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الباب األول - تأسيس الشركة

)١( تأسيس الشركة: مادة 
تؤســس طبقــاً ألحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه، وهــذا النظــام لشــركة مســاهمة 

ســعودية وفقــاً ملــا يلــي: 

)٢( اسم الشركة: مادة 
شركة مكة لإلنشاء والتعمير - شركة مساهمة سعودية مدرجة.

)٣( أغراض الشركة: مادة 
تعمير األماكن املجاورة للمسجد احلرام مبكة املكرمة.. 1
امتالك العقارات املجاورة للمســجد احلرام وتطويرها وإدارتها واســتثمارها . 2

وشراءها وتأجيرها.
القيــام بكافــة األعمــال الهندســية الالزمــة لإلنشــاء والتعميــر والصيانــة . 3

وأعمــال الهــدم واملســح اخلاصــة بهــا.
وللشــركة القيــام بتحقيــق أغراضهــا يف جميــع املناطــق املجــاورة للمســجد احلــرام 
مبكــة املكرمــة علــى مراحــل متعــددة مبــا يحقــق تنفيــذ التوجيهــات الســامية 

واألمــر امللكــي الصــادر بشــأنها.
كمــا يجــوز للشــركة وفقــاً ملــا ذكــر القيــام بــأي أعمــال الزمــة أو مكملــة لتحقيــق 

تلــك األغــراض مباشــرة أو باالشــتراك مــع شــركات أخــرى. 
ومتــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة املتبعة وبعد احلصــول على التراخيص 

الالزمــة مــن اجلهــات املختصة إن وجدت. 

)4( املشاركة والتملك يف الشركات: مادة 
يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات مبفردهــا )ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة 
مقفلــة بشــرط أال يقــل رأس املــال للشــركة األســاس عــن )5( مليــون ريــال كمــا 
ــك األســهم واحلصــص يف شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج  ــا أن متتل يجــوز له
ــر يف تأســيس الشــركات املســاهمة أو ذات  ــا حــق االشــتراك مــع الغي ــا وله معه
املســئولية احملــدودة وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات املتبعــة 
يف هــذا الشــأن، كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف يف هــذه األســهم أو احلصــص 

علــى أال يشــمل ذلــك الوســاطة يف تداولهــا.
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)5( مركز الشركة: مادة 
يقــع مركــز الشــركة الرئيــس يف مدينــة مكــة املكرمــة ويجــوز أن ينشــأ لهــا فــروع 
أو مكاتــب أو توكيــالت داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا بقــرار مــن 

مجلــس إدارة الشــركة.

)٦( مدة الشركة: مادة 
مــدة الشــركة )99( تســعة وتســعون ســنة هجريــة تبــدأ مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل 
التجــاري، ويجــوز دائمــاً إطالــة هــذه املــدة بقــرار تصــدره اجلمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنة علــى األقــل.
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الباب الثاني - رأس املال واألسهم
)٧( رأس املال: مادة 

حدد رأس مال الشــركة مببلغ  1.648.162.4٠٠ ريال )ألف وســتمائة وثمانية 
وأربعــون مليــون ومائــة واثنــان وســتون ألــف وأربعمائــة ريــال ســعودي( مقســم إلــى 
164.816.24٠ )مائــة وأربعــة وســتون مليــون وثمامنائــة وســتة عشــرة ألــف 
ــكل  ــغ القيمــة اإلســمية ل ــون( ســهم إســمي متســاوية القيمــة، تبل ــان وأربع ومائت

ســهم )1٠( عشــرة ريــاالت ســعودية، وجميعهــا أســهم عاديــة.

)٨( االكتتاب يف األسهم:  مادة 
اكتتب املؤسسون واملساهمون يف كامل أسهم رأس املال البالغة 164.816.24٠ 
ــان وأربعــون(  )مائــة وأربعــة وســتون مليــون وثمامنائــة وســتة عشــرة ألــف ومائت
ســهم قيمتهــا 1.648.162.4٠٠ ريــال )ألــف وســتمائة وثمانيــة وأربعــون مليــون 

ومائــة واثنــان وســتون ألــف وأربعمائــة ريــال ســعودي(.

)٩( إصدار األسهم: مادة 
تكــون القيمــة اإلســمية للســهم )1٠( عشــرة ريــاالت، وال يجــوز أن تصــدر بأقــل 
مــن قيمتهــا اإلســمية، إمنــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه القيمــة إذا وافقــت 
ــد مســتقل  ــة يوضــع فــرق القيمــة يف بن ــة العامــة، ويف هــذه احلال ــه اجلمعي علي

ضمــن حقــوق املســاهمني. وال يجــوز توزيعهــا كأربــاح علــى املســاهمني.

)١0( تداول األسهم: مادة 
تتــداول أســهم الشــركة وفقــاً ألحــكام نظــام هيئــة الســوق املاليــة، ويفيــد االكتتــاب 
ــي  ــرارات الت ــول املســاهم بنظــام الشــركة والتزامــه بالق ــا قب يف األســهم ومتلكه
تصدرهــا جمعيــات املســاهمني وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام ونظام الشــركات ســواء 
أكان حاضــراً أو غائبــاً، وســواء أكان موافقــاً علــى هــذه القــرارات أو مخالفــاً لهــا.

)١١( أسهم األوقاف:  مادة 
يراعــى يف تــداول األســهم اململوكــة لألوقــاف أو ألربطة كافــة القواعد والتعليمات 
الشــرعية الســارية فيمــا يتعلــق بالتصــرف يف امللكيــات العقاريــة املوقوفــة ويؤشــر 

علــى األســهم املمثلــة لهــا بذلك.
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)١٢( زيادة رأس املال: مادة 
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر زيــادة رأس مــال الشــركة، بشــرط أن . 1

يكــون رأس املــال قــد دفــع كامــاًل. وال يشــترط أن يكــون رأس املــال قــد دفــع 
بأكملــه إذا كان اجلــزء غيــر املدفــوع مــن رأس املــال يعــود إلــى أســهم صــدرت 
مقابــل حتويــل أدوات ديــن أو صكــوك متويليــة إلــى أســهم ولــم تنتــِه بعــُد املــدة 

املقــررة لتحويلهــا إلــى أســهم.
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة يف جميــع األحــوال أن تخصــص األســهم . 2

املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزءاً منها للعاملني يف الشــركة والشــركات 
ــك. وال يجــوز للمســاهمني ممارســة حــق  التابعــة أو بعضهــا، أو أي مــن ذل

األولويــة عنــد إصــدار الشــركة لألســهم املخصصــة للعاملــني.
للمســاهم املالــك للســهم وقــت صــدور قــرار اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة . 3

باملوافقــة علــى زيــادة رأس املــال األولويــة يف االكتتــاب باألســهم اجلديــدة 
التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة ويبلــغ هــؤالء بأولويتهــم بالنشــر يف 
صحيفــة يوميــة أو بوســائل االتصــال احلديثــة أو بإبالغهــم بواســطة البريــد 
املســجل عــن قــرار زيــادة رأس املــال وشــروط االكتتــاب ومدتــه وتاريــخ بدايتــه 

وانتهائــه.
يحــق للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وقــف العمــل بحــق األولويــة للمســاهمني . 4

ــة  ــة أو إعطــاء األولوي ــل حصــص نقدي ــال مقاب ــادة رأس امل ــاب بزي يف االكتت
لغيــر املســاهمني يف احلــاالت التــي تراهــا مناســبة ملصلحــة الشــركة.

ــن وقــت . 5 ــه خــالل املــدة م ــازل عن ــة أو التن يحــق للمســاهم بيــع حــق األولوي
ــى آخــر  ــال إل ــادة رأس امل ــى زي ــة عل ــة باملوافق ــة العام ــرار اجلمعي صــدور ق
يــوم لالكتتــاب يف األســهم اجلديــدة املرتبطــة بهــذه احلقــوق، وفقــاً للضوابــط 

ــي تضعهــا اجلهــة املختصــة. الت
مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة )4( أعــاله، تــوزع األســهم اجلديــدة علــى . 6

حملــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا االكتتــاب، بنســبة مــا ميلكونــه مــن حقــوق 
أولويــة مــن إجمالــي حقــوق األولويــة الناجتــة مــن زيــادة رأس املــال. بشــرط 
أال يتجــاوز مــا يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم اجلديــدة، ويــوزع 
الباقــي مــن األســهم اجلديــدة علــى حملــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا أكثــر 
ــوق  ــي حق ــة مــن إجمال ــوق أولوي ــه مــن حق ــا ميلكون ــم، بنســبة م مــن نصيبه
األولويــة الناجتــة مــن زيــادة رأس املــال، بشــرط أال يتجــاوز مــا يحصلــون 
عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم اجلديــدة، ويطــرح مــا تبقــى مــن األســهم علــى 
ــة أو ينــص نظــام الســوق  ــر العادي ــة العامــة غي ــم تقــرر اجلمعي ــر، مــا ل الغي

املاليــة علــى غيــر ذلــك.
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)١٣( تخفيض رأس املال: مادة 
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر تخفيــض رأس املــال إذا زاد علــى حاجــة 
الشــركة أو إذا منيــت بخســائر. ويجــوز يف احلالــة األخيــرة وحدهــا تخفيــض 
ــادة )الرابعــة واخلمســني( رأس املــال إلــى مــا دون احلــد املنصــوص عليــه يف املـ
مــن نظــام الشــركات. وال يصــدر قــرار التخفيــض إال بعــد تــالوة تقريــر خــاص 
يعــده مراجــع احلســابات عــن األســباب املوجبــة لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى 

الشــركة وعــن أثــر التخفيــض يف هــذه االلتزامــات.
وإذا كان تخفيــض رأس املــال نتيجــة زيادتــه علــى حاجــة الشــركة، وجبــت دعــوة 
الدائنــني إلــى إبــداء اعتراضاتهــم عليــه خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ نشــر 
قــرار التخفيــض يف صحيفــة يوميــة تــوزع يف املنطقــة التــي فيهــا مركــز الشــركة 
الرئيــس. فــإن اعتــرض أحــد الدائنــني وقــدم إلــى الشــركة مســتنداته يف امليعــاد 
ــه  ــه إذا كان حــاالً أو أن تقــدم ل ــه دين ــؤدي إلي ــى الشــركة أن ت املذكــور وجــب عل

ــه إذا كان آجــاًل. ــاً للوفــاء ب ــاً كافي ضمان

)١4( أدوات الدين: مادة 
يجــوز للشــركة أن تصــدر وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية ونظــام الســوق . 1

املاليــة ونظــام الشــركات أدوات ديــن أو صكــوكاً متويليــة قابلــة للتــداول.
ال يجــوز للشــركة إصــدار أدوات ديــن أو صكــوك متويليــة قابلــة للتحويــل إلــى . 2

أســهم، إال بعــد صــدور قــرار مــن اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة حتــدد فيــه 
احلــد األقصــى لعــدد األســهم التــي يجــوز أن يتــم إصدارهــا مقابــل تلــك 
األدوات أو الصكــوك، ســواء أصــدرت تلــك األدوات أو الصكــوك يف الوقــت 
نفســه أو مــن خــالل سلســلة مــن اإلصــدارات أو مــن خــالل برنامــج أو أكثــر 
إلصــدار أدوات ديــن أو صكــوك متويليــة. ويصــدر مجلــس اإلدارة دون حاجــة 
إلــى موافقــة جديــدة مــن هــذه اجلمعيــة أســهماً جديــدة مقابــل تلــك األدوات 
أو الصكــوك التــي يطلــب حاملوهــا حتويلهــا، فــور انتهــاء فتــرة طلــب التحويــل 
احملــددة حلملــة تلــك األدوات أو الصكــوك. ويتخــذ املجلــس مــا يلــزم لتعديــل 

نظــام الشــركة األســاس فيمــا يتعلــق بعــدد األســهم املصــدرة ورأس املــال.
يجــب علــى مجلــس اإلدارة  إشــهار اكتمــال إجــراءات كل زيــادة يف رأس املــال . 3

بالطريقــة احملــددة يف النظــام لشــهر قــرارات اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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مادة  )١5( شراء األسهم ورهنها:
ــة  ــا اجله ــط تضعه ــاً لضواب ــا وفق يجــوز أن تشــتري الشــركة أســهمها أو ترتهنه
الشــركة أصــوات يف جمعيــات  التــي تشــتريها  يكــون لألســهم  املختصــة، وال 

املســاهمني. 
ــن  ــون للدائ ــة املختصــة ويك ــا اجله ــط تضعه ــاً لضواب ويجــوز رهــن األســهم وفق
املرتهــن قبــض األربــاح واســتعمال احلقــوق املتصلــة بالســهم، مــا لــم يتفــق يف 
عقــد الرهــن علــى غيــر ذلــك ولكــن ال يجــوز للدائــن املرتهــن حضــور اجتماعــات 

ــا. ــت فيه ــة للمســاهمني أو التصوي ــة العام اجلمعي
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الباب الثالث - مجلس اإلدارة
)١٦( إدارة الشركة: مادة 

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن )11( أحــد عشــر عضــواً تنتخبهــم 
اجلمعيــة العامــة العاديــة ملــدة ثــالث ســنوات واســتثناًء مــن ذلــك عــني املؤسســون 

أول مجلــس إدارة ملــدة )5( خمــس ســنوات.

)١٧( انتهاء عضوية املجلس:   مادة 
تنتهــي عضويــة املجلــس بانتهــاء مدتــه أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا وفقــاً ألي 
نظــام أو تعليمــات ســارية يف اململكــة، ومــع ذلــك يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة 
يف كل وقــت عــزل جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو بعضهــم وذلــك دون إخــالل 
بحــق العضــو املعــزول جتــاه الشــركة باملطالبــة بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب 
غيــر مقبــول أو يف وقــت غيــر مناســب ولعضــو مجلــس اإلدارة أن يعتــزل بشــرط 
أن يكــون ذلــك يف وقــت مناســب. وإال كان مســئوالً قبــل الشــركة عمــا يترتــب علــى 

االعتــزال مــن أضــرار.  

)١٨( املركز الشاغر يف املجلس:   مادة 
إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة، كان للمجلــس أن يعــني عضــواً 
مؤقتــاً يف املركــز الشــاغر، علــى أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم اخلبــرة والكفايــة 
ــة خــالل  ــة الســوق املالي ــك وزارة التجــارة واالســتثمار وهيئ ــغ بذل ويجــب أن تبل
خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ التعيــني وأن يعــرض التعيــني علــى اجلمعيــة العامــة 

العاديــة إلقــراره يف أول اجتمــاع لهــا، ويكمــل العضــو اجلديــد مــدة ســلفه.
ــس اإلدارة بســبب نقــص عــدد  ــاد مجل ــة النعق ــر الشــروط الالزم ــم تتواف وإذا ل
أعضائــه عــن احلــد األدنــى املنصــوص عليــه يف نظــام الشــركات أو هــذا النظــام  
وجــب علــى بقيــة األعضــاء دعــوة اجلمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد خــالل ســتني 
يومــاً النتخــاب العــدد الــالزم مــن األعضــاء. ويجــوز للجمعيــة العامــة بنــاًء علــى 
توصيــة مــن املجلــس إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن األعضــاء عــن حضــور ثالثــة 
اجتماعــات متتاليــة للمجلــس دون عــذر مشــروع، وال تبــرأ ذمــة العضــو مــن 
مســئولية عضويتــه إال بعــد موافقــة اجلمعيــة العامــة العاديــة علــى ذلــك عــن كل 

ســنة ماليــة مســتقلة.



النظام األساسي14

)١٩( صالحيات املجلس:  مادة 
ــس اإلدارة  ــون ملجل ــة، يك ــة العام ــررة للجمعي ــع مراعــاة االختصاصــات املق أ- م
أوســع الســلطات يف إدارة الشــركة وتصريــف أمورهــا والتصــرف يف أصولهــا 
وممتلكاتهــا وعقاراتهــا ولــه حــق الشــراء وقبولــه ودفــع الثمــن والرهــن وفــك 
الرهــن والبيــع واإلفــراغ وقبــض الثمــن وتســليم املثمــن، علــى أن يتضمــن محضــر 
وعقــارات  وممتلــكات  أصــول  يف  للتصــرف  قــراره  وحيثيــات  اإلدارة  مجلــس 

الشــركة مراعــاة الشــروط التاليــة:
أن يحدد املجلس يف قرار البيع األسباب واملبررات له.. 1
أن يكون البيع مقارباً لثمن املثل.. 2
أن يكــون البيــع حاضــراً إال يف احلــاالت التــي يقدرهــا املجلــس وبضمانــات . 3

كافيــة.
أن ال يترتــب علــى ذلــك التصــرف توقــف بعــض أنشــطة الشــركة أو حتميلهــا . 4

ــق  بالتزامــات أخــرى، كمــا يجــوز ملجلــس اإلدارة عقــد القــروض مــع صنادي
ومؤسســات التمويــل احلكومــي مهمــا بلغــت مدتهــا والقــروض التجاريــة مــع 
البنــوك والبيــوت املاليــة وشــركات التمويــل التــي ال يتجــاوز آجالهــا نهايــة مــدة 
الشــركة، وذلــك ألي مــدة مبــا يف ذلــك القــروض التــي تتجــاوز آجالهــا مــدة 
ــي تتجــاوز  ــة لعقــد القــروض الت ثــالث ســنوات مــع مراعــاة الشــروط التالي

آجالهــا ثــالث ســنوات:
أن ال تزيــد قيمــة القــروض التــي يجــوز للمجلــس عقدهــا خــالل الســنة 	 

املاليــة للشــركة عــن 5٠٪ مــن رأس مــال الشــركة.
أن يحدد مجلس اإلدارة يف قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.	 
أن يراعــي يف شــروط القــرض والضمانــات املقدمــة لــه عــدم اإلضــرار 	 

بالشــركة ومســاهميها والضمانــات العامــة للدائنــني.
ــح والتنــازل والتعاقــد وااللتــزام واالرتبــاط  كمــا يكــون ملجلــس اإلدارة حــق الصل
باســم الشــركة ونيابــة عنهــا وملجلــس اإلدارة القيــام بكافــة األعمــال والتصرفــات 

التــي مــن شــأنها حتقيــق أغــراض الشــركة.
املوافقــة علــى ميزانيــات الشــركة الرأســمالية الســنوية واملوافقة علــى اللوائح ب. 

الداخليــة واملاليــة واإلداريــة والفنيــة للشــركة والسياســات واللوائــح اخلاصــة 
بالعاملــني فيها.

تعيــني مــدراء اإلدارات ورؤســاء األقســام وحتديــد صالحيتهــم واملوظفــني 	. 
والعمالــة العاديــة والفنيــة وحتديــد مرتباتهــم ومميزاتهــم وإبــرام العقــود 

معهــم وفصلهــم وعزلهــم.
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يكــون ملجلــس إدارة الشــركة ويف احلــاالت التــي يقدرهــا حــق إبــراء ذمــة د. 
مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم طبقــاً ملــا يحقــق مصلحتهــا، علــى أن يتضمــن 

محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره مراعــاة الشــروط التاليــة:
أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.	 
أن يكون اإلبراء ملبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.	 
اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه. 	 

علمــاً بــأن جميــع هــذه الصالحيــات والســلطات داخــل وخــار	 اململكــة العربيــة 
الســعودية وملجلــس اإلدارة أن يفــوض أو يــوكل نيابــًة عنــه يف حــدود اختصاصــه 
واحــداً أو أكثــر مــن أعضائــه أو مــن الغيــر يف اتخــاذ إجــراء أو تصــرف معــني أو 
القيــام بعمــل أو أعمــال معينــة أو إلغــاء التفويضــات والــوكاالت كليــاً أو جزئيــاً.

)٢0( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: مادة 
تكــون مكافــأة  أعضــاء مجلــس اإلدارة مبلغــاً معينــاً أو بــدل حضــور عــن . 1

اجللســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صــايف األربــاح، ويجــوز اجلمــع 
بــني اثنتــني أو أكثــر مــن هــذه املزايــا.

إذا كانــت املكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة، فــال يجــوز أن تزيــد هــذه . 2
النســبة علــى )5٪( مــن صــايف األربــاح، وذلــك بعــد خصــم االحتياطيــات التــي 
قررتهــا اجلمعيــة العامــة تطبيقــاً ألحــكام نظــام الشــركات والنظــام األساســي 
للشــركة  وبعــد توزيــع ربــح علــى املســاهمني ال يقــل عــن )5٪( مــن رأس مــال 
الشــركة املدفــوع، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســباً مــع عــدد 

اجللســات التــي يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــاًل.
ويف جميــع األحــوال؛ ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس . 3

اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال 
ســنوياً وفــق الضوابــط التــي تضعهــا اجلهــة املختصــة.

يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى اجلمعيــة العامــة العاديــة علــى . 4
بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة 
املاليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن املزايــا. وأن يشــتمل 
كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء املجلــس بوصفهــم عاملــني أو إداريــني أو 
مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات. وأن يشــتمل أيضــاً 
علــى بيــان بعــدد جلســات املجلــس وعــدد اجللســات التــي حضرهــا كل عضــو 

مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
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)٢١( صالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمني السر: مادة 
للرئيــس يحــل محــل  ونائبــاً  بــني أعضائــه رئيســاً  يعــني مجلــس اإلدارة مــن 
رئيــس مجلــس اإلدارة عنــد غيابــه. ويجــوز لــه أن يعــني عضــواً منتدبــاً وحتديــد 
اختصاصاتــه ومكافأتــه، وال يجــوز اجلمــع بــني منصــب رئيس مجلــس اإلدارة وأي 
منصــب تنفيــذي بالشــركة. ويعــني مجلــس اإلدارة أمــني ســر مــن بــني أعضائــه 
أو مــن غيرهــم يختــص بتســجيل وقائــع اجتماعــات املجلــس واإلعــداد لتلــك 
االجتماعــات وحتــدد مكافأتــه وفقــاً للقــرار الصــادر بتعيينــه وال تزيــد مــدة رئيــس 
املجلــس ونائبــه والعضــو املنتــدب وأمــني الســر عضــو مجلــس اإلدارة علــى مــدة 

عضويــة كل منهــم يف املجلــس ويجــوز إعــادة انتخابهــم. 
ويختص رئيس املجلس بالصالحيات التالية:

دعوة املجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات املجلس.. 1
متثيــل الشــركة يف عالقتهــا مــع الغيــر وأمــام القضــاء ولــه حــق توكيــل الغيــر . 2

يف املرافعــة واملدافعــة عــن الشــركة.
ــًة عــن الشــركة وإبــرام العقــود وااللتزامــات، كمــا لــه حــق . 3 حــق التوقيــع نياب

التوقيــع نيابــًة عــن الشــركة علــى عقــود تأســيس الشــركات التــي تشــارك 
ــا الشــركة. فيه

شــراء األراضــي والعقــارات ملشــاريع الشــركة التــي يوافــق عليهــا مجلــس . 4
اإلدارة واإلفــراغ جلهــة الشــركة وكذلــك بيــع وإفــراغ العقــارات مــن أمــالك 
الشــركة التــي يوصــي بهــا مجلــس اإلدارة وتقــره اجلمعيــة العامــة ملســاهمي 

ــك أو بعضــه. ــر يف كل ذل ــل الغي ــة توكي ــه صالحي الشــركة ول
احلــق يف فتــح وإدارة وتشــغيل وإغــالق احلســابات واالعتمــادات املســتندية . 5

والســحب واإليــداع والقبــض والدفــع والتحويــالت الداخليــة واخلارجيــة 
لــدى البنــوك واملصــارف التجاريــة احملليــة وبيــوت املــال، وإصــدار خطابــات 

ــة. ــات املصرفي الضمان
التوقيــع علــى كافة األوراق وســندات ألمر والشــيكات وكافــة األوراق التجارية . 6

والوثائــق واملســتندات وكافــة املعامــالت املصرفيــة، وتســري صالحيتــه يف 
ذلــك علــى احلســابات البنكيــة للشــركة احلاليــة واملســتقبلية ونيابــًة عنهــا.

التوقيــع علــى طلبــات االشــتراك يف صناديــق االســتثمار وطلــب التســهيالت . 7
والقــروض، والتوقيــع علــى اتفاقيــات القــروض والضمانــات والكفــاالت بعــد 

احلصــول علــى موافقــة مجلــس اإلدارة.
تفويــض مســئولي الشــركة كاًل فيمــا يخصــه يف كل ذلــك أو بعضــه علــى . 8

للشــركة. الفرعيــة  احلســابات 



17 الطبعة العاشرة

كل مــا مــن شــأنه تصريــف أمــور الشــركة وكافــة مــا يعهــد بــه مجلــس اإلدارة . 9
بحيــث يكــون لــه احلــق يف تفويــض أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
أو العضــو املنتــدب أو مديــر عــام الشــركة أو الغيــر يف كل أو بعــض هــذه 

الصالحيــات.

)٢٢( اجتماعات املجلس: مادة 
يجتمــع مجلــس اإلدارة مرتــني علــى األقــل يف الســنة بدعــوة مــن رئيســه وتكــون 
ــن  ــل م ــى األق ــام عل ــل عشــرة أي ــال قب ــة بجــدول األعم ــة مصحوب الدعــوة خطي
التاريــخ احملــدد لالجتمــاع مــا لــم يتفــق أعضــاء املجلــس علــى خــالف ذلــك، 
ــه  ــب إلي ــى رئيــس املجلــس أن يدعــو املجلــس إلــى االجتمــاع متــى طل ويجــب عل

ــان مــن األعضــاء.  ــك اثن ذل

)٢٣( نصاب اجتماع املجلس: مادة 
ال يكــون اجتمــاع مجلــس اإلدارة صحيحــاً إال إذا حضــره نصــف األعضــاء )ســتة 
أعضــاء( علــى األقــل مبــا فيهــم رئيــس املجلــس أو مــن ينيبــه. ويجــوز لعضــو 
مجلــس اإلدارة أن ينيــب عنــه غيــره مــن األعضــاء يف حضــور االجتمــاع وتصــدر 
قــرارات املجلــس بأغلبيــة آراء األعضــاء احلاضريــن أو املمثلــني فيــه، وعنــد 
تســاوي اآلراء يرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اجللســة، ويحــق ملجلــس 
اإلدارة أن يصــدر قــرارات بالتمريــر يف األمــور العاجلــة بعرضهــا علــى األعضــاء 
متفرقــني، مــا لــم يطلــب احــد األعضــاء كتابــة اجتمــاع املجلــس للمداولــة فيهــا. 

وتعــرض هــذه القــرارات علــى املجلــس يف أول اجتمــاع تــاٍل لــه.

)٢4( مداوالت املجلس: مادة 
ــه يف محاضــر يوقعهــا رئيــس اجللســة  ــس اإلدارة  وقرارات تثبــت مــداوالت مجل
وأعضــاء مجلــس اإلدارة احلاضــرون وأمــني الســر وتــدون هــذه احملاضــر يف 

ــس اإلدارة وأمــني الســر. ــس مجل ــه رئي ســجل خــاص يوقع
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الباب الرابع - جمعيات املساهمني 
)٢5( حضور اجلمعيات:  مادة 

ــع املســاهمني وال يجــوز  ــل جمي ــاً صحيحــاً متث ــة تكوين ــة العامــة املكون اجلمعي
انعقادهــا إال يف مدينــة مكــة املكرمــة. ولــكل مســاهم أيــاً كان عــدد أســهمه 
عنــه  يــوكل  أن  وللمســاهم  للمســاهمني،  العامــة  اجلمعيــات  حضــور  حــق 
شــخصاً آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة يف حضــور 

اجلمعيــة العامــة.

)٢٦( اختصاصات اجلمعية العامة العادية: مادة 
فيمــا عــدا األمــور التــي تختــص بهــا اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة، تختــص 
بالشــركة، وتنعقــد مــرة  املتعلقــة  العاديــة بجميــع األمــور  العامــة  اجلمعيــة 
ــة  ــاء الســنة املالي ــة النته ــل يف الســنة خــالل األشــهر الســتة التالي ــى األق عل
ــا دعــت احلاجــة  ــة أخــرى كلم ــة عادي ــات عام للشــركة، ويجــوز دعــوة جمعي

إلــى ذلــك.

)٢٧( اختصاصات اجلمعية العامة غير العادية:  مادة 
تختــص اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل نظــام الشــركة األســاس باســتثناء 
ــة  األمــور احملظــور تعديلهــا نظامــاً، ولهــا أن تصــدر قــرارات يف األمــور  الداخل
ــك بالشــروط واألوضــاع  ــة، وذل ــة العادي ــة العام أصــاًل يف اختصاصــات اجلمعي

نفســها املقــررة للجمعيــة العامــة العاديــة.

)٢٨( دعوة اجلمعيات: مادة 
تنعقــد اجلمعيــات العامــة للمســاهمني بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة، وعلــى مجلــس 
مراجــع  ذلــك  إذا طلــب  لالنعقــاد  العاديــة  العامــة  يدعــو اجلمعيــة  أن  اإلدارة 
احلســابات أو جلنــة املراجعــة  أو عــدد مــن املســاهمني ميثــل )5٪( مــن رأس 
املــال علــى األقــل، ويجــوز ملراجــع احلســابات دعــوة اجلمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم 
ــب مراجــع احلســابات. ــخ طل ــاً مــن تاري ــني يوم ــة خــالل ثالث ــس بدعــوة اجلمعي املجل
ــة  ــوزع يف املنطق ــة ت ــة يومي ــة العامــة يف صحيف ــاد اجلمعي وتنشــر الدعــوة النعق
التــي فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس قبــل امليعــاد احملــدد لالنعقــاد بعشــرة أيام على 
األقــل، ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة يف امليعــاد املذكــور إلــى جميــع 
ــال  ــوة وجــدول األعم ــن الدع ــات مســجلة. وترســل صــورة م املســاهمني بخطاب
إلــى وزارة التجــارة واالســتثمار، وكذلــك ترســل صــورة إلــى هيئــة الســوق املاليــة. 

وذلــك خــالل املــدة احملــددة للنشــر.
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)٢٩( سجل حضور اجلمعيات: مادة 
يســجل املســاهمون الذيــن يرغبــون يف حضــور اجلمعيــة العامــة أســمائهم يف 

مركــز الشــركة الرئيــس قبــل الوقــت احملــدد النعقــاد اجلمعيــة.

)٣0( نصاب اجتماع اجلمعية العامة العادية: مادة 
إذا حضــره  إال  العاديــة صحيحــاً  العامــة  انعقــاد اجتمــاع اجلمعيــة  يكــون  ال 
ــر هــذا النصــاب  ــم يتوف ــل، وإذا ل ــى األق ــال عل ــع رأس امل ــون رب مســاهمون ميثل
لعقــد االجتمــاع األول، يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء املــدة 
احملــددة النعقــاد االجتمــاع األول بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع 
األول مــا يفيــد اإلعــالن عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع. يف حــال لــم تتضمــن 
الدعــوة األولــى إمكانيــة عقــد االجتمــاع الثانــي وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع 
ثــان يعقــد خــالل الثالثــني يومــاً التاليــة لالجتمــاع الســابق، وتنشــر هــذه الدعــوة 

بالطريقــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )28( مــن هــذا النظــام.
ويف جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه.

)٣١( نصاب اجتماع اجلمعية العامة غير العادية:  مادة 
ال يكــون انعقــاد اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــاً إال إذا حضــره 
مســاهمون ميثلــون نصــف رأس املــال علــى األقــل، وإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب 
يف االجتمــاع األول، يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء املــدة احملــددة 
النعقــاد االجتمــاع األول علــى أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد 
اإلعــالن عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع. يف حــال لــم تتضمــن الدعــوة األولــى 
إمكانيــة عقــد االجتمــاع الثانــي، وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد بنفــس 

األوضــاع املنصــوص عليهــا يف املــادة )28( مــن هــذا النظــام.
ويف جميــع األحــوال يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً إذا حضــره عــدد مــن 

املســاهمني ميثــل ربــع رأس املــال علــى األقــل.
وإذا لــم يتوفــر النصــاب الــالزم لعقــد االجتمــاع الثانــي وجهــت الدعوة إلــى اجتماع ثالث 
ينعقد بنفس األوضاع املنصوص عليها يف املادة )3٠( من هذا النظام ويكون االجتماع 

الثالــث صحيحــاً أيــا كان عــدد األســهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املختصة.

)٣٢( التصويت يف اجلمعيات:  مادة 
لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم ميثلــه يف اجلمعيــة العامــة، وحتســب األصــوات 
يف اجلمعيــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة علــى أســاس صــوت لــكل ســهم 

ــس اإلدارة. ــت التراكمــي يف انتخــاب مجل ويســتخدم التصوي
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ومــع ذلــك ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة االشــتراك يف التصويــت على قرارات 
اجلمعيــة التــي تتعلــق بإبــراء ذممهــم مــن املســؤولية عــن إدارة الشــركة أو التــي 

تتعلــق مبصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لهــم.

)٣٣( قرارا ت اجلمعية: مادة 
تصــدر القــرارات يف اجلمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة املطلقــة لألســهم املمثلــة 
يف االجتمــاع. كمــا تصــدر قــرارات اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي 
األســهم املمثلــة يف االجتمــاع إال إذا كان القــرار متعلقــاً بزيــادة أو تخفيــض رأس 
املــال أو بإطالــة مــدة الشــركة أو بحلهــا قبــل انقضــاء املــدة احملــددة يف هــذا 
النظــام أو باندماجهــا مــع شــركة أخــرى فــال يكــون القــرار صحيحــاً إال إذا صــدر 
بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة يف االجتمــاع، ويجــب علــى الشــركة أن تشــهر 
ــر  ــة العامــة غي ــادة )65( مــن نظــام الشــركات قــرارات اجلمعي وفقــاً ألحــكام امل

العاديــة إذا تضمنــت تعديــل نظــام الشــركة األســاس.

)٣4( املناقشة يف اجلمعيات: مادة 
لــكل مســاهم حــق مناقشــة املوضوعــات املدرجــة يف جــدول أعمــال اجلمعيــة 
وتوجيــه األســئلة يف شــأنها إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجــع احلســابات 
وكل نــص يف هــذا النظــام يحــرم املســاهم مــن هــذا احلــق يكــون باطــاًل ويجيــب 
مجلــس اإلدارة أو مراجــع احلســابات عــن أســئلة املســاهمني بالقــدر الــذي ال 
يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر وإذا رأى املســاهم أن الــرد علــى ســؤاله غيــر 

ــة، وكان قرارهــا يف هــذا الشــأن نافــذاً. ــى اجلمعي ــع، احتكــم إل مقن

)٣5( رئاسة اجلمعيات وإعداد احملاضر: مادة 
يــرأس اجتماعــات اجلمعيــة العامــة للمســاهمني  رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه 
بتفويــض كتابــي عنــد غيابــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة مــن بــني أعضائــه 
لذلــك يف حــال غيــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه ويعــني الرئيــس أمــني ســر 

لالجتمــاع وجامــع األصــوات.
ويحــرر باجتمــاع اجلمعيــة محضــر يتضمــن عــدد املســاهمني احلاضريــن أو 
املمثلــني وعــدد األســهم التــي يف حيازتهــم باألصالــة أو الوكالــة وعــدد األصــوات 
ــا أو  ــي وافقــت عليه ــي اتخــذت وعــدد األصــوات الت ــا والقــرارات الت املقــررة له
خالفتهــا وخالصــة وافيــة للمناقشــات التــي دارت يف االجتمــاع، وتــدون احملاضــر 
بصفــة منتظمــة عقــب كل اجتمــاع يف ســجل خــاص يوقعــه رئيــس اجلمعيــة وأمــني 

ســرها وجامــع األصــوات.
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الباب اخلامس - جلنة املراجعة
)٣٦( تشكيل اللجنة: مادة 

ــة العاديــة مــن غيــر أعضــاء  ــة بقــرار مــن اجلمعيــة العام تشــكل جلنــة املراجع
مجلــس اإلدارة التنفيذيــني ســواء مــن املســاهمني أو مــن غيرهــم، علــى أال يقــل 
عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة وال يزيــد عــن خمســة، وأن حتــدد يف القــرار مهمــات 

ــة وضوابــط عملهــا، ومكافــآت أعضائهــا. اللجن

)٣٧( نصاب اجتماع اللجنة:  مادة 
يشــترط لصحــة اجتمــاع جلنــة املراجعــة حضــور أغلبيــة أعضائهــا، وتصــدر 
قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات احلاضريــن، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح اجلانــب 

الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع.

)٣٨(: اختصاصات اللجنة: مادة 
تختــص جلنــة املراجعــة باملراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا يف ســبيل ذلــك حــق 
االطــالع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة، ويجــوز لهــا أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة 
اجلمعيــة العامــة للشــركة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت 

الشــركة ألضــرار أو خســائر جســيمة.

)٣٩( تقارير اللجنة: مادة 
علــى جلنــة املراجعــة النظــر يف القوائــم املاليــة للشــركة والتقاريــر وامللحوظــات 
التــي يقدمهــا مراجــع احلســابات، وإبــداء مرئياتهــا حيالهــا إن وجــدت، وعليهــا 
ــة  ــة الداخلي ــة نظــام الرقاب كذلــك إعــداد تقريــر عــن رأيهــا يف شــأن مــدى كفاي
ــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل يف نطــاق اختصاصهــا.  يف الشــركة وعمــا قامــت ب
وعلــى مجلــس اإلدارة أن يــودع نســخاً كافيــة مــن هــذا التقريــر يف مركــز الشــركة 
الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة بعشــرة أيــام علــى األقــل، لتزويــد كل 
مــن رغــب مــن املســاهمني بنســخة منــه. ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد اجلمعيــة.
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الباب السادس - مراجع احلسابات 

)40( تعيني مراجع احلسابات:  مادة 
يكــون للشــركة مراجــع حســابات أو أكثــر مــن بــني مراجعــي احلســابات املرخــص 
لهــم بالعمــل يف اململكــة تعينــه اجلمعيــة العامــة العاديــة، وحتــدد مكافأتــه ومــدة 
عملــه، ويجــوز لهــا إعــادة تعيينــه، علــى أن أال يتجــاوز مجمــوع مــدة تعيينــه خمــس 
ــد مضــي  ــه بع ــاد تعيين ــدة أن يع ــن اســتنفد هــذه امل ــة،  ويجــوز مل ســنوات متصل
ســنتني مــن تاريــخ انتهائهــا. ويجــوز للجمعيــة أيضــاً يف كل وقــت تغييــره مــع عــدم 
اإلخــالل بحقــه يف التعويــض إذا وقــع التغييــر يف وقــت غيــر مناســب أو لســبب 
ــني عمــل مراجــع احلســابات واالشــتراك يف  ــع ب ــر مشــروع. وال يجــوز اجلم غي
ــي أو إداري يف  ــام بعمــل فن ــة مجلــس اإلدارة أو القي تأســيس الشــركة أو عضوي
ــون  ــك أن يك ــى ســبيل االستشــارة. وال يجــوز كذل ــو عل ــا ول الشــركة أو ملصلحته
مراجــع احلســابات شــريكاً ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عامــاًل لديــة أو قريباً 
لــه إلــى الدرجــة الرابعــة. ويكــون باطــاًل كل عمــل مخالــف لذلــك، مــع إلزامــه بــرد 

مــا قبضــه إلــى وزارة املاليــة.

)4١( صالحيات مراجع احلسابات:  مادة 
ــر الشــركة وســجالتها  ــى دفات ملراجــع احلســابات يف أي وقــت حــق اإلطــالع عل
وغيــر ذلــك مــن الوثائــق، ولــه أن يطلــب البيانــات واإليضاحــات التــي يــرى ضرورة 
احلصــول عليهــا، ليتحقــق مــن موجــودات الشــركة والتزاماتهــا وغيــر ذلــك ممــا 
يدخــل يف نطــاق عملــه. وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن ميكنــه مــن أداء واجبــه، 
وإذا صــادف مراجــع احلســابات صعوبــة يف هــذا الشــأن أثبــت ذلــك يف تقريــر 
ــم ييســر املجلــس عمــل مراجــع احلســابات،  ــى مجلــس اإلدارة. فــإذا ل يقــدم  إل
وجــب عليــه أن يطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة اجلمعيــة العامــة العاديــة للنظــر 

يف األمــر.
وعلــى مراجــع احلســابات أن يقــدم إلــى اجلمعيــة العامــة العاديــة الســنوية تقريــراً 
منــه موقــف إدارة الشــركة مــن  ــد وفقــاً ملعاييــر املراجعــة املتعــارف عليهــا يُضَّ يُع
متكينــه مــن احلصــول علــى البيانــات واإليضاحــات التــي طلبهــا، ومــا يكــون قــد 
تبــني لــه  مــن مخالفــات ألحــكام نظــام الشــركات أو أحــكام هــذا النظــام، ورأيــه 
يف مــدى عدالــة القوائــم املاليــة للشــركة.  ويتلــو مراجــع احلســابات تقريــره يف 
ــر مجلــس اإلدارة  ــى تقري ــق عل ــة التصدي ــة. وإذا قــررت اجلمعي اجلمعيــة العام
والقوائــم املاليــة دون االســتماع إلــى تقريــر مراجــع احلســابات، كان قرارهــا 

باطــاًل.
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الباب السابع - حسابات الشركة وتوزيع األرباح
)4٢( السنة املالية:  مادة 

تكــون الســنة املاليــة للشــركة اثنــي عشــر شــهراً هجريــاً تبــدأ يف األول مــن شــهر 
جمــادى األولــى وتنتهــي بنهايــة شــهر ربيــع الثانــي مــن كل ســنة، علــى أن تشــمل 
ــرار بإعــالن تأســيس  ــخ الق ــن تاري ــي تنقضــي م ــدة الت ــى امل ــة األول الســنة املالي

الشــركة حتــى نهايــة الســنة املاليــة التاليــة.

)4٣( الوثائق املالية: مادة 
يجب على مجلس اإلدارة يف نهاية كل ســنة مالية للشــركة أن يعد القوائم املالية 
ــة،  ــة املنقضي ــي عــن الســنة املالي ــراً عــن نشــاطها ومركزهــا املال للشــركة وتقري
ويضّمــن هــذا التقريــر الطريقــة املقترحــة لتوزيــع األربــاح. ويضــع املجلــس هــذه 
الوثائــق حتــت تصــرف مراجــع احلســابات قبــل املوعــد احملــدد النعقــاد اجلمعيــة 

العامــة بخمســة وأربعــني يومــاً علــى األقــل. 
ويوقــع رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيســها التنفيــذي ومديرهــا املالــي الوثائــق املشــار 
إليهــا، وتــودع نســخ منهــا يف مركــز الشــركة الرئيــس حتــت تصــرف املســاهمني 

قبــل املوعــد احملــدد النعقــاد اجلمعيــة العامــة بعشــرة أيــام علــى األقــل.
وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة  أن يــزود املســاهمني بالقوائــم املاليــة للشــركة، 
وتقريــر مجلــس اإلدارة، وتقريــر مراجــع احلســابات، مــا لــم تنشــر يف صحيفــة 
يوميــة تــوزع يف مركــز الشــركة الرئيــس. وعليــه أيضــاً أن يرســل صــورة مــن هــذه 
الوثائــق إلــى وزارة التجــارة واالســتثمار، وكذلــك يرســل صــورة إلــى هيئــة الســوق 
املاليــة وذلــك قبــل تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة بخمســة عشــر يومــاً علــى 

األقــل.

)44( توزيع األرباح: مادة 
تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد حســم جميــع املصروفــات العموميــة 

والتكاليــف األخــرى مبــا فيهــا الــزكاة املفروضــة شــرعاً علــى النحــو التالــي:
يجنــب )1٠٪( مــن صــايف األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة، . 1

ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي 
ــوع. ــال املدف ــور 3٠٪ مــن رأس امل املذك

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة أن جتنــب . 2
نســبة معينــة مــن صــايف األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لدعــم 

املركــز املالــي للشــركة.
للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر . 3
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ــكان  ــدر اإلم ــة ق ــاح ثابت ــع أرب ــل توزي ــق مصلحــة الشــركة أو يكف ــذي يحق ال
علــى املســاهمني. وللجمعيــة املذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صــايف األربــاح 
مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو ملعاونــة مــا يكــون 

قائمــاً مــن هــذه املؤسســات.
للجمعيــة العامــة العاديــة اســتخدام األربــاح املبقــاة واالحتياطيــات األخــرى . 4

القابلــة للتوزيــع لســداد املبلــغ املتبقــي مــن قيمــة الســهم أو جــزء منــه، علــى 
أال يخــل ذلــك باملســاواة بــني املســاهمني.

ــادل )5٪مــن رأس . 5 ــى للمســاهمني تع ــة أول ــك دفع ــد ذل ــوزع مــن الباقــي بع ي
ــوع(. ــال الشــركة املدف م

مــع مراعــاة األحــكام املقــررة يف املــادة )2٠( مــن هــذا النظــام، واملــادة )76( مــن . 6
نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم )5٪ من الباقي ملكافــأة أعضاء مجلس 

اإلدارة( علــى أن يكــون متناســباً مــع عــدد اجللســات التــي يحضرهــا العضو.

)45( استحقاق األرباح: مادة 
ــة العامــة الصــادر يف  ــاح وفقــاً لقــرار اجلمعي ــه يف األرب يســتحق املســاهم حصت
ــع. وتكــون أحقيــة  هــذا الشــأن، ويبــني القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزي
األربــاح ملالكــي األســهم املســجلني يف ســجالت املســاهمني يف نهايــة اليــوم احملــدد 
لالســتحقاق. وحتــدد اجلهــة املختصــة احلــد األقصــى للمــدة التــي يجــب علــى 
مجلــس اإلدارة أن ينفــذ أثناءهــا قــرار اجلمعيــة العامــة العاديــة يف شــأن توزيــع 

األربــاح علــى املســاهمني.

)4٦( توزيع أرباح مرحلية: مادة 
يف حالــة رغبــة الشــركة يف توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف 

ســنوي أو ربــع ســنوي، يكــون ذلــك وفقــاً للشــروط التاليــة.
أن يكون لدى الشركة أرباح منتظمة على مدار السنة املالية.. 1
أن يكــون لديهــا ســيولة تســتطيع معهــا توزيــع أربــاح مرحليــة، مــع التوقــع . 2

بدرجــة معقولــة مبســتوى أرباحهــا املســتقبلية.
أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة . 3

مراجعــة، وتكــون كافيــة لتغطيــة األربــاح املقتــرح توزيعهــا، بعــد خصــم مــا مت 
ــة. ــم املالي ــخ هــذه القوائ ــد تاري ــاح بع ــك األرب ــه مــن تل توزيع

أن يحصــل مجلــس إدارة الشــركة علــى تفويــض مــن اجلمعيــة العامــة العاديــة . 4
بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى أن يجــدد هــذا التفويــض ســنوياً.
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)4٧( خسائر الشركة: مادة 
ــت خــالل . 1 ــوع، يف أي وق ــال املدف ــت خســائر الشــركة نصــف رأس امل إذا بلغ

الســنة املاليــة،  وجــب علــى أي مســئول يف الشــركة  أو مراجــع احلســابات 
فــور علمــه بذلــك إبــالغ رئيــس مجلــس اإلدارة، وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة 
إبــالغ أعضــاء املجلــس فــوراً بذلــك، وعلــى مجلــس اإلدارة خــالل خمســة 
عشــر يومــاً مــن علمــه بذلــك دعــوة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع 
خــالل خمســة وأربعــون يومــاً مــن تاريــخ علمــه باخلســائر، لتقــرر إمــا زيــادة 
ــى  ــك إل رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه وفقــاً ألحــكام نظــام الشــركات وذل
احلــد الــذي تنخفــض معــه نســبة اخلســائر إلــى مــا دون نصــف رأس املــال 
املدفــوع، أو حــل الشــركة قبــل األجــل احملــدد باملــادة السادســة مــن هــذا 

النظــام. 
ــر . 2 ــة العامــة غي ــم جتتمــع اجلمعي ــوة النظــام إذا ل ــة بق ــد الشــركة منقضي تع

العاديــة خــالل املــدة احملــددة يف الفقــرة )1( مــن هــذه املــادة، أو إذا اجتمعــت 
وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار يف املوضــوع، أو إذا قــررت زيــادة رأس املــال وفــق 
األوضــاع املقــررة يف هــذه املــادة ولــم يتــم االكتتــاب يف كل زيــادة رأس املــال 

خــالل تســعني يومــاً مــن صــدور قــرار اجلمعيــة بالزيــادة.
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الباب الثامن - املنازعات
)4٨( دعوى املسئولية: مادة 

لــكل مســاهم احلــق يف رفــع دعــوى املســئولية املقــررة للشــركة علــى أعضــاء 
مجلــس اإلدارة إذا كان مــن شــأن اخلطــأ الــذي صــدر منهــم إحلــاق ضــرر خــاص 
بــه. وال يجــوز للمســاهم رفــع الدعــوى املذكــورة إال إذا كان حــق الشــركة يف رفعهــا 

ال يــزال قائمــاً.
ويجب على املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
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الباب التاسع - حل الشركة وتصفيتها
)4٩( انقضاء الشركة: مادة 

بالشــخصية . 1 وحتتفــظ  التصفيــة  دور  انقضائهــا  الشــركة مبجــرد  تدخــل 
االعتباريــة بالقــدر الــالزم للتصفيــة ويصــدر قــرار التصفيــة االختياريــة مــن 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ويجــب أن يشــتمل قــرار التصفيــة علــى تعيــني 
املصفــي وحتديــد ســلطاته وأتعابــه والقيــود املفروضــة علــى ســلطاته واملــدة 
الزمنيــة الالزمــة للتصفيــة ويجــب أال تتجــاوز مــدة التصفيــة االختياريــة 
خمــس ســنوات وال يجــوز متديدهــا ألكثــر مــن ذلــك إال بأمــر قضائــي وتنتهــي 
ــى  ــك يظــل هــؤالء قائمــني عل ــع ذل ــا وم ــس إدارة الشــركة بحله ســلطة مجل
إدارة الشــركة ويعــدون بالنســبة إلــى الغيــر يف حكــم املصفــني إلــى أن يعــني 
املصفــي وتبقــى جمعيــات املســاهمني قائمــة خــالل مــدة التصفيــة ويقتصــر 
دورهــا علــى ممارســة اختصاصاتهــا  التــي ال تتعــارض مــع اختصاصــات 

املصفــي.
إذا آلــت جميــع أســهم الشــركة إلــى مســاهم واحــد ال تتوافــر فيــه الشــروط . 2

الــواردة يف املــادة )اخلامســة واخلمســني( مــن نظــام الشــركات، تبقى الشــركة 
وحدهــا مســئولة عــن ديونهــا والتزاماتهــا. ومــع ذلــك يجــب على هذا املســاهم 
توفيــق أوضــاع الشــركة مــع األحــكام الــواردة يف نظــام الشــركات أو حتويلهــا 
إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة مــن شــخص واحــد خــالل مــدة ال تتجــاوز 

ســنة، وإال انقضــت الشــركة بقــوة النظــام.
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الباب العاشر - أحكام ختامية
:)50( مادة 

كل مــا لــم يــرد بــه نــص يف هــذا النظــام يرجــع فيــه إلــى أحــكام نظــام الشــركات 
ونظــام هيئــة الســوق املاليــة.

:)5١( مادة 
يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات.
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مركز فقيه التجاري - الدور السابع

ص.ب ٧١٣٤ مكة املكرمة ٢١٩٥٥

٠١٢٥٥٧٠٠٣٧ هاتف 
٠١٢٥٥٧٠٣٧٧   
٠١٢٥٥٨٢٦٥٢   
٠١٢٥٥٨٩٠٦٨   

٠١٢٥٥٨٣٠٨٦ فاكس 

املوقع اإللكرتوين
www.mcdc.com.sa

بريد الكرتوين
mosahem@mcdc.com.sa

النظام األساسي


