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  : لي

 وخارجها، بج

ق اإليداع وٕادا
   قيمتها.

لفة اآلجال. وق

 ورهن الكمبيا

وقبوالخارجية 

ى توفير وتس

مال واألموال ل
رة في ذلك للغي

يساعد أو ، 
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ية وفقا لما يل

ربية السعودية

نشاء صناديق ٕ
ورد ،ن ضمان

لقروض مختلف

 وقبول وخصم

المحلية ومان 

  لها.

، والعمل علىر

األعما إدارةي 
لعون والمشور

ةكالشر  غراض
  .  الكتابية

مساهمة سعود

ي المملكة العر
  

، وٕاواالدخارية
ضمان أو بدون
نوعة، وعقد ال

لدفع وغيرها، و

خطابات الضم

وتداول لصكوك

ر الخزائن للغي

 بأية صفة في
موال، وتقديم ال

أغ في يدخل 
ربي السعودي

  ك الرياض 
  رجة)

 

لنظام شركة م

ساب الغير في
: عمال التالية

و وذات األجل 
ليها، سواء بض

المتن العتمادات

الت وأوامر الد

ها، وٕاصدار خ

وال راق المالية

عها. وتأجير

والعمل ،حلية
األم استثمارة

نشاطاً  تباشر
سسة النقد العر

بنكشركةلس
مساهمة مدرج

لباب األول
سيس الشركة

ولوائحه وهذا ال

أو لحس احسابه
األعال الحصر

بات الجارية،
ت التعامل علي

االي ذلك فتح

صرفية والحوا

 ما يتعلق به

لمتعلقة باألور
  قد األجنبي.

 بجميع أنواع
  ير.

ألجنبية والمح
 الغير، وأمانة

التي ؤسسات
ى موافقة مؤس

 
لنظام األساس
(شركة م
ال
تأس

 
ظام الشركات ول

سواء لح لقيام
ال المثال وجه

 وفتح الحسابا
ندات، أو أدوات
ختلفة، بما في

  ت.
 والشيكات المص

.  
 تأييدها وكل

كافة األعمال ا
ل الصرف والنق
حيازة لألموال
لحسابها والغير
مثل للبنوك األ
مستحقات عن

والمؤ الشركات
 الحصول على

ال

نظا وة البنوك

  جة).

ال : ض التالية
ي تشمل على
ئع واألمانات،
ت اإليداع والسن

بصورها المخ ة
مانات والكفاالت
راق التجارية

 التعامل فيها.
ة وقبولها أو

ات، والقيام بك
واعها، وأعمال

والح ،والتخزين
ل االستثمارية 

مراسل أو المم
وسداد الم ،ير
ا في وسيلة ة
بعدشرائهاو

  

 يس
نظام مراقبة ام
  الشركة 

مساهمة مدرج
  الشركة ض

وتنفيذ األغراض
التي الستثمارية

 وقبول الودائع
صدار شهادات

االئتمانيةالت 
ف أنواع الضم
وتحصيل األور
مر، وكل أوجه

المستندية ات
  ها.

ألسهم والسندا
الت بجميع أنو

و االستثمارل 
والفرص خارية

 الوكيل أو الم
حسابها أو الغي

بأية المساهمة
أو فيها دماجها

: التأسيىألول
طبقا ألحكا  -

سما:لثانية
( شركة ماض
أغراض :لثالثة
بمزاولة و شركة

واال المصرفية 
تسلم النقود،
وتأجيرها، وٕاص

تقديم التسهيال 
وتقديم مختلف

حب ودفع وس
والسندات ألم

االعتمادفتح 
والتعامل عليه

التعامل في األ 
إجراء التحويال
القيام بأعمال

االدخاألوعية 
القيام بعمل

وتحصيلها لح
ا أو االشتراك
إد أوتحقيقها

المادة األ
-أسست 
المادة ال
بنك الريا
المادة ال

الشقوم ت
األعمال

 .أ 

.ب 

 .ج 

 .د 

.ه 
 .و 
 .ز 

 .ح 

 .ط 



مها، 
أو ، 

) 5 (
لها  و 

يمات 
 بعد 

رجها 

بقرار 

الف آ
 غير 

سهم 
عامة 
صافية 
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 وغيرها، ودعم
مال المصرفية

  دت.

س المال عن
تندمج  معها
ألنظمة والتعلي
ة في تداولها.

لمملكة أو خار

ة هذه المدة ب

آثالثة ) 3,0
جمعية العامة

أو تحويل أس ة
 الجمعيات الع

رباح الص األ 
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ية والخدمية و
لك من األعم

ختصة إن وجد

يقل رأس ط أال
رى قائمة أو ت

األلبه تتطء ما 
 ذلك الوساطة

كيالت داخل ال

ز دائما إطالة

000,000,0
ة بقرار من الج

  

سهم عاديةأو 
 التصويت في
م العادية من

  بية .

عية والعمرانية
راتها، وغير ذل

  .يق
ن الجهات المخ

 مقفلة) بشرط
كات أخرفي شر 

ك بعد استيفاء
لى أال يشمل

توك ن أووممثل
   الكتابية .

ويجوز ، سنة 

00سم إلى (
 وقابلة للزيادة

.وعة بالكامل

سهم ممتازة أو
زة الحق في

صحاب األسهم
لسعودي الكتاب

صناعية والزراع
تعلق باستثمارا
ة واجبة التطبي
ص الالزمة من

مساهمة أو
م والحصص في

وذلك ،لمحدودة
و الحصص عل

م و مكاتب أو
ربي السعودي

سمبر من كل

 هم

سعودي مقس ل
،أسهم عادية

.   

مدفو ) سهم 3

سشراء أ تقرر 
األسهم الممتا

ر من أصة أكث
النقد العربي ال

والتجارية والص
ا، وكل ما يتع
حدود األنظمة

 على التراخيص

ؤولية محدودة
لك األسهمتمت

ت المسئولية ال
هذه األسهم أو

.  

فروع أو اشأ له
سسة النقد العرب

ي بنهاية ديس

لباب الثاني
 المال واألسه

ـالري مليون ف
دي وجميعها أ
عودي الكتابية

3,000,000

ممتازة أو أن
ية وال تعطي ا
ول على نسبة
فقة مؤسسة ا

وية المالية وا
فيها وتسويقها
وك عادة في ح
وبعد الحصول

 ت
(ذات مسؤ ها

أنمع الغير و 
ساهمة أو ذات
تصرف في هذ
ودي الكتابية 

ويجوز أن ينش
ى موافقة مؤس

 يناير وتنتهي

ال
رأس

ألف ثالثين 3
سعود ـال) ري1

د العربي السعو

000,( الغة

صدر أسهما م
عادية ىتازة إل

ق في الحصو
صول على موا

 

روعات التنمو
و المساهمة ف

البنوي تزاولها
ظمة المتبعة و

الشركاتفيك
هشركات بمفرد
 في شراكات م
 الشركات المس

تتأن  للشركة 
 العربي السعو

 للشركة 
و الرياض،نة

 الحصول على

أول في تبدأ
.  

30,000,00
10 كل منها (

 مؤسسة النقد
 هم

رأس المال البا
 
أن تص للشركة 

سهم الممت األ
صحابها الحق

بعد الحص مي.

  
 أنواع المشر

أو ،نشائهاإي 
لمتنوعة، والتي

وفق األنظ اطته
والتملك شاركة

ش أو تأسيس 
الدخولز لها 

ر في تأسيس
ن. كما يجوز
 مؤسسة النقد

الرئيس مركز
في مدين شركة

بعد .الشركة 
  الشركة دة

) سنةتسعون
.ة غير العادية

  المال س
00,000بـ  ة

 القيمة، قيمة
ل على موافقة

األسه في تاب
ي كامل أسهم ر

 الممتازة سهم
 غير العادية
ازة أو تحويل

ذه األسهم ألص
حتياطي النظام

تمويل جميع 
واالشتراك في
االستثمارية ا

أنشط الشركة
المش:لرابعة
إنشاء شركة

كما يجوز ـالري
شتراك مع الغير
في هذا الشأن
ل على موافقة

الم :لخامسة
للشركز الرئيس 

إدارة مجلسن
مد :لسادسة

وتس تسع( ركة
لجمعية العامة

س: رألسابعة
الشركةس مال

ةسهم متساوي
بعد الحصول .

االكتتلثامنة:
في نومساهم

األسلتاسعة:
جمعية العامة
الى أسهم ممت
مين وترتب هذ

االح بعد تجنيب

.ي 

مارستو 
المادة ال

للشيجوز 
مليون ري
حق االش
المتبعة ف
الحصول
المادة ال
يقع المرك
بقرار من
المادة ال
مدة الشر

صدره الت

المادة ال
حدد رأس

سمليون 
.العادية 
المادة ال

الماكتتب 
المادة ال
يجوز للج
عادية إل
للمساهمي
ب للشركة



 بعد 
لمزاد 
البيع 
باقي 
إليها 
 جديداً 

حالة 
 غير 
عمال 

عشر 
 فيها 

 أحد 
 تلك 

يكون 
ن أو 

ن في 
صدار 
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مجلس اإلدارة
 السهم في ال

من حصيلة ا 
ستوفي البتأن 

إ عليه مضافاً 
شتري سهمًا ج

، وفي هذه الح
مين. والسهم
عنهم في استع

ما عن اثني ع
دة التي يمنع

 أو من ورثة
أولوية امتالك

ال يشترط أن يك
ويل أدوات دين

ها للعاملينن م
ولوية عند إص
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حقاق، جاز لم
بيع، مسجل 
الشركةتوفي 

أ للشركةجاز  
عة المستحقة 
، وتعطي المش

ن هذه القيمة،
على المساهم 

دهم لينوب ع
  السهم. ة

 تقل كل منهم
س الشركة والمد

 مؤسس آخر
لى أن تكون أ

  حظر.

فع بالكامل. وال
رت مقابل تحو

مال أو جزءًال
رسة حق األو

ي ميعاد االستح
الغه بخطاب م

ستوتو  ختصة.
غ بهذه المبال

ع دفع القيمة
ام هذه المادة

  ديد.

صدر بأعلى من
نقدية كأرباح

ن يختاروا أحد
شئة من ملكية

ين ماليتين ال
وتاريخ تأسيس

مؤسسين إلى
و المفلس، عل

قضاء مدة الح

س المال قد دف
ى أسهم صدرت

د زيادة رأس ال
ممار اآلخرين 

عن الوفاء في
أو إبال لشركة

المخها الجهة 
 البيع للوفاء

 إلى يوم البيع
بيع وفقا ألحكا
م  المالك الجد

 يجوز أن تص
جوز توزيعها

جب عليهم ان
اللتزامات الناش

مالية عن سنتي
 على نوعها و

وق من أحد الم
س المعسر أو

س المال قبل انق

ن يكون رأسأ
لمال يعود إلى

   أسهم.
 المصدرة عند
ز للمساهمين

 وٕاذا تخلف ع
لل الرئيس ركز

ط التي تحدده
حصيلة  تكف

ف عن الدفع
السهم المب كة

ع مع بيان اسم

ي سمية، وٕانما
ساهمين. وال يج
ص متعددون وج
تضامن عن اال

شر القوائم الما
سهم بما يدل

كام بيع الحقو
 أموال المؤسس

الة زيادة رأس

  .ته ولوائحه

بشرط الشركة
وع من رأس ا
 لتحويلها إلى
صص األسهم
لك. وال يجوز

 قيمة
لذلك، لمحددة
المرك في صدر

ل وفقا للضوابط
سهم. وٕاذا لم

ساهم المتخلف
الشركلغي تو  

هم بوقوع البيع

من قيمتها االس
ن حقوق المسا

شخاصأسهم
بالت –سؤولين

ون إال بعد نش
صكوك هذه األس

سهم وفقًا ألحك
ة التنفيذ على

سسون في حا

وتعديالت مالية

ادة رأس مال
زء غير المدفو
المدة المقررة

ألحوال أن تخص
أو أي من ذل

القمستوفاةر
ال ي المواعيد

تص يومية حيفة
حسب األحوال
إلى صاحب الس
لك يجوز للمس
ي هذا الشأن.
ي سجل األسه

 سهم
 تصدر بأقل م
 مستقل ضمن
 فاذا ملك الس
 األشخاص مس

 هم
 بها المؤسسو
يؤشر على  ص

ألسنقل ملكية ا
ر أو في حالة

المؤسكتتب به
 ساهمين

ظام السوق الم
 المال 
ن تقرر زياأة

 إذا كان الجز
 ولم تنته بعد ا
ة في جميع األ
 أو بعضها، أ

  ة للعاملين.

  
غير  األسهم

قيمة السهم في
صحي في نشر

راق المالية بح
رد الباقي إيو  

ومع ذل ساهم.
في الشركةها ت

غي، وتؤشر في
األس إصدار ة:

 وال يجوز أن
لقيمة في بند
جهة الشركة،
 ويكون هؤالء

األسه تداول 
يكتتبم التي 

س الشركة. وي

 مدة الحظر نق
وفاته إلى الغير

  آلخرين. 
ادة على ما يك

المس سجل : 
وقفا ألحكام نظ

رأس زيادة : 
مة غير العادية
د دفع بأكمله
و ية إلى أسهم

العاديةمة غير 
ركات التابعة
هم المخصصة

ا بيعلعاشرة:
مساهم بدفع ق
الن عن طريق

و سوق األور
المستحقة له

يع أموال المس
تفات التي أنفق
م السهم الملغ
لحادية عشرة
ألسهم اسمية
يضاف فرق ال

مواج جزئة في
و  المتعلقة به،
لثانية عشرة:
 تداول األسهم
ن تاريخ تأسيس

 
ك يجوز خالل
ين في حالة و
للمؤسسين اآلخ
حكام هذه الما
 لثالثة عشرة

سهم الشركة و
لرابعة عشرة
للجمعية العام
رأس المال قد
صكوك تمويلي
للجمعية العام

لشركة والشرا
الشركة لألسه

المادة ال
يلتزم الم
إعالمه ع
العلني أو

ا غالمبال
من جميع
المصروف
يحمل رقم
المادة ال
تكون األ
األخيرة ي
قابل للتج
الحقوق
المادة ال
ال يجوز
شهرًا من
تداولها.
ومع ذلك
المؤسسي
األسهم ل
وتسري أ
المادة ال
تتداول أس
المادة ال

1.

2.



ة في 
غهم 

نقدية 

 رأس 
 

ة ما 
ه ما 
 ،بهم

ز ما 
 غير 

ألخيرة 
 قرار 
 أثر 

 يومًا 
وقدم 
ء به 

ثالث 

 يجوز 
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األولويةحق  
ومية أو بإبال

ابل حصص نق

ر ة على زياده
 المختصة. ت

بنسبة ،الكتتاب
يحصلون عليه
كثر من نصيب
رط أال يتجاوز
جمعية العامة

 في الحالة األخ
ت. وال يصدر
 الشركة وعن

 خالل ستين
 أحد الدائنين و
نًا كافيًا للوفاء

 ال تزيد عن ث

ي ،كة ومع ذلك

e 4 of 12 

) رأس المال 
 في جريدة يو

  هائه.
رأس المال مقا

لعامة بالموافقة
الجهات تضعها

لذين طلبوا اال
ال يتجاوز ما ي
الذين طلبوا أك

بشرط ،س المال
 لم تقرر الج

   ل .

سائر. ويجوز
 نظام الشركات
ت التي على

راضاتهم عليه
فإن اعترض أ 

 تقدم له ضما

لمدة و همين 

رية في المملك

فة على زيادة
ويتهم بالنشر
خ بدايته وانته
كتتاب بزيادة ر

  شركة.
رار الجمعية الع
ضوابط التي ت
الوق األولوية 

بشرط أال ،لمال
وق األولوية ا
من زيادة رأس

ما ،على الغير

دة راس المال

إذا منيت بخس
ن خمسين) من
 وعن االلتزامات

  لكتابية .
لى إبداء اعترا
ف،ركة الرئيس
ن حاًال أو أن

العادية للمساه

 تعليمات سار

عادية بالمواقف
هؤالء بأولوغ

ه وتاريخ ومدت
همين في االك
 لمصلحة الشر
وقت صدور قرا
حقوق، وفقا للض
لى حملة حقو
 زيادة رأس ال
لى حملة حقو
وية الناتجة من
من األسهم ع

ة المتعلق بزيا

ة الشركة أو إ
ة (الرابعة والخ
 الموجبة له
ي السعودي ال
وة الدائنين إلى
يها مركز الشر
ه دينه إذا كان

  تابية .

معية العامة ا

 ألي نظام أو

العامة غير الع
ص نقدية، ويبلغ
شروط االكتتاب
ألولوية للمسا
 تراها مناسبة
ل المدة من وق
تبطة بهذه الح
هم الجديدة عل
ة الناتجة من
هم الجديدة عل
 حقوق األولوي
رح ما تبقى م

لجمعية العامة

 زاد على حاجة
ليه في المادة
 عن األسباب
سة النقد العربي

وجبت دعو ،كة
منطقة التي في
 أن تؤدي إليه
 السعودي الكت
 باب الثالث
 جلس اإلدارة

تنتخبهم الجم

عضو لها وفقًا

قرار الجمعية ا
مقابل حصص
رأس المال وش
 العمل بحق األ
 الحاالت التي

خاللازل عنه
 الجديدة المرت
ه توزع األسه
حقوق األولوية
قي من األسه
 من إجمالي

ويطر ،لجديدة
لى غير ذلك.
سعودي لقرار ال

س المال إذا
لمنصوص عل
ع  الحسابات

ة مؤسس موافق
ى حاجة الشركة
ة توزع في الم
 على الشركة
 النقد العربي
الب
مج

أعضاء شرة)

س
ء صالحية الع

صدور قوقت
تي تصدر م ال

ن قرار زيادة رأ
 العادية وقف
مساهمين في
ولوية أو التنا
ب في األسهم

) أعاله4قرة (
 من إجمالي ح

ويوزع الباق ،ة
حقوق أولوية
 من األسهم ا
وق المالية عل
نقد العربي الس

 المالرأس 
رر تخفيض رأس
 دون الحد ال
ص يعده مراجع
لحصول على
ة زيادته على
ي جريدة يومية

وجب ،لمذكور
وافقة مؤسسة

 شركة
عش( مؤلف من

   
المجلسضوية

دته أو بانتهاء

  
و ( لك للسهم

سهم الجديدة
د المسجل عن
ة العامة غير
ولوية لغير الم
م بيع حق األو
ر يوم لالكتتاب
ما ورد في الفق
حقوق أولوية
ألسهم الجديدة
ملكونه من ح
يه ما طلبوه

ص نظام السو
قة مؤسسة النق

تخفيض : رة
لعادية أن تقر

المال إلى ما 
وة تقرير خاص

بعد ا لتزامات.
س المال نتيجة
 التخفيض في
 في الميعاد ال
حصول على مو

الش إدارة : رة
مجلس إدارة م

  . نتخابهم ا
عض انتهاء : رة

مدس بانتهاء 

للمساهم المال
االكتتاب باألس

طة البريدسبوا
للجمعيةيمكن 

أو إعطاء األو
يحق للمساهم
المال إلى آخر
مع مراعاة ما
يملكونه من ح
طلبوه من األ

يمبنسبة ما 
يحصلون علي

العادية أو ينص
قةضرورة مواف

لخامسة عشر
 العامة غير ا
تخفيض رأس
ض إال بعد تالو
ض في هذه االل
 تخفيض رأس
خ  نشر قرار
ركة مستنداته

بعد الحص آجًال.

لسادسة عشر
م الشركةدارة

ويجوز إعادة
لسابعة عشرة
عضوية المجلس

3.

4.

5.

6.

7.
المادة ال
للجمعية

وحدها تخ
التخفيض
التخفيض
وٕاذا كان
من تاريخ
إلى الشر
إذا كان آ

المادة ال
يتولى إد
 سنوات

المادة ال
تنتهي ع



لشركة 
ن ذلك 

تتوافر 
جهات 
ع لها 
ألدنى 
 يومًا 

 وله ،
 ، ،س

ية أو 
 باسم 

صكوك، 
سماء 
 ألرباح

مجها 
لهيئة 
 امهم،
 فاالت،
 ما ض

 ودية،
 بداية،

 ولدى 
 سامها،
 وتسلم
 لعقود

Page
 

معزول تجاه الش
ن يكونأشرط 

ن يكون ممن ت
والج ق المالية

ي أول اجتماع
ه عن الحد ا
د خالل ستين

حقق اغراضها
التأسيس عقد و

 بشيكات عادي
شيكات وجب
الص تسلم وفي

ت واألطوال وأس
األ وصرف ها،

فيها ود شاركة
ستثمار واواال 

واستقدا ماتهم
والكفا لسياحية

بعض أو كل في
السعو العربية 
ب التقاضي، ت

وخارجها ملكة
أقس بكافةمية 
و وتقديم عيها،

وا والقرارات م
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حق العضو الم
رة أن يعتزل بش

نأعلى  ،شاغر
السوقوهيئة  

مة العادية في
ص عدد أعضائه
لعادية لالنعقاد

لشركة بما يح
أو ،األساس م

لديون نقدًا أو
بمو القيمة ض

و  أو بشيكات
عديل المساحات

واستبداله تها،
والمش مالها س

التجارة ووزارة
خدم وٕانهاء ن
ال الشيكات ى
ف الغير توكيل 
المملكة داخل 
درجات بجميع 

المم داخل يم،
 وغير الحكوم

بنوع والقسمة 
واألحكام هاد،

دون إخالل بح
دارة مجلس اإل

في المركز الش
غ بذلك الوزارة
 الجمعية العام
 بسبب نقص
معية العامة ال

ت في إدارة ال
النظام هذا جب
والمبالغ والد ت
وقبض العدل ب

نقدًا إليجارات
وتع ير عوض

قيمت وتسلم اه
رأس زيادة لك
و ،العدل كتاب
الموظفين عيين
على والتوقيع ،

تحق وله ها،
دومكاتبها عها
ضدها، أو ة،

التحكي وهيئات
الحكومية مة

وفكه، صديقه
واالستشه شهاد

عضهم وذلك د
اسب ولعضو

   أضرار.

عضوًا مؤقتًا في
ويجب أن تبلغ
 التعيين على
دارةمجلس اإل

اء دعوة الجم

وسع السلطات
بموج إجراؤها

التعويضات سلم
كتاب لدى رات
اإل وقبض جر،

ة بعوض وبغي
عمالئه أو ركة
ذ في بما يلها

ك لدى ، وذلك
تع وفي ،راتها
بأنواعها، مات

قيمته وصرف 
وفروع بإدارتها

الشركة من م
و تخصصاتها،
العام مؤسسات

وتص الحجز لب
واإلش شفهية،

س االدارة أو بع
 وقت غير منا
 االعتزال من

  ي .

ن عأن يعي بية
وي . الكتابية

وأن يعرض 
مالزمة النعقاد

عضااألى بقية

جلس اإلدارة أو
للشركة يحق
وتس وفكه، ضه

العقارا وٕافراغ
المستأج أو جر

ء من المساحة
الشرك لحساب
وتعدي شركات

،كس صحيح
إدارا مجالس
والخدم والنقل
وتظهيرها عها
ب الشركة عن
تقام دعاوى ي
ت بمختلف ائية

والم والهيئات
وطلب والتبلغ، غ
والش الخطية ة

أعضاء مجلس
في مقبول أو

ما يترتب على
عربي السعودي

 جلس
باألغلب مجلس

ربي السعودي
،اريخ التعيين
ر الشروط الال
ظام وجب على

ة، يكون لمج
التي تصرفات

وقبض والرهن ،
وبيع عقارات،

المؤج وتسلم م
تنازل عن جزء

والبضائع ات
في إلشتراك

 مساهمه والعك
في الشركة ل
والمقاولة ين
أنواع بكافة رية

وينوب .تتابع
أي في خاصمة
القضا واللجان

والمصالح رات
التبليغ وفي ها

واألجوبة رير،

ت عزل جميع أ
 لسبب غير م
بل الشركة عم
سسة النقد الع

المجفيشاغر
دارة كان للم اإل

سة النقد العر
عمل من تا م
ذا لم تتوافرإ و 

ت أو هذا النظ
 
 المجلست

للجمعية العامة
والت األعمال ة
واالقتراض، ض

الع إفراغ قبول
وتسليم ستئجار

والت وقسمتها
والسندا ألسهم

واإل تأسيس ود
 محدودة إلى

تمثيل وفي ي،
والتأمي والتوريد
التجار ألوراق

بالت وهكذا ،ير
والمخ لمرافعة،

و المحاكم، فة
الوزارا وجميع 

ورفضه يمين،
والتقار للوائح

  
ة في كل وقت

ذا وقع العزلإ
كان مسؤوًال قب
شعر وتبلغ مؤس

الش المركز : 
عضاء مجلس

وموافقة مؤسس
أيامالل خمسة 
و . مدة سلفه
ت نظام الشركا
 من االعضاء

صالحيات : رة
صات المقررة ل

بكافة والقيام 
واإلقراض سخه،
وقب شراء وفي

واالس اإليجار 
صكوك العقارية

األ وبيع وشراء
عقو على وقيع

وتحويلها من
التجاري لسجل

و للتأسيس ود
وا والحواالت ،
الغي بتوكيل يل

وال والمحاكمة،
كا لدى تمييزًا،

،جهاز قضائي
الي حلف وطلب

وا ستدعاءات،

 العامة العادية
إة بالتعويض 

ال كإ  مناسب و 
يع األحوال تش
لثامنة عشرة

أحد أع مركز
و خبرة والكفاية

خال األخرىة
لعضو الجديد
ن ص عليه في
 العدد الالزم م
لتاسعة عشرة
عاة االختصاص

السلطات كافة
وفس الخيار يع

و ، وصرفها 
عقود وتوقيع

مة وفرز الصك
و ،واألرقام بها

التوق وفي ت،
وها وتصفيتها 

وال ،الستثمار
العقود وٕابرام ،

بأنواعها، دات
للوكي واإلذن ،
و بالحضور، 
ت أو ونقضاً  ًا،

وأي جه ألوقاف
و الخبرة، أهل
االس من يلزم

للجمعية
بالمطالبة
في وقت
وفي جمي
المادة ال

ذا شغرإ
فيهم الخ
المختصة
ويكمل ال

المنصوص
النتخاب
المادة ال
مع مراع
ك مباشرة
بي وقبول

مصرفية
،الشركة

وفي قسم
المالك و
والكوبونا

ندماجهاو 
العامة لال
وكفالتهم
واالعتماد

فيه وكل
وخارجها
واستئنافًا

األ دوائر
أ واختيار

ي ما كل



 على 
 شركة،

ويكون 
 

واألذن 

ليمات 
هم في 
 ، وال 
السفر 
جمعية 
ر ذلك 
عمال 
خ آخر 

ؤسسة 
 مجلس
 توكيل

كافأته 
يه كل 
ض إذا 

 وتتم 
ب إليه 
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والحجز لسفر
الش عن إلقرار
و،  عوض ن

 عمال معينة.

 توكيل غيره و

وأية تعل عودي
تهميلقاء عضو 

مجلس اإلدارة
مصاريف الك 

اإلدارة إلي الج
صروفات وغير
قبضوه نظير أ
ضو من تاريخ

على موافقة مؤ
ص رئيس الم

ت وحق والغير،

وتحدد مك ارة 
ى  مدة عضوي
ل في التعويض

األعمال جدول
ماع متى طلب
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ال من ومنعهم 
واإل الرسمية، 
وبدون بعوض 

شرة عمل أو أع

ة ، وله حق

د العربي السع
لایر كحد أدنى ل
لمنبثقة من م

كذلغير شاملة 
قرير مجلس ا
افآت وبدل مص

أو ما ق يذيين
حضرها كل عض

الحصول عبعد  
ويختص، لشركة
و القضاء أمام

ن مجلس اإلد
س اإلدارة على

ق من عزل بح

بج مصحوبةة 
لس إلى االجتم

ووتخليتهم داد
وغير رسمية
والتسوية صلح

الغير في مباش

عامة والخاصة

 مؤسسة النقد
لایر 360,00

 من اللجان ا
غيو  أو اللجان 

 أن يشتمل تق
لمالية من مكا

تنفيملين أو عا
جلسات التي ح

  ر
عضوًا منتدباً 

ب تنفيذي بالش
أ الشركة مثيل

المحددة له من
ر عضو مجلس
م دون إخالل

وتكون الدعوة
ن يدعو المجل

السد عنفين
الر للجهات مه

الص وفي وير،
ضائه أو من ا

 الحكومية الع

وتعليمات حه
00صى وبمبلغ 

 في أي لجنة
أ سات المجلس

ويجب ،  صة
خالل السنة ال
س بوصفهم ع
جلس وعدد الج

السر وأمينب
أن يعين ع ضاُ 

رة وأي منصب
كة منفردًا، وتم

باألعمال اص
ب وأمين السر
هم أو أيًا منهم

و ، من رئيسه
س المجلس أن

المتخلفمدينين
وتقديم لذلك
بالتزوي والطعن

و أكثر من اعض

والجهاتضاء

لشركات ولوائح
 لایر كحد أقص
شاركه العضو
جلسة من جلس

المختص لرقابية
جلس اإلدارة خ
عضاء المجلس
 جلسات المج

المنتدبعضو
للمجلس أيض ز

 مجلس اإلدار
قيع عن الشرك

ن غيرهم ويختص
والعضو المنتد
 وقت أن يعزله

بدعوة لواحدة
جب على رئيس

المحبسطلب
يحتاج ما يع
و واإلنكار، ن،

أو اُ واحد عضواٌ 

القاتها مع القض

نظام الش عليه
ألف 500

ة في حال مش
لایر عن كل جل
ال من الجهات

ليه أعضاء مج
ن ما قبضه أع
على بيان بعدد

والعوالنائبس
ويجوز، نائبًا 

منصب رئيس
دارة بحق التوق

عضائه أو من
جلس ونائبه و
جلس في أي

  . مناسب
 س

سنة المالية ال
ويج ،المجلس

وطواإلجراء،
جمي على ركة
المدنيين من ق

 أن يفوض ع

شركة في عالق

 المجلسء
حدود ما نص
 حددت بمبلغ
فآت اإلضافية

لایر 5000قدره
ور تعليمات م
ل ما حصل عل
ذلك على بيان
شتمل أيضًا ع

الرئيسحيات
كذاو  اً ئه رئيس

 الجمع بين م
ت مجلس اإلد

    الغير. ل
اره من بين أع

رئيس المجمن
نتخابهم، وللمج
ي وقت غير م

المجلسعات
بالس األقل على

رئيس يحددها

  
التنفيذ وطلب 

الشر عن يابة
والحقوق لذمم

ود اختصاصه

س بتمثيل الش
  لتتابع .
عضاءأ كافاة

 اإلدارة في ح
حيث لتطبيق

شاملًة المكاة 
ر الجلسات وق

ها حال صدلي
يان شامل لكل
وأن يشتمل كذ
تشارات وان يش

  ة.
صالح : شرون

أعضائن بين 
وال يجوز ،  

من اختصاصات
بتوكيل للوكيل 

أمين سر يختا
أي متزيد مدة 

يجوز إعادة ان
 مشروع أو في

اجتماع : رون
ع مرات أربع 

ي التي مناسبة
  ء.

وغيرها،ات،
ني والتوقيع ،
ال باستيفاء ص

في حدو اً ايض

 رئيس المجلس
توكيل غيره بال

مك: لعشرون
مكافأة مجلس

واجبة الخرى
عن كل دورة
لك بدل حضور

ويجوز تعدي ،
لعادية على بي

، ووالنفقات يا
 إدارية أو است
للجمعية العامة
لحادية والعش
جلس اإلدارة من
ربي السعودي

ما ُيوكل إليه م
واإلذن ذلك،

جلس اإلدارة أ
وال ت، لمجلس

ي المجلس، وي
زل لسبب غير
لثانية والعشر
مجلس اإلدارة

الم واألوضاع ة
ن من األعضا

والمستند
أموالهم

والتخالص
للمجلس

  
ويختص
للوكيل بت
المادة ال

تكون مت
ولوائح أخ
المجلس
يشمل ذل
واإلقامة
العامة ال
من المزاي
فنية أو
اجتماع ل
المادة ال

مجيعين 
النقد العر
بخالف م

في غيره
ويعين مج
بمعرفة ال
منهم في
وقع العز
المادة ال
يجتمع م
بالوسيلة
ذلك اثنان



ب عنه 
ضرين 

ن هذه 

ي ذلك 

وتنعقد 
 كلما 

تصدر 
لعامة 

مجلس 
5 (%

مًا من 
لميعاد 
طابات 
 النقد 
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إلدارة أن ينيب
ألعضاء الحاض

ن السر وتدون
  الت .

همين، وله في

قة بالشركة، و
ة عادية أخرى

مًا. ولها أن ت
ررة للجمعية ال

وعلى م قررة،
اهمين يمثل (
الل ثالثين يوم
لرئيس قبل ال
مساهمين بخط

ومؤسسة الية
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اإل ضو مجلس
غلبية آراء األ

اضرون وأمين
إلثبات المداوال

 العامة للمساه
  عامة.

األمور المتعلق
جمعيات عامة

 تعديلها نظام
 نفسها المقر

المق النظامية 
عدد من المسا
ة الجمعية خال
ركز الشركة ال
 إلى جميع الم
ة السوق الما

قل، ويجوز لعض
ت المجلس بأ

س اإلدارة الحا
ئل إلكترونية إل

ور الجمعيات
ر الجمعية الع

عادية بجميع ا
ة جويجوز دعو 

محظور عليها
وط واألوضاع

والمواعيد ت
 المراجعة أو ع
لمجلس بدعوة
ة توزع في مر
يعاد المذكور

وكذلك هيئة زرة

على األقمسة 
وتصدر قرارات

  لسة.

وأعضاء مجلس
استخدام وسائ

 ين

اهم حق حضو
في حضورركة

معية العامة الع
ية للشركة، وي

مور الماء األ
وذلك بالشرو

لإلجراءا وفقًا 
بات أو لجنة
د إذا لم يقم ال
صحيفة يومية
لدعوة في المي
عمال إلى الوزا

وعددهم خمء
،توكيل خطي

عه رئيس الجل

س المجلس و
ويجوز ا لسر.

 لباب الرابع
يات المساهمي

سية، ولكل مسا
لشرالعاملين با
 العادية

، تختص الجم
ء السنة المالي

 العاديةغير
ساس باستثنا
،عامة العادية

جلس اإلدارة،
 مراجع الحساب
جمعية لالنعقاد
ة العامة في ص
فاء بتوجيه ال
وة وجدول األع

 جلس
نصف األعضا
لس بموجب ت
لذي صوت مع

ر. يوقعها رئيس
إلدارة وأمين ال
ال
جمعيا

 ت
معية التأسيسي

اأو س اإلدارة
العامةجمعية

ة غير العادية،
التالية النتهاء

غالعامةمعية
الشركة األسام

ت الجمعية الع

 بدعوة من مج
 إذا طلب ذلك
ابات دعوة الج
نعقاد الجمعية
ك يجوز االكتف
ورة من الدعو

 شر.
 جمعيات

المجاجتماعب
ال إذا حضره ن
تماعات المجل
رجح الجانب ا

 المجلست
ه في محاضر

مجلس اإلئيس

الجمعياتضور
ق حضور الجم
 أعضاء مجلس

الجمصاصات
لجمعية العامة
ألشهر الستة ا

الجمصاصات
ية بتعديل نظا
ي اختصاصات

 الجمعيات 
ة للمساهمين
ادية لالنعقاد
 لمراجع الحسا
شر الدعوة الن
ألقل. ومع ذلك

. وترسل صوى
ة المحددة للنش

الجحضورل

  
نصاب : رون

لس صحيحًا ا
ي حضور اجت
ساوي اآلراء ير

مداوالت رون:
 اإلدارة وقراراته
اص يوقعه رئي

حض:  شرون
دد أسهمه حق
 آخر من غير

اختص : شرون
 تختص بها ال
سنة خالل األ

.  
اختص:  شرون

مة غير العادي
أصًال فياخلة 

دعوة : رون
ة أو الخاصة
عية العامة العا
ألقل. ويجوز

وتنش حسابات.
رة أيام على األ

مية أخرىة نظا
لك خالل المدة

سجل:  شرون

لثالثة والعشر
 اجتماع المجل
ن األعضاء في

عند تسو  ن فيه
لرابعة والعشر
اوالت مجلس
ر في سجل خا

لخامسة والعش
تب أَيًا كان عد
 عنه شخصًا

والعشلسادسة
 األمور التي

ى األقل في الس
حاجة إلي ذلك

والعشلسابعه
الجمعية العام
ي األمور الدا

 
لثامنة والعشر
جمعيات العامة
ن يدعو الجمع
 المال على األ
طلب مراجع الح
لالنعقاد بعشرة
أو بأي وسيلة

وذلك ،لسعودي
لتاسعه والعش

المادة ال
ال يكون
غيره من
والممثلين
المادة ال
تثبت مد
المحاضر

الالمادة
لكل مكتت
أن يوكل
الالمادة

فيما عدا
مرة على
دعت الح
الالمادة

تختص ا
قرارات في

العادية.
الالمادة

تنعقد الج
اإلدارة أن
من رأس

ريخ طلتا
المحدد ل
أ مسجلة
العربي ال
الالمادة



النعقاد 

 يتوفر 
جتماع 
 يكون 

نصاب 
رط أن 
الثاني 
 رأس 
لنظام 

تخدام 

طلقة م
ا كان 
س أو 

مراجع 
ا رأى 

 لذلك 
 وعدد 
ها أو 
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وقت المحدد ال

ي ،ألقل وٕاذا لم
ة النعقاد االج
جميع األحوال

 يتوفر هذا الن
ماع األول بشر
ا ن االجتماع

( ربع الثاني 
من هذا ا ) 

مة ويجب است

ة باألغلبية الم
ذاإال إ ،جتماع

ساسظامها األ

جلس اإلدارة وم
ة للضرر. وٕاذ

ة من أعضائه
 أو الممثلين

ي وافقت عليه
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بل الوق لرئيس

 المال على األ
 المدة المحدد

وفي جم ،تماع

فإذا لم ، مال
النعقاد االجتما

حوال يكون األ
 في االجتماع
نه والعشرون

لجمعيات العام

 العامة العادية
ممثلة في االج
لمحددة في نظ

  تماع.

ى أعضاء مج
مصلحة الشركة

 مجلس اإلدارة
ين الحاضرين
 األصوات التي

ركز الشركة ال

ون ربع رأس
ة من انتهاء

االجتمعقد هذا

صف رأس الم
مدة المحددة ال

وفي جميع ،
لنصاب الالزم

الثامن المادة (
  تصة.

كل سهم في ا

ررات الجمعية
ثي األسهم الم
ضاء المدة ال
مثلة في االجت

 في شأنها إلى
ي ال يعرض م

  ًا.ذناف

و من ينتدبه
عدد المساهمي
 اتخذت وعدد

في مر همءسما

يمثلو ساهمون
ني بعد ساعة
عن امكانية ع

 
مون يمثلون نص
 من انتهاء الم
هذا االجتماع
ذا لم يتوفر ال
ص عليها في
ة الجهة المخت

م صوت عن ك

يها وتصدر قرا
ية بأغلبية تلث
قضحلها قبل ان

سهم الممع األ

توجيه االسئلة
ين بالقدر الذي
ي هذا الشأن ن

وأه عند غيابه 
ضر يتضمن ع
والقرارات التي

سأةو الخاصأ
  . إلكترونية

ذا حضره مس
 االجتماع الثا
يد اإلعالن ع

العاديةغير
ره مساهموحض

ي بعد ساعة
إمكانية عقد 

وا قل.على األ
سها المنصوص
فيه بعد موافقة

ة ولكل مساهم

هم الممثلة فيه
مة غير العادي
الشركة أو بح
لبية ثالثة أرباع

ل الجمعية وتو
سئلة المساهمين
وكان قرارها في

 ضر
و نائبهأإلدارة

 الجمعية محض
 المقررة لها و

أجمعية العامة
تخدام وسائل إ

 العاديةامة
 صحيحًا إال إ

يعقد، المال)
 األول ما يفي

 لة فيه.ثم
العامةجمعية

صحيحًا إال إذا ح
االجتماع الثاني
إلعالن عن إ
ع رأس المال ع
باألوضاع نفس
سهم الممثلة ف

 يات
عية التأسيسية

  الدارة.

 المطلقة لألسه
 الجمعية العام
 بإطالة مدة 

ذا صدر بأغلبإ
يات

ي جدول أعمال
سابات عن أس

ة، ولى الجمعي
المحاضوٕاعداد

يس مجلس اإل
حرر باجتماع

اتعدد األصو 

ي حضور الج
باست خرىأيلة
العاالجمعية 

لعامة العادية
رأس ربع ( ع

عقد االجتماع
دد األسهم المم

الجاجتماعب
ير العادية صح

يعقد ا ،) لمال
ول ما يفيد اإل
همين يمثل ربع
 ثالث ينعقد ب
 كان عدد األس

الجمعيفيت
مثله في الجمع

االمجلس ضاء
 لجمعيات

سية باألغلبية
 تصدر قرارات
 تخفيضه أو
إ الإن صحيحًا

الجمعيافية
ت المدرجة في

الحس و مراجع
مقنع، احتكم إل

والجمعياتة
للمساهمين رئي

ويح . رة ونائبه
 أو الوكالة وع

  
ذين يرغبون في

مكان ووسي يد
اجتماع صاب

ع الجمعية الع
 هذا االجتماع
من الدعوة لع
حًا أيًا كان عد

نصاب:  ثون
عية العامة غي

ال رأس نصف 
 االجتماع االو
اهد من المس
 إلى اجتماع
ث صحيحًا أَيًا

التصويتون: 
ن كل سهم يمث

أعضانتخاب ي 
ال قراراتون: 

جمعية التأسيس
كما ،الجتماع

س المال أو
خرى فال يكون

المناقشةون: 
شة الموضوعات
جلس اإلدارة أو
 سؤاله غير م

رئاسةالثون: 
مة لعيات العا

 مجلس اإلدارة
زتهم باألصالة

لمساهمون الذ
تحدييجوز و ،

نص: لثالثون
 انعقاد اجتماع
 الالزم  لعقد

شرط أن تتضم
ع الثاني صحيح

والثالثلحادية
 اجتماع الجمع

( تماع األول
 الدعوة لعقد
 إذا حضره عد
وجهت دعوة

الثالثالجتماع
والثالثولثانية

تب صوت عن
ت التراكمي في

والثالثولثالثة
لقرارات في الج
الممثلة في اال
علقًا بزيادة رأس
ها مع شركة أخ

والثالثولرابعه
هم حق مناقش
ت. ويجيب مج
 أن الرد على

والثاللخامسة
ت الجمعجتماعا

 غياب رئيس
التي في حيازت

يسجل ال
،الجمعية
الالمادة

ال يكون
النصاب

األول بش
االجتماع
الالمادة
ال يكون
في االجت
تتضمن
صحيحًا
المال )

ويكون اال
الالمادة

لكل مكتت
التصويت
الالمادة

تصدر الق
لألسهم ا
قرارًا متع
باندماجه
الالمادة

لكل مسا
الحسابات
المساهم
الالمادة

يراس اج
في حال
األسهم ا



يوقعه 

ء من 
لعربي 
عودي 

صوات. 

ح أو 
اد إذا 

 ها إن
 أخرى 
انعقاد 

لعامة 
ا وقع 

ضاحات 

Page
 

 سجل خاص ي

ن سواءيلتنفيذي
ؤسسة النقد ال
قد العربي السع

 تساوي األص

أي إيضا طلب
للشركة لالنعقا

 مرئياتها حياله
ه من أعمال
س قبل موعد ا

  جمعية.

ينه الجمعية ا
 التعويض إذا

بيانات واإليض
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ل اجتماع في

دارة الجلس اإل
وبموافقة مؤ ة

 مؤسسة النق

اضرين، وعند

ا ووثائقها وط
جمعية العامة ل

سابات، وٕابداء
وعما قامت به
لشركة الرئيس
ثناء انعقاد الج

ي المملكة تعي
الل بحقه في

 أيضا طلب الب

تظمة عقب كل

ير أعضاء مج
ضوابط النظامية

ويتم تزويد ، 

ة أصوات الحا

على سجالتها
دارة دعوة الج

 مراجع  الحسا
 في الشركة و
ر في مركز ال

التقرير أثن ىتل

لهم بالعمل في
مع عدم اإلخال

 الوثائق، وله

ضر بصفة منت

 
 

عضاء من غي
تعليمات والض
آت أعضائها

راراتها بأغلبية

حق االطالع ع
من مجلس اإلد

 التي يقدمها
رقابة الداخلية
من هذا التقرير
سخة منه. ويت

 
 ت

ت المرخص ل
وقت مأي في

وغير ذلك من

وتدون المحاض

باب الخامس
جنة المراجعة

) أعخمسةمن (
طبق عليهم الت
 عملها ومكافآ

 
ها، وتصدر قر

ي سبيل ذلك ح
ها أن تطلب م

  ائر جسيمة.

ر والملحوظات
كفاية نظام الر
نسخًا كافية م
 المساهمين نس

السادسباب
الحسابات جع

راجعي الحسابا
ف أيضاً تغييره

ة وسجالتها و

وي االجتماع.

الب
لج

 راجعة
جعة مكونة من
تيار ممن تنط
لجنة وضوابط

المراجعةجنة
أعضائهغلبية

 لمراجعة
شركة، ولها في
ية، ويجوز له
ألضرار أو خسا

 للجنة
شركة والتقارير
 شأن مدى ك
رة أن يودع ن

رغب من من
البا
مراج

) من بين مرا
تجوز للجمعية

  روع.
 الحسابات

 دفاتر الشركة

التي دارت في
   األصوات.

المرالجنةيل
ادية لجنة مراج
ن يكون االخت
رار مهمات اللج

لجناجتماعب
جعة حضور أغ

  س اللجنة.
اللجنةصات

لى أعمال الش
 اإلدارة التنفيذي
ضت الشركة ألض

التقاريرون:
ئم المالية للش
 عن رأيها في
ى مجلس اإلدا
م قل لتزويد كل

 لحسابات
بات (أو أكثر
ة عمله، ويج
سبب غير مشر

امراجعحيات
 االطالع على

  
ة للمناقشات ا
 سرها وجامع

تشكي : الثون
عية العامة العا

مع مراعاة أن 
ويحدد في القرا

نصاب : الثون
ع لجنة المراجع
صوت معه رئيس

اختصاص :ثون
ة بالمراقبة عل
س اإلدارة أو
عملها أو تعرض

واألربعو الثون
لنظر في القوائ
 إعداد تقرير
صاصها. وعلى
 أيام على األق

ال مراجع عيين
ة مراجع حساب
 مكافأته ومد
 مناسب أو لس

صالح : عون
 أي وقت حق

 وخالصة وافية
جمعية وأمين

والثاللسادسة
قرار من الجمع
مين أو غيرهم

و،  ي الكتابية
  منه .

والثاللسابعة
لصحة اجتماع
جانب الذي ص
لثامنة والثالث
لجنة المراجعة

 أعضاء مجلس
جلس اإلدارة ع
لتاسعة والثال
نة المراجعة ال
وعليها كذلك
تصي نطاق اخ

 العامة بعشرة

تع :الربعون
 يكون للشركة
سنويًا، وتحدد
في وقت غير م

واألربعلحادية
لحسابات في

و خالفتها
رئيس الج

الالمادة
ُتَشْكْل بق
المساهمي
السعودي
بنسخه م
الالمادة

يشترط لص
يرجح الج
الالمادة

تختص ل
بيان من
أعاق مج
الالمادة

على لجن
وجدت، و
تدخل في
الجمعية

المادة اال
يجب أن
العادية س
التغيير ف
الالمادة

لمراجع ال



مجلس 
إلدارة. 
لعادية 

لمالي 
 تحت 

) 1ة (
جمعية 

مراجع 
 إلى ق

 عشر 

الزمة 
 نظام 

ف هذا 

تفاقي 

 ثابتة 
ماعية 
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وعلى رئيس م
مجلس اإل ىإل

معية العامة ال

طها ومركزها ال
 هذه الوثائق

ليها في الفقرة
دد النعقاد الج

ارة، وتقرير م
الوثائق هذه ن

عامة بخمسة

الحتياطيات الال
 يتفق وأحكام

ة العادية وقف

ن احتياطي ات

 توزيع أرباح
اجتممؤسسات 
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نطاق عمله. و
ي تقرير يقدم إ
رة دعوة الجم

ريرًا عن نشاط
ضع المجلس

  ى األقل.
ئق المشار إل
 الموعد المحد

ر مجلس اإلد
من صورة رسل

د الجمعية الع

رى وتكوين اال
ضرورتها بما

لجمعية العامة

 األرباح لتكوين

شركة أو يكفل
الغ إلنشاء م

ما يدخل في نط
 أثبت ذلك في

مجلس اإلدان 

  

ة للشركة وتقر
 األرباح. ويض

على عين يومًا
ا المالي الوثائ
مساهمين قبل

شركة، وتقرير
أيضا أن يره 

ل تاريخ انعقا

لتكاليف األخر
جلس اإلدارة ض

ز أن تقرر الج

صافي من ه

ق مصلحة الش
ي األرباح مبا

 وغير ذلك مم
الشأني هذا 

أن يطلب من

  ع األرباح

.من كل سنة

 القوائم المالية
قترحة لتوزيع
ة بخمسة وأربع
نفيذي ومديرها

تصرف المست

ئم المالية للش
الرئيس. وعليه

، وذلك قبل ي

ت العمومية وا
 التي يرى مج

  
ويجوز ،لشركة
  مدفوع.

نسبة معينهب

قدر الذي يحقق
طع من صافي

ركة والتزاماتها
ت صعوبة في
يحق للمراجع

 لباب السابع
شركة وتوزيع

ديسمبرشهر

شركة أن يعد
 الطريقة المقت
لجمعية العامة
 ورئيسها التن
ة الرئيس تحت

ساهمين بالقوائ
مركز الشركة ا
لعربي السعودي

م المصروفات
مات الطارئة
تي:الوجه اآل

ي النظامي لل
 رأس المال الم

جنبيإلدارة أن

خرى وذلك بالق
 كذلك أن تقتط

  مؤسسات.

موجودات الشرك
مراجع الحسابات

وي وجب عليه

الب
حسابات الش

تنتهي بنهاية ش

 سنة مالية للش
 هذا التقرير
محدد النعقاد ال
إدارة الشركة
 مركز الشركة

أن يزود المس
ية توزع في م
ؤسسة النقد ال

دها بعد خصم
مارات وااللتزام

علىسعودي ،
كوين االحتياطي

%) من100
راح مجلس اإل

 احتياطيات أخ
عية المذكورة

مًا من هذه الم

موليتحقق من
وٕاذا صادف مر
 الحسابات، و

 المالية 
وت يناير شهر

 الماليةق
في نهاية كل
ضية، وُيَضمن

بل الموعد المح
رئيس مجلس
سخ منها في

  قل.
جلس اإلدارة أ
ي جريدة يومية

ومؤس ق المالية

 األرباح 
التي تحددوية

خسائر االستثم
قد العربي الس
ي األرباح لتكو

0( طي المذكور
على اقترا ناًء

ن تقرر تكوين
همين. وللجمع
ة ما يكون قائم

  
صول عليها، ل
و ، أداء واجبه

س عمل مراجع

السنة : عون
ش شركة من أول

الوثائق : ون
جلس اإلدارة ف
لمالية المنقض
ع الحسابات قب

رالمجلس و ع 
دة، وتودع نس
 أيام على األق

مجرئيس س و 
ما لم تنشر في
ك هيئة السوق

  قل.
توزيع : عون

لصافية السنو
شكوك فيها وخ
ت مؤسسة النق
%) من صافي

االحتياط غى بل
امة العادية بن

مة العادية أن
 على المساه
ركة أو لمعاونة

ى ضرورة الحص
ن يمكنه من أ
ييسر المجلس

  ي األمر.

واألربعولثانية
نة المالية للش

واألربعولثالثة
يجب على مج
عن السنة ال

مراجعتصرف 
يجب أن يوقع
من هذه الماد
العامة بعشرة

المجلسعلى 
الحسابات، م

وكذلك الوزارة
على األق يومًا
واألربعولرابعة

كة الباح الشر 
 الديون المش
لبنوك وتعليمات

%25يجنب ( -
التجنيب متى

للجمعية العا -
  يخصص.

للجمعية العا -
قدر اإلمكان
لعاملي الشرك

التي يرى
اإلدارة أن
فإذا لم ي
للنظر في

الالمادة
تبدأ السن
الالمادة
1.

2.

3.

الالمادة
توزع أرب
لمواجهة
مراقبة الب

1-

2-

3-



 بشكل 

وزيع 

لحكم 

 مدة 
نين) 
مثلين 
رباح 

عربي 
رئيس 
معية 
ة أو 
 دون 

مادة، 
لمادة 
 على 

منهم 
ساهم 

Page
 

ب لتوزيع سواء

ق وتاريخ التو

لمحددة وفقًا ل

) من األرباح
لتاسعة والثمان
 أو تعيين مم
من دفع كل أر

سسة النقد الع
إلدارة، وعلى رئ
ذلك دعوة الجم
س مال الشركة
د سائر إلى ما

) من هذه الم
ررة في هذه الم
بعد الحصول

 الذي صدر م
جب على المس
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رباح القابلة للت

قريخ االستحقا
  حقاق.

 دفع النسبة ال
  

ظام الشركات 
حكام المادة (ال
ي التصويت،
مكن الشركة م

تم إبالغ مؤس
س مجلس اإل

من علمه بذ اً 
 إما زيادة رأس
عه نسبة الخس

)1 في الفقرة (
ألوضاع المقر

بع وذلك زيادة.

ن شأن الخطأ
يزال قائمًا. ويج

في حدود األرب

ويبين القرار تار
لمحدد لالستح

لتالية إال بعد
ن هذه السنة.
 المائة من نظ
عقدة طبقًا ألح

والمشاركة في 
ك إلى أن تتم

يتنة المالية، 
ذلك إبالغ رئيس

ًامسة عشر يو 
لتقرر ،سائر

ي تنخفض مع

لمدة المحددة
 المال وفق األ
 الجمعية بالز

رة إذا كان من
 في رفعها ال ي

 من األرباح ف

وي ،هذا الشأن
 نهاية اليوم ال

عن السنوات ا
هم الممتازة عن
عة عشرة بعد
 األسهم، المنع
لعامة للشركة
س المال، وذلك

ت خالل السن
 فور علمه بذ

ل خمسال ارة خ
خ علمه بالخس
لى الحد الذي

  .النظام ذا
لعامة خالل الم
رت زيادة رأس
ن صدور قرار

 . ك

 مجلس اإلدار
الشركة حق 

نسبة مناسبة

ة الصادر في 
مساهمين في

 زة
توزيع أرباح ع
ألصحاب األسه
م المادة (الرابع
ألصحاب هذه

ت الجمعية الع
همهم في رأس

  ت السابقة.

ع، في أي وقت
جع الحسابات
ى مجلس اإلد
يومًا من تاريخ

وذلك إل لبنوك
 المحدد في هذ
مع الجمعية ال

وع، أو إذا قررت
سعين يومًا من
نوكم مراقبة الب
 باب الثامن
 المنازعات

 على أعضاء
ورة إال إذا كان

ن-مساهمين
  
 ح

لجمعية العامة
في سجالت الم

الممتازألسهم
فإنه ال يجوز ت
ظام الشركات أل

وفقًا لحكم ددة
عية الخاصة أل
ورهم اجتماعات
مع قيمة أسه
هم عن السنوات

المال المدفوع
لشركة أو مراج

بذلك، وعلى ورًا
مسة وأربعين ي
نظام مراقبة ال
كة قبل األجل 
ت إذا لم تجتم
ر في الموضوع
مال خالل تس
بناء على نظام
الب
ا

مقررة للشركة
لدعوى المذكو

 ذلك على الم
.و ربع سنوي

األرباححقاق
ح وفقًا لقرار ال
م المسجلين ف

لألاألرباحيع
 سنة مالية، ف
لمائة) من نظا
 النسبة المحد
ه يجوز للجمع
قرر إما حضو
بما يتناسب م
اب هذه األسه

 الشركةئر
نصف رأس ا 

مسؤول في ال
ء المجلس فو
ماع خالل خم
ون م الشركات

 أو حل الشرك
ة نظام الشركات
ها إصدار قرار
زيادة رأس الم
ي السعودي بن

 المسؤولية 
لمسؤولية الم
لمساهم رفع ال

  عوى.

  
ن الباقي بعد
صف سنوي أو

استح : ربعون
رباحصته في األ 
سهم لمالكي األ

توزي : ربعون
رباح عن أي
ة عشرة بعد ال
شركة في دفع
 متتالية، فإنه
شركات، أن تق
جلس اإلدارة ب
خصصة ألصحا

خسائ : بعون
الشركة سائر
على أي مجب 

رة إبالغ أعضا
العادية لالجتم
ًا ألحكام نظام
لمال المدفوع،
 منقضية بقوة

عليهت وتعذر 
تتاب في كل ز
سة النقد العربي

دعوى :عون
 رفع دعوى ا
ه. وال يجوز لل
ه على رفع الد

من -يوزع -
سنوي أو نص

واألرلخامسة
المساهم حصت

رباححقية األ
واألرلسادسة

إذا لم توزع أ
المادة (الرابعة
إذا فشلت الش
ثالث سنوات
من نظام الش
عنهم في مج
األولوية المخ

واألربلسابعة
إذا بلغت خس

ويجالسعودي 
مجلس اإلدارة
العامة غير ا
تخفيضه وفقا
نصف رأس ال
وتعد الشركة

أو إذا اجتمعت
ولم يتم االكت
موافقة مؤسس

لثامنة واألربع
اهم الحق في
ضرر خاص به
 الشركة بعزمه
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لتصفية االختي
ود المفروضة

ثر من ذلك ألك
لى اإبالنسبة 

رها على مما

نظام مراقبة الب
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ويصدر قرار ال
 وأتعابه والقيو
يجوز تمديدها
شركة ويعدون ب
 ويقتصر دور

في نظ  نظامي

و  .م للتصفية
حديد سلطاته

وال يج ، سنوات
دارة الشرإعلى 

 مدة التصفية

 نص أو حكم

 تها

 بالقدر الالزم
وتح ين المصف

ختيارية خمس
ؤالء قائمين ع
م  قائمة خالل

ال عدم وجود

 باب التاسع
شركة وتصفيت

صية االعتبارية
فية على تعيين
 التصفية االخ
ع ذلك يظل هؤ
ق  المساهمين

 باب العاشر
 ختامية حكام

وفي حا لنظام.

  
*****  

الب
حل الش

حتفظ بالشخص
مل قرار التصف
ال تتجاوز مدة

ومع، ة بحلها
بقى جمعيات

  .يمصف
الب
أح

ص في هذا الن

  .ولوائحه ت

 الشركةضاء
 التصفية وتح
ميجب أن يشت
صفية ويجب أال

دارة الشركةإس
وتب ،ي المصف

ختصاصات الم

ا لم يرد به نص
  ولوائحه .

الشركا نظام م

  

انقض بعون :
نقضائها دور

وي، ر العاديةغي
ة الالزمة للتص
 سلطة مجلس
لى أن يعين

تتعارض مع اخ

في كل مانوك 
ظام الشركات و

  مسون:
ألحكام طبقاً  شر

واألربلتاسعة
شركة بمجرد ا
معية العامة غي
 والمدة الزمنية

وتنتهي ،ضائي
لإ المصفين 

لتي ال تصاتها ا

  لخمسون:
مراقبة البن ظام

طبيق أحكام نظ
والخملحادية

وينش النظام ا

الالمادة
تدخل الش
من الجم
و سلطاته
بأمر قض
في حكم
اختصاص

المادة ال
نظيطبق 

، يتم تط
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