولويــة الناتجــة مــن زيــادة رأس المــال ،بشــرط أال يتجــاوز مــا يحصلــون عليــه مــا
طلبــوه مــن األســهم الجديــدة ،ويــوزع الباقــي مــن األســهم الجديــدة علــى حملــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا أكثــر مــن نصيبهــم،
بنســبة مــا يملكونــه مــن حقــوق أولويــة مــن إجمالــي حقــوق األولويــة الناتجــة مــن زيــادة رأس المــال ،بشــرط أال يتجــاوز مــا يحصلــون
عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم الجديــدة ،ويطــرح مــا تبقــى مــن األســهم علــى الغيــر ،مــا لــم تقــرر الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أو ينــص
نظــام الســوق الماليــة علــى غيــر ذلـك.

المادة الرابعة عشر :تخفيض رأس المال
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا منيــت بخســائر .ويجــوز فــي الحالــة األخيــرة
وحدهــا تخفيــض رأس المــال إلــى مــا دون الحــد المنصــوص عليــه فــي المــادة (الرابعــة والخمســين) مــن نظــام الشــركات ،وال يصــدر
قــرار التخفيــض إال بعــد تــاوة تقريــر خــاص يعــده مراجــع الحســابات عــن األســباب الموجبــة لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن
أثــر التخفيــض فــي هــذه االلتزامــات .وإذا كان تخفيــض رأس المــال نتيجــة زيادتــه علــى حاجــة الشــركة  ،وجبــت دعــوة الدائنيــن إلــى
إبــداء اعتراضاتهــم عليــه خــال ســتين يومــا مــن تاريــخ نشــر قــرار التخفيــض فــي جريــدة يوميــة تــوزع فــي المنطقــة التــي فيهــا مركــز
الشــركة الرئيــس ،فــإن اعتــرض أحــد الدائنيــن وقــدم إلــى الشــركة مســتنداته فــي الميعــاد المذكــور ،وجــب علــى الشــركة أن تــؤدي
إليــه دينــه إذا كان حـ ًـال أو أن تقــدم لــه ضمــاناً كاف ـياً للوفــاء بــه إذا كان آجـ ًـا.
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المادة الخامسة عشر :إدارة الشركة
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن (  ) ٥خمســة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد عــن
ثــاث ســنوات ،ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة إعــادة انتخابهــم مــرة واحــدة أو أكثــر ،واســتثناء مــن ذلــك يعيــن المســاهمون أول مجلــس
إدارة لمــدة  ٥ســنوات وذلــك فــي الجمعيــة التحوليـة.

المادة السادسة عشر :انتهاء عضوية المجلس
تنتهــي عضويــة المجلــس بانتهــاء مدتــه أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا وفـقاً ألي نظــام أو تعليمــات ســارية فــي المملكــة ،ومــع ذلــك
يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة فــي كل وقــت عــزل جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو بعضهــم وذلــك دون إخــال بحــق العضــو المعــزول
تجــاه الشــركة بالمطالبــة بالتعويــض اذا وقــع العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب ولعضــو مجلــس اإلدارة أن يعتــزل
ـؤول قبــل الشــركة عمــا يترتــب علــى االعتــزال مــن أضــرار.
بشــرط أن يكــون ذلــك فــي وقــت مناســب واال كان مسـ ً

المادة السابعة عشر :المركز الشاغر في المجلس
إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس االدارة جــاز للمجلــس أن يعيــن عض ـوًا مؤقتــا فــي المركــز الشــاغر بحســب الترتيــب فــي الحصــول
علــى األصــوات فــي الجمعيــة التــي انتخبــت المجلــس أو مــن غيرهــم حســبما يــراه مجلــس اإلدارة مناســبا ،علــى أن يكــون ممــن
تتوافــر فيهــم الخبــرة والكفايــة وإبــاغ الــوزارة بهــذا التعييــن وأن يعــرض التعييــن علــى الجمعيــة العامــة العاديــة فــي أول اجتمــاع لهــا
ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه .وإذا لــم تتوافــر الشــروط الالزمــة النعقــاد مجلــس اإلدارة بســبب نقــص عــدد أعضائــه عــن الحــد األدنــى
المنصــوص عليــه فــي نظــام الشــركات أو هــذا النظــام وجــب علــى بقيــة األعضــاء دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد خــال ســتين
يومــا النتخــاب العــدد الــازم مــن األعضــاء.
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المادة الثامنة عشر :صالحيات المجلس
مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة ،يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا
ـؤول عــن اآلتــي:
وتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية والتشــغيلية ،والمجلــس علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مسـ ً
1.إقــرار رؤيــة الشــركة وإســتراتيجياتها وخطــط عملهــا والموافقــة علــى خططهــا وميزانيتهــا التشــغيلية وميزانيتهــا الرأســمالية
الســنوية وغيره ـا.
2.ووضع معايير األداء للشركة.
3.تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس ،وتخويلها بما يراه المجلس مالئمًا من الصالحيات.
4.الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.
5.الموافقــة علــى القــروض وغيــر ذلــك مــن التســهيالت االئتمانيــة ألي مــدة ،وذلــك مــن صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي
والبنــوك التجاريــة والبيــوت الماليــة وشــركات االئتمــان وأي جهــة ائتمانيــة أخــرى.
6.استثمار أموال الشركة.
7.الموافقة على تأسيس الشركات والمساهمة فيها واالندماج واستخراج السجالت التجارية وتعديلها.
8.تعييــن ممثلــي الشــركة فــي مجالــس إدارات ومجالــس مديــري الشــركات التــي تمتلــك الشــركة أســهما او حصصــا فيهــا وحــق
حضــور اجتماعــات جمعيــة الشــركاء والجمعيــات العامــة ومجالــس اإلدارة فــي تلــك الشــركات والتوقيــع علــى المحاضــر والقــرارات
والمصادقــة علــى إقــرار الميزانيــات الســنوية لتلــك الشــركات واســتالم نصيــب الشــركة مــن األربــاح فيهـا.
9.التصــرف فــي أصــول وممتلــكات وعقــارات الشــركة ولــه حــق الشــراء والبيــع وقبــول ودفــع الثمــن والرهــن وفــك الرهــن والبيــع
واإلفــراغ وقبــض الثمــن ،علــى أن يحــدد المجلــس فــي قــراره األســباب والمبــررات لذلــك ،وأن يكــون البيــع مقــارب لثمــن المثــل وغيــر
آجــل إال فــي حــاالت الضــرورة ،وبضمانــات كافيــة وأال تتضــرر الشــركة أو تتوقــف بعــض أنشــطتها أو تتحمــل التزامــات أخــرى بســبب
شــروط البيــع أو الرهـن.
10.ولــه فــي الحــاالت التــي يقدرهــا حــق إبــراء ذمــة مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم علــى أن يتضمــن محضــر مجلــس االدارة وحيثيــات
قــراره مراعــاة الشــروط التاليــة:
•
•

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى.
 أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.

11.تعييــن وعــزل المــدراء والمســئولين عــن إدارة الشــركة مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة حســبما يــراه المجلــس وتحديــد واجباتهــم
وحقوقهــم ومرتباتهــم.
12.تفويض المسئولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس اإلدارة،
ويكون للمجلس ايضًا في حدود اختصاصه أن يفوض عضوًا واحدًا من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
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المادة التاسعة عشر :مكافأة أعضاء المجلس
1.يجــوز ان تكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مبلغــا معينــا أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح،
ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايـا.
2.إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة ،فــا يجــوز أن تزيــد هــذه النســبة علــى (  ) ١٠مــن صافــي األربــاح ،وذلــك بعــد خصــم
االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــا ألحــكام النظــام ونظــام الشــركة األســاس ،وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين
ال يقــل عــن (  )٪٥مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.
3.فــي جميــع األحــوال؛ ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة
ألــف ريــال ســنويًا ،وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصـة.
4.يجــوز أن تكــون مكافــأة األعضــاء متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصــه والمهــام المنوطــة بــه وعــدد
الجلســات التــي حضرهــا وأي اعتبــارات أخــرى بحســب تقديــر مجلــس اإلدارة.
5.يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس
اإلدارة خــال الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايـا .وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء
المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات .وأن يشــتمل أيضــا علــى بيــان بعــدد
جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامـة.

المادة العشرون :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســا ونائبــا للرئيــس ،ويجــوز لــه أن يعيــن عضــوا منتدبــا ورئيــس تنفيــذي للشــركة ،وال يجــوز
الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي بالشــركة .ويختــص رئيــس المجلــس  -أو نائبــه فــي حالــة غيــاب الرئيــس
 بدعــوة المجلــس لالجتمــاع ورئاســة اجتماعــات المجلــس واجتماعــات الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للمســاهمين ،وتكــون لــهالصالحيــات الالزمــة إلدارة الشــركة وتصريــف شــئونها وتحقيــق أغراضه ـا.
.أمع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لرئيس مجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف
أعمالها داخل المملكة وخارجها .وله على سبيل المثال ال الحصر:
تمثيــل الشــركة امــام كافــة الســلطات وفــي عالقتهــا مــع الغيــر وامــام الجهــات القضائيــة والجهــات الحكوميــة كافــهوك ّتــاب العــدل والمحاكــم بكافــه درجاتهــا (االســتئناف ،المحاكــم العامــة ،المحاكــم الجزائيــة ،محاكــم التنفيــذ ،محاكــم
األحــوال الشــخصية ،المحاكــم التجاريــة) (المحكمــة العليــا) (مجلــس القضــاء األعلــى) (ديــوان المظالــم) وجميــع المحاكــم
اإلداريــة التابعــة لــه (المحكمــة اإلداريــة لالســتئناف ،المحكمــة اإلداريــة العليــا ،المحاكــم اإلداريــة) وكافــة المحاكــم
والســلطات القضائيــة واللجــان ذات االختصــاص القضائــي داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية ،ولــه فــي ذلــك
المطالبــة وإقامــة الدعــاوى والمرافعــة والمدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل وطلــب
اليميــن ورده واالمتنــاع عنــه وإحضــار الشــهود والبينــات والطعــن فيهــا واإلجابــة والجــرح والتعديــل والطعــن بالتزويــر وإنــكار
الخطــوط واألختــام والتواقيــع وطلــب المنــع مــن الســفر ورفعــه وطلــب الحجــز والتنفيــذ وطلــب التحكيــم واعتمــاد وثيقــة
التحكيــم وتعييــن الخبــراء والمحكميــن والطعــن بتقاريــر الخبــراء والمحكميــن وردهــم واســتبدالهم وطلــب تطبيــق المــادة
 ٢٣٠مــن نظــام المرافعــات الشــرعية والمطالبــة بتنفيــذ األحــكام وقبــول األحــكام ونفيهــا واالعتــراض علــى األحــكام
وطلــب االســتئناف والتمــاس إعــادة النظــر وطلــب رد االعتبــار وطلــب الشــفعة وإنهــاء مــا يلــزم حضــور الجلســات فــي جميــع
الدعــاوى لــدى جميــع المحاكــم واســتالم المبالــغ واســتالم صكــوك األحــكام وطلــب تنحــي القاضــي وطلــب اإلدخــال
والتداخــل لــدى المحاكــم الشــرعية والمحاكــم اإلداريــة (ديــوان المظالــم) ولــدى اللجــان الطبيــة الشــرعية ولــدى اللجــان
8
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العماليــة ولــدى لجــان فــض المنازعــات الماليــة ولجــان تســوية المنازعــات المصرفيــة ولــدى مكاتــب الفصــل فــي منازعــات
األوراق التجاريــة ولجــان حســم المنازعــات التجاريــة ولــدى اللجــان الجمركيــة ولجــان الغــش التجــاري وكافــة اللجــان
القضائيــة ولــدى هيئــة الرقابــة والتحقيــق ولــدى النيابــة العامــة بكافــة اختصاصاته ـا.
لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يــوكل أو يفــوض او ينيــب مــن يــراه مناسـبًا مــن أعضــاء مجلــس االدارة أو غيرهــم لمباشــرة عمــلمحــدد لتســيير اعمــال الشــركة إذا لــزم االمـر.
.ب ولرئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس مجتمعين أو منفردين الصالحيات التالية:
.1

.2

.3

لهــم الحــق فيمــا يخــص [التعاقــد والتوقيــع نيابــة عــن الشــركة] بمــا فــي ذلــك تقديــم الطلبــات ألي جهــة والدخــول
فــي عقــود مــن أي طبيعــة فيمــا يتصــل بأغــراض الشــركة وأعمالهــا ،والدخــول فــي المناقصــات والمزايــدات العامــة
والخاصــة واســتخالص الحقــوق الماليــة لــدى الغيــر وتســديدها وقبــض المســتخلصات واســتالم األربــاح والتوقيــع علــى
عقــود الــوكاالت وفقــا لنظــام الــوكاالت التجاريــة وصــرف المكافــآت أيــا كان نوعها ألي شــخص ،وكــذا تعييــن الموظفين
والعمــال والتعاقــد معهــم وتحديــد مرتباتهــم وعزلهــم ،وطلــب التأشــيرات واســتقدام األيــدي العاملــة مــن خــارج المملكــة
واســتخراج اإلقامــات وتجديدهــا ونقــل الكفــاالت والتنــازل عنهــا ،والتوقيــع لــدى كافــة الغــرف التجاريــة بالمملكــة
وخارجهــا والتفــاوض مــع الشــركات والمؤسســات واألفــراد وحضــور االجتماعــات ومناقشــتها والتصويــت باســم الشــركة
وإقــرار القــرارات وإدارة األعمــال الخاصــة بالشــركة وإنهائهــا والتوقيــع علــى كل مــا يلــزم لذلــك ،وبالمجمــل التوقيــع علــى
كافــة المعامــات التجاريــة والماليــة واإلداريــة المتعلقــة بالشــركة ويكــون ذلــك كلــه باســم ولصالــح الشــركة.
لهــم الحــق فيمــا يخــص [تأســيس الشــركات] وذلــك فــي التوقيــع علــي عقــود التأســيس ومالحــق التعديــل داخــل أو
خــارج المملكــة  -توقيــع قــرارات الشــركاء  -فتــح الفــروع وتعييــن المــدراء وعزلهــم و تعديــل بنــد اإلدارة  -دخــول وخــروج
شــركاء  -الدخــول فــي شــركات قائمــة  -زيــادة رأس المــال  -خفــض رأس المــال  -تحديــد رأس المــال  -شــراء الحصــص
واألســهم ودفــع الثمــن  -بيــع الحصــص واألســهم واســتالم القيمــة واألربــاح وشــراء وبيــع الشــركات  -التنــازل عــن
الحصــص واألســهم مــن رأس المــال  -قبــول التنــازل عــن الحصــص واألســهم ورأس المــال  -نقــل الحصــص واألســهم
والســندات وتصفيــة الشــركات واســتثمار أمــوال الشــركة فــي األســهم وغيرهــا مــن األوراق الماليــة  -فتــح الحســابات
لــدى البنــوك باســم الشــركة  -توقيــع االتفاقيــات  -تعديــل أغــراض الشــركة  -قفــل الحســابات لــدى البنــوك باســم
الشــركة  -تعديــل بنــود عقــود التأســيس أو مالحــق التعديــل  -تســجيل الشــركة  -تســجيل الــوكاالت والعالمــات التجاريــة
 التنــازل عــن العالمــات التجاريــة  -حضــور المجالــس العموميــة  -فتــح الملفــات للشــركة  -إلغــاء عقــود التأســيس ومالحــقالتعديــل  -التوقيــع علــى عقــود التأســيس ومالحــق التعديــل لــدى كاتــب العــدل  -اســتخراج الســجالت التجاريــة وتجديدها
للشــركة  -االشــتراك بالغرفــة التجاريــة وتجديدهــا  -مراجعــة إدارة الجــودة والنوعيــة وهيئــة المواصفــات والمقاييــس -
اســتخراج التراخيــص وتجديدهــا للشــركة  -تحويــل المؤسســة إلــى شــركة  -وفتــح الفــروع وشــطبها  -وتعييــن المــدراء
والموظفيــن وعزلهــم وتحويــل فــرع الشــركة إلــى مؤسســة  -تحويــل فــرع الشــركة إلــى شــركة  -مراجعــة شــركات
االتصــاالت وتأســيس الهواتــف الثابتــة أو الجــواالت باســم الشــركة  -مراجعــة وزارة االســتثمار والتوقيــع أمامهــا  -مراجعــة
هيئــة ســوق المــال  -دخــول المناقصــات واســتالم االســتمارات  -توقيــع العقــود الخاصــة بالشــركة مــع الغيــر نشــر عقــد
التأســيس ومالحــق التعديــل وملخصاتهــا واألنظمــة األساســية فــي الجريــدة الرســمية.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [الســجالت التجاريــة] وذلــك فــي مراجعــة إدارة الســجالت  -اســتخراج الســجالت  -تجديــد
الســجالت  -نقــل الســجالت التجاريــة  -حجــز االســم التجــاري  -فتــح االشــتراك لــدى الغرفــة التجاريــة  -تجديــد االشــتراك
لــدى الغرفــة التجاريــة  -التوقيــع علــى جميــع المســتندات لــدى الغرفــة التجاريــة  -إدارة الســجالت  -إدارة األعمــال التجاريــة -
اعتمــاد التوقيــع لــدى الغرفــة التجاريــة  -اإلشــراف علــى الســجالت  -وتعيــن عــزل مــدراء للفــروع  -تعديــل الســجالت  -إضافــة
نشــاط  -إلغــاء الســجالت  -مراجعــة التأمينــات االجتماعيــة  -مراجعــة (هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك)  -مراجعــة الدفــاع
المدن ـي.
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ولهــم الحــق فيمــا يخــص [األمــور الماليــة للشــركة] اســتخالص الحقــوق الماليــة لــدى الغيــر وتســديدها وقبــض
المســتخلصات ،وإلغــاء الحجــز والحبــس علــى أمــوال الغيــر وتنفيــذ التأمينــات والرهونــات وتســديد المبالــغ المترتبــة علــى
الشــركة وإجــراء التســويات خــارج المحاكــم وإعطــاء بــراءات الذمــة والمخالصــات وتحصيــل حقــوق الشــركة واالســتالم
والتســليم واالســتئجار والتأجيــر والقبــض.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [التراخيــص الصناعيــة] تعديــل التراخيــص  -إضافــة نشــاط  -حجــز األســماء  -إلغــاء التراخيــص -
االشــتراك بالغرفــة التجاريــة  -تجديــد االشــتراك بالغرفــة التجاريــة  -مراجعــة التأمينــات االجتماعيــة  -مراجعــة الدفــاع المدنــي -
مراجعــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك  -نقــل التراخيــص  -اســتخراج ســجل بــدل تالــف أو مفقــود  -االســتالم والتســليم
 مراجعــة جميــع الجهــات ذات العالقــة وإنهــاء جميــع اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع فيمــا يتطلــب ذل ـك.ولهــم الحــق فيمــا يخــص [العقــارات واألراضــي] وذلــك فــي البيــع والشــراء وقبــول اإلفــراغ ودفــع الثمــن  -المقايضــة
 الهبــة واإلفــراغ  -قبــول الهبــة واإلفــراغ  -الرهــن  -دمــج الصكــوك  -تجزئــة وفــرز الصكــوك  -اســتالم الصكــوك -تحديــث الصكــوك وإدخالهــا فــي النظــام الشــامل  -التنــازل عــن النقــص فــي المســاحة  -تحويــل األراضــي الزراعيــة
إلــى ســكنية  -تعديــل اســم المالــك ورقــم الســجل المدنــي الحفيظــة  -تعديــل الحــدود واألطــوال والمســاحة وأرقــام
القطــع والمخططــات والصكــوك وتواريخهــا وأســماء األحيــاء  -التأجيــر  -توقيــع عقــود األجــرة  -تجديــد عقــود األجــرة -
اســتالم األجــرة وطلــب تعديــل الصكــوك بحدودهــا ومســاحتها والحــذف واإلضافــة والقســمة والفــرز ،كذلــك شــراء وبيــع
الممتلــكات المنقولــة وغيــر المنقولــة لمصلحــة الشــركة ،ولهــم الحــق بالتوقيــع علــى عقــود اإليجــار ســواء بصفتــه مؤجــر او
مســتأجر وقبــض اإليجــار.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [الســيارات] وذلــك فــي بيــع وشــراء الســيارات دون قيادتهــا  -اســتيراد الســيارات  -مراجعــة
الجمــارك وجمركــة الســيارات وإصــدار لوحــات ســير  -مراجعــة وزارة النقــل الســتخراج كــروت تشــغيل الســيارات ولهــم
حــق بيــع وشــراء الســيارات واســتيرادها ومراجعــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك الســعودية وإنهــاء كافــة المعامــات
الجمركيــة واالســتيراد والتصديــر ومراجعــة وزارة النقــل وإصــدار الرخــص وفتــح الملفــات واســتخراج تراخيــص النقــل وكــروت
التشــغيل للســيارات وإنهــاء جميــع إجراءاتهــا ومراجعــة جميــع الجهــات األمنيــة واألمــارة وشــعبة التنفيــذ واألحــكام
الحقوقيــة والتقديــم علــى نقــاط البيــع والســحب واالنترن ـت.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [الــوزارات] وذلــك فــي مراجعــة الديــوان الملكــي  -مراجعــة وزارة العــدل (غيــر القضائيــة) (مراجعــة
وزارة الداخليــة  -مراجعــة وزارة الخارجيــة  -مراجعــة وزارة الدفــاع  -مراجعــة وزارة التجــارة  -وزارة  ,وإدارة العالمــات التجاريــة وإدارة
الــوكاالت التجاريــة و إدارة الجــودة والنوعيــة والمعــادن الثمينــة وإدارة المهــن الحــرة واســتخراج شــهادة منشــأ و طلــب
إعفــاء جمركــي  -مراجعــة وزارة الماليــة  -مراجعــة وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ومديريــات الزراعــة واســتخراج رخــص حفــر بئــر
وقطــاع شــؤون الثــروة الســمكية وقطــاع شــؤون الثــروة الحيوانيــة  -مراجعــه شــركة الميــاه الوطنيــة  -مراجعــة وزارة العمــل
 مراجعــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة و إدارة مكافحــة التســول  -مراجعــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة  -مراجعــةوزارة التعليــم وإدارات التعليــم  -مراجعــة وزارة الصحــة وإدارة الشــؤون الصحيــة والمستشــفيات األهليــة والحكوميــة وإصــدار
شــهادة تبليــغ والدة وطلــب التقاريــر الطبيــة واســتالمها  -مراجعــة وزارة الثقافــة و وزارة اإلعــام تســجيل الكتــب وتســجيل
الحقــوق الفكريــة واســتخراج تصاريــح الســتخراج رخصــة  -مراجعــة وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد
ومجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف  -مراجعة وزارة اإلســكان  -مراجعــة وزارة الطاقــة ووزارة الصناعة الســتخراج
رخصــة  -مراجعــة وزارة النقــل اســتخراج رخصــة أجــرة عامــة تجديــد رخصــة أجــرة عامــة اســتخراج ترخيــص نقــل مدرســي
تجديــد ترخيــص نقــل مدرســي  -مراجعــة وزارة الحــج والعمــرة ولجنــة تصاريــح إســكان الحجــاج و اســتخراج تصريــح إســكان
الحجــاج  -تجديــد تصريــح إســكان حجــاج  -مكتــب الزمازمــة الموحــد و التوقيــع علــى قــرارات الجمعيــة و حضــور الجمعيــة
العموميــة ومؤسســة مطوفــي حجــاج  -النقابــة العامــة للســيارات  -مراجعــة وزارة الخدمــة المدنيــة  -مراجعــة وزارة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات  -ومراجعــة هيئــة االتصــاالت  -مراجعــة وزارة االقتصــاد والتخطيــط  -وفروعهــا ومــا يتبعهــا مــن إدارات
وأقســام.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [الجهــات األمنيــة] مراجعــة األمــارة وشــعبة تنفيــذ األحــكام الحقوقيــة  -مراكــز الشــرطة -
مراجعــة قيــادة أمــن الطــرق  -مراجعــة وزارة الحــرس الوطنــي وقطاعاتهــا  -اإلدارة العامــة للمجاهديــن  -مراجعــة رئاســة
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أمــن الدولــة (المباحــث العامــة  -قــوات األمــن الخاصــة  -قــوات الطــوارئ الخاصــة  -طيــران األمــن  -اإلدارة العامــة للشــؤون
الفنيــة  -مركــز المعلومــات الوطنــي  -مراجعــة المباحــث اإلداريــة  -مراجعــة المباحــث الجنائيــة  -مراجعــة المديريــة العامــة
لمكافحــة المخــدرات  -مراجعــة المديريــة العامــة للســجون  -مراجعــة المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي  -مراجعــة المديريــة
العامــة لحــرس الحــدود  -وفروعهــا ومــا يتبعهــا مــن إدارات وأقســام.
ولــه الحــق فيمــا يخــص [الهيئــات الحكوميــة] مراجعــة هيئــة الرقابــة والتحقيــق  -مراجعــة النيابــة العامــة  -مراجعــة هيئــة
ســوق المــال  -مراجعــة الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة  -مراجعــة الهيئــة الســعودية للتخصصــات
الصحيــة  -مراجعــة الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء  -مراجعــة الهيئــة العامــة للســياحة واآلثــار  -مراجعــة الهيئــة الوطنيــة
لمكافحــة الفســاد  -مراجعــة الهيئــة العامــة للترفيــه  -مراجعــة هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة  -مراجعــة الهيئــة
الملكيــة للجبيــل وينبــع  -مراجعــة هيئــة حقــوق اإلنســان  -مراجعــة الهيئــة الوطنيــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة وإنمائهــا -
مراجعــة الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي  -مراجعــة الهيئــة العامــة لتطويــر مدينــة الريــاض  -مراجعــة هيئــة تطويــر مكــة
المكرمــة والمشــاعر المقدســة و لجنــة تطويــر الســاحات الشــمالية  -مراجعــة هيئــة تطويــر المدينــة المنــورة  -وفروعهــا ومــا
يتبعهــا مــن إدارات وأقســام  -مراجعــة جميــع الجهــات ذات العالقــة وإنهــاء جميــع اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع فيمــا يتطلب
ذل ـك.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [األمانــات والبلديــات] فتــح المحــات  -اســتخراج رخــص  -تجديــد الرخــص  -إلغــاء الرخــص  -نقــل
الرخــص  -اســتخراج فســوحات البنــاء والترميــم  -اســتخراج شــهادات إتمــام البنــاء  -تخطيــط األراضــي  -اســتخراج الكــروت
الصحيــة  -تحويــل األراضــي الزراعيــة إلــى ســكنية  -االســتالم و التســليم  -مراجعــة جميــع الجهــات ذات العالقــة وإنهــاء
جميــع اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع فيمــا يتطلــب ذل ـك.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [مكتــب االســتقدام] اســتخراج التأشــيرات  -إلغــاء التأشــيرات  -اســترداد مبالــغ التأشــيرات -
تعديــل الجنســيات  -اســتخراج تأشــيرات الزيــارات العائليــة  -اســتخراج تأشــيرات اســتقدام العوائــل  -تعديــل المهــن فــي
التأشــيرات  -مراجعــة الســفارة  -تمديــد تأشــيرات الخــروج والعــودة  -تمديــد تأشــيرات الزيــارة  -اســتخراج كشــف بيانــات
(برنــت)  -االســتالم و التســليم  -مراجعــة جميــع الجهــات ذات العالقــة وإنهــاء جميــع اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع فيمــا
يتطلــب ذل ـك.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [الجــوازات] وذلــك فــي اســتخراج اإلقامــات بــدل مفقــود أو تالــف  -عمــل خــروج وعــودة  -عمــل
الخــروج النهائــي  -نقــل الكفــاالت  -نقــل كفالــة العمالــة لنفســه  -نقــل المعلومــات وتحديــث البيانــات  -تعديــل المهــن
 التســوية والتنــازل عــن العمــال  -التبليــغ عــن الهــروب  -إلغــاء بالغــات الهــروب  -إلغــاء تأشــيرات الخــروج والعــودة  -إلغــاءتأشــيرات الخــروج النهائــي  -اســتخراج تأشــيرات ســفر بــدل تالــف أو مفقــود  -اســتخراج تمديــد تأشــيرات الزيــارة  -إضافــة
تابعيــن  -إنهــاء إجــراءات العمالــة المتوفــاة  -اســتخراج كشــف بيانــات العمــال (برنت)  -اســقاط العمالــة  -مراجعــة إدارة الترحيل
والوافديــن  -إدارة شــؤون المنافــذ  -اســتخراج مشــاهد اإلعــادة  -اســتخراج تصاريــح حــج  -مراجعــة شــئون الخادمــات.
و لهــم الحــق فيمــا يخــص [مكتــب العمــل والعمــال] اســتخراج التأشــيرات  -اســتالم تعويضــات التأشــيرات  -نقــل
الكفــاالت  -تعديــل المهــن  -تحديــث بيانــات العمــال  -تصفيــة العمالــة وإلغاؤهــا  -التبليــغ عــن هــروب العمالــة  -اســتخراج
رخــص العمــل وتجديدهــا  -إنهــاء إجــراءات العمالــة لــدى التأمينــات االجتماعيــة  -مراجعــة إدارة الحاســب اآللــي بــوزارة
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة إلســقاط العمالــة وإلضافــة العمالــة  -إضافــة وحــذف الســعوديين  -اســتالم شــهادات
الســعودة  -اســتخراج كشــف بيانــات (برنــت)  -فتــح الملفــات األساســية والفرعيــة وتجديدهــا وإلغاؤهــا  -نقــل ملكيــة
المنشــآت وتصفيتهــا وإلغاؤهــا  -مراجعــة قســم المكاتــب األهليــة لالســتقدام.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [اإلدارة العامــة للمــرور] وذلــك فــي إصــدار رخصــة قيــادة  -إصــدار بــدل تالــف أو مفقــود لرخصــة
قيــادة  -تجديــد رخصــة قيــادة  -إصــدار رخصــة ســير  -إصــدار رخصــة ســير بــدل تالــف أو مفقــود  -تجديــد رخصــة ســير  -إصــدار
لوحــات  -تجديــد لوحــات  -نقــل لوحــات الســيارة إلــى الســيارة  -إســقاط لوحــات الســيارة  -البيــع تشــليح واســتالم القيمــة
بشــيك  -اســتخراج تصريــح إصــاح للســيارة  -شــراء لوحــة ســيارة مــن المــرور  -تصديــر الســيارة  -تغييــر لــون الســيارة  -إصــدار
تفويــض قيــادة للســيارة  -عمــل بــاغ ســرقة  -إلغــاء بــاغ ســرقة  -االعتــراض والتســوية والفصــل فــي المخالفــات  -اســتخراج
كشــف بيانــات (برنــت)  -بالســيارات  -بالمخالفــات.
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ولهــم الحــق فيمــا يخــص [المؤسســات الحكوميــة] مراجعــة البنــك المركــزي الســعودي  -مراجعــة المؤسســة العامــة
للتدريــب التقنــي والمهنــي  -مراجعــة المؤسســة العامــة للموانــئ  -مراجعــة المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة -
مراجعــة المؤسســة العامــة لجســر الملــك فهــد  -مراجعــة مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة  -مراجعــة المؤسســة
العامــة لصوامــع الغــال ومطاحــن الدقيــق -ادخــال المحصــول اســتالم قيمــة المحصــول  -اســتالم أعــاف  -اســتالم الدقيق
المخصــص للمخبــز  -مراجعــة المؤسســة العامــة للتقاعــد  -مراجعــة المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية
فيمــا يخــص التذاكــر الغــاء التذاكــر وتغييــر التذاكــر واســترداد قيمــة التذاكــر  -مراجعــة المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه
المالحــة  -مراجعــة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة  -وفروعهــا ومــا يتبعهــا مــن إدارات وأقســام.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [مصلحــة الجمــارك] إصــدار وتجديــد التراخيــص الجمركيــة  -نقــل وإلغــاء التراخيــص الجمركيــة
وفتــح الفــروع لهــا  -تخليــص البضائــع والمعاينــة والكشــف  -دفــع الرســوم واســتالم الفســوحات والبطاقــات الجمركيــة -
اإلدارة واإلشــراف علــى التراخيــص  -مراجعــة جميــع الجهــات ذات العالقــة وإنهــاء جميــع اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع فيمــا
يتطلــب ذل ـك.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [صنــدوق التنميــة الصناعيــة] التوقيــع علــى القــروض  -إبــرام العقــد مــع الصنــدوق  -تقديــم
الكفــاء والتضامــن معهــم  -تقديــم الرهــون وفكهــا -التوقيــع أمــام كاتــب العــدل فيمــا يخــص الرهــن الصناعــي -
اســتالم القــرض  -التنــازل عــن القــرض  -طلــب اإلعفــاء مــن القــرض  -طلــب عــدم وجــود أي التزامــات ماديــة  -تســديد
القــرض  -االســتالم و التســليم  -مراجعــة جميــع الجهــات ذات العالقــة وإنهــاء جميــع اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع فيمــا
يتطلــب ذل ـك.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [التنميــة االجتماعيــة  -صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية] التوقيــع علــى القــروض  -إبــرام
العقــد مــع الصنــدوق  -اســتالم القــرض  -طلــب اإلعفــاء مــن القــرض  -طلــب عــدم وجــود أي التزامــات ماديــة  -تســديد
القــرض.
ولهــم الحــق فيمــا يخــص [عالقــة الشــركة مــع الغيــر] بمــا فــي ذلــك تمثيــل الشــركة أمــام كافــة الدوائــر والجهــات
الحكوميــة (عــدا الجهــات القضائيــة )  ،والشــركات األهليــة والحكوميــة داخــل المملكــة وخارجهــا ولــه عقــد القــروض
والتمويــات والتســهيالت الماليــة مــع صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي مهمــا بلغــت مدتهــا ،ومراجعــة جميــع
البنــوك والمصــارف والمؤسســات الماليــة والتمويليــة وفتــح ورهــن وتنشــيط وقفــل وتســوية الحســابات وتحديــث البيانــات
وســحب وإيــداع المبالــغ وســحب وصــرف الشــيكات نيابــة عــن الشــركة وقبــض أي أربــاح تنتــج عنهــا واعتمــاد التواقيــع
والتحويــل مــن الحســابات بالعملــة المحليــة أو بالعملــة األجنبيــة واســتخراج دفاتــر الشــيكات واســتالمها وتحريرهــا وصرفهــا
وتجييرهــا للغيــر وإصــدار الشــيكات المصدقــة والمصرفيــة واســتالمها واالعتــراض علــى الشــيكات واســتالم الشــيكات
المرتجعــة والقيــام بالحــواالت واســتالمها وصرفهــا واالشــتراك فــي صناديــق األمانــات وتجديــد االشــتراك فــي صناديــق
األمانــات واســترداد وحــدات صناديــق األمانــات والتوقيــع علــى عقــود واتفاقيــات التســهيالت والقــروض البنكيــة المتوافقــة
مــع األحــكام والضوابــط الشــرعية والقبــول بشــروطها وأحكامهــا وأســعارها ونماذجهــا وتعهداتهــا وجــداول ســدادها
واســتالم القــروض والتصــرف فيهــا وطلــب اإلعفــاء مــن القــروض (بعــد أخــد موافقــة المســبقة مــن مجلــس اإلدارة علــى
تلــك االتفاقــات والقــروض) وفتــح المحافــظ االســتثمارية وشــراء وبيــع االســهم نيابــة عــن الشــركة وبالضوابــط الشــرعية
وتحريــر وتعديــل وإلغــاء األوامــر وشــراء واســترداد وحــدات الصناديــق االســتثمارية والتوقيــع علــى االعتمــادات وتعييــن
المفوضيــن وتحديــد صالحياتهــم أو إلغائهــا وإصــدار الضمانــات المصرفيــة والتوقيــع علــى الكمبيــاالت والســندات .ولهــم
الحــق مجتمعيــن أو منفرديــن فــي مطالبــة البنــوك بالتوقيــع علــى كافــة التعامــات البنكيــة بتوقيــع مشــترك كليهمــا إذا
لــزم األمـر.
ولهــم الحــق فــي تعييــن المــدراء والموظفيــن والعمــال وعزلهــم والتعاقــد معهــم وتحديــد مرتباتهــم ومكافأتهــم
التــي تمنــح لهــم ونقــل الكفــاالت والتنــازل عنهــا ووضــع سياســة الشــركة فــي األمــور األخــرى المتعلقــة بموظفــي
ومســتخدمي الشــركة وتعييــن وعــزل ممثلــي الشــركة ووكالئهــا ومستشــاريها القانونييــن والمحاميــن ،وفــق األنظمــة
المرعيــة لــدى المملكــة العربيــة الســعودية والعقــود المبرمــة معهــم.
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ولرئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب الرئيــس مجتمعيــن أو منفرديــن أن يوكلــوا أو يفوضــوا بعــض صالحياتهــم واحــد أو أكثــر مــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــن الغيــر أو باتخــاذ إجــراء أو تصــرف معيــن أو القيــام بأعمــال معينــة ،ولهــم إلغــاء التفويــض أو التوكيــل
جزئيــا أو كليـا.
.جصالحيات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي  -في حال تعينه  -وأمين السر:
هــو المســؤول التنفيــذي األول بالشــركة ويقــوم بتصريــف شــئون الشــركة اليوميــة والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر األعمــال والتصرفــات التاليــة:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

يقــوم بجميــع أعمــال اإلدارة التنفيذيــة وتطبيــق النظــم واللوائــح الفنيــة واإلداريــة والماليــة واإلشــراف علــى تنفيــذ
السياســات التــي يقرهــا مجلــس اإلدارة ،والقيــام بكافــة أعمــال الشــركة وإدارتهــا ووضــع سياســتها العامــة ،ولــه أن
يباشــر كافــة الســلطات والصالحيــات الالزمـة .المخولــة لــه مــن مجلــس اإلدارة ورئيــس المجلــس لتنفيــذ سياســة وأغــراض
الشــركة والقيــام بهــا علــى أكمــل وجــه.
مراجعة أساليب العمل والهيكل التنظيمي وتقديم والرفع بالتوصيات للمجلس بذلك.
إعــداد الدراســات حــول المشــاريع ذات الجــدوى االقتصاديــة للشــركة لتنويــع مصــادر الدخــل والرفــع للمجلــس للتوجيــه
بالمناســب.
إعــداد مشــروع الميزانيــة التشــغيلية واإلداريــة للشــركة ونفقــات المركــز الرئيســي ومشــروع ميزانيــه المصروفــات الســنوية
وعرضهــا علــى المجلــس التخــاذ مــا يلــزم والتوجيــه بذل ـك.
صــرف المبالــغ الماليــة المعتمــدة فــي الميزانيــة الســنوية وفقــا لإلجــراءات الماليــة التنفيذيــة للشــركة المعتمــدة مــن
المجلــس.
دراسة التوسع أو تقليص األنشطة القائمة تبعا لمتطلبات السوق أو لما فيه مصلحه للشركة.
العمــل علــى الدراســة والتوصيــة بشــأن الترتيبــات التعاقديــة مــع األطــراف األخــرى بمــا ال يزيــد علــى  ٣ســنوات ويمكــن
تجديدهــا إلــى مــدة مماثلــه بحســب الحاجــة ووفقــا ألنظمــه الشــركة.
القيــام بتشــغيل الســيولة النقديــة المتوفــرة لــدى الشــركة وفقــا للسياســة المقــرة والمعتمــدة مــن المجلــس وأيضــا
القيــام بجميــع التحويــل النقديــة وفقــا للصالحيــات والسياســات المعتمــدة مــن المجلــس.
القيــام بجميــع الترتيبــات البنكيــة للشــركة وفقــا للصالحيــات والسياســات المعتمــدة مــن المجلــس والتوقيــع علــى جميــع
الشــيكات وفقــا للصالحيــات والسياســات المعتمــدة مــن المجلــس.
القيــام بفتــح االعتمــادات المســتندية وإصــدار الضمانــات البنكيــة الالزمــة لذلــك وفــق سياســة الشــركة والمعتمــدة مــن
المجلــس واعتمــاد كافــة متطلبــات التوظيــف والتعويــض الخاصــة بالموظفيــن والتوصيــة للمجلــس بصــرف مكافئــات
الموظفيــن وفقــا ألنظمــه الشــركة واألنظمــة المرعيــة مــن الدولــة والمقــرة مــن قبــل المجلــس.
وللعضــو المنتــدب أو الرئيــس التنفيــذي أن يــوكل أو يفــوض او ينيــب مــن يــراه مناس ـبًا مــن أعضــاء مجلــس االدارة أو غيرهــم
لمباشــرة عمــل محــدد لتســيير اعمــال الشــركة إذا لــزم االمــر بعــد الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة.
كل مــن رئيــس المجلــس ونائبــه والعضو
ويحــدد مجلــس اإلدارة وفــق تقديــره المكافئــة اإلضافيــة الخاصــة التــي يحصــل عليهــا ً
المنتــدب ،وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحـه.
ويعيــن مجلــس اإلدارة أميــن ســر يختــاره مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم ويختــص بتســجيل محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة
وتدويــن القــرارات الصــادرة عــن هــذه االجتماعــات وحفظهــا إلــى جانــب ممارســة االختصاصــات األخــرى التــي يوكلهــا إليــه
مجلــس اإلدارة وتحــدد مكافأتــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
وال تزيــد مــدة رئيــس المجلــس ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســر عضــو مجلــس اإلدارة علــى مــدة عضويــة كل منهــم
فــي المجلــس ،ويجــوز إعــادة انتخابهــم وللمجلــس فــي أي وقــت أن يعزلهــم أو أيــا منهــم دون اخــال بحــق مــن عــزل فــي
التعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مشــروع أو فــي وقــت غيــر مناس ـب.
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المادة الحادية والعشرون :اجتماعات المجلس
يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه علــى أال تقــل اجتماعــات المجلــس عــن مرتيــن ســنويًا ،وتكــون الدعــوة مكتوبــة ومصحوبــة بجــدول
األعمــال ،ويجــب علــى رئيــس المجلــس أن يدعــو إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء ،وتوجــه الدعــوة لــكل عضــو
بالبريــد المســجل أو مناولــة أو أو بالبريــد اإللكترونــي أو باســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لالجتمــاع
بأســبوعين علــى األقــل ،علــى أن يوقــع جميــع األعضــاء علــى محضــر كل اجتمــاع.

المادة الثانية و العشرون :نصاب اجتماع المجلس
ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــا إال إذا حضــره ثالثــة مــن االعضــاء أصالــة علــى األقــل ،علــى ان يكــون مــن بينهــم رئيــس مجلــس
اإلدارة أو نائــب الرئيــس ،ويجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينيــب عنــه غيــره مــن األعضــاء فــي حضــور اجتماعــات المجلــس طبقــا للضوابــط
اآلتيــة:
1.ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
2.أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
3.ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
وتصــدر قــرارات مجلــس اإلدارة باألغلبيــة المطلقــة ألصــوات أعضــاء المجلــس الحاضريــن أو الممثليــن فــي االجتمــاع ،وعنــد تســاوي
األصــوات يرجــح الــرأي الــذي منــه رئيــس المجلــس أو مــن يــرأس المجلــس فــي حــال غياب ـه.
لمجلــس اإلدارة أن يصــدر قــرارات بالتمريــر عــن طريــق عرضهــا علــى جميــع األعضــاء متفرقيــن مــا لــم يطلــب أحــد األعضــاء كتابــة اجتمــاع
المجلــس للمداولــة فيهــا ،وتصــدر هــذه القــرارات إذا مــا أقرهــا األغلبيــة المطلقــة ألعضــاء المجلـس .وتعــرض هــذه القــرارات علــى مجلــس
اإلدارة فــي أول اجتمــاع تــا ٍل لــه ،ويجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد اجتماعــات المجلــس عــن طريــق وســائل االتصــال الحديثــة وفقــا لضوابــط
الجهــات المختصـة.

المادة الثالثة والعشرون :مداوالت المجلس
تثبــت مــداوالت مجلــس اإلدارة وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس المجلــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضــرون وأميــن الســر وتــدون
هــذه المحاضــر فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس مجلــس اإلدارة وأميــن السـر.

المادة الرابعة والعشرون :حضور الجمعيات
لــكل مكتتــب أ ًّيــا كان عــدد أســهمه حــق حضــور الجمعيــة التحوليــة  ،ولــكل مســاهم حــق حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين ،ولــه
فــي ذلــك أن يــوكل عنــه شــخصاً آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة فــي حضــور الجمعيــة العامـة.
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المادة الخامسة والعشرون :الجمعية التحولية
تختــار الجمعيــة التأسيســية رئيســا لهــا وأمينــا للســر وجامعــا لألصــوات وتصــدر القــرارات فــي الجمعيــة التأسيســية باألغلبيــة المطلقــة
لألســهم الممثلــة فيهـا .ويوقــع رئيــس الجمعيــة وأميــن الســر وجامــع األصــوات محضــر االجتمــاع ،ويرســل المؤسســون صــورة منــه إلــى
الــوزارة ،وكذلــك ترســل صــورة إلــى الهيئــة إذا كانــت شــركة مســاهمة ذات اكتتــاب عــام.
يدعــو المســاهمون جميــع المكتتبيــن إلــى عقــد جمعيــة تحوليــة خــال خمســة وأربعيــن يومــا مــن تاريــخ قــرار الــوزارة بالترخيــص بتحــول
الشــركة ويشــترط لصحــة االجتمــاع حضــور عــدد مــن المكتتبيــن يمثــل نصــف رأس المــال علــى األق ـل .فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب
يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول علــى أن تتضمــن دعــوة االجتمــاع األول ذل ـك.
وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحًا أ ًّيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

المادة السادسة والعشرون :اختصاصات الجمعية التحولية
تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة بالمادة (الثالثة والستون) من نظام الشركات.

المادة السابعة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة العادية
فيمــا عــدا األمــور التــي تختــص بهــا الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة،
وتنعقــد مــرة علــى األقــل فــي الســنة خــال األشــهر الســتة التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة للشــركة ،ويجــوز دعــوة جمعيــات عامــة عاديــة
أخــرى كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذل ـك.

المادة الثامنة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختــص الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل نظــام الشــركة األســاس باســتثناء األمــور المحظــور عليهــا تعديلهــا نظامــا  ،ولهــا أن تصــدر
قــرارات فــي األمــور الداخلــة أصـ ًـا فــي اختصاصــات الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك بالشــروط واألوضــاع نفســها المقــررة للجمعيــة العامــة
العاديـة.
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المادة التاسعة والعشرون :دعوة الجمعيات
تنعقــد الجمعيــات العامــة أو الخاصــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة ،وفقــا لنظــام الشــركات ولوائحــه وعلــى مجلــس اإلدارة أن
يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجــع الحســابات أو لجنــة المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمثــل (  )%٥مــن رأس
المــال علــى األق ـل .ويجــوز لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــال ثالثيــن يومــا مــن
تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات.
وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة فــي صحيفــة يوميــة تــوزع فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقــاد بواحــد
وعشــرون يومــا علــى األق ـل .ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع المســاهمين بخطابــات
مســجلة أو عبــر وســائل االتصــال الحديثــة وترســل صــورة مــن الدعــوة وجــدول األعمــال إلــى الــوزارة ،وذلــك خــال المــدة المحــددة للنشـر.

المادة الثالثون :سجل حضور الجمعيات
يســجل المســاهمون الذيــن يرغبــون فــي حضــور الجمعيــة العامــة أو الخاصــة أســمائهم فــي مركــز الشــركة الرئيســي قبــل الوقــت
المحــدد النعقــاد الجمعي ـة .كمــا يجــوز تســجيل المســاهمين الذيــن يرغبــون فــي حضــور الجمعيــات وعقــد الجمعيــات والتصويــت علــى
قراراتهــا عــن طريــق وســائل االتصــال الحديثــة وفقــا لضوابــط الجهــات المختص ـة.

المادة الحادية والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
ال يكــون انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون ربــع رأس المــال علــى األقــل ،وإذا لــم يتوفــر
النصــاب الــازم لعقــد هــذا االجتمــاع يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول بشــرط أن
تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد االعــان عــن امكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع.
وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد االسهم الممثلة فيه.

المادة الثانية والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس المــال ،فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب
فــي االجتمــاع األول يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول بشــرط أن تتضمــن الدعــوة
لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد االعــان عــن امكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع.
وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على االقل.
وإذا لــم يتوفــر النصــاب الــازم فــي االجتمــاع الثانــي وجهــت دعــوة الــى اجتمــاع ثالــث ينعقــد باألوضــاع نفســها المنصــوص عليهــا فــي
المــادة (  ) ٢٩مــن هــذا النظــام ويكــون االجتمــاع الثالــث صحيحــا أيــا كان عــدد االســهم الممثلــة فيــه بعــد موافقــة الجهــة المختصـة.
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المادة الثالثة والثالثون :التصويت في الجمعيات
لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة التحوليــة ولــكل مســاهم صــوت عــن كل ســهم فــي الجمعيــات العامــة
ويجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس اإلدارة.

المادة الرابعة والثالثون :قرارات الجمعيات
تصــدر القــرارات فــي الجمعيــة التحوليــة باألغلبيــة المطلقــة لألســهم الممثلــة فيهــا وتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة
المطلقــة لألســهم الممثلــة فــي االجتمــاع كمــا تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي االســهم الممثلــة فــي
االجتمــاع ،اال إذا كان قــرارًا متعلقــا بزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه أو بإطالــة مــدة الشــركة أو بحلهــا قبــل انقضــاء المــدة المحــددة فــي
نظامهــا االســاس أو باندماجهــا مــع شــركة أخــرى فــا يكــون صحيحــا اال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة اربــاع االســهم الممثلــة فــي االجتمــاع.

المادة الخامسة والثالثون :المناقشة في الجمعيات
لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة وتوجيــه األســئلة فــي شــأنها إلــى أعضــاء مجلــس
اإلدارة ومراجــع الحســابات .ويجيــب مجلــس اإلدارة أو مراجــع الحســابات عــن أســئلة المســاهمين بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة
للضــرر.
وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع ،احتكم إلى الجمعية ،وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

المادة السادسة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
يــرأس اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه عنــد غيابــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه
لذلــك فــي حــال غيــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبـه .ويحــرر باجتمــاع الجمعيــة محضــر يتضمــن عــدد المســاهمين الحاضريــن أو الممثليــن
وعــدد األســهم التــي فــي حيازتهــم باألصالــة أو الوكالــة وعــدد األصــوات المقــررة لهــا والقــرارات التــي اتخــذت وعــدد األصــوات التــي
وافقــت عليهــا أو خالفتهــا وخالصــة وافيــة للمناقشــات التــي دارت فــي االجتمــاع .وتــدون المحاضــر بصفــة منتظمــة عقــب كل اجتمــاع
فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس الجمعيــة وأميــن ســرها وجامــع األصــوات.
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المادة السابعة والثالثون :تشكيل لجنة المراجعة
تشــكل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة لجنــة مراجعــة مكونــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس االدارة التنفيذييــن ســواء مــن
المســاهمين أو غيرهــم ويحــدد فــي القــرار مهمــات اللجنــة وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهـا.

المادة الثامنة والثالثون :نصاب اجتماع اللجنة
يشــترط لصحــة اجتمــاع لجنــة المراجعــة حضــور أغلبيــة أعضائهــا ،وتصــدر قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن ،وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح
الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنـة.

المادة التاسعة والثالثون :اختصاصات اللجنة
تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة ،ولهــا فــي ســبيل ذلــك حــق االطــاع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي
إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة ،ويجــوز لهــا أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشــركة
لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت الشــركة ألضــرار أو خســائر جســيمة.

المادة األربعون :تقارير لجنة المراجعة
علــى لجنــة المراجعــة النظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات ،وإبــداء مرئياتهــا
حيالهــا إن وجــدت ،وعليهــا كذلــك إعــداد تقريــر عــن رأيهــا فــي شــان مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه
مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهـا .وعلــى مجلــس اإلدارة أن يــودع نسـخًا كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة
الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بواحــد وعشــرون يومــا علــى األقــل لتزويــد كل مــن رغــب مــن المســاهمين بنســخة من ـه.
ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيـة.

المادة الحادية واألربعون :تعيين مراجع الحسابات
يجــب أن يكــون للشــركة مراجــع حســابات او اكثــر مــن بيــن مراجعــي الحســابات المرخــص لهــم بالعمــل فــي المملكــة تعينــه الجمعيــة
العامــة العاديــة ســنويًا ،وتحــدد مكافأتــه ومــدة عملــه ،ويجــوز للجمعيــة أيضــا فــي كل وقــت تغييــره مــع عــدم اإلخــال بحقه فــي التعويض
إذا وقــع التغييــر فــي وقــت غيــر مناســب أو لســبب غيــر مشــروع.
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المادة الثانية واألربعون :صالحيات مراجع الحسابات
أي وقــت حــق االطــاع علــى دفاتــر التحــول وســجالتها وغيــر ذلــك مــن الوثائــق ،ولــه أيضــا طلــب البيانــات
لمراجــع الحســابات فــي ّ
واإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول عليهــا ،ليتحقــق مــن موجــودات التحــول والتزاماتهــا وغيــر ذلــك ممــا يدخــل فــي نطــاق عملـه.
وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يمكنــه مــن أداء واجبــه ،وإذا صــادف مراجــع الحســابات صعوبــة فــي هــذا الشــأن أثبــت ذلــك فــي تقريــر
يقــدم إلــى مجلــس اإلدارة  .فــإذا لــم ييســر المجلــس عمــل مراجــع الحســابات ،وجــب عليــه أن يطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة
العامــة العاديــة للنظــر فــي األمـر.

المادة الثالثة واألربعون :السنة المالية
تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي بنهايــة شــهر ديســمبر مــن كل ســنة علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة األولــى مــن
تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري كشــركة مســاهمة وحتــى نهايــة شــهر ديســمبر للســنة الماليــة التاليـة.

المادة الرابعة واألربعون :الوثائق المالية
1.يجــب علــى مجلــس اإلدارة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة للشــركة أن يعــد القوائــم الماليــة للشــركة وتقريـرًا عــن نشــاطها ومركزهــا
ويضمــن هــذا التقريــر الطريقــة المقترحــة لتوزيــع األربــاح .ويضــع المجلــس هــذه الوثائــق تحــت
المالــي عــن الســنة الماليــة المنقضيــة،
ّ
تصــرف مراجــع الحســابات قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بخمســة وأربعيــن يومــا علــى األقـل.
2.يجــب أن يوقــع رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ورئيســها التنفيــذي ومديرهــا المالــي الوثائــق المشــار إليهــا فــي الفقــرة (  )١مــن هــذه
المــادة ،وتــودع نســخ منهــا فــي مركــز الشــركة الرئيــس تحــت تصــرف المســاهمين قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة
بواحــد وعشــرون يومــا علــى األقـل.
3.علــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يــزود المســاهمين بالقوائــم الماليــة للشــركة ،وتقريــر مجلــس اإلدارة ،وتقريــر مراجــع الحســابات ،مــا
لــم تنشــر فــي جريــدة يوميــة تــوزع فــي مركــز الشــركة الرئيـس .وعليــه أيضــا أن يرســل صــورة مــن هــذه الوثائــق إلــى الــوزارة ،وذلــك
قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة بواحــد وعشــرون يومــا علــى األقـل.
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المادة الخامسة واألربعون :توزيع األرباح
توزع الشركة األرباح الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
1.يجنــب (  )٪١٠مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب
متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور (  )٪٣٠مــن رأس المــال المدفــوع.
2.للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح
ثابتــه قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين .وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات
اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا مــن هــذه المؤسســات.
3.يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن (  )٪٥من رأسمال الشركة المدفوع.
4.مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة (  ) ٢٢مــن هــذا النظــام ،والمــادة السادســة والســبعين مــن نظــام الشــركات ،تصــرف مكافأة
مجلــس اإلدارة وفــق مــا تقــرره الجمعيــة العامــة ،علــى أن يكــون اســتحقاق المكافــأة متناس ـبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا
العضـو.
5.للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة اتخــاد القــرار المناســب حــول الباقــي مــن األربــاح بمــا ال يتعــارض مع القــرارات
والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات المتخصصــة فــي هذا الشــأن.
6.يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي بعــد تفويــض الجمعيــة العامــة للشــركة
لمجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة بموجــب قــرار يجــدد ســنويًا.

المادة السادسة واألربعون :استحقاق األرباح
يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وف ـقاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ
التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.

المادة السابعة واألربعون :خسائر الشركة
1.إذا بلغــت خســائر شــركة المســاهمة نصــف رأس المــال المدفــوع ،فــي أي وقــت خــال الســنة الماليــة ،وجــب علــى أي مســؤول في
الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه بذلــك إبــاغ رئيــس مجلــس اإلدارة ،وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــاغ أعضــاء المجلــس فــوراً
بذلــك ،وعلــى مجلــس اإلدارة خــال خمســة عشــر يــوماً مــن علمــه بذلــك دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع خــال خمســة
وأربعيــن يومــا مــن تاريــخ علمــه بالخســائر؛ لتقــرر إمــا زيــادة رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه وفقــا ألحــكام نظــام الشــركات وذلــك
إلــى الحــد الــذي تنخفــض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف رأس المــال المدفــوع ،أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي
نظــام الشــركات.
2.وتعــد الشــركة منقضيــة بقــوة نظــام الشــركات إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامــة خــال المــدة المحــددة فــي الفقــرة (  )١مــن هــذه
المــادة  ،أو إذا اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار فــي الموضــوع ،أو إذا قــررت زيــادة رأس المــال وفــق األوضــاع المقــررة فــي هــذه
المــادة ولــم يتــم االكتتــاب فــي كل زيــادة رأس المــال خــال تســعين يومــا مــن صــدور قــرار الجمعيــة بالزيــادة .
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المادة الثامنة واألربعون :دعوى المسؤولية
لــكل مســاهم الحــق فــي رفــع دعــوى المســؤولية المقــررة للشــركة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إذا كان مــن شــأن الخطــأ الــذي صــدر
منهــم إلحــاق ضــرر خــاص ب ـه .وال يجــوز للمســاهم رفــع الدعــوى المذكــورة إال إذا كان حــق الشــركة فــي رفعهــا ال يــزال قائ ـماً .ويجــب
علــى المســاهم أن يبلــغ الشــركة بعزمــه علــى رفــع الدعــوى.

المادة التاسعة واألربعون :انقضاء الشركة
تدخــل الشــركة بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة وتحتفــظ بالشــخصية االعتباريــة بالقــدر الــازم للتصفيــة ويصــدر قــرار التصفيــة االختياريــة
مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ويجــب أن يشــتمل قــرار التصفيــة علــى تعييــن المصفــي وتحديــد ســلطاته وأتعابــه والقيــود المفروضــة
علــى ســلطاته والمــدة الزمنيــة الالزمــة للتصفيــة ويجــب اال تتجــاوز مــدة التصفيــة االختياريــة خمــس ســنوات وال يجــوز تمديدهــا ألكثــر
مــن ذلــك اال بأمــر قضائــي وتنتهــي ســلطة مجلــس ادارة الشــركة بحلهــا ومــع ذلــك يظــل هــؤالء قائميــن علــى ادارة الشــركة ويعــدون
بالنســبة الــى الغيــر فــي حكــم المصفيــن الــى أن يعيــن المصفــي وتبقــى جمعيــات المســاهمين قائمــة خــال مــدة التصفيــة ويقتصــر
دورهــا علــى ممارســة اختصاصاتهــا التــي ال تتعــارض مــع اختصاصــات المصفـي.

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

المادة الحادية والخمسون:
يودع هذا النظام وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

المادة الثانية والخمسون :شراء الشركة ألسهمها
واألسهم المخصصة للعاملين
يجــوز للشــركة شــراء أســهمها وفقــا للضوابــط التــي تضعهــا الجهــات المختصــة ،وإذا كان غــرض الشــركة مــن شــراء أســهمها هــو
تخصيصهــا لعامليهــا ضمــن برنامــج أســهم العامليــن ،فيجــب باإلضافــة إلــى الضوابــط التــي تضعهــا الجهــات المختصــة ،مراعــاة موافقــة
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى برنامــج األســهم المخصصــة للعامليــن وتفويــض مجلــس اإلدارة فــي تحديــد أحــكام هــذا البرنامــج
بمــا فيهــا ســعر التخصيــص لــكل ســهم معــروض علــى العامــل إذا كان بمقابــل ،مــع عــدم جــواز اشــتراك أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر
التنفيذييــن ضمــن برنامــج األســهم المخصصــة للعامليــن وعــدم جــواز اشــتراك أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن فــي التصويــت علــى
قــرارات مجلــس اإلدارة المتعلقــة ببرنامــج األســهم المخصصــة للعاملي ـن.
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المادة الثالثة والخمسون :إصدار السندات والصكوك
1.يحــق للشــركة إصــدار الســندات والصكــوك المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي جــزء أو عــدة أجــزاء مــن خــال إصــدار
واحــد أو سلســلة مــن اإلصــدارات مــن وقــت ألخــر فــي األوقــات والمبالــغ والشــروط التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة دون الحاجــة للرجــوع
إلــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين بهــذا الخصــوص ،وبشــرط أال تزيــد قيمــة الســندات والصكــوك علــى قيمــة رأس مــال الشــركة.
2.يحــق لمجلــس اإلدارة بالشــركة اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة إلصــدار الســندات والصكــوك والحصــول علــى الموافقــات االزمــة مــن
الجهــات المختصــة ،كمــا يحــق لمجلــس اإلدارة تفويــض أي شــخص أو مجموعــة أشــخاص أخريــن حســب الصالحيــات الممنوحــة لــه
وإعطائهــم حــق تفويــض الغيـر.

المادة الرابعة والخمسون :اللجنة التنفيذية
لمجلــس اإلدارة أن يشــكل مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيــر األعضــاء لجنــة تنفيذيـة .ويعيــن المجلــس مــن بيــن أعضــاء اللجنــة رئيســا لهــا كمــا
يحــدد مجلــس اإلدارة طريقــة عمــل اللجنــة واختصاصاتهــا وعــدد أعضائهــا والنصــاب الضــروري الجتماعاتهـا .وتمــارس اللجنــة الصالحيــات
التــي يوليهــا لهــا المجلــس وفقــا لتعليمــات وتوجيهــات المجلـس .وال يجــوز للجنــة التنفيذيــة إلغــاء أو تعديــل أي مــن القــرارات والقواعــد
التــي أقرهــا مجلــس اإلدارة.

المادة الخامسة والخمسون :تعارض المصالح
ال يجــوز أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة إال
بترخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة ووفقــا للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة ،وعلــى عضــو مجلــس اإلدارة أن يبلــغ المجلــس
بمــا لــه مــن مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة ويثبــت هــذا التبليــغ فــي محضــر
االجتمــاع ،وال يجــوز لهــذا العضــو االشــتراك فــي التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن فــي مجلــس اإلدارة وجمعيــات
المســاهمين ،ويبلــغ رئيــس المجلــس الجمعيــة العامــة العاديــة عنــد انعقادهــا عــن األعمــال والعقــود التــي يكــون ألحــد أعضــاء مجلــس
اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا ويرفــق بهــذا التبليــغ تقريــر خــاص مــن مراجــع حســابات الشــركة الخارجــي ،وال يجــوز لعضــو
مجلــس اإلدارة أن يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة ،أو أن ينافــس الشــركة فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه،
وإال كان للشــركة أن تطالبــه أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة بالتعويــض المناســب مــا لــم يكــن حاصـ ًـا علــى ترخيــص مــن الجمعيــة
العامــة العاديــة يســمح لــه القيــام بذلــك،
ووفقــا للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة ،وال يجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــا نقديــا مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،أو تضمــن
أي قــرض يعقــده عضــو مجلــس اإلدارة مــع الغيــر ،كمــا ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن يذيــع إلــى المســاهمين فــي غيــر الجمعيــات
العامــة العاديــة وغيــر العاديــة أو للغيــر مــا وقــف عليــه مــن أســرار الشــركة بســبب مباشــرته إلدارتـه.

22

| Alhakmiah.sa

