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النظام األساس

لشركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة مدرجة(

المادة األولى )1( التأسيس
ــخ 24/12/1418هـــ  أُسســت شــركة االتصــاالت الســعودية كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/35 وتاري
وطبقــاً ألحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه وهــذا النظــام، وبصــدور نظــام الشــركات بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 28/1/1437هـــ 

تــم تعديــل النظــام األســاس للشــركة وفقــا لمــا يلــي:

المادة الثانية )2( اسم الشركة
شركة االتصاالت السعودية )شركة مساهمة سعودية مدرجة(.

المادة الثالثة )3( أغراض الشركة

)أ(    إنشــاء وإدارة وتشــغيل وصيانــة شــبكات وأنظمــة االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة والبنــى التحتيــة التــي تتطلبهــا والتــي تعــزز مــن تحقيــق 
التحــول الرقمي.

)ب( توصيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها إلى المشتركين، وصيانتها وإدارتها.
)ج(  إعــداد الخطــط والدراســات الالزمــة لتطويــر خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتنفيذهــا وتوفيرهــا مــن جميــع النواحــي الفنيــة 
والماليــة واإلداريــة، وإعــداد وتنفيــذ الخطــط التدريبيــة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ، وتقديــم الخدمــات االستشــارية التــي 

تتعلــق بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بأعمالهــا وأوجــه نشــاطها.
ــق اســتخدام أحــدث األجهــزة  ــة وتطويرهــا، عــن طري ــى التحتي ــة المعلومــات والبن )د(   التوســع فــي شــبكات ونظــم االتصــاالت وتقني

ــم الخدمــات والتطبيقــات والبرامــج  وإدارتهــا. ــة االتصــاالت، خصوصــاً فــي مجــال تقدي ــت إليهــا تقني ــي توصل والمعــدات الت
)هـــ( تقديــم حلــول تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الشــاملة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال )االتصــاالت - خدمــات تكنولوجيــا 
المعلومــات - الخدمــات المــدارة - الخدمــات الســحابية - إدارة المحتــوى - خدمــات مركــز البيانــات - البيانــات الكبيــرة - الخدمــات 

ــخ...( ــات - إل ــج – التطبيق ــزة – البرام ــة – األجه ــارة االلكتروني ــة - التج الرقمي
)و(   توفيــر المعلومــات والتقنيــات واألنظمــة المعتمــدة علــى المعلومــات للعمــالء، بمــا فــي ذلــك إعــداد وتوزيــع أدلــة الهاتــف واألدلــة 
التجاريــة والنشــرات والمعلومــات والبيانــات وتوفيــر وســائل االتصــاالت الالزمــة لنقــل خدمــات )االنترنــت( بمــا ال يتعــارض مــع قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )163( وتاريــخ 23/10/1418هـــ، وخدمــات الحاســب اآللــي العامــة، وغيــر ذلــك ممــا يتعلــق بأنشــطة االتصــاالت أو الخدمــات 

التــي تقدمهــا الشــركة ســواء كان ذلــك ألغــراض اإلعــالم أو التجــارة أو الدعايــة أو أغــراض أخــرى تراهــا الشــركة مناســبة.
ــة  ــم وتركيــب وصيان ــر وتصمي ــع وتطوي ــع وتســويق وبي ــر وتصني ــالك وتأجي ــر وشــراء وامت ــة واســتيراد وتصدي ــة والتجزئ )ز(    تجــارة الجمل
ــج  ــك برام ــة، وكذل ــة والخاص ــة والمتحرك ــبكات الثابت ــك الش ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاالت المختلف ــبكات االتص ــات ش ــدات ومكون ــزة ومع أجه
الحاســب اآللــي والممتلــكات الفكريــة األخــرى، وتقديــم الخدمــات والقيــام بأعمــال المقــاوالت المتعلقــة بشــبكات االتصــاالت المختلفــة.

)ح(  استثمار العقارات وما قد يترتب على ذلك من بيع وشراء وتأجير وإدارة وتطوير وصيانة.
)ط( عقد القروض وتملك األصول الثابتة والمنقولة وذلك بقصد تحقيق أغراضها.

)ي( تقديم الدعم المالي واإلداري والخدمات األخرى للشركات التابعة.
)ك( تقديم خدمات التطوير والتدريب وإدارة االصول والتنمية والخدمات االخرى ذات العالقة. 

)ل(  تقديم حلول دعم القرار  وذكاء االعمال و استثمار البيانات.
)م(  تقديم خدمات سلسلة اإلمدادات والخدمات االخرى.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. 
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المادة الرابعة )4( المشاركة والتملك في الشركات
يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة وفقــا لنظــام الشــركات، كمــا يجــوز 
لهــا أن تمتلــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا، ولهــا حــق االشــتراك مــع غيرهــا فــي تأســيس 
ــك بعــد  ــات أخــرى ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا وذل الشــركات المســاهمة أو ذات المســؤولية المحــدودة أو أي كيان
اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات المتبعــة فــي هــذا الشــأن. كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو 

الحصــص علــى أال يشــمل ذلــك الوســاطة فــي تداولهــا.

المادة الخامسة )5( المركز الرئيس للشركة
يقــع المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض، ويجــوز لمجلــس اإلدارة أن ينشــئ لهــا فروعــاً أو مكاتــب أو توكيــالت داخــل 

المملكــة وخارجها.

المادة السادسة )6( مدة الشركة
ــخ صــدور المرســوم الملكــي المرخــص بتأسيســها رقــم م/35  ــدأ مــن تاري ــة تب مــدة الشــركة تســع وتســعون ســنة ميالدي
وتاريــخ 24/12/1418هـــ، ويجــوز دائمــاً إطالــة هــذه المــدة لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة أو أقصــر، بقــرار تصــدره الجمعيــة العامة 

غيــر العاديــة قبــل انتهــاء مــدة الشــركة بســنة واحــدة علــى األقــل.

الباب الثاني: رأس المال واألسهم

المادة السابعة )7( رأس المال
رأس مــال الشــركة )20( عشــرون ألــف مليــون ريــال مقســماً إلــى )2( مليــاري ســهم متســاوية القيمــة، تبلــغ القيمــة االســمية 

لــكل منهــا )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة.

المادة الثامنة: )8( االكتتاب في األسهم.
اكتتــب المؤسســون فــي كامــل أســهم رأس المــال البالغــة )2( مليــار ســهم قيمتهــا مبلــغ وقــدره )20( ألــف مليــون ريــال، 

ودفعــوا قيمتهــا كاملــة.

المادة التاسعة )9( األسهم الممتازة
يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة طبقــاً لألســس التــي تضعهــا الجهــة المختصــة أن تصــدر أســهماً ممتــازة أو أن 
تقــرر شــراءها أو تحويــل أســهم عاديــة إلــى أســهم ممتــازة، أو تحويــل االســهم الممتــازة إلــى عاديــة، وال تعطــى األســهم 
الممتــازة الحــق فــي التصويــت فــي الجمعيــات العامــة للمســاهمين، وترتــب هــذه االســهم ألصحابهــا الحــق فــي الحصــول 
ــب االحتياطــي النظامــي، ودون  ــة للشــركة بعــد تجني ــاح الصافي ــة مــن األرب ــر مــن أصحــاب األســهم العادي ــى نســبة أكب عل

اإلخــالل بمــا ســبق يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تضــع شــروطاً وأحكامــاً إضافيــة تتعلــق باألســهم الممتــازة.

المادة العاشرة )10( 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، فــإذا ملــك الســهم أشــخاص متعــددون وجــب عليهــم أن 
يختــاروا أحدهــم لينــوب عنهــم فــي اســتعمال الحقــوق المتعلقــة بــه، ويكــون هــؤالء األشــخاص مســؤولين بالتضامــن عــن 

االلتزامــات الناشــئة فــي ملكيــة الســهم.
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المادة الحادية عشرة )11( بيع األسهم غير مستوفاة القيمة
)أ(  يلتــزم المســاهم بدفــع قيمــة الســهم فــي المواعيــد المعينــة لذلــك، وإذا تخلــف عــن الوفــاء فــي ميعــاد االســتحقاق، جــاز 
لمجلــس اإلدارة بعــد إبالغــه بخطــاب مســجل، بيــع الســهم فــي المــزاد العلنــي أو ســوق األوراق الماليــة، بحســب األحــوال 

وفــق الضوابــط التــي تحددهــا الجهــة المختصــة.
)ب(  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.
)ج(  ومــع ذلــك يجــوز للمســاهم المتخلــف عــن الدفــع إلــى يــوم البيــع دفــع القيمــة المســتحقة عليه مضافــا إليهــا المصروفات 

التــي أنفقتهــا الشــركة فــي هذا الشــأن.
ــداً يحمــل رقــم الســهم  ــع وفقــا ألحــكام هــذه المــادة، وتعطــي المشــتري ســهماً جدي )د(  وتلغــي الشــركة الســهم المبي
الملغــى، وتؤشــر فــي ســجل األســهم بوقــوع البيــع مــع بيــان اســم المالــك الجديــد وتؤشــر بذلــك فــي ســجل المســاهمين.

المادة الثانية عشرة )12( شراء الشركة ألسهمها أو بيعها أو رهنها
يجــوز للشــركة أن تشــتري أســهمها أو بيعهــا أو رهنهــا، وفقــاً للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة، وال يكــون لألســهم 
التــي تشــتريها الشــركة أصــوات فــي جمعيــات المســاهمين. ويجــوز للشــركة شــراء أســهمها لغــرض تخصيصهــا لموظفيهــا 
ضمــن برنامــج أســهم الموظفيــن، ووفقــاً للضوابــط الصــادرة عــن الجهــة المختصــة. ويجــوز أيضــاً للشــركة بيــع أســهم الخزينــة 

علــى مرحلــة واحــدة أو عــدة مراحــل وفقــاً للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.

المادة الثالثة عشرة )13( تداول األسهم وسجل المساهمين
أســهم الشــركة قابلــة للتــداول وفقــاً لنظــام الســوق الماليــة واللوائــح والقواعــد والتعليمــات الصــادرة مــن هيئــة الســوق 

الماليــة.

المادة الرابعة عشرة )14( زيادة رأس المال
)أ(  للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد التثبــت مــن الجــدوى االقتصاديــة وبعــد موافقــة الجهــة المختصــة أن تقــرر زيــادة رأس 
مــال الشــركة مــرة أو عــدة مــرات بإصــدار أســهم جديــدة بنفــس القيمــة االســمية لألســهم األصليــة، بشــرط أن يكــون رأس 
المــال قــد دفــع كامــاًل. 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 بعــد المــدة المقــررة لتحويلهــا إلــى 

أسهم.
)ب(  للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي جميــع األحــوال أن تخصــص األســهم المصــدرة عنــد زيــادة رأس المــال أو جــزءا منهــا 
للعامليــن فــي الشــركة والشــركات التابعــة أو بعضهــا، أو أي مــن ذلــك، وال يجــوز للمســاهمين ممارســة حــق األولويــة عنــد 

إصــدار الشــركة لألســهم المخصصــة للعامليــن.
)ج(  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 صحيفــة يوميــة أو 

بإبالغهــم بوســاطة البريــد المســجل عــن قــرار زيــادة رأس المــال وشــروط االكتتــاب ومدتــه وتاريــخ بدايتــه وانتهائــه.
)د(   يحــق للمســاهم بيــع حــق األولويــة أو التنــازل عنــه خــالل المــدة مــن وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى 
ــادة رأس المــال إلــى آخــر يــوم لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المرتبطــة بهــذه الحقــوق، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا  زي

الجهــة المختصــة.
)هـــ(  تــوزع األســهم الجديــدة علــى َحَملـَـة 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 
ــر  ــة العامــة غي ــرر الجمعي ــم تق ــا ل ــر، م ــى الغي ــا تبقــى مــن األســهم عل ــدة، ويطــرح م ــوه مــن األســهم الجدي ــه مــا طلب علي

العاديــة أو ينــص نظــام الســوق الماليــة علــى غيــر ذلــك.
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المادة الخامسة عشرة )15( تخفيض رأس المال
)أ(   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 تــالوة تقريــر خــاص يعــده مراجــع الحســابات عــن األســباب الموجبــة لــه وعــن 

االلتزامــات التــي علــى الشــركة، وعــن أثــر التخفيــض فــي هــذه االلتزامــات.
)ب(  وإذا كان تخفيــض رأس المــال نتيجــة زيادتــه علــى حاجــة الشــركة، وجبــت دعــوة الدائنيــن إلــى إبــداء اعتراضاتهــم عليــه 
خــالل 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 حــااًل أو أن تقــدم لــه ضمانــاً كافيــاً للوفــاء بــه إذا كان آجــاًل.

المادة السادسة عشرة )16( السندات والصكوك
)أ(  يجــوز للشــركة أن تصــدر أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة متســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول وغيــر قابلــة للتجزئــة وفقــاً 

ألحــكام نظــام الشــركات.
ــح األخــرى ذات العالقــة،  ــة واألنظمــة واللوائ )ب(  يجــوز للشــركة-بقرار مــن مجلــس اإلدارة- ووفقــاً لنظــام الســوق المالي
ــة  ــة العربي ــل المملك ــا، داخ ــعودية او غيره ــة الس ــواء بالعمل ــداول س ــة للت ــن القابل ــواع أدوات الدي ــن أن ــوع م ــدار أي ن إص
الســعودية أو خارجهــا، كالســندات والصكــوك، ســواء أصــدرت تلــك األدوات فــي الوقــت نفســه أو مــن خــالل سلســلة مــن 
ــغ ووفقــاً  ــر يضعــه المجلــس مــن وقــت إلــى آخــر، وكل ذلــك فــي األوقــات وبالمبال اإلصــدارات أو مــن خــالل برنامــج أو أكث

للشــروط التــي يقرهــا المجلــس ، ولــه حــق اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة فــي ذلــك.
ــرار  ــدور ق ــد ص ــك بع ــهم وذل ــى أس ــل إل ــة للتحوي ــة قابل ــوك تمويلي ــن أو صك ــدر أدوات دي ــركة أن تص ــوز للش ــا يج )ج(  كم
مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة تحــدد فيــه الحــد األقصــى لعــدد األســهم التــي يجــوز إصدارهــا مقابــل تلــك األدوات أو 
الصكــوك، ســواء أصــدرت تلــك األدوات أو الصكــوك فــي الوقــت نفســه أو مــن خــالل سلســلة مــن اإلصــدارات، أو مــن خــالل 
ــدة مــن  ــن أو صكــوك تمويليــة. ويصــدر مجلــس اإلدارة - دون الحاجــة إلــى موافقــة جدي ــر إلصــدار أدوات دي برنامــج أو أكث
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة - أســهماً جديــدة مقابــل تلــك األدوات أو الصكــوك التــي يطلــب حاملوهــا تحويلهــا، فــور انتهــاء 
فتــرة طلــب التحويــل المحــددة لحملــة تلــك األدوات أو الصكــوك، ويتخــذ المجلــس مــا يلــزم لتعديــل نظــام الشــركة األســاس 
فيمــا يتعلــق بعــدد األســهم المصــدرة ورأس المــال. ويجــب علــى مجلــس اإلدارة إشــهار اكتمــال إجــراءات كل زيــادة فــي رأس 

المــال بالطريقــة المحــددة فــي هــذا النظــام إلشــهار قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

المادة السابعة عشرة )17( مجلس إدارة الشركة
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن أحــد عشــر عضــًوا، يتــم تعيينهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة 
ثــالث ســنوات ميالديــة، كمــا يحــق لــكل مســاهم ترشــيح نفســه أو شــخص آخــر أو أكثــر لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي حــدود 

نســبة ملكيتــه فــي رأس المــال.

المادة الثامنة عشرة )18( انتهاء عضوية المجلس
ــة وفقــاً ألي نظــام أو تعليمــات ســارية فــي المملكــة،  ــة العضوي ــه أو بانتهــاء صالحي ــة المجلــس بانتهــاء مدت تنتهــي عضوي
ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة إعــادة تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، كمــا يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة فــي كل وقــت 
عــزل جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو بعضهــم، وذلــك دون إخــالل بحــق العضــو المعــزول تجــاه الشــركة بالمطالبــة بالتعويض 
إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب، ولعضــو مجلــس اإلدارة أن يعتــزل بشــرط أن يكــون ذلــك فــي 

وقــت مناســب، وإال كان مســؤواًل مــن قبــل الشــركة عمــا يترتــب علــى االعتــزال مــن أضــرار.

المادة التاسعة عشرة )19( المركز الشاغر في المجلس
ــر  إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة كان للمجلــس أن يعيــن مؤقتــاً عضــواً آخــر فــي المركــز الشــاغر بحســب تقدي
المجلــس، علــى أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة والكفايــة، ويجــب أن تبلــغ بذلــك الجهــة المختصــة خــالل خمســة أيــام 
عمــل مــن تاريــخ التعييــن، وأن يعــرض هــذا 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 االدنــى 
المنصــوص عليــه فــي نظــام الشــركات أو هــذا النظــام، وجــب علــى بقيــة األعضــاء دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد 

خــالل ســتين يومــاً لتعييــن العــدد الــالزم مــن األعضــاء.
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المادة العشرون )20( صالحيات المجلس
مــع مراعــاة االختصاصــات الثابتــة للجمعيــة العامــة، يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع الســلطات والصالحيــات فــي إدارة الشــركة 
وتصريــف أمورهــا ورســم السياســات العامــة التــي تســير عليهــا لتحقيــق أغراضهــا وذلــك وفقــا ألحــكام نظــام الشــركات بمــا 

فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
أ.   اعتمــاد الئحــة عمــل المجلــس واللوائــح الماليــة واإلداريــة والفنيــة واالســتثمارية للشــركة والسياســات المحاســبية 
وأنظمــة الرقابــة الداخليــة، وتحديثهــا دوريــا، واعتمــاد خطــط عمــل الشــركة وتشــغيلها وإقــرار ميزانيتهــا الســنوية، واعتمــاد 
ــا  ــة عنهــا وفق ــع نياب ــس أن يفــوض المســؤولين فــي الشــركة للتوقي ــة والتبرعــات وللمجل مخصــص المســؤولية االجتماعي

ــي يضعهــا المجلــس. ــط الت للضواب
ب.  تشــكيل اللجــان التــي تســاعده علــى أداء مهامــه بمــا فــي ذلــك لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، وغيرهــا مــن اللجــان التــي 
يقــوم المجلــس بإنشــائها ومراقبــة أداء اللجــان دوريــاً والتنســيق بينهــا مــن أجــل ســرعة البــت فــي األمــور التــي تعــرض عليهــا.

ج.  فتــح الحســابات البنكيــة، وإدارة وتشــغيل وإغــالق الحســابات البنكيــة، والســحب واإليــداع لــدى البنــوك، وفتــح 
ــندات  ــع األوراق والمس ــى جمي ــع عل ــا، والتوقي ــم أو إلغائه ــد صالحياته ــع، وتحدي ــن بالتوقي ــن المفوضي ــادات، وتعيي االعتم
واألوراق التجاريــة، بمــا فــي ذلــك الشــيكات والكمبيــاالت والســندات ألمــر وتجييرهــا، والتحويــالت، وإصــدار الضمانــات 
المصرفيــة، والحصــول علــى التســهيالت االئتمانيــة والتعامــل فــي منتجــات الخزينــة والعمليــات المصرفيــة اإللكترونيــة، 
ــة  ــل المملك ــة داخ ــة والدولي ــواق المحلي ــي األس ــغيلها ف ــركة وتش ــوال الش ــتثمار أم ــة، واس ــالت المصرفي ــع المعام وجمي

العربيــة الســعودية وخارجهــا، والتفويــض فــي تلــك االســتثمارات.
د.  الموافقــة والتوقيــع علــى اتفاقيــات التمويــل والمشــتقات الماليــة، وغيرهــا مــن االتفاقيــات المصرفيــة والتجاريــة 
واالســتثمارية مــع الصناديــق والمؤسســات التمويليــة والمؤسســات الماليــة التجاريــة وغيرهــا مهمــا بلغــت مدتهــا، وعقــد 
القــروض التــي تتجــاوز آجالهــا ثالثــة ســنوات وذلــك مــن صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي والبنــوك التجاريــة والبيــوت 

ــا كانــت مدتهــا. الماليــة وشــركات االئتمــان وأي جهــة ائتمانيــة أخــرى، والتفويــض فــي عقــود القــروض أي
ــر مباشــر حصصــا أو أســهماً  ه.  تقديــم التســهيالت الماليــة المناســبة للشــركات التــي تملــك الشــركة بشــكل مباشــر أو غي
فيهــا أيــا كانــت مدتهــا، وللمجلــس تقديــم الضمانــات والرهــون لدائنــي تلــك الشــركات، والتنــازل عــن األولويــة فــي ســداد 
ديــون الشــركة لتلــك الشــركات، ولــه تقديــم الدعــم المالــي واالئتمانــي والفنــي واإلداري واالســتثماري وإدارة الخزينــة لتلــك 
الشــركات وتقديــم القــروض لهــا وضمــان ديــون أيــا مــن هــذه الشــركات، كل ذلــك وفــق مــا يــراه المجلــس محققــا لألهــداف 

التجاريــة للشــركة.
و.  القيام بجميع األعمال والتصرفات التي من شأنها أن تحقق أغراض الشركة.

ز.   إبــراء ذمــة مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم طبقــا لمــا يحقــق مصلحتهــا، وبعــد اتخــاذ الشــركة مــا يــراه المجلــس مناســبا 
لتحصيــل هــذه الديــون، وإصــدار الضمانــات والكفــاالت الماليــة وكفــاالت الغــرم واألداء فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة لصالــح 
أي جهــة كانــت عندمــا يــرى وفقــا لتقديــره أن ذلــك يخــدم مصلحــة الشــركة، والدخــول فــي جميــع أنــواع التعامــالت البنكيــة 
واالتفاقيــات، وتقديــم الضمانــات البنكيــة وأي مســتندات ضمــان أخــرى وإعطــاء األولويــة لديــون الغيــر ومــا فــي حكــم ذلــك، 

والســماح للغيــر باســتخدام كل أو جــزء مــن التســهيالت الممنوحــة للشــركة أو الشــركات التــي تشــارك فيهــا الشــركة.
ح.   التصــرف فــي أصــول الشــركة وممتلكاتهــا وعقاراتهــا بالمقابــل العــادل الــذي يقــره المجلــس وتقديــم الضمانــات للدائنيــن، 
ــر واالســتئجار واإلفــراغ وقبــض وتســليم الثمــن والمثمــن،  ــع والشــراء والتأجي والرهــن وفــك الرهــن والتفويــض فيهــا والبي

وتقديــم بعــض أصــول وممتلــكات وعقــارات الشــركة كحصــة عينيــة فــي رأس مــال شــركة تشــارك فيهــا. 
ط.  تمثيــل الشــركة فــي عالقتهــا مــع غيرهــا والجهــات الحكوميــة والخاصــة،   وجميــع الجهــات التنفيذيــة، وجميــع الشــركات 
والمؤسســات واألفــراد والبنــوك التجاريــة والمؤسســات الماليــة والصرافــات، وجميــع صناديــق ومؤسســات التمويــل 
ــدى الجمــارك  ــع الشــركة ل ــى بضائ الحكومــي بمختلــف مســمياتها واختصاصاتهــا وجهــات اإلقــراض األخــرى، والتخليــص عل
وتســلمها وتقديــم الطلبــات والبيانــات الخاصــة بذلــك وتوقيعهــا وتســلم الطــرود البريديــة، ولــه حــق طلــب التأشــيرات مــن 
وزارة العمــل وســداد رســومها ولــه حــق منــح تأشــيرات الخــروج والعــودة والخــروج النهائــي ونقــل الكفــاالت والتنــازل عنهــا 
وطلــب تأشــيرات الزيــارة واســتخراج اإلقامــات ورخــص العمــل وتجديدهــا وإنشــاء المكاتــب وفروعهــا، واســتخراج الســجالت 
التجاريــة للفــروع وتجديدهــا وإجــراء التعديــالت عليهــا مــن حــذف أو إضافــة أو تغيــر أو شــطب، وطلــب اســتخراج التراخيــص 
ــر أو إلغائهــا، والدخــول فــي المناقصــات  ــاً كان نوعهــا، وتجديدهــا وإجــراء التعديــالت عليهــا مــن حــذف أو إضافــة أو تغيي أي
والمزايــدات والمنافســات ســواء بصفــة مســتقلة أو مــع أشــخاص أو شــركات أو مــن خــالل اتحــادات، وإجــراء التعامــالت نيابــة 

عــن الشــركة والقبــض والتســديد وتســلم الحقــوق لــدى الغيــر، وقبــول الهبــات .
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ــب  ــك، وطل ــوك التملي ــتحكام وصك ــج االس ــات حج ــم طلب ــمتها وتقدي ــا وقس ــارات وتخصيصه ــيوع العق ــة ش ــب إزال ي.  طل
تعديــل الصكــوك والفــرز وإقــرار البــدل واســتخراج بــدل فاقــد وتقديــم طلبــات اســتخراج صــور عنهــا أو تهميشــها أو تصحيحهــا، 
ــر، والحصــول علــى صكــوك  ــل ذرع وحــدود العقــارات، وضــم مــا تضمنتــه الصكــوك فــي صــك واحــد أو أكث وتصحيــح وتعدي
ــه والتســلم والتســليم  ــه حــق الشــراء والبيــع واإلفــراغ وقبول جديــدة والتوقيــع علــى الصكــوك الشــرعية وتســلمها، كمــا ل
والتوقيــع علــى ذلــك أمــام كاتــب العــدل، ودفــع الثمــن وقبــض الثمــن وتســليم الثمــن، ولــه حــق ضــم األمــالك والصكــوك 
والقســمة والفــرز، وطلــب تعديــل اســتخدام المخططــات، ولــه حــق التأجيــر واالســتئجار والقبــض والدفــع، وتوقيــع العقــود 
واالتفاقيــات بمــا فــي ذلــك دون حصــر عقــود الشــراء والبيــع واإليجــار واالســتئجار والخدمــات والــوكاالت واالمتيــاز والتأميــن 

وغيرهــا مــن العقــود الالزمــة لممارســة نشــاط الشــركة.
ك.  تأســيس الشــركات وتعديــل عقــود التأســيس، والتوقيــع عــن الشــركة علــى عقــود التأســيس الخاصــة بالشــركات التــي 
ــاً كان مضمــون هــذه التعديــالت، بمــا فيهــا  ــوع هــذه الشــركات، وأي ــا كان ن تشــارك الشــركة فيهــا ومالحــق تعديالتهــا، أي
ــازل عــن الحصــص واألســهم وبيعهــا وفــق األنظمــة ذات العالقــة  ــادة أو إنقــاص رأس المــال أو التن التعديــالت الخاصــة بزي
ــع وشــراء الحصــص واألســهم  ــل الشــركات أو دمجهــا وبي ــازل عنهــا للشــركة أو تحوي ــول بالحصــص واألســهم المتن أو القب
فــي الشــركات، ســواء كل الحصــص واألســهم أو بعضهــا، وتصفيــة الشــركات وشــطب ســجالتها، وللمجلــس طلــب وقبــول 
والتفــاوض علــى طــرح األســهم والحصــص التــي تملكهــا الشــركة لالكتتــاب العــام أو الخــاص داخــل المملكــة العربيــة 
ــي الشــركة فــي إدارة أي شــركة أخــرى  ــن ممثل ــة، وللمجلــس تعيي ــات النظامي الســعودية أو خارجهــا، مــع مراعــاة المتطلب
ــس  ــس اإلدارة ومجال ــات الشــركاء أو المســاهمين ومجال تكــون تابعــة لهــا أو مســاهمة فيهــا، وحضــور اجتماعــات جمعي
المديريــن، والتصويــت فيهــا نيابــة عــن الشــركة والتوقيــع علــى قــرارات ومحاضــر اجتماعــات جمعيــات الشــركاء والمســاهمين 

ــن ومجالــس اإلدارة فيهــا. ومجالــس المديري
ــن  ــركة والعاملي ــذي للش ــس التنفي ــس والرئي ــام المجل ــن ع ــن أمي ــوكاالت وتعيي ــخ ال ــرعيين وفس ــوكالء الش ــار ال ل.  اختي
فيهــا، وتحديــد أجورهــم وامتيازاتهــم وبنــود وشــروط التوظيــف األخــرى، وفســخ عقودهــم، وكذلــك التعاقــد مــع مقدمــي 

ــة وغيرهــا. ــب المحاســبة والمراجعــة المالي ــب الهندســية ومكات ــب المحامــاة والمكات الخدمــات للشــركة كمكات
م.  التوقيع على االتفاقات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإصدار الوكاالت الشرعية.

ن. يكــون للمجلــس فــي حــدود اختصاصاتــه أن يفــوض عضــواً واحــداً أو أكثــر مــن أعضائــه أو مــن غيــره فــي مباشــرة عمــل أو 
أعمــال معينــه، وإعطائهــم حــق تفويــض غيرهــم. 

المادة الحادية والعشرون )21( مكافأة أعضاء المجلس
تتكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة -نظيــر أعمــال المجلــس- مبلغــاً معينــاً وبــدل حضــور عــن الجلســات. وفقــاً لمــا تقضــي 
بــه االنظمــة والضوابــط الصــادرة فــي هــذا الشــأن. كمــا يســتحق العضــو مكافــأة نظيــر مــا يســند إليــه مــن اعمــال فنيــة أو 
إداريــة أو استشــارية. ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه 
ــا، وأن يشــتمل كذلــك  أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزاي
علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات 
ــخ آخــر اجتمــاع  ــي حضرهــا كل عضــو مــن تاري ــس وعــدد الجلســات الت ــان بعــدد جلســات المجل ــى بي وأن يشــتمل أيضــاً عل

للجمعيــة العامــة.
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المادة الثانية والعشرون )22( صالحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين عام المجلس
1.  يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســاً للمجلــس، ونائبــاً لرئيــس المجلــس، وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس 

مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي بالشــركة.
2.  يختــص رئيــس المجلــس أو نائبــه فــي حــال غيــاب الرئيــس بتمثيــل الشــركة فــي عالقاتهــا مــع غيرهــا وأمــام القضــاء وكتابــة 
العــدل، وأمــام جميــع الدوائــر الحكوميــة ولجــان فــض المنازعــات علــى مختلــف أنواعهــا ودرجاتهــا وجميــع الجهــات األخــرى، 
ولــه حــق تمثيــل الشــركة فــي شــراء األراضــي والعقــارات وبيعهــا وإفراغهــا، وحــق التوقيــع علــى عقــود تأســيس الشــركات 
ــات، ويحــدد مجلــس اإلدارة  ــره فــي أي مــن هــذه الصالحي ــل غي ــه حــق توكي ــي تشــترك فيهــا وغيرهــا مــن العقــود، ول الت

اختصاصاتــه فيمــا لــم ينــص عليــه هــذا النظــام.
3.  يعيــن المجلــس أمينــاً عامــاً لــه مــن أعضائــه او مــن غيرهــم، ويختــص أميــن عــام المجلــس باالختصاصــات الــواردة فــي 

اللوائــح الصــادرة مــن الجهــة المختصــة وكمــا يحــدد المجلــس أي اختصاصــات أخــرى تســند إليــه. 
4.   ال تزيــد مــدة تعييــن رئيــس المجلــس ونائبــه واألميــن العــام اذا كان عضــو مجلــس إدارة علــى مــدة عضويــة كل منهــم 
فــي المجلــس، ويجــوز للمجلــس فــي جميــع األحــوال إعــادة تعيينهــم، وللمجلــس فــي أي وقــت أن يعزلهــم أو أيــاً منهــم دون 

إخــالل بحــق مــن عــزل فــي التعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مشــروع أو فــي وقــت غيــر مناســب.

المادة الثالثة والعشرون )23( اجتماعات المجلس
ــى  ــى دعــوة مــن رئيســه، وتكــون الدعــوة مشــتملة عل ــاًء عل ــى األقــل فــي الســنة بن ــس اإلدارة )4( مــرات عل يجتمــع مجل
جــدول األعمــال، وعلــى الرئيــس دعــوة المجلــس لالجتمــاع إذا طلــب ذلــك اثنــان مــن األعضــاء، وتعقــد اجتماعــات المجلــس 
فــي مركــز الشــركة أو فــي أي مــكان آخــر يعينــه رئيــس المجلــس، وللمجلــس أن يدعــو لحضــور جلســاته مــن يــرى االســتعانة 
بمعلوماتهــم أو خبرتهــم دون أن يكــون لهــم حــق التصويــت، ويجــوز عقــد اجتماعــات المجلــس واشــتراك عضــو المجلــس 

فــي مداوالتــه والتصويــت علــى قراراتــه بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة، مــع مراعــاة الضوابــط المنظمــة لذلــك.

المادة الرابعة والعشرون )24( نصاب اجتماع المجلس
ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــاً إال إذا حضــره خمســة أعضــاء علــى األقــل. وفــي حــال إنابــة عضــو مجلــس اإلدارة عضــوا 
آخــر فــي حضــور اجتماعــات المجلــس يتعيــن أن تكــون اإلنابــة طبقــا للضوابــط الصــادرة مــن الجهــة المختصــة، وتصــدر قــرارات 
المجلــس بأغلبيــة آراء األعضــاء الحاضريــن أو الممثليــن فيــه، وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس 

الجلســة.
المادة الخامسة والعشرون )25( مداوالت المجلس

تثبــت مــداوالت مجلــس اإلدارة وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس المجلــس، وأعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضــرون، وأميــن 
عــام المجلــس، وتــدون هــذه المحاضــر فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس مجلــس اإلدارة وأميــن عــام المجلــس.
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المادة السادسة والعشرون )26( حضور الجمعيات
1-   لــكل 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 العامــة وذلــك وفقــاً للضوابــط التــي تحددهــا الجهــة المختصــة.
ــى قراراتهــا  ــت عل ــات العامــة للمســاهمين واشــتراك المســاهم فــي مداوالتهــا والتصوي 2- يجــوز عقــد اجتماعــات الجمعي

ــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة. ــة، بحســب الضواب ــة الحديث بواســطة وســائل التقني
 

المادة السابعة والعشرون )27( 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 خــالل األشــهر الســتة التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة للشــركة، ويجــوز دعــوة 

جمعيــات عامــة عاديــة أخــرى كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

المادة الثامنة والعشرون )28( اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختــص الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل نظــام الشــركة األســاس باســتثناء األمــور المحظــور عليهــا تعديلهــا نظامــاً. 
ــك بالشــروط واألوضــاع  ــة، وذل ــة العامــة العادي ــة أصــاًل فــي اختصاصــات الجمعي ــرارات فــي األمــور الداخل ولهــا أن تصــدر ق

ــة.  ــة العامــة العادي نفســها المقــررة للجمعي

المادة التاسعة والعشرون )29( دعوة الجمعيات
)1(  تنعقــد الجمعيــات العامــة أو الخاصــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة، وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو الجمعيــة 
العامــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجــع الحســابات أو لجنــة المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمثــل )%5( مــن رأس المــال 
علــى األقــل. ويجــوز لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــالل ثالثيــن يومــاً 

مــن تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات. 
)2(  وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة فــي صحيفــة يوميــة تــوزع فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل الميعــاد المحــدد 
لالنعقــاد بـ)واحــد وعشــرين( يومــاً علــى األقــل. ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع 
ــة وذلــك خــالل المــدة  ــوزارة والهيئ ــى ال ــات مســجلة، وترســل صــورة مــن الدعــوة وجــدول األعمــال إل المســاهمين بخطاب

المحــددة للنشــر.

المادة الثالثون )30( سجل حضور الجمعيات
يســجل المســاهمون الذيــن يرغبــون فــي حضــور الجمعيــة العامــة أو الخاصــة أســماءهم فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل 

الوقــت المحــدد النعقــاد الجمعيــة.

المادة الحادية والثالثون )31( نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــاً إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون خمســين فــي المائــة )%50( مــن رأس 

المــال علــى األقــل، فــإذا لــم يتوافــر النصــاب الــالزم لعقــد هــذا االجتمــاع يتعيــن األخــذ بأحــد الخياريــن التالييــن:
)أ( عقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد 

االجتمــاع األول مــا يفيــد اإلعــالن عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع.
)ب( توجيــه الدعــوة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد خــالل مــدة ال تقــل عــن )20( العشــرين يومــاً وال تزيــد عــن )30( الثالثيــن يومــاً 
التاليــة لالجتمــاع الســابق، وتنشــر هــذه الدعــوة بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )التاســعة والعشــرون( مــن هــذا 

النظــام.

 وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد االسهم الممثلة فيه.
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المادة الثانية والثالثون )32( نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــاً إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون خمســين فــي المائــة )%50( مــن 

رأس المــال علــى األقــل، فــإذا لــم يتوافــر النصــاب الــالزم لعقــد هــذا االجتمــاع يتعيــن األخــذ بأحــد الخياريــن التالييــن.
)أ(  عقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد 

االجتمــاع األول مــا يفيــد اإلعــالن عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع. 
)ب(  توجيــه الدعــوة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد بنفــس األوضــاع المنصــوص عليهــا فــي المــادة (التاســعة والعشــرون) والفقــرة 

)ب( مــن المــادة )الحاديــة والثالثــون( مــن هــذا النظــام.
وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

وإذا لــم يتوافــر النصــاب الــالزم فــي االجتمــاع الثانــي وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث ينعقــد باألوضــاع نفســها المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )التاســعة والعشــرون( مــن هــذا النظــام ويكــون االجتمــاع الثالــث صحيحــاً أيــا كان عــدد األســهم الممثلــة 

فيــه بعــد موافقــة الجهــة المختصــة.

المادة الثالثة والثالثون )33( التصويت في الجمعيات
لــكل مســاهم صــوت عــن كل ســهم فــي الجمعيــات العامــة، ويجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس 
ــر موظفــي الشــركة فــي  ــر أعضــاء المجلــس ومــن غي ــوكل عنــه مســاهما آخــر مــن غي اإلدارة، وللمســاهم الحــق فــي أن ي

حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة.

المادة الرابعة والثالثون )34( قرارات الجمعيات
تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة المطلقــة لالســهم الممثلــة فــي االجتمــاع، كمــا تصــدر قــرارات الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع، إال إذا كان قــراراً متعلقــاً بزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه 
أو بإطالــة مــدة الشــركة أو بحلهــا قبــل انقضــاء المــدة المحــددة فــي نظامهــا األســاس أو باندماجهــا مــع شــركة أخــرى فــال 

يكــون صحيحــاً إال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع.

المادة الخامسة والثالثون )35( المناقشة في الجمعيات
ــاء  ــى أعض ــأنها إل ــئلة بش ــه األس ــة وتوجي ــال الجمعي ــدول أعم ــي ج ــة ف ــات المدرج ــة الموضوع ــق مناقش ــاهم ح ــكل مس ل
مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات. ويجيــب مجلــس اإلدارة أو مراجــع الحســابات عــن أســئلة المســاهمين بالقــدر الــذي ال 
ُيعــرِّض مصلحــة الشــركة للضــرر. وإذا رأى المســاهم أن الــرد علــى ســؤاله غيــر مقنــع، احتكــم إلــى الجمعيــة، وكان قرارهــا 

فــي هــذا الشــأن نافــذاً.

المادة السادسة والثالثون )36( رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
ــس  ــه مجل ــن ينتدب ــه أو م ــد غياب ــه عن ــس اإلدارة أو نائب ــس مجل ــاهمين رئي ــة للمس ــات العام ــات الجمعي ــرأس اجتماع 1.  ي

ــه.  ــاب رئيــس المجلــس ونائب ــك فــي حــال غي ــه لذل ــن أعضائ اإلدارة مــن بي
ــن أو الممثليــن وعــدد األســهم التــي فــي حيازتهــم  2.  يحــرر باجتمــاع الجمعيــة محضــر يتضمــن عــدد المســاهمين الحاضري
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 وأمينهــا العــام وجامــع األصــوات.
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المادة السابعة والثالثون )37( تشكيل لجنة المراجعة 
تشــكل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة لجنــة مراجعــة مكونــة مــن ثالثــة إلــى خمســة أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس 
ــآت  ــا ومكاف ــط عمله ــة وضواب ــات اللجن ــرار مهم ــي الق ــدد ف ــم، ويح ــاهمين أو غيره ــن المس ــواء م ــن س اإلدارة التنفيذيي
ــاغر  ــز الش ــي المرك ــاً ف ــواً مؤقت ــن عض ــس اإلدارة أن يعي ــة كان لمجل ــة المراجع ــاء لجن ــد أعض ــز أح ــغر مرك ــا، وإذا ش أعضائه
علــى أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة والكفايــة لشــغل العضويــة، ويجــب أن تبلــغ بذلــك الــوزارة وكذلــك هيئــة الســوق 
الماليــة خــالل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ التعييــن، وأن يعــرض التعييــن علــى الجمعيــة العامــة العاديــة فــي أول اجتمــاع 

لهــا ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه. 

المادة الثامنة والثالثون )38( 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 اللجنــة.

المادة التاسعة والثالثون )39( اختصاصات اللجنة 
تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا فــي 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 الجمعيــة 

العامــة للشــركة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت الشــركة ألضــرار أو خســائر جســيمة.

المادة األربعون )40( تقارير اللجنة
علــى لجنــة المراجعــة النظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات، وإبــداء 
ــة فــي  ــة الداخلي ــة نظــام الرقاب ــر عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفاي ــك إعــداد تقري مرئياتهــا حيالهــا إن وجــدت، وعليهــا كذل
الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا، وعلــى مجلــس اإلدارة أن يــودع نســًخا كافيــة مــن 
هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بـ)واحــد وعشــرين( يوماً علــى األقــل؛ لتزويد كل 

مــن رغــب مــن المســاهمين بنســخة منــه، ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

عة
اج

مر
 ال

نة
لج

س: 
اد

س
 ال

ب
لبا

ا



14 النظام األساس لشركة االتصاالت السعودية                                                                                                                    

المادة الحادية واألربعون )41( تعيين مراجع الحسابات
يكــون للشــركة مراجــع حســابات أو أكثــر مــن بيــن مراجعــي الحســابات المرخــص لهــم بالعمــل فــي المملكــة، تعينــه الجمعيــة 
العامــة العاديــة، وتحــدد أتعابــه ومــدة عملــه، ويجــوز للجمعيــة أيضــاً فــي كل وقــت تغييــره مــع عــدم اإلخــالل بحقــه فــي 

التعويــض إذا وقــع التغييــر فــي وقــت غيــر مناســب أو لســبب غيــر مشــروع.

المادة الثانية واألربعون )42( صالحيات مراجع الحسابات
لمراجــع الحســابات فــي أيّ وقــت حــق االطــالع علــى دفاتــر الشــركة وســجالتها وغيــر ذلــك مــن الوثائــق، ولــه أيضــا طلــب 
ــك؛ ممــا  ــر ذل ــرى ضــرورة الحصــول عليهــا، ليتحقــق مــن موجــودات الشــركة والتزاماتهــا وغي ــي ي ــات واإليضاحــات الت البيان
يدخــل فــي نطــاق عملــه. 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 األمــر.
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المادة الثالثة واألربعون )43( السنة المالية
تكــون الســنة الماليــة للشــركة اثنــي عشــر شــهراً ميالديــاً تبــدأ فــي أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي نهايــة شــهر ديســمبر مــن كل 

ــنة ميالدية.  س

المادة الرابعة واألربعون )44( الوثائق المالية
)1(  يجــب علــى مجلــس اإلدارة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة للشــركة أن يعــد القوائــم الماليــة للشــركة، وتقريــًرا عــن نشــاطها 
ومركزهــا المالــي عــن الســنة الماليــة المنقضيــة، ويضّمــن هــذا التقريــر الطريقــة المقترحــة لتوزيــع األربــاح. ويضــع المجلــس 
هــذه الوثائــق تحــت تصــرف مراجــع الحســابات قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بخمســة وأربعيــن يومــا علــى 

األقــل.
)2(  يجــب أن يوقــع رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ورئيســها التنفيــذي ومديرهــا المالــي الوثائــق المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( 
مــن هــذه المــادة، وتــودع نســخ منهــا فــي مركــز الشــركة الرئيــس تحــت تصــرف المســاهمين قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد 

الجمعيــة العامــة بـ)واحــد وعشــرين( يومــاً علــى األقل.
ــر مراجــع  ــر مجلــس اإلدارة، وتقري ــة للشــركة، وتقري ــم المالي ــزود المســاهمين بالقوائ ــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن ي )3(  عل
ــه أيضــا أن يرســل صــورة مــن هــذه  ــوزع فــي مركــز الشــركة الرئيــس، وعلي ــة ت ــدة يومي ــم تنشــر فــي جري ــا ل الحســابات، م

ــى األقــل. ــة العامــة بخمســة عشــر يومــاً عل ــخ انعقــاد الجمعي ــل تاري ــك قب ــة، وذل ــوزارة والهيئ ــى ال ــق إل الوثائ
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المادة الخامسة واألربعون )45( توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

1.  يجنــب )%10( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة، ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف 
هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )%30( مــن رأس المــال المدفــوع. 

2.  للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة مئويــة مــن األربــاح الســنوية لتكويــن احتياطي 
اتفاقــي يخصــص لغــرض أو أغــراض تقررهــا الجمعيــة العامة.

3.  للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع 
ــغ إلنشــاء  ــاح مبال ــك أن تقتطــع مــن صافــي األرب ــة المذكــورة كذل ــى المســاهمين، وللجمعي ــة قــدر اإلمــكان عل ــاح ثابت أرب

مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــاً مــن هــذه المؤسســات.
4.  يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )٪5( من رأسمال الشركة المدفوع.

5.  مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )الحاديــة والعشــرون( مــن هــذا النظــام، والمــادة )السادســة والســبعين( مــن 
نظــام الشــركات، للجمعيــة العامــة تخصيــص بعــد مــا تقــدم مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه 

المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو. 
6. للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة توزيــع الباقــي بعد ما تقــدم )إن وجد( على المســاهمين 

كحصــة إضافية مــن األرباح.
ويجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وفقــاً للضوابــط الصــادرة عــن 
الجهــة المختصــة، وذلــك بنــاء علــى تفويــض صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة لمجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة.

المادة السادسة واألربعون )46( استحقاق األرباح
يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح؛ وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هذا الشــأن، ويبيــن القــرار تاريخ االســتحقاق 
وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد 
ــات التــي يحددهــا مجلــس  ــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المــكان والمواعيــد واآللي لالســتحقاق، وتدفــع األرب

اإلدارة وفقــا للتعليمــات التــي تصدرهــا الجهــات المختصــة.

المادة السابعة واألربعون )47( توزيع األرباح لألسهم الممتازة
1. إذا لــم تــوزع أربــاح عــن أي ســنة ماليــة، فإنــه ال يجــوز توزيــع أربــاح عــن الســنوات التاليــة إال بعــد دفــع النســبة المحــددة 

وفقــا لحكــم المــادة )الرابعــة عشــرة بعــد المائــة( مــن نظــام الشــركات ألصحــاب األســهم الممتــازة عــن هــذه الســنة. 
2. إذا فشــلت الشــركة فــي دفــع النســبة المحــددة وفقــاً لحكــم المــادة )الرابعــة عشــرة بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات( 
مــن األربــاح مــدة ثــالث ســنوات متتاليــة، فإنــه يجــوز للجمعيــة الخاصــة ألصحــاب هــذه األســهم، المنعقــدة طبقــا ألحــكام 
المــادة )التاســعة والثمانيــن( مــن نظــام الشــركات، أن تقــرر إمــا حضورهــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة والمشــاركة 
فــي التصويــت، أو تعييــن ممثليــن عنهــم فــي مجلــس اإلدارة بمــا يتناســب مــع قيمــة أســهمهم فــي رأس المــال، وذلــك إلــى 

أن تتمكــن الشــركة مــن دفــع كل أربــاح األولويــة المخصصــة ألصحــاب هــذه األســهم عــن الســنوات الســابقة.

المادة الثامنة واألربعون )48( خسائر الشركة
1. إذا بلغــت خســائر الشــركة نصــف رأس المــال المدفــوع، فــي أي وقــت خــالل الســنة الماليــة، وجــب علــى أي مســؤول فــي 
ــالغ أعضــاء  ــى رئيــس مجلــس اإلدارة إب ــالغ رئيــس مجلــس اإلدارة، وعل ــك إب الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه بذل
ــر  ــة غي ــة العام ــوة الجمعي ــك دع ــه بذل ــن علم ــا م ــر يوم ــة عش ــالل خمس ــس اإلدارة خ ــى مجل ــوراً ، وعل ــك ف ــس بذل المجل
العاديــة لالجتمــاع خــالل خمســة وأربعيــن يومــاً مــن تاريــخ علمــه بالخســائر؛ لتقــرر إمــا زيــادة رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه 
ــال  ــف رأس الم ــا دون نص ــى م ــائر إل ــبة الخس ــه نس ــض مع ــذي تنخف ــد ال ــى الح ــك إل ــركات، وذل ــام الش ــكام نظ ــا ألح وفق

المدفــوع، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي هــذا النظــام.
2. وتعــد الشــركة منقضيــة بقــوة نظــام الشــركات إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامــة خــالل المــدة المحــددة فــي الفقــرة )1( مــن 
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 خــالل تســعين يومــا مــن صــدور قــرار الجمعيــة بالزيــادة.
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المادة التاسعة واألربعون )49( دعوى المسؤولية

ــس اإلدارة إذا كان الخطــأ الصــادر  ــى أعضــاء مجل ــكل مســاهم الحــق فــي رفــع دعــوى المســؤولية المقــررة للشــركة عل ل
منهــم ألحــق ضــرراً خاصــاً بــه. وال يجــوز للمســاهم رفــع الدعــوى المذكــورة إال إذا كان حــق الشــركة فــي رفعهــا ال يــزال قائمــا. 

ويجــب علــى المســاهم أن يبلــغ الشــركة بعزمــه علــى رفــع الدعــوى.

المادة الخمسون )50( انقضاء الشركة
تدخــل الشــركة بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة وتحتفــظ بالشــخصية االعتباريــة بالقــدر الــالزم للتصفيــة، ويصــدر قــرار التصفيــة 
ــد ســلطاته  ــن المصفــي وتحدي ــى تعيي ــة عل ــرار التصفي ــة، ويجــب أن يشــتمل ق ــر العادي ــة العامــة غي ــة مــن الجمعي االختياري
وأتعابــه والقيــود المفروضــة علــى ســلطاته والمــدة الزمنيــة الالزمــة للتصفيــة، ويجــب اال تتجــاوز مــدة التصفيــة االختياريــة 
خمــس ســنوات، وال يجــوز تمديدهــا ألكثــر مــن ذلــك إال بأمــر قضائــي، وتنتهــي ســلطة مجلــس إدارة الشــركة بحلهــا، ومــع 
ذلــك يظــل هــؤالء قائميــن علــى إدارة الشــركة ويعــدون بالنســبة إلــى الغيــر فــي حكــم المصفيــن إلــى أن يعيــن المصفــي، 
وتبقــى جمعيــات المســاهمين قائمــة خــالل مــدة التصفيــة ويقتصــر دورهــا علــى ممارســة اختصاصاتهــا التــي ال تتعــارض مــع 

اختصاصــات المصفــي.

المادة الحادية والخمسون )51( ما لم يرد به نص
يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

المادة الثانية والخمسون )52( نشر النظام األساس
يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.
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