نظام الشركات
الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م)٣/
بتاريخ ١٤٣٧ / ١ / ٢٨هـ

نظام الشركات

الباب األول
أحكام عامة
المادة األولى:

يقص�د بالعبارات واملصطلح�ات التالية  -أينام وردت يف هذا النظام  -املعاين

املوضحة أمام كل منها ،ما مل يقتض السياق غري ذلك:
الوزارة :وزارة التجارة والصناعة.

الوزير :وزير التجارة والصناعة.

اهليئة :هيئة السوق املالية.

جملس اهليئة :جملس هيئة السوق املالية.
الرئيس :رئيس جملس اهليئة.

اجله�ة املختص�ة :وزارة التجارة والصناعة ،إال ما يتعلق بالرشكات املس�امهة

املدرجة يف السوق املالية فتكون هيئة السوق املالية.
النظام :نظام الرشكات.

المادة الثانية:

الرشكة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف مرشوع
يس�تهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهام مع ًا القتسام ما ينشأ من
هذا املرشوع من ربح أو خسارة.
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المادة الثالثة:

 - ١جيب أن تتخذ الرشكة التي تؤسس يف اململكة أحد األشكال اآلتية:

أ  -رشكة التضامن.

ب  -رشكة التوصية البسيطة.
املحاصة.
ج  -رشكة
َّ

د  -رشكة املسامهة.

هـ  -الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.

 - ٢م�ع مراعاة أح�كام الفقرة ( )٣من هذه املادة ،تك�ون باطلة كل رشكة ال

تتخذ أحد األش�كال املذكورة يف الفقرة ( )١من هذه املادة ،ويكون األشخاص
الذين تعاقدوا باس�مها مس�ؤولني ش�خصي ًا وبالتضامن عن االلتزامات الناشئة
من هذا التعاقد.

 - ٣ال تنطبق أحكام النظام عىل الرشكات املعروفة يف الفقه اإلسالمي ،وذلك

ما مل تتخذ شكل رشكة من الرشكات الواردة يف الفقرة ( )١من هذه املادة.
المادة الرابعة:

املحاص�ة ،تع�د الرشكة الت�ي تؤس�س وفق ًا ألح�كام النظام
باس�تثناء رشك�ة
َّ

س�عودية اجلنس�ية ،وجيب أن يكون مركزها الرئيس يف اململكة ،وال يستتبع هذه
اجلنسية بالرضورة متتع الرشكة باحلقوق املقصورة عىل السعوديني.
المادة الخامسة:

 -١جي�وز أن تك�ون حص�ة الرشيك نقدي�ة أو عينية ،وجيوز كذل�ك أن تكون
عم ً
ال ،ولكن ال جيوز أن تكون ما له من سمعة أو نفوذ.
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تك�ون احلص�ص النقدية واحلص�ص العينية وحدها رأس م�ال الرشكة،
ِّ -٢
وال جي�وز تعدي�ل رأس امل�ال إال وفق ًا ألحكام النظام وم�ا ال يتعارض معها من
الرشوط الواردة يف عقد تأسيس الرشكة أو يف نظامها األساس.
المادة السادسة:

 -١إذا كانت حصة الرشيك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ،كان
الرشيك مسؤو ًال  -وفق ًا ألحكام عقد البيع  -عن ضامن احلصة يف حالة اهلالك أو

االستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها .وإذا كانت حصة الرشيك جمرد االنتفاع

بحق شخيص عىل املال ،طبقت أحكام عقد اإلجيار عىل األمور املذكورة.
 -٢إذا كان�ت حصة الرشيك ح ًّقا له لدى الغري ،فال تربأ ذمته ِق َبل الرشكة إال
بعد حتصيله هذا احلق ووضعه حتت ترصف الرشكة خالل املدة املحددة لذلك.
 -٣إذا كان�ت حص�ة الرشيك عم ً
ال ،وجب عليه أن يقوم باألعامل التي تعهد

هب�ا ،ويكون كل كس�ب ينت�ج من هذا العمل م�ن حق الرشك�ة ،وال جيوز له أن
يامرس هذا العمل حلسابه اخلاص .ومع ذلك ال يكون ملزم ًا بأن يقدم إىل الرشكة
ما يكون قد حصل عليه من حق عىل براءة اخرتاع ،إال إذا اتفق عىل ذلك.

المادة السابعة:

يع�د كل رشي�ك مدين ًا للرشكة باحلص�ة التي تعهد هبا ،فإن تأخ�ر يف تقديمها
عن األجل املحدد لذلك ،كان مس�ؤو ً
ال يف مواجهة الرشكة عن تعويض الرضر
الذي يرتتب عىل هذا التأخري.

المادة الثامنة:

 -١ال جي�وز للدائن الش�خيص ألح�د الرشكاء أن يتقاىض حقه من أس�هم أو
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حص�ة مدين�ه يف رأس مال الرشكة ،وإنام جيوز ل�ه  -بعد احلصول عىل حكم من

اجله�ة القضائي�ة املختصة  -أن يتقاىض حقه من نصيب الرشيك املدين يف صايف
ً
وفق�ا للقوائم املالي�ة للرشكة .فإذا انقض�ت الرشكة انتقل حق
األرب�اح املوزعة
الدائن إىل نصيب مدينه فيام يفيض من أمواهلا بعد سداد ديوهنا.
 -٢جي�وز للدائن الش�خيص للمس�اهم  -فض ً
ال ع�ن احلقوق املش�ار إليها يف

الفقرة ( )١من هذه املادة  -أن يطلب من اجلهة القضائية املختصة بيع ما يلزم من

أس�هم ذلك املس�اهم ليتقاىض حقه من حصيلة بيعها ،عىل أن يكون للمسامهني
يف رشكات املسامهة غري املدرجة األولوية يف رشاء تلك األسهم.

المادة التاسعة:

 -١دون اإلخالل بام تقيض به الفقرة ( )٢من هذه املادة ،يتقاسم مجيع الرشكاء

األرباح واخلس�ائر ،فإن اتفق عىل حرمان أحد الرشكاء من الربح أو عىل إعفائه
م�ن اخلس�ارةُ ،عدَّ ه�ذا الرشط كأن مل يك�ن ،وتطبق يف هذه احلال�ة أحكام املادة

(احلادية عرشة) من النظام.

 -٢يعفى من املسامهة يف اخلسارة الرشيك الذي مل يقدم غري عمله.

المادة العاشرة:

 -١ال جيوز توزيع أرباح عىل الرشكاء إال من األرباح القابلة للتوزيع.

 -٢إذا وزع�ت أرب�اح صورية عىل الرشكاء ،جاز لدائن�ي الرشكة مطالبة كل

رشيك  -ولو كان حسن النية  -برد ما قبضه منها.

 -٣ال ُيل�زم الرشي�ك ب�رد األرب�اح احلقيقية الت�ي قبضها ول�و منيت الرشكة

بخسائر يف السنوات التالية.
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المادة الحادية عشرة:

 -١يكون نصيب الرشيك يف األرباح أو يف اخلس�ائر بحس�ب نسبة حصته يف

رأس املال ،ومع ذلك جيوز يف عقد تأس�يس الرشكة االتفاق عىل تفاوت نس�ب

الرشكاء وفق ما تقيض به الضوابط الرشعية.

 -٢إذا كان�ت حصة الرشي�ك مقصورة عىل عمله ،ومل يعني يف عقد تأس�يس

الرشك�ة نصيب�ه يف الرب�ح أو يف اخلس�ارة ،فيكون نصيبه بنس�بة حصته بحس�ب

تقويمها عند تأس�يس الرشكة .وإذا تعدد الرشكاء بالعمل دون تقويم حصة كل
منه�م ع�دت هذه احلصص متس�اوية م�ا مل يثبت العكس .وإذا ق�دم الرشيك -

إضافة إىل عمله  -حصة نقدية أو عينية ،كان له نصيب يف الربح أو يف اخلس�ارة

عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

المادة الثانية عشرة:

املحاص�ة ،جيب أن يك�ون عقد تأس�يس الرشكة وكل ما
 -١باس�تثناء رشك�ة
َّ
يط�رأ عليه من تعديل مكتوب� ًا ،وموثق ًا من اجلهة املختصة نظام� ًا بالتوثيق ،وإال

كان العقد أو التعديل باط ً
ال.
 -٢يكون مس�ؤو ً
ال كل من تس�بب يف عدم توثيق عقد تأس�يس الرشكة أو ما

يطرأ عليه من تعديل عىل النحو الوارد يف الفقرة ( )١من هذه املادة ،من الرشكاء
أو مديري الرشكة أو أعضاء جملس إدارهتا  -بحسب األحوال  -بالتضامن عن

تعويض الرضر الذي يصيب الرشكة أو الرشكاء أو الغري من جراء ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

 -١جي�ب أن ُيش� ِهر الشركاء أو مدي�رو الرشك�ة أو أعضاء جمل�س اإلدارة -
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بحس�ب األح�وال  -عق�د تأس�يس الرشك�ة وكذلك النظ�ام األس�اس لرشكة
املس�امهة وما يط�رأ عليهام من تعدي�ل يف موقع ال�وزارة اإللكتروين .وللوزارة
حتصيل مقابل مايل عن خدماهتا يف ش�هر عقد التأس�يس ونظام الرشكة األساس

وما يطرأ عليهام من تعديل وإصدار املس�تخرج والتصديق عليه .وجيب أن تزود

الوزارة الرشكة بنس�خة أو أكثر من عقد التأس�يس ونظام الرشكة األس�اس بعد
التصديق عليها بام يفيد الشهر.

 -٢يت�اح للغري االطالع على الوثائق املنصوص عليها يف الفقرة ( )١من هذه

املادة ،و ُيعد املستخرج من موقع الوزارة ،واملصدق عليه منها ،حجة يف مواجهة

الغري بام حيتويه من بيانات.

 -٣كل م�ن تس�بب يف ع�دم ش�هر الوثائ�ق املنص�وص عليها يف الفق�رة ()١

م�ن ه�ذه املادة من الرشكاء أو مدي�ري الرشكة أو أعضاء جمل�س إدارهتا؛ يكون
مسؤو ً
ال  -بالتضامن  -عن تعويض الرضر الذي يصيب الرشكة أو الرشكاء أو

الغري بسبب عدم الشهر.

املحاصة.
 -٤ال ترسي األحكام املنصوص عليها يف هذه املادة عىل رشكة
َّ

المادة الرابعة عشرة:

املحاصة ،تكتسب الرشكة الشخصية االعتبارية بعد قيدها
 -١باستثناء رشكة
َّ

يف الس�جل التجاري ،ومع ذلك يكون للرشكة خالل مدة التأس�يس ش�خصية

اعتبارية بالقدر الالزم لتأسيسها ،برشط إمتام عملية التأسيس.

 -٢ال جيوز االحتجاج عىل الغري بعقد تأسيس الرشكة وبنظام رشكة املسامهة
األساس املش�هرة وفق ًا ألحكام النظام إال بعد قيد الرشكة يف السجل التجاري،
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وم�ع ذل�ك إذا اقترص عدم الش�هر عىل بي�ان أو أكثر م�ن أي منهما ،كانت هذه
البيانات وحدها غري نافذة يف مواجهة الغري.

المادة الخامسة عشرة:

 -١جي�ب أن يوض�ع اس�م الرشك�ة ونوعه�ا ومركزه�ا الرئيس ورق�م قيدها

يف الس�جل التجاري على مجيع العق�ود واملخالصات وغريها م�ن الوثائق التي

تصدرها الرشكة.

 -٢يض�اف إىل البيان�ات املش�ار إليها يف الفق�رة ( )١من هذه امل�ادة  -يف غري

رشك�ة التضامن ورشكة التوصية البس�يطة  -بيان عن مق�دار رأس مال الرشكة
ومقدار املدفوع منه.

 -٣يضاف إىل اسم الرشكة خالل مدة التصفية عبارة (حتت التصفية).

املحاصة.
 -٤ال ترسي األحكام املنصوص عليها يف هذه املادة عىل رشكة
َّ

المادة السادسة عشرة:

مع مراعاة أس�باب االنقض�اء اخلاصة بكل نوع من أن�واع الرشكات ،تنقيض

الرشكة بأحد األسباب اآلتية:

أ  -انقضاء املدة املحددة هلا ،ما مل متدد وفق ًا ألحكام النظام.

ب  -حتقق الغرض الذي أسست من أجله ،أو استحالة حتققه.

ج  -انتقال مجيع احلصص أو مجيع األس�هم إىل رشيك أو مساهم واحد ،ما مل
يرغب الرشيك أو املساهم يف استمرار الرشكة وفق ًا ألحكام النظام.
د  -اتفاق الرشكاء عىل حلها قبل انقضاء مدهتا.
هـ  -اندماجها يف رشكة أخرى.
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و  -صدور حكم قضائي هنائي بح ّلها أو بطالهنا ،بناء عىل طلب أحد الرشكاء
أو أي ذي مصلحة ،وكل رشط يقيض باحلرمان من استعامل هذا احلق يعد باط ً
ال.
الباب الثاني
شركة التضامن
المادة السابعة عشرة:

رشك�ة التضامن رشكة بني أش�خاص من ذوي الصف�ة الطبيعية يكونون فيها
مس�ؤولني ش�خصي ًا يف مجيع أمواهلم وبالتضامن عن ديون الرشك�ة والتزاماهتا،
ويكتسب الرشيك فيها صفة التاجر.

المادة الثامنة عشرة:

 -١يتكون اس�م رشكة التضامن من أسماء مجيع الرشكاء ،أو من اس�م واحد

منهم أو أكثر مع إضافة كلمة “ورشكاه” أو ما يفيد هذا املعنى .وجيب أن يقرتن

االسم بام ينبئ عن وجود رشكة تضامن.

 -٢إذا اش�تمل اس�م الرشكة عىل اس�م ش�خص غري رشيك مع علمه بذلك،
كان هذا الش�خص مس�ؤو ً
ال مسؤولية ش�خصية يف مجيع أمواله وبالتضامن عن

ديون الرشكة والتزاماهتا .ومع ذلك جيوز للرشكة أن تبقي يف اسمها اسم رشيك
انسحب منها أو تويف ،إذا قبل ذلك الرشيك املنسحب أو ورثة الرشيك املتوىف.

المادة التاسعة عشرة:

 -١ال جيوز أن تكون حصص الرشكاء ممثلة يف صكوك قابلة للتداول.

 -٢ال جيوز للرشيك أن يتنازل عن حصته إال بموافقة مجيع الرشكاء أو بمراعاة
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القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الرشكة .وجيب أن يشهر التنازل بحسب ما

ه�و منص�وص عليه يف امل�ادة (الثالثة عرشة) م�ن النظام ،وكل اتف�اق عىل جواز
ً
باطلا .ومع ذلك جيوز للرشي�ك أن يتنازل
التن�ازل ع�ن احلصص دون قيد يعد
للغري عن احلقوق املتصلة بحصته ،وال يكون هلذا التنازل أثر إال بني طرفيه.

المادة العشرون:

 -١إذا انض�م رشي�ك إىل الرشكة كان مس�ؤو ً
ال بالتضامن م�ع باقي الرشكاء

يف مجيع أمواله عن ديون الرشكة الس�ابقة النضاممه والالحقة .ومع ذلك ،جيوز
االتفاق عىل إعفائه من املس�ؤولية عن الديون السابقة بعد شهر االتفاق بحسب

ما هو منصوص عليه يف املادة (الثالثة عرشة) من النظام.

 -٢إذا انس�حب رشي�ك م�ن الرشكة أو أخ�رج منها بحكم هنائ�ي من اجلهة
القضائي�ة املختصة ،فال يكون مس�ؤو ً
ال ع�ن الديون وااللتزامات التي تنش�أ يف

ذمته�ا بعد ش�هر انس�حابه أو إخراجه بحس�ب ما ه�و منصوص علي�ه يف املادة

(الثالثة عرشة) من النظام.

 -٣إذا تن�ازل أحد الشركاء عن حصته ،فال يكون مس�ؤو ً
ال عن الديون ِق َبل
دائن�ي الرشك�ة ،إال إذا اعرتضوا على هذا التنازل خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ

إبلاغ الرشك�ة هل�م بذلك ،ويف ح�ال االعتراض يكون املتن�ازل إليه مس�ؤو ً
ال
بالتضامن مع املتنازل عن هذه الديون.

المادة الحادية والعشرون:

ال جتوز مطالبة الرشيك بأن يؤدي من ماله دين ًا عىل الرشكة ،إال بعد ثبوت هذا

الدين يف ذمتها بإقرار املس�ؤولني عن إدارهتا أو بموجب حكم قضائي هنائي أو
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سند تنفيذي ،وبعد إعذارها بالوفاء ،ومنحها مدة معقولة لذلك يقدرها الدائن.

المادة الثانية والعشرون:

على مدي�ر الرشكة أو الرشكاء فيها  -خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ توثيق عقد

تأسيسها  -أن يطلبوا شهر هذا العقد بحسب ما نص عليه النظام ،وقيد الرشكة
يف السجل التجاري ،ويرسي ذلك عىل أي تعديل يطرأ عىل عقد تأسيس الرشكة.

المادة الثالثة والعشرون:

جيب أن يوقع عقد تأس�يس الرشكة مجيع الرشكاء ،وأن يش�تمل بصفة خاصة

عىل البيانات اآلتية:

أ  -اسم الرشكة وغرضها ومركزها الرئيس وفروعها إن وجدت.

ب  -أسامء الرشكاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياهتم وتواريخ ميالدهم.

ج  -رأس مال الرشكة وتعريف كاف باحلصة التي تعهد كل رشيك بتقديمها

وميعاد استحقاقها.

د  -أسماء مدي�ري الرشك�ة  -إن وج�دوا  -ومن هل�م حق التوقي�ع نيابة عن

الرشكة ،وذلك دون اإلخالل بام ورد يف املادة (اخلامسة والعرشين) من النظام.
هـ  -تاريخ تأسيس الرشكة ومدهتا.
و -بدء السنة املالية وانتهائها.

المادة الرابعة والعشرون:

ال جيوز للرشيك  -دون موافقة باقي الرشكاء  -أن يامرس حلسابه أو حلساب
الغير نش�اط ًا من نوع نش�اط الرشك�ة ،وال أن يك�ون رشيك ًا أو مدي�ر ًا أو عضو

جملس إدارة يف رشكة تنافس�ها أو مالك ًا ألس�هم أو حصص متثل نس�بة مؤثرة يف
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رشك�ة أخرى متارس النش�اط نفس�ه .وإذا أخل أحد الرشكاء هب�ذا االلتزام كان

للرشك�ة أن تطلب من اجله�ة القضائية املختصة أن َت ُع َّ�د الترصفات التي قام هبا
حلس�ابه اخلاص قد متت حلساب الرشكة ،وللرشكة  -فض ً
ال عن ذلك  -مطالبته
بالتعويض.

المادة الخامسة والعشرون:

يعين الشركاء مدي�ر ًا أو أكثر من بني الشركاء أو من غريهم ،س�واء يف عقد

تأسيس الرشكة أو يف عقد مستقل .وإذا تعدد املديرون دون أن يعني اختصاص

كل منه�م ودون أن ين�ص على عدم جواز انف�راد أي منهم ب�اإلدارة ،كان لكل
منه�م أن يقوم منف�رد ًا بأي عمل من أعامل اإلدارة ،عىل أن يكون لباقي املديرين

االعتراض على العم�ل قبل متام�ه ،ويف ه�ذه احلالة تك�ون العبرة بأغلبية آراء

املديرين ،فإذا تس�اوت اآلراء وجب عرض األمر عىل الرشكاء إلصدار قرار يف
شأنه وفق ًا للامدة (السابعة والعرشين) من النظام.
المادة السادسة والعشرون:

ال جي�وز للرشي�ك غري املدير أن يتدخ�ل يف إدارة الرشكة .ولكن جيوز له  -أو

م�ن يفوض�ه -أن يطلع يف مركز الرشكة عىل سير أعامهل�ا ،وأن يفحص دفاترها
ومستنداهتا ،وأن يستخرج بيان ًا موجز ًا عن حالة الرشكة املالية من واقع دفاترها
ومستنداهتا ،وأن يوجه النصح ملديرها ،وكل اتفاق عىل غري ذلك يعد باط ً
ال.

المادة السابعة والعشرون:

تصدر قرارات الشركاء باألغلبية العددية آلرائهم ،إال إذا كان القرار متعلق ًا

بتعديل عقد تأسيس الرشكة فيجب أن يصدر بإمجاع الرشكاء ،وذلك ما مل ينص
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عقد تأسيس الرشكة عىل غري ذلك.
المادة الثامنة والعشرون:

إذا مل حي�دد الرشكاء طريق�ة إدارة الرشكة ،كان لكل منه�م أن ينفرد باإلدارة،

على أن يك�ون لباقي الرشكاء أو ألي منهم االعتراض عىل أي عمل قبل متامه،
وألغلبية الرشكاء احلق يف رفض هذا االعرتاض.

المادة التاسعة والعشرون:

يب�ارش املدير مجي�ع أعامل اإلدارة والترصفات الت�ي تدخل يف غرض الرشكة،

ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري ،ما مل ينص عقد تأس�يس الرشكة

رصاح�ة عىل تقييد س�لطته .ويف مجيع األح�وال تلتزم الرشكة ب�كل عمل جيريه

املدير باسمها ويف حدود غرضها ،إال إذا كان من تعامل معه سيئ النية.
المادة الثالثون:

ال جي�وز للمدي�ر أن يبارش األعمال التي جت�اوز غرض الرشك�ة إال بقرار من

الشركاء أو بن�ص رصيح يف عقد تأس�يس الرشك�ة .ويرسي ه�ذا احلظر بصفة
خاصة عىل األعامل اآلتية:

أ  -التربعات ،ما عدا التربعات الصغرية املعتادة.

ب  -كفالة الرشكة للغري.

ج  -اللجوء إىل التحكيم.

د  -التصالح عىل حقوق الرشكة.

ه�ـ  -بي�ع عقارات الرشك�ة أو رهنه�ا ،إال إذا كان البيع مم�ا يدخل يف غرض

الرشكة.

مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 76محرم 1438هـ

127
12

نظام الشركات

و  -بيع حمل الرشكة التجاري (املتجر) أو رهنه.

المادة الحادية والثالثون:

ال جي�وز للمدي�ر أن يتعاق�د حلس�ابه اخلاص م�ع الرشكة إال ب�إذن خاص من
الشركاء يص�در يف كل حال�ة عىل حدة .وال جي�وز له أن يامرس نش�اط ًا من نوع

نش�اط الرشك�ة ،وال أن يك�ون رشيك ًا أو مدي�ر ًا أو عضو جمل�س إدارة يف رشكة
تنافس�ها أو مالك ًا ألس�هم أو حصص متثل نس�بة مؤثرة يف رشكة أخرى متارس

النش�اط نفس�ه ،إال بموافقة مجي�ع الرشكاء .وإذا أخ�ل املدير هب�ذا االلتزام كان

للرشكة مطالبته بالتعويض.
المادة الثانية والثالثون:

يكون املدير مسؤو ً
ال عن تعويض الرضر الذي يصيب الرشكة أو الرشكاء أو

الغري بسبب خمالفته رشوط عقد تأسيس الرشكة ،أو بسبب إمهاله أو تقصريه يف

أداء عمله .وكل اتفاق عىل غري ذلك يعد كأن مل يكن.
المادة الثالثة والثالثون:

 -١إذا كان املدي�ر رشي�ك ًا معين ًا يف عقد تأس�يس الرشكة ،فلا جيوز عزله إال

بق�رار يصدر من اجله�ة القضائية املختصة بناء عىل طل�ب أغلبية الرشكاء ،وكل
اتفاق عىل غري ذلك يعد كأن مل يكن .ويرتتب عىل عزل املدير يف احلالة املذكورة

حل الرشكة ،ما مل ينص عقد التأسيس عىل غري ذلك.
 -٢إذا كان املدير رشيك ًا معين ًا يف عقد مستقل أو كان من غري الرشكاء  -سواء
أكان معين� ًا يف عق�د تأس�يس الرشك�ة أم يف عقد مس�تقل  -جاز عزل�ه بقرار من

الرشكاء ،وال يرتتب عىل هذا العزل حل الرشكة.
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المادة الرابعة والثالثون:

 -١ال جيوز للمدير الرشيك املعني يف عقد تأس�يس الرشكة أن يعتزل اإلدارة
إال لس�بب مقبول ،وإال كان مس�ؤو ً
ال عن التعوي�ض .ويرتتب عىل اعتزاله حل

الرشكة ،ما مل ينص عقد التأسيس عىل غري ذلك.

 -٢جي�وز للمدي�ر غير الرشي�ك املعين يف عق�د تأس�يس الرشك�ة أن يعتزل

اإلدارة ،بشرط أن يكون ذلك يف وقت مناس�ب ،وأن يبلغ به الرشكاء قبل نفاذ
ق�رار اعتزال�ه بمدة معقولة ،وإال كان مس�ؤو ً
ال عن التعوي�ض .وال يرتتب عىل

اعتزاله حل الرشكة ،ما مل ينص عقد التأسيس عىل غري ذلك.

 -٣جيوز ملدير الرشكة املعني بعقد مستقل  -سواء أكان رشيك ًا أم غري رشيك

 أن يعتزل اإلدارة ،برشط أن يكون ذلك يف وقت مناسب ،وأن يبلغ به الرشكاءقبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة ،وإال كان مسؤو ً
ال عن التعويض .وال يرتتب

عىل اعتزاله حل الرشكة.

المادة الخامسة والثالثون:

 -١جي�ب أن حت�دد األرب�اح واخلس�ائر ونصي�ب كل رشي�ك منها عن�د هناية
الس�نة املالية للرشكة ،وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفق ًا للمعايري املحاسبية
املتع�ارف عليها ،ومراجعة  -وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها  -من مراجع

حسابات خارجي مرخص له.
 -٢يعد كل رشيك دائن ًا للرشكة بنصيبه يف األرباح بمجرد تعيني هذا النصيب.

كمل ما نقص من رأس مال الرشكة بس�بب اخلسائر من أرباح السنوات
ُ -٣ي َّ

التالي�ة ،وفيما عدا ذل�ك ال جيوز إلزام الرشي�ك بتكملة ما نق�ص من حصته يف
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رأس املال بسبب اخلسائر إال بموافقته.

المادة السادسة والثالثون:

 -١ال جيوز للرشيك أن ينس�حب من الرشكة إذا كانت حمددة املدة إال لسبب

مشروع تقبل�ه اجله�ة القضائي�ة املختصة .وإذا كان�ت الرشكة غري حم�ددة املدة،
فيج�ب أن يكون انس�حاب الرشيك بحس�ن ني�ة ،وأن يعلنه لباق�ي الرشكاء يف

وقت مناس�ب؛ وإال ج�از للجهة القضائية املختصة احلكم عليه باالس�تمرار يف
الرشكة فض ً
ال عن التعويض عند االقتضاء.

 -٢جي�وز لألغلبي�ة العددية للشركاء أن تطلب من اجله�ة القضائية املختصة

إخ�راج رشي�ك أو أكثر م�ن الرشكة إذا كانت هناك أس�باب مرشوع�ة تدعو إىل
ذل�ك .ويف هذه احلالة ،جيوز للجهة القضائية املختصة أن تقرر اس�تمرار الرشكة

بعد إخراج الرشيك أو الرشكاء إذا كان ذلك  -بحس�ب تقديرها  -س�يؤدي إىل

استمرار الرشكة يف أعامهلا بصورة طبيعية حتقق مصلحة الرشكة والرشكاء الباقني
فيها وحتفظ حقوق الغري .وإذا كان اس�تمرار الرشكة أمر ًا غري ممكن بني الرشكاء
بعد فحص اجلهة القضائية لطلب إخراج الرشيك ،كان هلا أن تقرر حل الرشكة.

المادة السابعة والثالثون:

 -١تنقضي رشكة التضام�ن بوفاة أحد الشركاء ،أو باحلجر عليه ،أو بش�هر

إفالس�ه ،أو بإعس�اره ،أو بانس�حابه .ومع ذلك جيوز أن ينص يف عقد تأس�يس

الرشكة عىل أنه يف حالة وفاة أحد الرشكاء تستمر الرشكة مع من يرغب من ورثة
املتوىف ،ولو كانوا قصرَّ ًا أو ممنوعني نظام ًا من ممارس�ة األعامل التجارية ،عىل أال

يسأل ورثة الرشيك القرص أو املمنوعون نظام ًا من ممارسة األعامل التجارية عن
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ديون الرشكة يف حال اس�تمرارها إال يف حدود نصيب كل واحد منهم يف حصة

مورث�ه يف رأس م�ال الرشكة .وجيب يف هذه احلالة حتوي�ل الرشكة خالل مدة ال
جتاوز س�نة من تاريخ وفاة مورثهم إىل رشكة توصية بس�يطة يصبح فيها القارص
ً
موصي�ا؛ وإال أصبحت الرشكة
أو املمن�وع نظام ًا من ممارس�ة األعمال التجارية

منقضية بقوة النظام ،ما مل يبلغ القارص  -خالل هذه املدة  -سن الرشد أو ِ
ينتف

سبب املنع عن مزاولة األعامل التجارية.

 -٢جي�وز أن ينص يف عقد تأس�يس الرشكة عىل أنه إذا ت�ويف أحد الرشكاء أو

حجر عليه أو ش�هر إفالس�ه أو أعرس أو انسحب تس�تمر الرشكة بني الباقني من

الشركاء .ويف ه�ذه احلال�ة ال يكون هلذا الرشي�ك أو ورثت�ه إال نصيبه يف أموال
الرشك�ة ،ويقدر هذا النصيب وفق� ًا لتقرير خاص يعد من مقوم مرخص له يبني
القيم�ة العادل�ة لنصي�ب كل رشي�ك يف أموال الرشك�ة يف تاريخ خت�ارج أي من

الشركاء ،إال إذا نص عقد تأس�يس الرشكة أو اتفق الشركاء عىل طريقة أخرى

للتقدي�ر .وال يكون للرشيك أو ورثته نصيب فيام يس�تجد بعد ذلك من حقوق

إال بقدر ما تكون هذه احلقوق ناجتة من عمليات سابقة عىل تلك الواقعة.
الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة
المادة الثامنة والثالثون:

 -١رشك�ة التوصي�ة البس�يطة رشك�ة تتك�ون من فريقين من الشركاء فريق
يض�م على األقل رشي�ك ًا متضامن ًا ومس�ؤو ً
ال يف مجيع أمواله ع�ن ديون الرشكة
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والتزاماهت�ا ،وفريق آخر يض�م عىل األقل رشيك ًا موصي ًا ال يكون مس�ؤو ً
ال عن

ديون الرشكة والتزاماهتا إال يف حدود حصته يف رأس مال الرشكة .وال يكتسب

الرشيك املويص صفة التاجر.

 -٢خيض�ع الشركاء املتضامنون يف رشكة التوصية البس�يطة لألحكام املطبقة

عىل الرشكاء يف رشكة التضامن.

 -٣تطب�ق على رشكة التوصية البس�يطة أحكام رشكة التضام�ن فيام مل يرد به

نص خاص يف هذا الباب.

المادة التاسعة والثالثون:

 -١يتكون اس�م رشكة التوصية البس�يطة من أسامء مجيع الرشكاء املتضامنني،

أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة “ورشكاه” أو ما يفيد هذا املعنى.

وجيب أن يقرتن االسم بام ينبئ عن وجود رشكة توصية بسيطة.

 -٢إذا اش�تمل اس�م الرشكة عىل اس�م رشيك موص أو اس�م ش�خص غري
ً
متضامن�ا يف مواجهة الغري الذي تعامل
رشي�ك  -م�ع علمه بذلك ُ -عدَّ رشيك ًا
مع الرشكة بحسن نية عىل هذا األساس.

المادة األربعون:

ال جي�وز للرشيك املويص التدخل يف أعامل اإلدارة اخلارجية للرشكة ولو بناء
عىل توكيل .فإن تدخل كان مسؤو ً
ال بالتضامن يف مجيع أمواله عن ديون الرشكة

والتزاماهتا التي ترتبت عىل ما أجراه من أعامل .وإذا كانت األعامل التي أجراها
من شأهنا أن تدعو الغري إىل االعتقاد بأنه رشيك متضامن ُعدَّ  -يف مواجهة ذلك
الغير  -مس�ؤو ً
ال بالتضامن يف مجي�ع أمواله عن ديون الرشك�ة كلها .ومع ذلك
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جيوز للرشيك املويص االشرتاك يف أعامل اإلدارة الداخلية للرشكة وفق ما ينص
عليه عقد تأسيسها ،وال يرتب هذا االشرتاك أي التزام يف ذمته.

المادة الحادية واألربعون:

جي�وز للرشيك امل�ويص أن يتنازل ع�ن حصته ألي من الشركاء اآلخرين يف

الرشكة .كام جيوز له التنازل عن حصته للغري بعد موافقة مجيع الرشكاء املتضامنني

والشركاء املوصني املالكني ألغلبية رأس امل�ال اخلاص بالفريق املويص ،وذلك

ما مل ينص عقد تأسيس الرشكة عىل غري ذلك.
المادة الثانية واألربعون:

ال تنقضي رشكة التوصية البس�يطة بوف�اة أحد الرشكاء املوصين ،أو باحلجر

عليه ،أو بشهر إفالسه ،أو بإعساره ،أو بانسحابه ،وذلك ما مل ينص عقد تأسيس

الرشكة عىل غري ذلك.

الباب الرابع
المحاصة
شركة
َّ
المادة الثالثة واألربعون:

املحاص�ة رشكة تس�ترت عن الغير ،وال تتمتع بش�خصية اعتبارية ،وال
رشك�ة
َّ

ختضع إلجراءات الشهر ،وال تقيد يف السجل التجاري.

المادة الرابعة واألربعون:

املحاصة بجميع طرق اإلثبات.
جيوز إثبات رشكة
َّ
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المادة الخامسة واألربعون:

حي�دد عق�د الرشك�ة غرضها وحق�وق الشركاء والتزاماهت�م وكيفي�ة إدارهتا

وتوزيع األرباح واخلسائر فيام بني الرشكاء وغري ذلك من الرشوط.

المادة السادسة واألربعون:

ال جي�وز ض�م رشيك جديد إىل الرشكة إال بموافق�ة مجيع الرشكاء ،ما مل ينص

عقد الرشكة عىل غري ذلك.

المادة السابعة واألربعون:

املحاصة أن تصدر صكوك ًا قابلة للتداول.
ال جيوز لرشكة
َّ

المادة الثامنة واألربعون:

لي�س للغري ح�ق الرجوع إال عىل الرشي�ك الذي تعامل مع�ه .وإذا صدر من

الرشكاء عمل يكشف للغري عن وجود الرشكة ،جاز اعتبارها بالنسبة إليه رشكة

تضامن واقعية ،وذلك دون إخالل برسيان رشوط عقد الرشكة فيام بني الرشكاء.
المادة التاسعة واألربعون:

املحاصة مالك ًا حلصته ،م�ا مل يتفق الرشكاء عىل غري
 -١يبق�ى الرشي�ك يف رشكة
َّ

ذلك.

 -٢إذا كانت احلصة عينية معينة بذاهتا وش�هر إفالس الرشيك الذي حيرزها،

كان ملالكها حق اسرتدادها من التفليسة بعد أداء نصيبه يف خسائر الرشكة.
 -٣إذا كان�ت احلص�ة نق�ود ًا أو مثلي�ات غير مفرزة ،فلا يك�ون ملالكها إال
االشتراك يف التفليس�ة بوصفه دائن ًا بقيمة احلصة خمصوم ًا منها نصيبه يف خسائر

الرشكة.
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المادة الخمسون:

املحاصة بوفاة أحد الرشكاء ،أو باحلجر عليه ،أو بشهر إفالسه،
تنقيض رشكة
َّ

أو بإعس�اره ،أو بانس�حابه ،ما مل ينص عقد الرشكة عىل استمرارها بني الرشكاء

الباقني.

المادة الحادية والخمسون:

املحاصة أح�كام املواد( :الرابع�ة والعرشين) و(الس�ابعة
تسري عىل رشك�ة
َّ

والعرشين) و(اخلامسة والثالثني) املتعلقة برشكة التضامن.
الباب الخامس
شركة المساهمة
الفصل األول
أحكام عامة
المادة الثانية والخمسون:

رشك�ة املس�امهة رشك�ة رأس ماهلا مقس�م إىل أس�هم متس�اوية القيم�ة وقابلة

للتداول ،وتكون الرشكة وحدها مس�ؤولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة عىل

ممارسة نشاطها.

المادة الثالثة والخمسون:

يكون لكل رشكة مس�امهة اس�م يشير إىل غرضها ،وال جيوز أن يش�تمل هذا

االس�م عىل اس�م ش�خص ذي صفة طبيعية ،إال إذا كان غرض الرشكة اس�تثامر
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براءة اخرتاع مس�جلة باس�م هذا الش�خص ،أو إذا ملكت الرشكة منشأة جتارية
واختذت اسمها اس ًام هلا ،أو كان هذا االسم اس ًام لرشكة حتولت إىل رشكة مسامهة

واش�تمل اسمها عىل اسم ش�خص ذي صفة طبيعية .وإذا كانت الرشكة مملوكة
لش�خص واح�د ،وجب أن يتضمن االس�م ما يفي�د أهنا رشكة مس�امهة مملوكة
لشخص واحد.

المادة الرابعة والخمسون:

جي�ب أن يك�ون رأس مال الرشكة عند تأسيس�ها كافي� ًا لتحقيق غرضها ،ويف

مجي�ع األحوال ال جيوز أن يقل عن (مخسمائة ألف) ريال .وجيب كذلك أال يقل
املدفوع من رأس املال عند التأسيس عن الربع.

المادة الخامسة والخمسون:

اس�تثنا ًء من املادة (الثانية) من النظام ،جيوز للدولة واألشخاص ذوي الصفة

االعتباري�ة العامة والرشكات اململوك�ة بالكامل للدولة والرشكات التي ال يقل

رأس ماهلا عن مخس�ة ماليني ريال ،تأس�يس رشكة مس�امهة من شخص واحد،
ويكون هلذا الش�خص صالحيات مجعيات املسامهني بام فيها اجلمعية التأسيسية

وسلطاهتا.

الفصل الثاني
تأسيس شركة المساهمة

المادة السادسة والخمسون:

يعد مؤسس ًا ،كل من وقع عقد تأسيس الرشكة ،أو طلب الرتخيص بتأسيسها،
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أو ق�دم حص�ة عينية عند تأسيس�ها ،أو اشترك فعلي� ًا يف تأسيس�ها ،وذلك بنية
الدخول مؤسس� ًا يف الرشكة .ويكون املؤس�س الذي قدم حصة عينية مس�ؤو ً
ال
عن صحة تقويم حصته.

المادة السابعة والخمسون:

يقدم طلب تأس�يس الرشكة إىل الوزارة موقع ًا عليه مقدم الطلب أو مقدموه،

ويرافق الطلب عقد التأسيس ونظامها األساس.

المادة الثامنة والخمسون:

إذا مل يقرص املؤسس�ون االكتتاب بجميع األس�هم عىل أنفسهم ،وجب عليهم
طرح األسهم التي مل يكتتبوا هبا لالكتتاب وفق ًا لنظام السوق املالية.

المادة التاسعة والخمسون:

يودع املدفوع من قيمة األس�هم املكتتب هبا باسم الرشكة حتت التأسيس لدى

أحد البنوك املرخصة يف اململكة ،وال جيوز أن يترصف فيه إال جملس اإلدارة بعد

إعالن تأسيس الرشكة.
المادة الستون:

 -١يكون الرتخيص بتأس�يس رشكة املس�امهة بقرار من ال�وزارة ،بام يف ذلك

الت�ي تؤسس�ها أو تشترك يف تأسيس�ها الدول�ة أو غريها من األش�خاص ذوي
الصفة االعتبارية العامة .وإذا كان نش�اط الرشك�ة يتطلب احلصول عىل موافقة
أو ترخيص من اجلهة املختصة نظام ًا قبل الرتخيص بتأسيس�ها ،فال يصدر قرار
الرتخيص بتأسيس الرشكة إال بعد احلصول عىل تلك املوافقة أو الرتخيص.

 -٢ال متارس الرشكة نش�اطها إال بعد اكتامل إجراءات التأس�يس واحلصول
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عىل الرتخيص النهائي الالزم للنشاط من اجلهة املختصة إن وجد.

 -٣إذا كان طلب تأسيس رشكة املسامهة التي تؤسسها أو تشرتك يف تأسيسها

الدولة أو غريها من األش�خاص ذوي الصفة االعتبارية العامة؛ يتضمن استثنا ًء

من بعض أحكام النظام ،فريفع طلب الرتخيص بالتأسيس واالستثناء إىل جملس

الوزراء؛ للنظر يف املوافقة عليهام.
المادة الحادية والستون:

 -١إذا كانت هناك حصص عينية ،وجب أن يرافق طلب التأسيس تقرير معد
مقوم معتمد أو أكثر يتضمن تقدير ًا للقيمة العادلة هلذه احلصص.
من خبري أو ِّ
 -٢عىل املؤسسين إي�داع صورة من تقري�ر تقويم احلص�ص العينية يف مركز
الرشك�ة الرئيس قبل انعقاد اجلمعية التأسيس�ية بخمس�ة عرش يوم� ًا عىل األقل،

وحيق لكل ذي شأن االطالع عليه.

 -٣يع�رض التقرير املذك�ور عىل اجلمعية التأسيس�ية للمداولة فيه؛ فإن قررت

اجلمعية ختفيض املقابل املحدد للحصص العينية ،وجب أن يوافق مقدمو احلصص

العيني�ة على هذا التخفي�ض أثناء انعق�اد اجلمعية .فإن رفض ه�ؤالء املوافقة عىل

التخفيض ُعدَّ عقد تأسيس الرشكة كأن مل يكن بالنسبة إىل مجيع أطرافه.

المادة الثانية والستون:

 -١يدع�و املؤسس�ون مجي�ع املكتتبين إىل عقد مجعية تأسيس�ية خالل مخس�ة
وأربعني يوم ًا من تاريخ قرار الوزارة بالرتخيص بتأس�يس رشكة املس�امهة ذات

االكتتاب املغلق أو من تاريخ قفل باب االكتتاب يف األس�هم يف رشكة املس�امهة
ذات االكتت�اب العام ،وذل�ك وفق ًا لألوضاع املنصوص عليه�ا يف نظام الرشكة
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األس�اس .على أال تقل املدة بني تاري�خ الدعوة وتاريخ االنعق�اد عن ثالثة أيام

يف رشكات املسامهة ذات االكتتاب املغلق ،وعن عرشة أيام يف رشكات املسامهة
ذات االكتتاب العام.

 -٢ل�كل مكتتب  -أ ًّيا كان عدد أس�همه  -حق حضور اجلمعية التأسيس�ية.

ويشترط لصح�ة االجتامع حضور ع�دد من املكتتبين يمثل نص�ف رأس املال
على األقل .ف�إذا مل يتوافر هذا النصاب ،وجهت دع�وة إىل اجتامع ٍ
ثان يعقد بعد
مخس�ة عشر يوم ًا على األقل من توجيه الدع�وة إليه .ومع ذلك ،جي�وز أن يعقد
االجتماع الثاين بعد س�اعة م�ن انتهاء امل�دة املح�ددة النعقاد االجتماع األول،

وجي�ب أن تتضمن الدع�وة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعلان عن إمكانية
عق�د هذا االجتماع .ويف مجيع األحوال ،يكون االجتامع الث�اين صحيح ًا أ ًّيا كان
عدد املكتتبني املمثلني فيه.

 -٣ختت�ار اجلمعي�ة التأسيس�ية رئيس� ًا هل�ا وأمين ًا للسر وجامع� ًا لألصوات.

وتصدر القرارات يف اجلمعية التأسيس�ية باألغلبية املطلقة لألس�هم املمثلة فيها.

ويوقع رئي�س اجلمعية وأمني الرس وجامع األصوات حمرض االجتامع ،ويرس�ل
املؤسس�ون ص�ورة منه إىل الوزارة ،وكذلك ترس�ل ص�ورة إىل اهليئ�ة إذا كانت

رشكة مسامهة ذات اكتتاب عام.

المادة الثالثة والستون:

ختتص اجلمعية التأسيسية باألمور اآلتية:

أ  -التحق�ق م�ن االكتتاب بكل أس�هم الرشكة ومن الوف�اء باحلد األدنى من
رأس املال وبالقدر املستحق من قيمة األسهم وفق ًا ألحكام النظام.
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ب  -املداولة يف تقرير تقويم احلصص العينية.

ج  -إقرار النصوص النهائية لنظام الرشكة األساس ،عىل أال ُتدخل تعديالت

جوهرية عىل النظام املعروض عليها إال بموافقة مجيع املكتتبني املمثلني فيها.

د  -تعيني أعضاء أول جملس إدارة ملدة ال تتجاوز مخس سنوات وأول مراجع

حسابات إذا مل يكونوا قد ُع ِّينوا يف عقد تأسيس الرشكة أو يف نظامها األساس.

هـ  -املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعامل والنفقات التي اقتضاها تأسيس

الرشكة ،وإقراره.

وجي�وز لل�وزارة ،وكذلك للهيئة يف رشكة املس�امهة ذات االكتت�اب العام ،أن
توفد مندوب ًا (أو أكثر) بوصفه مراقب ًا حلضور اجلمعية التأسيسية للرشكة؛ للتأكد

من تطبيق أحكام النظام.

المادة الرابعة والستون:

ً
يوم�ا من تاريخ انته�اء اجتامع اجلمعية
يقدم املؤسس�ون  -خالل مخس�ة عرش
التأسيسية  -طلب ًا إىل الوزارة بإعالن تأسيس الرشكة ،ترافقه الوثائق اآلتية:
أ  -إقرار بحصول االكتتاب بكل أس�هم الرشكة وبام دفعه املكتتبون من قيمة

األسهم.

ب  -حمرض اجتامع اجلمعية التأسيسية وقراراهتا.

ج  -نظام الرشكة األساس الذي أقرته اجلمعية التأسيسية.

المادة الخامسة والستون:

 -١تص�در الوزارة قرار ًا بإعالن تأس�يس الرشكة ،بعد التحقق من اس�تكامل

مجيع املتطلبات التي نص عليها النظام لتأسيس رشكة املسامهة .ويشهر القرار يف
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موقع الوزارة اإللكرتوين.

 - ٢على أعض�اء جملس اإلدارة  -خالل مخس�ة عرش يوم ًا م�ن تاريخ صدور

القرار املشار إليه يف الفقرة ( )١من هذه املادة  -أن يطلبوا قيد الرشكة يف السجل
التجاري ،عىل أن يشتمل هذا القيد عىل البيانات اآلتية:
أ  -اسم الرشكة وغرضها ومركزها الرئيس ومدهتا.

ب  -أسامء املؤسسني وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياهتم.

ج  -نوع األسهم وقيمتها وعددها ومقدار رأس املال املدفوع.

د  -رقم قرار الوزارة املرخص بتأسيس الرشكة وتارخيه.

هـ  -رقم قرار الوزارة بإعالن تأسيس الرشكة وتارخيه.

المادة السادسة والستون:

 -١تع�د الرشك�ة مؤسس�ة تأسيس� ًا صحيح ًا بعد ش�هر قرار ال�وزارة بإعالن

تأسيس�ها وقيدها يف الس�جل التجاري ،وال تس�مع بعد ذل�ك الدعوى ببطالن

الرشك�ة ألي خمالف�ة ألحكام النظام أو ألحكام عقد تأس�يس الرشكة أو نظامها

األساس.

 -٢يرتتب عىل شهر قرار إعالن تأسيس الرشكة وقيدها يف السجل التجاري

انتقال مجيع الترصفات التي أجراها املؤسسون حلساهبا إىل ذمتها ،وحتمل الرشكة

مجيع املصاريف التي أنفقها املؤسسون عىل تأسيسها.
المادة السابعة والستون:

إذا مل تؤسس الرشكة عىل النحو املبني يف النظام ،فللمكتتبني أن يسرتدوا املبالغ

الت�ي دفعوه�ا ،وعىل البن�وك التي أكتتب فيه�ا أن ترد  -بص�ورة عاجلة  -لكل
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مكتت�ب املبلغ الذي دفعه ،ويكون املؤسس�ون مس�ؤولني بالتضام�ن عن الوفاء

هب�ذا االلتزام وعن التعويض عن�د االقتضاء .وكذلك يتحمل املؤسس�ون مجيع
املصاري�ف التي أنفقت يف تأس�يس الرشك�ة ،ويكونون مس�ؤولني بالتضامن يف

مواجهة الغري عن األفعال والترصفات التي صدرت منهم خالل فرتة التأسيس.
الفصل الثالث
إدارة شركة المساهمة
الفرع األول
مجلس اإلدارة
المادة الثامنة والستون:

 -١يدير رشكة املسامهة جملس إدارة حيدد نظام الرشكة األساس عدد أعضائه،

عىل أال يقل عن ثالثة وال يزيد عىل أحد عرش.

 -٢حيق لكل مس�اهم ترش�يح نفس�ه أو ش�خص آخر أو أكثر لعضوية جملس

اإلدارة ،وذلك يف حدود نسبة ملكيته يف رأس املال.

 -٣تنتخ�ب اجلمعي�ة العامة العادي�ة أعضاء جمل�س اإلدارة للمدة املنصوص

عليها يف نظام الرشكة األس�اس ،برشط أال تتجاوز ثالث سنوات .وجيوز إعادة
انتخ�اب أعضاء جملس اإلدارة ما مل ينص نظام الرشكة األس�اس عىل غري ذلك.

ويبني نظام الرشكة األس�اس كيفية انتهاء عضوي�ة املجلس أو إهنائها بطلب من
جمل�س اإلدارة .ومع ذلك جيوز للجمعية العام�ة العادية يف كل وقت عزل مجيع
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أعضاء جملس اإلدارة أو بعضهم ولو نص نظام الرشكة األساس عىل غري ذلك،

وذل�ك دون إخالل بح�ق العضو املعزول جت�اه الرشكة باملطالب�ة بالتعويض إذا

وقع العزل لسبب غري مقبول أو يف وقت غري مناسب .ولعضو جملس اإلدارة أن
يعتزل ،برشط أن يكون ذلك يف وقت مناس�ب؛ وإال كان مس�ؤو ً
ال ِق َبل الرشكة

عام يرتتب عىل االعتزال من أرضار.

المادة التاسعة والستون:

إذا ق�دم رئي�س وأعض�اء جملس إدارة رشك�ة املس�امهة اس�تقاالهتم ،أو إذا مل

تتمك�ن اجلمعية العامة من انتخاب جملس إدارة للرشكة ،فعىل الوزير ،أو جملس
اهليئة يف الرشكات املدرجة يف الس�وق املالية ،تشكيل جلنة مؤقتة من ذوي اخلربة
واالختص�اص بالع�دد ال�ذي ي�راه مناس�ب ًا ،ويعني هل�ا رئيس� ًا ونائب ًا ل�ه من بني

أعضائه�ا ،لتتوىل اإلرشاف عىل إدارة الرشكة ،ودع�وة اجلمعية العامة لالجتامع

خالل مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة املذكورة؛ النتخاب

جمل�س إدارة جدي�د للرشك�ة .ويمن�ح رئيس اللجن�ة وأعضاؤه�ا مكافآت عىل
حساب الرشكة ،وفق ًا ملا يقرره الوزير أو جملس اهليئة بحسب األحوال.

المادة السبعون:

 -١م�ا مل ين�ص نظ�ام الرشكة األس�اس عىل غري ذل�ك ،إذا ش�غر مركز أحد
أعضاء جملس اإلدارة ،كان للمجلس أن يعني  -مؤقت ًا  -عضو ًا يف املركز الشاغر

بحس�ب الرتتي�ب يف احلصول على األصوات ،على أن يكون مم�ن تتوافر فيهم
اخلبرة والكفاية ،وجيب أن تبلغ بذلك الوزارة ،وكذلك اهليئة إذا كانت الرشكة
مدرجة يف الس�وق املالية ،خالل مخسة أيام عمل من تاريخ التعيني ،وأن يعرض
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التعيني عىل اجلمعية العامة العادية يف أول اجتامع هلا ،ويكمل العضو اجلديد مدة
سلفه.

 -٢إذا مل تتواف�ر الشروط الالزم�ة النعقاد جملس اإلدارة بس�بب نقص عدد

أعضائه عن احلد األدنى املنصوص عليه يف النظام أو يف نظام الرشكة األس�اس،

وج�ب على بقية األعضاء دع�وة اجلمعية العام�ة العادية لالنعقاد خالل س�تني
يوم ًا؛ النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
المادة الحادية والسبعون:

 -١ال جيوز أن يكون لعضو جملس اإلدارة أي مصلحة مبارشة أو غري مبارشة

يف األعمال والعقود التي تتم حلس�اب الرشكة إال برتخيص مس�بق من اجلمعية
العام�ة العادي�ة جي�دد كل س�نة .وعىل عضو جمل�س اإلدارة أن يبل�غ املجلس بام

ل�ه م�ن مصلحة مب�ارشة أو غري مب�ارشة يف األعمال والعقود التي تتم حلس�اب
الرشكة ،ويثبت هذا التبليغ يف حمرض االجتامع .وال جيوز هلذا العضو االشتراك

يف التصوي�ت عىل القرار الذي يصدر يف هذا الش�أن يف جملس اإلدارة ومجعيات
املس�امهني .ويبلغ رئيس جملس اإلدارة اجلمعية العامة العادية عند انعقادها عن
األعمال والعق�ود الت�ي يكون ألح�د أعضاء املجل�س مصلحة مب�ارشة أو غري

مبارشة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الرشكة اخلارجي.
 -٢إذا ختل�ف عض�و املجل�س ع�ن اإلفص�اح عن مصلحت�ه املش�ار إليها يف

الفق�رة ( )١من هذه امل�ادة ،جاز للرشكة أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام اجلهة
القضائي�ة املختصة بإبطال العق�د أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة حتققت

له من ذلك.
144

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

نظام الشركات

المادة الثانية والسبعون:

ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يشرتك يف أي عمل من شأنه منافسة الرشكة ،أو

أن ينافس الرشكة يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإال كان للرشكة أن تطالبه
أمام اجلهة القضائية املختصة بالتعويض املناسب ،ما مل يكن حاص ً
ال عىل ترخيص

سابق من اجلمعية العامة العادية  -جيدد كل سنة  -يسمح له القيام بذلك.

المادة الثالثة والسبعون:

 -١ال جي�وز لرشك�ة املس�امهة أن تقدم قرض ًا م�ن أي ن�وع إىل أي من أعضاء

جمل�س إدارهت�ا أو املس�امهني فيها ،أو أن تضم�ن أي قرض يعق�ده أي منهم مع
الغري.

 -٢تس�تثنى م�ن حكم الفقرة ( )١من هذه امل�ادة البنوك وغريها من رشكات

االئتمان ،إذ جي�وز هلا  -يف حدود أغراضها وباألوضاع والرشوط التي تتبعها يف

معامالهتا مع اجلمهور  -أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو أحد املسامهني
فيها أو أن تفتح له اعتامد ًا أو أن تضمنه يف القروض التي يعقدها مع الغري.
 -٣تس�تثنى أيض ًا من حك�م الفقرة ( )١من هذه امل�ادة القروض والضامنات

التي متنحها الرشكة وفق برامج حتفيز العاملني فيها التي متت املوافقة عليها وفق

أحكام نظام الرشكة األساس أو بقرار من اجلمعية العامة العادية.
 -٤يعد باط ً
ال كل عقد يتم باملخالفة ألحكام هذه املادة ،وحيق للرشكة مطالبة
املخالف أمام اجلهة القضائية املختصة بتعويض ما قد يلحقها من رضر.

المادة الرابعة والسبعون:

ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفش�وا يف غري اجتامعات اجلمعية العامة ما
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وقف�وا علي�ه من أرسار الرشكة .وال جيوز هلم اس�تغالل م�ا يعلمون به  -بحكم

عضويتهم  -يف حتقيق مصلحة هلم أو ألحد أقارهبم أو للغري؛ وإال وجب عزهلم

ومطالبتهم بالتعويض.

المادة الخامسة والسبعون:

 -١مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجلس اإلدارة

أوس�ع الس�لطات يف إدارة الرشكة بام حيقق أغراضها ،وذلك فيام عدا ما استثني

بنص خاص يف النظام أو نظام الرشكة األساس من أعامل أو ترصفات تدخل يف
اختصاص اجلمعية العامة ،ويكون للمجلس أيض ًا  -يف حدود اختصاصه  -أن
يفوض واحد ًا أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف مبارشة عمل أو أعامل معينة.

 -٢جيوز ملجلس اإلدارة عقد القروض أ ًّيا كانت مدهتا ،أو بيع أصول الرشكة

أو رهنه�ا ،أو بي�ع حمل الرشك�ة التجاري أو رهن�ه ،أو إبراء ذم�ة مديني الرشكة

من التزاماهتم ،ما مل يتضمن نظام الرشكة األس�اس أو يصدر من اجلمعية العامة
العادية ما يقيد صالحيات جملس اإلدارة يف ذلك.

المادة السادسة والسبعون:

 -١يبني نظام الرشكة األس�اس طريقة مكافأة أعض�اء جملس اإلدارة ،وجيوز
أن تكون هذه املكافأة مبلغ ًا معين ًا أو بدل حضور عن اجللسات أو مزايا عينية أو
نسبة معينة من صايف األرباح ،وجيوز اجلمع بني اثنتني أو أكثر من هذه املزايا.

 -٢إذا كان�ت املكافأة نس�بة معينة م�ن أرباح الرشكة ،فال جي�وز أن تزيد هذه

النس�بة عىل ( )%١٠م�ن صايف األرباح ،وذل�ك بعد خص�م االحتياطيات التي
قررهت�ا اجلمعي�ة العامة تطبيق� ًا ألحكام النظ�ام ونظام الرشكة األس�اس ،وبعد
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توزيع ربح عىل املس�امهني ال يقل عن ( )%٥من رأس مال الرشكة املدفوع ،عىل
أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسب ًا مع عدد اجللسات التي حيرضها العضو،
وكل تقدير خيالف ذلك يكون باط ً
ال.

 -٣يف مجي�ع األحوال؛ ال يتجاوز جمم�وع ما حيصل عليه عضو جملس اإلدارة
من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ مخسامئة ألف ريال سنوي ًا ،وفق الضوابط
التي تضعها اجلهة املختصة.

 -٤جيب أن يش�تمل تقرير جمل�س اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية عىل بيان

شامل لكل ما حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت
وب�دل مرصوفات وغري ذلك من املزايا .وأن يش�تمل كذل�ك عىل بيان ما قبضه

أعض�اء املجل�س بوصفه�م عاملني أو إداريين أو ما قبضوه نظري أعمال فنية أو
إدارية أو استش�ارات .وأن يش�تمل أيض ًا عىل بيان بعدد جلسات املجلس وعدد
اجللسات التي حرضها كل عضو من تاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة.

 -٥جيوز للجمعية العامة  -بنا ًء عىل توصية من املجلس  -إهناء عضوية من تغيب

من األعضاء عن حضور ثالثة اجتامعات متتالية للمجلس دون عذر مرشوع.

المادة السابعة والسبعون:

تلت�زم الرشك�ة بجميع األعمال والترصفات الت�ي جيرهيا جمل�س اإلدارة ولو

يسء الني�ة أو يعلم أن
كان�ت خ�ارج اختصاصاته ،ما مل يك�ن صاحب املصلحة ّ
تلك األعامل خارج اختصاصات املجلس.

المادة الثامنة والسبعون:

 -١يكون أعضاء جملس اإلدارة مسؤولني  -بالتضامن  -عن تعويض الرشكة
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أو املسامهني أو الغري عن الرضر الذي ينشأ عن إساءهتم تدبري شؤون الرشكة أو

خمالفته�م أحكام النظام أو نظام الرشكة األس�اس ،وكل رشط يقيض بغري ذلك
يعد كأن مل يكن .وتقع املس�ؤولية عىل مجيع أعضاء جملس اإلدارة إذا نش�أ اخلطأ

من قرار صدر بإمجاعهم .أما القرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء ،فال يسأل عنها

األعض�اء املعارضون متى أثبتوا اعرتاضهم رصاحة يف حمرض االجتامع .وال يعد
الغياب عن حضور االجتامع الذي يصدر فيه القرار س�بب ًا لإلعفاء من املسؤولية
إال إذا ثب�ت عدم علم العضو الغائ�ب بالقرار أو عدم متكنه من االعرتاض عليه

بعد علمه به.

 -٢ال حت�ول دون إقامة دعوى املس�ؤولية موافقة اجلمعي�ة العامة العادية عىل

إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.

 -٣ال تس�مع دعوى املسؤولية بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف

الفعل الضار .وفيام عدا حالتي الغش والتزوير ،ال تس�مع دعوى املس�ؤولية يف
مجي�ع األحوال بعد مرور مخس س�نوات من تاريخ انتهاء الس�نة املالية التي وقع

فيها الفعل الضار أو ثالث سنوات من انتهاء عضوية عضو جملس اإلدارة املعني

أهيام أبعد.

المادة التاسعة والسبعون:

للرشكة أن ترفع دعوى املس�ؤولية عىل أعضاء جملس اإلدارة بسبب األخطاء

التي تنشأ منها أرضار ملجموع املسامهني .وتقرر اجلمعية العامة العادية رفع هذه
الدع�وى وتعين من ين�وب عن الرشك�ة يف مبارشهتا .وإذا حكم بش�هر إفالس
الرشك�ة كان رفع الدعوى املذكورة من اختصاص ممثل التفليس�ة .وإذا انقضت
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الرشك�ة توىل املصفي مبارشة الدعوى بعد احلصول على موافقة اجلمعية العامة

العادية.

المادة الثمانون:

لكل مس�اهم احلق يف رفع دعوى املسؤولية املقررة للرشكة عىل أعضاء جملس

اإلدارة إذا كان من شأن اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق رضر خاص به .وال جيوز
للمس�اهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق الرشكة يف رفعها ال يزال قائ ًام.

وجيب عىل املس�اهم أن يبلغ الرشكة بعزمه عىل رفع الدعوى ،مع قرص حقه عىل
املطالبة بالتعويض عن الرضر اخلاص الذي حلق به.

المادة الحادية والثمانون:

 -١م�ع مراع�اة أح�كام نظام الرشكة األس�اس ،يعني جمل�س اإلدارة من بني
أعضائه رئيس ًا ونائب ًا للرئيس ،وجيوز أن يعني عضو ًا منتدب ًا ،وال جيوز اجلمع بني

منص�ب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالرشكة .ويبني نظام الرشكة
األس�اس اختصاصات رئيس املجلس والعضو املنت�دب واملكافأة اخلاصة التي

حيصل عليها كل منهام ،باإلضافة إىل املكافأة املقررة ألعضاء املجلس.

 -٢إذا خلا نظام الرشكة األس�اس من األحكام املنص�وص عليها يف الفقرة

( )١م�ن هذه املادة ،توىل جمل�س اإلدارة توزيع االختصاص�ات وحتديد املكافأة
اخلاصة.

 -٣يعني جملس اإلدارة أمني رس خيتاره من بني أعضائه أو من غريهم ،وحيدد
اختصاصاته ومكافأته إذا مل يتضمن نظام الرشكة األساس أحكام ًا يف هذا الشأن.
 -٤ال تزي�د مدة رئي�س املجلس ونائب�ه والعضو املنتدب وأمين الرس عضو
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جمل�س اإلدارة عىل مدة عضوية كل منهم يف املجل�س ،وجيوز إعادة انتخاهبم ما
أي وقت  -أن
مل ين�ص نظام الرشكة األس�اس عىل غري ذلك .وللمجل�س  -يف ّ

يعزهلم أو أ ًّيا منهم دون إخالل بحق من عزل يف التعويض إذا وقع العزل لسبب

غري مرشوع أو يف وقت غري مناسب.

المادة الثانية والثمانون:

 -١يمثل رئيس جملس اإلدارة الرشكة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري.

ولرئيس املجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إىل غريه من أعضاء

املجلس أو من الغري يف مبارشة عمل أو أعامل حمددة.

 -٢حيل نائب رئيس جملس اإلدارة حمل رئيس جملس اإلدارة عند غيابه.

المادة الثالثة والثمانون:

 -١جيتم�ع جمل�س اإلدارة مرتني عىل األقل يف الس�نة بدعوة من رئيس�ه وفق ًا

لألوضاع املنصوص عليها يف نظام الرشكة األس�اس .ومع ذلك وبرصف النظر

عن أي نص خمالف يف نظام الرشكة األساس ،جيب عىل رئيس املجلس أن يدعوه
إىل االجتامع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.
 -٢ال يك�ون اجتماع املجل�س صحيح� ًا إال إذا حرضه نص�ف األعضاء عىل

األق�ل ،بشرط أال يق�ل ع�دد احلارضي�ن عن ثالث�ة ،م�ا مل ينص نظ�ام الرشكة
األساس عىل نسبة أو عدد أكرب.

 -٣ال جي�وز لعض�و جمل�س اإلدارة أن ينيب عن�ه غريه يف حض�ور االجتامع.

واس�تثناء من ذل�ك ،جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يني�ب عنه غريه من األعضاء

إذا نص عىل ذلك نظام الرشكة األساس.
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 -٤تص�در قرارات املجل�س بأغلبية آراء األعضاء احلارضين أو املمثلني فيه،

وعند تساوي اآلراء يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة ،وذلك ما مل

ينص نظام الرشكة األساس عىل غري ذلك.
المادة الرابعة والثمانون:

ملجل�س اإلدارة أن يصدر قرارات يف األمور العاجل�ة بعرضها عىل األعضاء

متفرقين ،ما مل يطلب أح�د األعضاء  -كتابة  -اجتامع املجل�س للمداولة فيها.
وتعرض هذه القرارات عىل املجلس يف أول اجتامع ٍ
تال له.
المادة الخامسة والثمانون:

ُتثب�ت م�داوالت جمل�س اإلدارة وقرارات�ه يف حم�ارض يوقعها رئيس اجللس�ة

وأعضاء جملس اإلدارة احلارضون وأمني الرس .وتدون هذه املحارض يف س�جل
خاص يوقعه رئيس جملس اإلدارة وأمني الرس.
الفرع الثاني
جمعيات المساهمين
المادة السادسة والثمانون:

 -١ي�رأس اجتامعات اجلمعيات العامة للمس�امهني رئي�س جملس اإلدارة أو

نائبه عند غيابه أو من ينتدبه جملس اإلدارة من بني أعضائه لذلك يف حال غياب
رئيس جملس اإلدارة ونائبه.

 -٢لكل مس�اهم ح�ق حضور اجلمعيات العامة للمس�امهني ول�و نص نظام
الرشكة األس�اس عىل غري ذلك ،وله يف ذلك أن يوكل عنه ش�خص ًا آخر من غري
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أعضاء جملس اإلدارة أو عاميل الرشكة يف حضور اجلمعية العامة.

 -٣جيوز عقد اجتامعات اجلمعيات العامة للمس�امهني واشتراك املس�اهم يف

مداوالهت�ا والتصوي�ت عىل قراراهتا بواس�طة وس�ائل التقنية احلديثة ،بحس�ب

الضوابط التي تضعها اجلهة املختصة.

 -٤جي�وز لل�وزارة ،وكذل�ك للهيئة يف الشركات املدرجة يف الس�وق املالية،
أن توف�د مندوب� ًا (أو أكثر) بوصفه مراقب ًا حلضور اجلمعي�ات العامة للرشكات،
للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

المادة السابعة والثمانون:

فيما ع�دا األمور التي ختتص هب�ا اجلمعية العامة غري العادي�ة ،ختتص اجلمعية

العام�ة العادية بجميع األمور املتعلقة بالرشكة ،وتنعقد مرة عىل األقل يف الس�نة

خالل األش�هر الس�تة التالية النتهاء الس�نة املالية للرشكة ،وجيوز دعوة مجعيات

عامة عادية أخرى كلام دعت احلاجة إىل ذلك.

المادة الثامنة والثمانون:

 -١ختت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الرشكة األس�اس ،إال ما

يتعلق باألمور اآلتية:

أ  -حرمان املس�اهم أو تعديل أي من حقوقه األساسية التي يستمدها بصفته
رشيك ًا ،وبخاصة ما ييل:

 - ١احلصول عىل نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها ،سواء أكان التوزيع
نقد ًا أم من خالل إصدار أسهم جمانية لغري عاميل الرشكة والرشكات التابعة هلا.
 - ٢احلصول عىل نصيب من موجودات الرشكة عند التصفية.
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 - ٣حضور مجعيات املس�امهني العامة أو اخلاصة ،واالشتراك يف مداوالهتا،

والتصويت عىل قراراهتا.

 - ٤الترصف يف أسهمه وفق أحكام النظام.

 - ٥طلب االطالع عىل دفاتر الرشكة ووثائقها ،ومراقبة أعامل جملس اإلدارة،

ورف�ع دعوى املس�ؤولية على أعضاء جمل�س اإلدارة ،والطعن ببطلان قرارات
مجعيات املسامهني العامة واخلاصة.

 - ٦أولوية االكتتاب باألس�هم اجلديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ،ما

مل ينص النظام األساس عىل غري ذلك.

ب  -التعديالت التي من ش�أهنا زيادة األعباء املالية للمس�امهني ،ما مل يوافق

عىل ذلك مجيع املسامهني.

ج  -نقل مركز الرشكة الرئيس إىل خارج اململكة.

د  -تغيري جنسية الرشكة.

 - ٢للجمعي�ة العامة غري العادية  -فض ً
ال عن االختصاصات املقررة هلا  -أن
تصدر قرارات يف األمور الداخلة أص ً
ال يف اختصاصات اجلمعية العامة العادية،

وذلك بالرشوط واألوضاع نفسها املقررة للجمعية العامة العادية.

المادة التاسعة والثمانون:

إذا كان م�ن ش�أن ق�رار اجلمعي�ة العام�ة العادي�ة تعدي�ل حق�وق فئ�ة معينة
م�ن املس�امهني ،فال يك�ون القرار املذك�ور ناف�ذ ًا إال إذا صدق علي�ه من له حق

التصوي�ت من هؤالء املس�امهني املجتمعني يف مجعية خاصة هب�م وفق ًا لألحكام
املقررة للجمعية العامة غري العادية.
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المادة التسعون:

 -١تنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة للمس�امهني بدعوة من جملس اإلدارة،
وفق ًا لألوضاع املنصوص عليها يف نظام الرشكة األس�اس .وعىل جملس اإلدارة

أن يدع�و اجلمعي�ة العامة العادي�ة لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع احلس�ابات أو
جلنة املراجعة أو عدد من املسامهني يمثل ( )%٥من رأس املال عىل األقل .وجيوز

ملراج�ع احلس�ابات دعوة اجلمعي�ة لالنعق�اد إذا مل يقم املجلس بدع�وة اجلمعية
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ طلب مراجع احلسابات.
 - ٢جي�وز بق�رار من اجلهة املختصة دعوة اجلمعية العام�ة العادية لالنعقاد يف

احلاالت اآلتية:

أ  -إذا انقض�ت امل�دة املح�ددة لالنعقاد املنص�وص عليها يف املادة (الس�ابعة

والثامنني) من النظام دون انعقادها.

ب  -إذا نقص عدد أعضاء جملس اإلدارة عن احلد األدنى لصحة انعقاده ،مع

مراعاة ما ورد يف املادة (التاسعة والستني) من النظام.

ج  -إذا تبين وج�ود خمالفات ألح�كام النظام أو نظام الرشكة األس�اس ،أو

وقوع خلل يف إدارة الرشكة.

د  -إذا مل يوجه املجلس الدعوة النعقاد اجلمعية العامة خالل مخسة عرش يوم ًا

من تاريخ طلب مراجع احلس�ابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املس�امهني يمثل

( )%٥من رأس املال عىل األقل.

 - ٣جي�وز لعدد من املس�امهني يمث�ل ( )%٢من رأس املال على األقل تقديم

طل�ب إىل اجلهة املختصة لدع�وة اجلمعية العامة العادية لالنعق�اد ،إذا توافر أي
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من احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة ( )٢من هذه املادة .وعىل اجلهة املختصة
توجي�ه الدع�وة لالنعقاد خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديم طلب املس�امهني،
عىل أن تتضمن الدعوة جدو ً
ال بأعامل اجلمعية والبنود املطلوب أن يوافق عليها

املسامهون.

المادة الحادية والتسعون:

تنشر الدعوة النعقاد اجلمعي�ة العامة يف صحيفة يومية ت�وزع يف املنطقة التي

فيه�ا مرك�ز الرشكة الرئيس قبل امليع�اد املحدد لالنعقاد بعشرة أيام عىل األقل.

وم�ع ذل�ك جيوز االكتف�اء بتوجيه الدع�وة يف امليعاد املذكور إىل مجيع املس�امهني

بخطابات مس�جلة .وترس�ل صورة من الدع�وة وجدول األعمال إىل الوزارة،
وكذل�ك ترس�ل ص�ورة إىل اهليئة إذا كان�ت الرشك�ة مدرجة يف الس�وق املالية،
وذلك خالل املدة املحددة للنرش.

المادة الثانية والتسعون:

يس�جل املس�امهون  -الذين يرغب�ون يف حضور اجلمعية العام�ة أو اخلاصة -

أسامءهم يف مركز الرشكة الرئيس قبل الوقت املحدد النعقاد اجلمعية ،ما مل ينص

نظام الرشكة األساس عىل مكان ووسيلة أخرى.
المادة الثالثة والتسعون:

 -١ال يك�ون انعق�اد اجتماع اجلمعية العام�ة العادية صحيح� ًا إال إذا حرضه

مس�امهون يمثلون رب�ع رأس مال الرشكة على األقل ،ما مل ين�ص نظام الرشكة

األساس عىل نسبة أعىل ،برشط أال تتجاوز النصف.

 -٢إذا مل يتواف�ر النص�اب اللازم لعقد اجتماع اجلمعية العام�ة العادية وفق
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الفق�رة ( )١م�ن هذه املادة ،وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني

يوم�ا التالية لالجتامع الس�ابق وتنرش هذه الدعوة بالطريق�ة املنصوص عليها يف
امل�ادة (احلادية والتس�عني) من النظام .ومع ذلك ،جي�وز أن يعقد االجتامع الثاين
بعد س�اعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتامع األول ،برشط أن جييز ذلك

النظ�ام األس�اس للرشك�ة ،وأن تتضمن الدعوة لعق�د االجتماع األول ما يفيد

اإلعلان عن إمكاني�ة عقد هذا االجتماع .ويف مجيع األح�وال ،يكون االجتامع
الثاين صحيحا أي ًا كان عدد األسهم املمثلة فيه.
 -٣تصدر قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف

االجتامع ،ما مل ينص نظام الرشكة األساس عىل نسبة أعىل.
المادة الرابعة والتسعون:

 -١ال يك�ون اجتماع اجلمعي�ة العام�ة غير العادي�ة صحيح� ًا إال إذا حرضه

مس�امهون يمثلون نصف رأس املال عىل األقل ما مل ينص نظام الرشكة األساس

عىل نسبة أعىل ،برشط أال تتجاوز الثلثني.

 -٢إذا مل يتواف�ر النصاب الالزم لعقد اجتامع اجلمعية العامة غري العادية وفق

الفق�رة ( )١من ه�ذه املادة ،وجهت الدعوة إىل اجتامع ثان يعقد بنفس األوضاع
املنص�وص عليها يف امل�ادة (احلادية والتس�عني) من النظام .وم�ع ذلك جيوز أن
يعقد االجتامع الثاين بعد س�اعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتامع األول،

برشط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتامع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد

هذا االجتامع .ويف مجيع األحوال ،يكون االجتامع الثاين صحيحا إذا حرضه عدد

من املسامهني يمثل ربع رأس املال عىل األقل.
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 -٣إذا مل يتواف�ر النصاب الالزم يف االجتماع الثاين ،وجهت دعوة إىل اجتامع

ثالث ينعقد باألوضاع نفس�ها املنصوص عليها يف املادة (احلادية والتسعني) من
النظ�ام ،ويكون االجتامع الثالث صحيح ًا أ ًّيا كان عدد األس�هم املمثلة فيه ،بعد
موافقة اجلهة املختصة.

 -٤تص�در قرارات اجلمعية العام�ة غري العادية بأغلبية ثلثي األس�هم املمثلة
يف االجتماع ،إال إذا كان قرار ًا متعلق ًا بزيادة رأس املال أو ختفيضه أو بإطالة مدة
الرشكة أو بحلها قبل انقضاء املدة املحددة يف نظامها األس�اس أو باندماجها مع
رشكة أخرى ،فال يكون صحيح ًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة

يف االجتامع.

 -٥عىل جملس اإلدارة أن يشهر وفق ًا ألحكام املادة (اخلامسة والستني) من النظام

قرارات اجلمعية العامة غري العادية إذا تضمنت تعديل نظام الرشكة األساس.

المادة الخامسة والتسعون:

 -١يبين نظ�ام الرشك�ة األس�اس طريق�ة التصوي�ت يف مجعيات املس�امهني.

وجيب اس�تخدام التصويت الرتاكمي يف انتخاب جملس اإلدارة ،بحيث ال جيوز

استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.

 -٢ال جي�وز ألعض�اء جمل�س اإلدارة االشتراك يف التصوي�ت على قرارات

اجلمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من املس�ؤولية ع�ن إدارة الرشكة أو التي تتعلق

بمصلحة مبارشة أو غري مبارشة هلم.
المادة السادسة والتسعون:

ل�كل مس�اهم حق مناقش�ة املوضوع�ات املدرج�ة يف جدول أعمال اجلمعية
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وتوجيه األس�ئلة يف ش�أهنا إىل أعضاء جملس اإلدارة ومراجع احلس�ابات .وكل
نص يف نظام الرشكة األساس حيرم املساهم من هذا احلق ،يكون باط ً
ال .وجييب
جملس اإلدارة أو مراجع احلس�ابات عن أسئلة املسامهني بالقدر الذي ال يعرض

مصلحة الرشكة للرضر .وإذا رأى املساهم أن الرد عىل سؤاله غري مقنع ،احتكم
إىل اجلمعية ،وكان قرارها يف هذا الشأن نافذ ًا.
المادة السابعة والتسعون:

حي�رر باجتامع اجلمعي�ة حمرض يتضمن عدد املس�امهني احلارضي�ن أو املمثلني

وع�دد األس�هم التي يف حيازهتم باألصال�ة أو الوكالة وع�دد األصوات املقررة

هل�ا والق�رارات الت�ي اختذت وع�دد األصوات الت�ي وافقت عليه�ا أو خالفتها
وخالص�ة وافية للمناقش�ات الت�ي دارت يف االجتامع .وت�دون املحارض بصفة

منتظم�ة عقب كل اجتامع يف س�جل خ�اص يوقعه رئيس اجلمعي�ة وأمني رسها
وجامع األصوات.

المادة الثامنة والتسعون:

االكتت�اب يف األس�هم أو متلكه�ا يفيد قبول املس�اهم بنظام الرشكة األس�اس
والتزامه بالقرارات التي تصدرها مجعيات املسامهني وفق ًا ألحكام النظام ونظام

الرشكة األس�اس ،س�واء أكان ح�ارض ًا أم غائب ًا ،وس�واء أكان موافق� ًا عىل هذه
القرارات أم خمالف ًا هلا.

المادة التاسعة والتسعون:

مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسن النية ،يكون باط ً
ال كل قرار تصدره مجعيات

املس�امهني باملخالف�ة ألح�كام النظ�ام أو نظام الرشكة األس�اس .ولكل مس�اهم -
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اعترض عىل القرار املخالف يف اجتامع مجعية املس�امهني التي أص�درت هذا القرار
أو تغيب عن حضور هذا االجتامع بعذر مقبول  -أن يطلب إبطال القرار .ويرتتب

عىل احلكم بالبطالن اعتبار القرار كأن مل يكن بالنسبة إىل مجيع املسامهني ،وال تسمع
دعوى البطالن بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار املذكور.

المادة المائة:

 -١للمس�امهني الذين يمثلون ( )%٥على األقل من رأس املال أن يطلبوا من

اجله�ة القضائي�ة املختصة األمر بالتفتيش عىل الرشك�ة إذا تبني هلم من ترصفات

أعضاء جملس اإلدارة أو مراجع احلسابات يف شؤون الرشكة ما يدعو إىل الريبة.
 -٢للجه�ة القضائي�ة املختص�ة أن تأمر بإج�راء التفتيش عىل نفقة الش�اكني،

وذل�ك بعد سماع أق�وال أعضاء جمل�س اإلدارة ومراجع احلس�ابات يف جلس�ة

خاصة ،وهلا عند االقتضاء أن تفرض عىل الشاكني تقديم ضامن.

 -٣إذا ثب�ت للجه�ة القضائية املختصة صحة الش�كوى ،جاز هل�ا أن تأمر بام

ت�راه من إجراءات حتفظية ،وأن تدعو اجلمعي�ة العامة الختاذ القرارات الالزمة.
وجي�وز هلا كذلك أن تعزل أعضاء جملس اإلدارة ومراجع احلس�ابات ،وأن تعني
مدير ًا مؤقت ًا حتدد سلطته ومدة عمله.
الفصل الرابع
لجنة المراجعة
المادة األولى بعد المائة:

تش�كل بقرار من اجلمعية العامة العادية يف رشكات املسامهة جلنة مراجعة من
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غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني س�واء من املسامهني أو من غريهم ،عىل أال

يق�ل ع�دد أعضائها ع�ن ثالثة وال يزيد عىل مخس�ة ،وأن حت�دد يف القرار مهامت
اللجنة وضوابط عملها ،ومكافآت أعضائها.

المادة الثانية بعد المائة:

يشرتط لصحة اجتامع جلنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراهتا

بأغلبي�ة أص�وات احلارضي�ن ،وعند تس�اوي األص�وات يرجح اجلان�ب الذي
صوت معه رئيس االجتامع.

المادة الثالثة بعد المائة:

ختت�ص جلن�ة املراجع�ة باملراقبة على أعامل الرشك�ة ،وهلا يف س�بيل ذلك حق

االطلاع عىل س�جالهتا ووثائقه�ا وطلب أي إيضاح أو بي�ان من أعضاء جملس

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،وجيوز هلا أن تطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية

العام�ة للرشك�ة لالنعق�اد إذا أع�اق جمل�س اإلدارة عمله�ا أو تعرضت الرشكة
ألرضار أو خسائر جسيمة.

المادة الرابعة بعد المائة:

عىل جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للرشكة والتقارير وامللحوظات التي

يقدمه�ا مراجع احلس�ابات ،وإبداء مرئياهت�ا حياهلا إن وج�دت ،وعليها كذلك

إعداد تقرير عن رأهيا يف ش�أن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة وعام
قام�ت به من أعامل أخرى تدخل يف نط�اق اختصاصها .وعىل جملس اإلدارة أن
ي�ودع نس�خ ًا كافية من ه�ذا التقرير يف مرك�ز الرشكة الرئيس قب�ل موعد انعقاد

اجلمعية العامة بعرشة أيام عىل األقل؛ لتزويد كل من رغب من املسامهني بنسخة
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منه .ويتىل التقرير أثناء انعقاد اجلمعية.
الفصل الخامس
الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة
الفرع األول
األسهم
المادة الخامسة بعد المائة:

 -١تكون أسهم رشكة املسامهة اسمية وغري قابلة للتجزئة يف مواجهة الرشكة،

فإذا ملك الس�هم أش�خاص متعددون وجب عليهم أن خيت�اروا أحدهم لينوب

عنه�م يف اس�تعامل احلق�وق املتعلقة ب�ه ،ويكون هؤالء األش�خاص مس�ؤولني
بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

 -٢تكون القيمة االسمية للسهم عرشة رياالت ،وللوزير تعديل هذه القيمة

بعد االتفاق مع الرئيس.

 -٣ال جيوز أن تصدر األس�هم بأقل من قيمتها االسمية ،وإنام جيوز أن تصدر

بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الرشكة األس�اس على ذلك أو وافقت عليه
اجلمعية العامة ،ويف هذه احلالة يوضع فرق القيمة يف بند مس�تقل ضمن حقوق

املسامهني ،وال جيوز توزيعها كأرباح عىل املسامهني.

 -٤ترسي األحكام الس�ابقة عىل الش�هادات املؤقتة التي تس�لم إىل املسامهني

قبل إصدار األسهم.
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المادة السادسة بعد المائة:

 -١تصدر أسهم الرشكة مقابل حصص نقدية أو عينية.

 -٢جيب أال يقل املدفوع من قيمة األس�هم التي تصدر مقابل حصص نقدية

ع�ن ربع قيمتها االس�مية ،ويبني يف صك الس�هم مقدار ما دفع م�ن قيمته .ويف
مجي�ع األح�وال جيب أن يدفع باق�ي هذه القيمة خالل مخس س�نوات من تاريخ

إصدار األسهم.

 -٣تصدر األس�هم الت�ي متثل حصص ًا عيني�ة بعد الوفاء بقيمته�ا كاملة ،وال

تسلم إىل أصحاهبا إال بعد نقل ملكية هذه احلصص كاملة إىل الرشكة.

المادة السابعة بعد المائة:

 -١ال جي�وز تداول األس�هم التي يكتتب هبا املؤسس�ون إال بع�د نرش القوائم
املالية عن سنتني ماليتني ال تقل كل منهام عن اثني عرش شهر ًا من تاريخ تأسيس

الرشك�ة .ويؤرش عىل صكوك هذه األس�هم بام يدل عىل نوعها وتاريخ تأس�يس
الرشكة واملدة التي يمنع فيها تداوهلا.

 -٢جيوز خالل مدة احلظر نقل ملكية األس�هم وفق ًا ألحكام بيع احلقوق من

أحد املؤسسين إىل مؤس�س آخر أو م�ن ورثة أحد املؤسسين يف حالة وفاته إىل
الغير أو يف حال�ة التنفي�ذ عىل أموال املؤس�س املعرس أو املفل�س ،عىل أن تكون

أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسني اآلخرين.

 -٣ترسي أحكام هذه املادة عىل ما يكتتب به املؤسس�ون يف حالة زيادة رأس

املال قبل انقضاء مدة احلظر.

 -٤للهيئ�ة زيادة مدة احلظر املنصوص عليه�ا يف الفقرة ( )١من هذه املادة أو
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إنقاصها ،وذلك بالنس�بة إىل الرشكات التي ترغب يف إدراج أس�همها يف السوق
املالية.

المادة الثامنة بعد المائة:

جي�وز أن ين�ص يف نظام الرشكة األس�اس عىل قي�ود تتعلق بتداول األس�هم،

برشط أال يكون من شأهنا احلظر املطلق هلذا التداول.

المادة التاسعة بعد المائة:

 -١تت�داول أس�هم الرشكات غري املدرجة يف الس�وق املالية بالقيد يف س�جل

املس�امهني ال�ذي تع�ده أو تتعاق�د على إع�داده الرشكة ،ال�ذي يتضمن أسماء
املس�امهني وجنس�ياهتم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم والقدر املدفوع

منها ،ويؤرش يف هذا القيد عىل الس�هم .وال يعتد بنقل ملكية الس�هم االسمي يف
مواجهة الرشكة أو الغري إال من تاريخ القيد يف السجل املذكور.

 -٢تت�داول أس�هم الرشكات املدرج�ة يف الس�وق املالية وفق ًا ألح�كام نظام

السوق املالية.

المادة العاشرة بعد المائة:

ترت�ب األس�هم حقوق ًا والتزامات متس�اوية ،وتثبت للمس�اهم مجيع احلقوق

املتصل�ة بالس�هم ،وعلى وجه خ�اص احلق يف احلص�ول عىل نصي�ب من صايف

األرب�اح الت�ي يتقرر توزيعه�ا ،واحلق يف احلص�ول عىل نصيب م�ن موجودات
الرشكة عند التصفية ،وحق حضور مجعيات املسامهني ،واالشرتاك يف مداوالهتا،

والتصويت عىل قراراهتا ،وحق الترصف يف األس�هم ،وحق طلب االطالع عىل
دفات�ر الرشكة ووثائقه�ا ،ومراقبة أعامل جملس اإلدارة ،ورفع دعوى املس�ؤولية
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على أعض�اء املجلس ،والطع�ن بالبطلان يف ق�رار مجعيات املس�امهني ،وذلك

بالرشوط والقيود الواردة يف النظام أو يف نظام الرشكة األساس.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:

 -١جيوز أن ينص يف نظام الرشكة األس�اس عىل اس�تهالك األسهم أثناء قيام
ً
مرشوع�ا هيلك تدرجيي ًا أو يقوم على حقوق مؤقتة ،وال يكون
الرشك�ة ،إذا كان
اس�تهالك األس�هم إال من األرباح أو من االحتياطي ال�ذي جيوز الترصف فيه.
ويك�ون االس�تهالك تباع ًا بطريق�ة القرعة الس�نوية أو بأي طريق�ة أخرى حتقق
املساواة بني املسامهني.

٢ـ يكون االس�تهالك برشاء الرشكة ألس�همها ،برشط أن يكون سعر الرشاء
أقل من القيمة االسمية أو مساوي ًا هلا ،وتعدم الرشكة األسهم التي حتصل عليها
هبذه الطريقة.

 -٣يمنح كل من اس�تهلكت أس�همه وفق� ًا للفقرة ( )١من هذه املادة أس�هم

متتع .وختصص نس�بة مئوية من صايف الربح الس�نوي لألس�هم التي مل تستهلك

أكثر مما حتصل عليه أسهم التمتع ،وذلك وفقا ملا حيدده نظام الرشكة األساس.

 -٤يف حالة انقضاء الرشكة يكون ألصحاب األسهم التي مل تستهلك أولوية

احلصول من موجودات الرشكة عىل ما يعادل القيمة االسمية ألسهمهم.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:

ً
وفق�ا لضوابط تضعها اجلهة
 -١جيوز أن تشتري الرشكة أس�همها أو ترهتنها

املختصة ،وال يكون لألسهم التي تشرتهيا الرشكة أصوات يف مجعيات املسامهني.
 -٢جيوز رهن األس�هم وفق ًا لضوابط تضعها اجلهة املختصة ،ويكون للدائن
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املرهت�ن قب�ض األرباح واس�تعامل احلق�وق املتصلة بالس�هم ،م�ا مل يتفق يف عقد
الره�ن عىل غري ذلك .ولكن ال جي�وز للدائن املرهتن حضور اجتامعات اجلمعية

العامة للمسامهني أو التصويت فيها.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

 -١يبارش املساهم حق التصويت يف اجلمعيات العامة أو اخلاصة وفق ًا ألحكام

نظام الرشكة األساس ،ويكون لكل سهم صوت يف مجعيات املسامهني.

ح�دا أقىص لعدد األص�وات التي
 -٢جي�وز أن حي�دد نظام الرشكة األس�اس ًّ

تكون ملن حيوز عدة أسهم بالوكالة عن الغري.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

جي�وز للجمعي�ة العام�ة غري العادية للرشك�ة  -بناء عىل ن�ص يف نظام الرشكة
األساس وطبق ًا لألسس التي تضعها اجلهة املختصة  -أن تصدر أسه ًام ممتازة أو

أن تقرر رشاءها أو حتويل أسهم عادية إىل أسهم ممتازة أو حتويل األسهم املمتازة
إىل عادي�ة .وال تعطي األس�هم املمت�ازة احلق يف التصوي�ت يف اجلمعيات العامة

للمسامهني .وترتب هذه األسهم ألصحاهبا احلق يف احلصول عىل نسبة أكثر من
أصحاب األس�هم العادي�ة من األرباح الصافية للرشكة بع�د جتنيب االحتياطي
النظامي.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

إذا كانت هناك أس�هم ممتازة ،فال جيوز إصدار أس�هم جديدة تكون هلا أولوية
عليه�ا ،إال بموافق�ة مجعية خاصة مكون�ة  -وفق ًا للامدة (التاس�عة والثامنني) من

النظ�ام  -م�ن أصح�اب األس�هم املمت�ازة الذين يض�ارون من ه�ذا اإلصدار،
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وبموافق�ة مجعية عامة مكونة من مجيع فئات املس�امهني ،وذل�ك ما مل ينص نظام
الرشك�ة األس�اس عىل غري ذلك .ويسري هذا احلكم أيض ًا عن�د تعديل حقوق

األولوية املقررة لألسهم املمتازة يف نظام الرشكة األساس أو إلغائها.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:

 -١إذا مل توزع أرباح عن أي سنة مالية ،فإنه ال جيوز توزيع أرباح عن السنوات
التالية إال بعد دفع النسبة املحددة وفق ًا حلكم املادة (الرابعة عرشة بعد املائة) من

النظام ألصحاب األسهم املمتازة عن هذه السنة.

 -٢إذا فش�لت الرشك�ة يف دف�ع النس�بة املح�ددة وفق ًا حلك�م امل�ادة (الرابعة

عشرة بع�د املائة) من النظام م�ن األرباح مدة ثالث س�نوات متتالية ،فإنه جيوز
للجمعية اخلاصة ألصحاب هذه األسهم ،املنعقدة طبق ًا ألحكام املادة (التاسعة

والثامنين) من النظام ،أن تقرر إما حضورهم اجتامعات اجلمعية العامة للرشكة
واملش�اركة يف التصويت ،أو تعيني ممثلني عنهم يف جملس اإلدارة بام يتناس�ب مع

قيم�ة أس�همهم يف رأس املال ،وذلك إىل أن تتمكن الرشكـ�ة من دفع كل أرباح
األولوية املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

 -١يلتزم املس�اهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك ،وإذا ختلف عن

الوفاء يف ميعاد االس�تحقاق ،جاز ملجلس اإلدارة  -بعد إعالمه بالطرق املقررة
يف نظام الرشكة األساس أو إبالغه بخطاب مسجل  -بيع السهم يف املزاد العلني
أو سوق األوراق املالية  -بحسب األحوال  -وفق ًا للضوابط التي حتددها اجلهة
املختصة.
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 -٢تس�تويف الرشك�ة م�ن حصيلة البي�ع املبالغ املس�تحقة هلا وت�رد الباقي إىل

صاحب الس�هم .وإذا مل تكف حصيلة البيع للوفاء هبذه املبالغ ،جاز للرشكة أن

تستويف الباقي من مجيع أموال املساهم.

 -٣جيوز للمساهم املتخلف عن الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه
مضاف ًا إليها املرصوفات التي أنفقتها الرشكة يف هذا الشأن.

 -٤تلغي الرشكة السهم املبيع وفق ًا ألحكام هذه املادة ،وتعطي املشرتي سه ًام
جديد ًا حيمل رقم الس�هم امللغى ،وتؤرش يف س�جل األسهم بوقوع البيع مع بيان
اسم املالك اجلديد.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

ال جي�وز للرشكة أن تطالب املس�اهم بدف�ع مبالغ تزيد عىل مق�دار ما التزم به

عن�د إصدار الس�هم ،ولو نص نظام الرشكة األس�اس عىل غير ذلك .وال جيوز

للمس�اهم أن يطل�ب استرداد حصته يف رأس م�ال الرشكة .وال جي�وز للرشكة
إبراء ذمة املس�اهم من االلتزام بدفع باقي قيمة الس�هم ،وال تقع املقاصة بني هذا

االلتزام وما يكون للمساهم من حقـوق عىل الرشكة.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

إذا فقدت ش�هادة األس�هم أو تلف�ت ،فلاملكها أن يطلب م�ن الرشكة إصدار
ش�هادة جدي�دة بد ً
ال من الش�هادة املفقودة أو التالفة .وعلى املالك أن ينرش رقم
ش�هادة األس�هم املفقودة أو التالف�ة يف صحيفة يومية ،فإن مل تق�دم معارضة إىل
الرشك�ة خلال ثالثني يوم ًا م�ن تاريخ النشر ،كان عىل الرشكة إصدار ش�هادة
جدي�دة يذك�ر فيها أهن�ا بدل الش�هادة املفق�ودة أو التالفة .وختول هذه الش�هادة
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حلامله�ا مجيع احلق�وق وترتب عليه مجيع االلتزامات املتصلة بالش�هادة املفقودة
أو التالفة.

المادة العشرون بعد المائة:

 -١عىل من يعارض إصدار شهادة جديدة بد ً
ال من املفقودة أو التالفة أن يقيم
دعوى مستعجلة أمام اجلهة القضائية املختصة خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ

تقديم معارضته ،وإال عدت املعارضة كأن مل تكن.

 -٢جيب أن تسلم الرشكة الشهادة بدل املفقودة أو التالفة لصاحب احلق فيها

بمجرد انتهاء املدة املش�ار إليها يف الفقرة ( )١من هذه املادة دون إقامة الدعوى،
أو صدور حكم قضائي هنائي بعدم صحة املعارضة.
الفرع الثاني
أدوات الدين والصكوك التمويلية
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

على الرشك�ة مراعاة األح�كام الرشعي�ة للديون عن�د إص�دار أدوات الدين

وتداوهلا.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

 -١لرشك�ة املس�امهة أن تصدر  -وفق ًا لنظام الس�وق املالي�ة  -أدوات دين أو
صكوك ًا متويلية قابلة للتداول.
 -٢ال جي�وز للرشكة إص�دار أدوات دي�ن أو صكوك متويلي�ة قابلة للتحويل

إىل أس�هم ،إال بع�د صدور ق�رار من اجلمعي�ة العامة غري العادية حت�دد فيه احلد
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األقصى لع�دد األس�هم التي جي�وز أن يت�م إصداره�ا مقابل تل�ك األدوات أو
الصك�وك ،س�واء أصدرت تل�ك األدوات أو الصكوك يف الوقت نفس�ه أو من

خالل سلس�لة م�ن اإلصدارات أو من خلال برنامج أو أكث�ر إلصدار أدوات
دي�ن أو صكوك متويلية .ويصدر جملس اإلدارة  -دون حاجة إىل موافقة جديدة
من هذه اجلمعية  -أس�ه ًام جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب
حاملوه�ا حتويلها ،فور انتهاء فرتة طلب التحويل املحددة حلملة تلك األدوات
أو الصك�وك .ويتخذ املجلس ما يلزم لتعديل نظام الرشكة األس�اس فيام يتعلق

بعدد األسهم املصدرة ورأس املال.

 -٣جي�ب عىل جملس اإلدارة ش�هر اكتمال إجراءات كل زي�ادة يف رأس املال

بالطريقة املحددة يف النظام لشهر قرارات اجلمعية العامة غري العادية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

م�ع مراع�اة م�ا ورد يف امل�ادة (الثانية والعرشين بع�د املائة) م�ن النظام ،جيوز
للرشكة حتويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إىل أسهم وفق ًا لنظام السوق

املالية .ويف مجيع األحوال ال جيوز حتويل هذه األدوات والصكوك إىل أس�هم يف

احلالتني التاليتني:

أ  -إذا مل تتضم�ن رشوط إص�دار أدوات الدين والصك�وك التمويلية إمكان

جواز حتويل هذه األدوات والصكوك إىل أسهم برفع رأس مال الرشكة.

ب  -إذا مل يوافق حامل أداة الدين أو الصك التموييل عىل هذا التحويل.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

جيوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من اجلهة القضائية املختصة إبطال الترصف
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ال�ذي ت�م باملخالفة ألح�كام املادتين (الثاني�ة والعرشين بع�د املائ�ة) و(الثالثة
والعرشين بع�د املائة) من النظام ،فض ً
ال عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو

الصكوك التمويلية عن الرضر الذي حلق هبم.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

تسري قرارات مجعيات املس�امهني عىل أصح�اب أدوات الدي�ن والصكوك

التمويلي�ة .ومع ذلك ال جي�وز للجمعيات املذكورة أن تعدل احلقوق املقررة هلم
إال بموافقة تصدر منهم يف مجعية خاصة هبم تعقد وفق ًا ألحكام املادة (التاس�عة

والثامنني) من النظام.

الفصل السادس
مالية شركة المساهمة
الفرع األول
حسابات الشركة
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

 -١تك�ون الس�نة املالي�ة للرشكة اثني عرش ش�هر ًا حتدد يف نظامها األس�اس،

واس�تثنا ًء من ذلك يمكن أن حتدد الس�نة املالية األوىل بام ال يقل عن س�تة أش�هر
وال يزيد عىل ثامنية عرش شهر ًا بدء ًا من تاريخ قيدها يف السجل التجاري.
 -٢جيب عىل جملس اإلدارة يف هناية كل سنة مالية للرشكة أن يعد القوائم املالية
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ويضمن
للرشكة وتقرير ًا عن نش�اطها ومركزها املايل عن الس�نة املالية املنقضية،
ّ
هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح .ويضع املجلس هذه الوثائق حتت

تصرف مراجع احلس�ابات قبل املوعد املح�دد النعقاد اجلمعية العامة بخمس�ة
وأربعني يوم ًا عىل األقل.
 -٣جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الرشكة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل

الوثائ�ق املش�ار إليه�ا يف الفق�رة ( )٢من هذه امل�ادة ،وتودع نس�خ منها يف مركز

الرشك�ة الرئي�س حتت ترصف املس�امهني قب�ل املوع�د املحدد النعق�اد اجلمعية

العامة بعرشة أيام عىل األقل.

 -٤على رئي�س جمل�س اإلدارة أن ي�زود املس�امهني بالقوائم املالي�ة للرشكة،

وتقري�ر جملس اإلدارة ،وتقرير مراجع احلس�ابات ،ما مل تنشر يف صحيفة يومية
ت�وزع يف مرك�ز الرشكة الرئيس .وعليه أيض ًا أن يرس�ل صورة م�ن هذه الوثائق
إىل الوزارة ،وكذلك يرس�ل صورة إىل اهليئة إذا كانت الرشكة مدرجة يف السوق
املالية ،وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بخمسة عرش يوم ًا عىل األقل.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

يراع�ى يف تبوي�ب القوائم املالية لكل س�نة مالية ،التبويب املتبع يف الس�نوات

الس�ابقة ،وتبقى أس�س تقويم األص�ول واخلصوم ثابتة ،وذل�ك دون اإلخالل

باملعايري املحاسبية املتعارف عليها.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

على جمل�س اإلدارة  -خالل ثالثين يوم ًا من تاري�خ موافقة اجلمعي�ة العامة

على القوائم املالية وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلس�ابات وتقرير جلنة
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املراجع�ة  -أن ي�ودع ص�ور ًا من الوثائق املذك�ورة لدى ال�وزارة ،وكذلك لدى

اهليئة إذا كانت الرشكة مدرجة يف السوق املالية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

 -١مع مراعاة ما تقيض به األنظمة األخرى ذات العالقة ،جينب سنو ًّيا ()%١٠

من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة .وجيوز أن تقرر اجلمعية

العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ( )%٣٠من رأس
املال املدفوع .وجيوز النص يف نظام الرشكة األس�اس عىل جتنيب نسبة معينة من

صايف األرباح لتكوي�ن احتياطي اتفاقي خيصص لألغراض التي حيددها النظام
املذكور.

 -٢للجمعية العامة العادية  -عند حتديد نصيب األس�هم يف صايف األرباح -

أن تق�رر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالق�در الذي حيقق مصلحة الرشكة

أو يكفل توزيع أرباح ثابتة  -قدر اإلمكان  -عىل املسامهني .وللجمعية املذكورة
كذل�ك أن تقتطع من ص�ايف األرباح مبالغ إلنش�اء مؤسس�ات اجتامعية لعاميل
الرشكة أو ملعاونة ما يكون قائ ًام من هذه املؤسسات.

المادة الثالثون بعد المائة:

 -١يس�تخدم االحتياط�ي النظامي يف تغطية خس�ائر الرشك�ة ،أو زيادة رأس

امل�ال .وإذا جاوز هذا االحتياطي ( )%٣٠من رأس املال املدفوع ،جاز للجمعية

العام�ة العادي�ة أن تقرر توزيع الزيادة عىل املس�امهني يف الس�نوات التي ال حتقق
فيه�ا الرشك�ة أرباح ًا صافي�ة تكفي لتوزي�ع النصيب املقرر هل�م يف نظام الرشكة
األساس.
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 -٢ال جيوز أن يستخدم االحتياطي االتفاقي إال بقرار من اجلمعية العامة غري
العادية .وإذا مل يكن هذا االحتياطي خمصص ًا لغرض معني ،جاز للجمعية العامة
العادي�ة  -بنا ًء على اقرتاح جملس اإلدارة  -أن تقرر رصف�ه فيام يعود بالنفع عىل

الرشكة أو املسامهني.

 -٣جي�وز للجمعي�ة العام�ة العادية اس�تخدام األرباح املبق�اة واالحتياطيات

االتفاقية القابلة للتوزيع لس�داد املبلغ املتبقي من قيمة الس�هم أو جزء منه ،عىل

أال خيل ذلك باملساواة بني املسامهني.

المادة الحادية والثالثون بعد المائة:

 -١يبني نظام الرشكة األس�اس النس�بة التي جيب توزيعها عىل املس�امهني من

األرباح الصافية ،بعد جتنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى.
 -٢يس�تحق املس�اهم حصت�ه يف األرباح وفق� ًا لقرار اجلمعي�ة العامة الصادر

يف هذا الش�أن ،ويبني القرار تاريخ االس�تحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية
األرباح ملالكي األس�هم املس�جلني يف سجالت املس�امهني يف هناية اليوم املحدد

لالس�تحقاق .وحتدد اجلهة املختص�ة احلد األقىص للمدة الت�ي جيب عىل جملس

اإلدارة أن ينف�ذ أثناءه�ا قرار اجلمعية العامة العادية يف ش�أن توزيع األرباح عىل

املسامهني.
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الفرع الثاني
مراجع الحسابات
المادة الثانية والثالثون بعد المائة:

يمارس املس�امهون الرقابة عىل حس�ابات الرشك�ة وفق ًا لألح�كام املنصوص

عليها يف النظام ونظام الرشكة األساس.

المادة الثالثة والثالثون بعد المائة:

 -١جي�ب أن يك�ون للرشك�ة مراج�ع حس�ابات (أو أكثر) من بين مراجعي

احلس�ابات املرخص هلم بالعمل يف اململكة تعين�ه اجلمعية العامة العادية ،وحتدد
مكافأت�ه ومدة عمله ،وجيوز هلا إعادة تعيينه ،على أال يتجاوز جمموع مدة تعيينه
مخس سنوات متصلة ،وجيوز ملن استنفد هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد ميض سنتني
م�ن تاريخ انتهائها .وجي�وز للجمعية أيض ًا يف كل وقت تغيريه مع عدم اإلخالل

بحقه يف التعويض إذا وقع التغيري يف وقت غري مناسب أو لسبب غري مرشوع.

 -٢ال جيوز اجلمع بني عمل مراجع احلس�ابات واالشتراك يف تأسيس الرشكة أو

عضوية جملس اإلدارة أو القيام بعمل فني أو إداري يف الرشكة أو ملصلحتها ولو عىل
س�بيل االستش�ارة .وال جيوز كذلك أن يكون املراجع رشيك ًا ألحد مؤسيس الرشكة

ً
عاملا لديه أو قريب ًا له إىل الدرجة الرابعة بدخول
أو ألح�د أعضاء جملس إدارهتا أو
الغاية .ويكون باط ً
ال كل عمل خمالف لذلك ،مع إلزامه برد ما قبضه إىل وزارة املالية.

المادة الرابعة والثالثون بعد المائة:

أي وقت  -حق االطالع عىل دفاتر الرشكة وسجالهتا
ملراجع احلسابات  -يف ّ
وغير ذل�ك من الوثائ�ق ،ول�ه أيض ًا طل�ب البيان�ات واإليضاح�ات التي يرى
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رضورة احلص�ول عليها ،ليتحقق م�ن موجودات الرشكة والتزاماهتا وغري ذلك

مم�ا يدخل يف نطاق عمله .وعىل رئيس جمل�س اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه،
وإذا صادف مراجع احلس�ابات صعوبة يف هذا الش�أن أثبت ذلك يف تقرير يقدم
إىل جملس اإلدارة .فإذا مل ييرس املجلس عمل مراجع احلس�ابات ،وجب عليه أن
يطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر يف األمر.

المادة الخامسة والثالثون بعد المائة:

عىل مراجع احلس�ابات أن يقدم إىل اجلمعية العامة العادية السنوية تقرير ًا يعد
وفق� ًا ملعايير املراجعة املتع�ارف عليها يضمنه موق�ف إدارة الرشك�ة من متكينه

م�ن احلصول عىل البيانات واإليضاحات الت�ي طلبها ،وما يكون قد تبني له من
خمالفات ألحكام النظام أو أحكام نظام الرشكة األس�اس ،ورأيه يف مدى عدالة
القوائ�م املالية للرشكة .ويتلو مراجع احلس�ابات تقريره يف اجلمعية العامة .وإذا

قررت اجلمعية التصديق عىل تقرير جملس اإلدارة والقوائم املالية دون االس�تامع
إىل تقرير مراجع احلسابات ،كان قرارها باط ً
ال.
المادة السادسة والثالثون بعد المائة:

 -١ال جيوز ملراجع احلسابات أن يفيش إىل املسامهني يف غري اجلمعية العامة أو

إىل الغري ما وقف عليه من أرسار الرشكة بس�بب قيامه بعمله ،وإال وجب عزله
فض ً
ال عن مطالبته بالتعويض.

 -٢يك�ون مراج�ع احلس�ابات مس�ؤو ً
ال عن تعوي�ض الرضر ال�ذي يصيب

الرشك�ة أو املس�امهني أو الغري بس�بب األخطاء التي تقع من�ه يف أداء عمله .وإذا

تعدد املراجعون واشرتكوا يف اخلطأ كانوا مسؤولني بالتضامن.
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الفصل السابع
تعديل رأس مال الشركة
الفرع األول
زيادة رأس المال
المادة السابعة والثالثون بعد المائة:

 -١للجمعي�ة العام�ة غري العادي�ة أن تقرر زيادة رأس م�ال الرشكة ،برشط أن
يكون رأس املال قد دفع كام ً
ال .وال يشرتط أن يكون رأس املال قد دفع بأكمله إذا

كان اجلزء غري املدفوع من رأس املال يعود إىل أسهم صدرت مقابل حتويل أدوات
دين أو صكوك متويلية إىل أسهم ومل ِ
تنته بعدُ املدة املقررة لتحويلها إىل أسهم.

 -٢للجمعية العامة غري العادية يف مجيع األحوال أن ختصص األسهم املصدرة
عن�د زي�ادة رأس املال أو جزء ًا منه�ا للعاملني يف الرشكة والشركات التابعة أو
بعضها ،أو أي من ذلك .وال جيوز للمس�امهني ممارسة حق األولوية عند إصدار

الرشكة لألسهم املخصصة للعاملني.

المادة الثامنة والثالثون بعد المائة:

يزاد رأس املال بإحدى الطرق اآلتية:

أ  -إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.

ب  -إصدار أس�هم جديدة مقابل ما عىل الرشكة من ديون معينة املقدار حا َّلة

األداء ،على أن يكون اإلصدار بالقيمة التي تقرره�ا اجلمعية العامة غري العادية

مقوم معتمد ،وبعد أن يعد جملس اإلدارة ومراجع
بعد االس�تعانة برأي خبري أو ِّ
احلسابات بيان ًا عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع أعضاء املجلس ومراجع
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احلسابات هذا البيان ،ويكونون مسؤولني عن صحته.

ج  -إص�دار أس�هم جدي�دة بمق�دار االحتياطي ال�ذي تقرر اجلمعي�ة العامة

غير العادية إدماجه يف رأس املال .وجيب أن تصدر هذه األس�هم بنفس ش�كل
وأوضاع األسهم املتداولة ،وتوزع تلك األسهم عىل املسامهني دون مقابل بنسبة

ما يملكه كل منهم من األسهم األصلية.

د  -إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.

المادة التاسعة والثالثون بعد المائة:

للمس�اهم املالك للس�هم  -وقت صدور ق�رار اجلمعية العام�ة باملوافقة عىل

زي�ادة رأس امل�ال  -األولوية يف االكتتاب باألس�هم اجلدي�دة التي تصدر مقابل

حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم  -إن وجدت  -بالنرش يف صحيفة يومية
أو بإبالغهم بوساطة الربيد املسجل عن قرار زيادة رأس املال ورشوط االكتتاب
ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

المادة األربعون بعد المائة:

حيق للجمعية العامة غري العادية  -إذا نص عىل ذلك يف نظام الرشكة األساس

 -وق�ف العمل بحق األولوية للمس�امهني يف االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل

حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغري املس�امهني يف احلاالت التي تراها مناس�بة
ملصلحة الرشكة.

المادة الحادية واألربعون بعد المائة:

حيق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار

اجلمعي�ة العام�ة باملوافقة عىل زيادة رأس املال إىل آخر يوم لالكتتاب يف األس�هم
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اجلديدة املرتبطة هبذه احلقوق ،وفق ًا للضوابط التي تضعها اجلهة املختصة.

المادة الثانية واألربعون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد يف املادة (األربعني بعد املائة) من النظام ،توزع األسهم اجلديدة
ح َل�ة حقوق األولوي�ة الذين طلب�وا االكتتاب ،بنس�بة ما يملكون�ه من حقوق
على مَ َ

أولوي�ة من إمجايل حق�وق األولوية الناجتة من زيادة رأس املال ،برشط أال يتجاوز ما

حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة ،ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة عىل
محل�ة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنس�بة م�ا يملكونه من حقوق

أولوي�ة من إمجايل حق�وق األولوية الناجتة من زيادة رأس املال ،برشط أال يتجاوز ما

حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة ،ويطرح ما تبقى من األسهم عىل الغري،
ما مل تقرر اجلمعية العامة غري العادية أو ينص نظام السوق املالية عىل غري ذلك.

المادة الثالثة واألربعون بعد المائة:

تسري عىل األس�هم التي تصدر مقاب�ل حصص عينية عند زي�ادة رأس املال

أح�كام تقوي�م احلصص العيني�ة املقدمة عند تأس�يس الرشكة ،وتق�وم اجلمعية
العامة العادية مقام اجلمعية التأسيسية يف هذا الشأن.
الفرع الثاني
تخفيض رأس المال
المادة الرابعة واألربعون بعد المائة:

للجمعي�ة العامة غير العادية أن تق�رر ختفيض رأس امل�ال إذا زاد عىل حاجة

الرشك�ة أو إذا منيت بخس�ائر .وجي�وز يف احلالة األخرية وحده�ا ختفيض رأس
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امل�ال إىل م�ا دون احلد املنصوص عليه يف املادة (الرابعة واخلمسين) من النظام.

وال يص�در قرار التخفي�ض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع احلس�ابات

عن األس�باب املوجبة له وعن االلتزامات التي عىل الرشكة وعن أثر التخفيض
يف هذه االلتزامات.

المادة الخامسة واألربعون بعد المائة:

إذا كان ختفي�ض رأس امل�ال نتيج�ة زيادته عىل حاجة الرشك�ة ،وجبت دعوة
الدائنين إىل إب�داء اعرتاضاهت�م علي�ه خلال س�تني يوم ًا م�ن تاريخ نشر قرار

التخفي�ض يف صحيف�ة يومية توزع يف املنطق�ة التي فيها مرك�ز الرشكة الرئيس.
ف�إن اعرتض أحد الدائنني وقدم إىل الرشكة مس�تنداته يف امليعاد املذكور ،وجب
على الرشك�ة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حا ً
ال أو أن تقدم له ضامن ًا كافي ًا للوفاء به
إذا كان آج ً
ال.

المادة السادسة واألربعون بعد المائة:

خيفض رأس املال بإحدى الطرق اآلتية:

أ  -إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضه.

ب  -رشاء الرشكة لعدد من أسهمها يعادل القدر املطلوب ختفيضه ،ومن ثم

إلغاؤها.

المادة السابعة واألربعون بعد المائة:

إذا كان ختفي�ض رأس املال بإلغاء عدد من األس�هم ،وجبت مراعاة املس�اواة

بين املس�امهني ،وعىل ه�ؤالء أن يقدم�وا إىل الرشكة  -يف امليعاد ال�ذي حتدده -
األسهم التي تقرر إلغاؤها ،وإال عدت ملغاة.
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المادة الثامنة واألربعون بعد المائة:

 -١إذا كان ختفي�ض رأس امل�ال ع�ن طريق رشاء عدد من أس�هم الرشكة من

أج�ل إلغائه�ا ،وجبت دع�وة املس�امهني إىل عرض أس�همهم للبي�ع ،وتتم هذه

الدعوة بإبالغ املس�امهني بواس�طة الربيد املس�جل أو يف صحيفة يومية توزع يف

املنطقة التي يقع فيها مركز الرشكة الرئيس برغبة الرشكة يف رشاء األسهم.

 -٢إذا زاد ع�دد األس�هم املعروض�ة للبي�ع على العدد الذي ق�ررت الرشكة

رشاءه ،وجب ختفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.

 -٣يقدر ثمن رشاء أس�هم الرشكات غري املدرجة بالثمن العادل .أما أس�هم
الرشكات املدرجة ،فتشرتى وفق ًا لنظام السوق املالية.
الفصل الثامن
انقضاء شركة المساهمة

المادة التاسعة واألربعون بعد المائة:

إذا آلت مجيع أس�هم رشكة املس�امهة إىل مس�اهم واحد ال تتوافر فيه الرشوط

الواردة يف املادة (اخلامسة واخلمسني) من النظام ،تبقى الرشكة وحدها مسؤولة

ع�ن ديوهنا والتزاماهتا .ومع ذلك جيب عىل هذا املس�اهم توفيق أوضاع الرشكة
م�ع األح�كام الواردة يف هذا الباب أو حتويلها إىل رشكة ذات مس�ؤولية حمدودة
من شخص واحد خالل مدة ال تتجاوز سنة ،وإال انقضت الرشكة بقوة النظام.
المادة الخمسون بعد المائة:

 -١إذا بلغت خس�ائر رشكة املس�امهة نصف رأس املال املدفوع ،يف أي وقت
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خالل الس�نة املالية ،وجب عىل أي مسؤول يف الرشكة أو مراجع احلسابات فور
علمه بذلك إبالغ رئيس جملس اإلدارة ،وعىل رئيس جملس اإلدارة إبالغ أعضاء
املجل�س ف�ور ًا بذلك ،وعىل جملس اإلدارة  -خالل مخس�ة عشر يوم ًا من علمه
بذل�ك  -دع�وة اجلمعية العامة غري العادية لالجتامع خالل مخس�ة وأربعني يوم ًا
من تاريخ علمه باخلس�ائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الرشكة أو ختفيضه  -وفق ًا
ألح�كام النظام  -وذلك إىل احلد الذي تنخفض معه نس�بة اخلس�ائر إىل ما دون

نصف رأس املال املدفوع ،أو حل الرشكة قبل األجل املحدد يف نظامها األساس.
 -٢تع�د الرشك�ة منقضية بقوة النظام إذا مل جتتم�ع اجلمعية العامة غري العادية

خلال املدة املحددة يف الفقرة ( )١من ه�ذه املادة ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها
إصدار قرار يف املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة يف
هذه املادة ومل يتم االكتتاب يف كل زيادة رأس املال خالل تسعني يوم ًا من صدور

قرار اجلمعية بالزيادة.

الباب السادس
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفصل األول
أحكام عامة
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

 -١الرشك�ة ذات املس�ؤولية املح�دودة رشكة ال يزيد عدد الشركاء فيها عىل
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مخسين رشيك ًا ،وتعد ذمتها مس�تقلة عن الذمة املالية لكل رشيك فيها .وتكون
الرشك�ة وحدها مس�ؤولة عن الدي�ون وااللتزام�ات املرتتبة عليه�ا ،وال يكون
املالك هلا أو الرشيك فيها مسؤو ً
ال عن تلك الديون وااللتزامات.

 -٢إذا زاد عدد الرشكاء عىل العدد املحدد يف الفقرة ( )١من هذه املادة ،وجب

حتويل الرشكة إىل رشكة مسامهة خالل مدة ال تتجاوز سنة ،وإذا مضت هذه املدة

دون حتويلها انقضت بقوة النظام ،ما مل تكن الزيادة ناجتة من اإلرث أو الوصية.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

 -١يكون للرشكة ذات املسؤولية املحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر.

وال جيوز أن يشتمل اسمها عىل اسم شخص ذي صفة طبيعية ،إال إذا كان غرض

الرشكة استثامر براءة اخرتاع مسجلة باسم هذا الشخص ،أو إذا ملكت الرشكة
اسما هلا ،أو كان هذا االسم ً
منش�أة جتارية واختذت اس�مها ً
اسما لرشكة حتولت

إىل رشكة ذات مس�ؤولية حمدودة واش�تمل اس�مها عىل اسم ش�خص ذي صفة
طبيعي�ة .وإذا كان�ت الرشكة مملوكة لش�خص واحد ،وجب أن يتضمن االس�م

ما يفيد بأهنا رشكة ذات مس�ؤولية حمدودة مملوكة لش�خص واحد ،ويرتتب عىل
إمهال ذلك تطبيق الفقرة ( )٢من هذه املادة.

شخصيا وبالتضامن عن التزامات الرشكة
 -٢يكون مديرو الرشكة مسؤولني
ًّ

عند عدم وضع عبارة ذات مس�ؤولية حم�دودة أو عدم بيان مقدار رأس املال إىل

جانب اسم الرشكة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

 -١ال جي�وز أن يك�ون غرض الرشكة ذات املس�ؤولية املحدودة القيام بأعامل
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البنوك أو التمويل أو االدخار أو التأمني أو استثامر األموال حلساب الغري.

 -٢ال جي�وز للرشك�ة ذات املس�ؤولية املح�دودة أن تلج�أ إىل االكتتاب العام
لتكوي�ن رأس ماهل�ا أو زيادت�ه أو للحصول عىل ق�رض ،وال أن تصدر صكوك ًا
قابلة للتداول.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

 -١اس�تثناء م�ن أحكام امل�ادة (الثانية) م�ن النظام ،جيوز أن تؤس�س الرشكة

ذات املس�ؤولية املح�دودة من ش�خص واح�د ،أو أن تؤول مجي�ع حصصها إىل

ش�خص واحد .ويف هذه احلالة تقترص مس�ؤولية هذا الشخص عىل ما خصصه
من مال ليكون رأس مال للرشكة ،ويكون هلذا الش�خص صالحيات وسلطات
املدير وجملس مديري الرشكة واجلمعية العامة للرشكاء املنصوص عليها يف هذا
الب�اب ،وجيوز له تعيني مدي�ر واحد (أو أكثر) يكون هو املمث�ل هلا أمام القضاء
وهيئ�ات التحكيم والغري ،ومس�ؤو ً
ال عن إدارهتا أم�ام الرشيك املالك حلصص

الرشكة.

 - ٢يف مجيع األحوال ؛ ال جيوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر

م�ن رشك�ة ذات مس�ؤولية حمدودة من ش�خص واحد ،وال جي�وز للرشكة ذات
املس�ؤولية املحدودة اململوكة من ش�خص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية)

أن تؤسس أو تتملك رشكة أخرى ذات مسؤولية حمدودة من شخص واحد.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

يكون الش�خص املالك للرشكة ذات املس�ؤولية املحدودة مس�ؤو ً
ال يف أمواله

اخلاصة عن التزامات الرشكة يف مواجهة الغري الذي تعامل معه باس�م الرشكة،
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وذلك يف األحوال اآلتية:

أ  -إذا قام  -بسوء نية  -بتصفية رشكته ،أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدهتا أو

قبل حتقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

ب  -إذا مل يفصل بني أعامل الرشكة وأعامله اخلاصة األخرى.
ج  -إذا زاول أعام ً
ال حلساب الرشكة قبل اكتساهبا الشخصية االعتبارية.
الفصل الثاني
التأسيس

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

جيب أن يوقع عقد تأس�يس الرشكة ذات املس�ؤولية املحدودة مجيع الرشكاء،

وأن يشتمل العقد بصفة خاصة عىل البيانات اآلتية:

أ  -نوع الرشكة واسمها وغرضها ومركزها الرئيس.

ب  -أسامء الرشكاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياهتم.
ج  -أسامء أعضاء جملس الرقابة إن وجد.

د  -مق�دار رأس املال ومق�دار احلصص النقدية واحلص�ص العينية ووصف

تفصييل للحصص العينية وقيمتها وأسامء مقدميها.

ه�ـ  -إق�رار الشركاء بتوزي�ع مجيع حص�ص رأس امل�ال والوف�اء بقيمة هذه

احلصص كاملة.

و -طريقة توزيع األرباح واخلسائر.

ز -تاريخ بدء الرشكة وتاريخ انتهائها.
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ح  -شكل التبليغات التي قد توجهها الرشكة إىل الرشكاء.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

 -١مع مراعاة ما ورد يف املادة (الرابعة عرشة) من النظام ،ال تؤس�س الرشكة

ذات املسؤولية املحدودة إال إذا وزعت مجيع احلصص النقدية واحلصص العينية
على مجيع الرشكاء وتم الوفاء هبا كاملة ،وتودع احلصص النقدية يف أحد البنوك
املرخ�ص هلا ،وال جيوز للبنك رصفها إال بعد اس�تكامل إجراءات ش�هر الرشكة

وقيدها يف السجل التجاري.

 -٢يتب�ع يف تقوي�م احلص�ص العينية األح�كام املنصوص عليه�ا لتقدير هذه

احلصص يف رشكة املسامهة .ومع ذلك يكون الرشكاء الذين قدموا هذه احلصص

مسؤولني بالتضامن يف مجيع أمواهلم يف مواجهة الغري عن عدالة تقدير احلصص
العيني�ة الت�ي قدموها .وال تس�مع دعوى املس�ؤولية يف هذه احلال�ة بعد انقضاء

مخس سنوات من تاريخ شهر الرشكة وقيدها يف السجل التجاري بحسب املادة
(الثامنة واخلمسني بعد املائة) من النظام.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

جي�ب على مدي�ري الرشك�ة  -خالل ثالثين يوم ًا م�ن تأسيس�ها  -نرش عقد

التأس�يس عىل نفقتها يف موقع الوزارة اإللكتروين .وعىل املديرين كذلك القيام

يف امليع�اد املذكور بقيد الرشكة يف الس�جل التجاري .وترسي األحكام املذكورة

عىل كل تعديل يطرأ عىل عقد تأسيس الرشكة.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

تعد باطلة  -بالنس�بة إىل كل ذي مصلحة  -الرشكة ذات املس�ؤولية املحدودة
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التي تؤسس باملخالفة ألحكام املواد (املادة الثالثة واخلمسني بعد املائة) و(الرابعة

واخلمسني بعد املائة) و(السادسة واخلمسني بعد املائة) و(السابعة واخلمسني بعد
املائة) من النظام ،ولكن ال جيوز للرشكاء أن حيتجوا عىل الغري هبذا البطالن .وإذا
تقرر البطالن تطبيق ًا لذلك ،كان الرشكاء الذين تس�ببوا فيه مسؤولني بالتضامن

يف مواجهة باقي الرشكاء والغري عن تعويض الرضر املرتتب عليه.
الفصل الثالث

رأس المال والحصص
المادة الستون بعد المائة:

جي�ب أن يك�ون رأس م�ال الرشك�ة عن�د تأسيس�ها كافي� ًا لتحقي�ق غرضها،

وحيدد الرشكاء مقداره يف عقد تأس�يس الرشكة ،ويقس�م إىل حصص متس�اوية

القيمة ،وتكون احلصة غري قابلة للتجزئة والتداول .فإذا ملك احلصة أش�خاص

متعددون ،جاز للرشكة أن توقف استعامل احلقوق املتصلة هبا إىل أن خيتار مالكو
احلصة من بينهم من يعد مالك ًا منفرد ًا هلا يف مواجهة الرشكة .وجيوز للرشكة أن

حت�دد هلؤالء ميعاد ًا إلجراء هذا االختيار ،وإال كان من حقها بعد انقضاء امليعاد

املذكور بيع احلصة حلساب مالكيها .ويف هذه احلالة تعرض احلصة عىل الرشكاء
ً
وفق�ا ملا ورد يف املادة (احلادية والس�تني بع�د املائة) من
اآلخري�ن ث�م عىل الغري،
النظام ،ما مل ينص عقد التأسيس عىل غري ذلك.
المادة الحادية والستون بعد المائة:

 -١جيوز للرشيك أن يتنازل عن حصته ألحد الرشكاء أو للغري وفق ًا لرشوط
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عقد تأسيس الرشكة .ومع ذلك ،إذا أراد الرشيك التنازل عن حصته بعوض أو
بدون�ه لغري أحد الشركاء ،وجب أن يبلغ باقي الرشكاء عن طريق مدير الرشكة
بشروط التنازل .ويف ه�ذه احلالة ،جيوز لكل رشيك أن يطلب استرداد احلصة
بحسب قيمتها العادلة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ إبالغه بذلك ما مل ينص عقد
تأس�يس الرشكة عىل طريقة تقويم أو مدة أخرى .وإذا اس�تعمل حق االسرتداد
أكثر من رشيك ،قس�مت هذه احلصة أو احلصص بني طالبي االسترداد بنس�بة
حصة كل منهم يف رأس املال .وال يرسي حق االسرتداد املنصوص عليه يف هذه
امل�ادة عىل انتقال ملكية احلصص ب�اإلرث أو بالوصية أو انتقاهلا بموجب حكم
من اجلهة القضائية املختصة.

 -٢إذا انقضت املدة املحددة ملامرس�ة حق االسترداد دون أن يس�تعمله أحد

الرشكاء ،كان لصاحب احلصة احلق يف التنازل عنها للغري.
المادة الثانية والستون بعد المائة:

ُت ِعد الرشكة س�ج ً
ال خاص ًا بأسماء الرشكاء وعدد احلص�ص التي يملكها كل

منه�م والترصف�ات التي ترد عىل احلص�ص .وال ينفذ انتق�ال امللكية يف مواجهة
الرشك�ة أو الغير إال بقي�د الس�بب الناق�ل للملكية يف الس�جل املذك�ور .وعىل

الرشكة إبالغ الوزارة إلثباته يف سجل الرشكة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:

ترتب احلصص حقوق ًا متساوية يف األرباح الصافية ويف فائض التصفية ،ما مل

ينص عقد تأسيس الرشكة عىل غري ذلك.
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الفصل الرابع
اإلدارة
المادة الرابعة والستون بعد المائة:

 -١يدي�ر الرشك�ة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غريه�م ،ويعني الرشكاء

املدي�ر أو املديرين يف عقد تأس�يس الرشكة أو يف عقد مس�تقل مل�دة معينة أو غري

معينة .وجيوز بقرار من الرشكاء تكوين جملس مديرين إذا تعددوا.

 -٢حي�دد عق�د تأس�يس الرشك�ة أو ق�رار الشركاء طريق�ة العم�ل يف جملس

املديري�ن واألغلبية الالزمة لقراراته .وتلتزم الرشكة بأعامل املديرين التي تدخل

يف غرض الرشكة.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

 -١جي�وز للشركاء ع�زل املدي�ر أو املديري�ن  -س�واء أكانوا معينين يف عقد

تأس�يس الرشكة أم يف عقد مس�تقل  -دون إخالل بحقهم يف التعويض إذا وقع

العزل لسبب غري مرشوع أو يف وقت غري مناسب.

 -٢يك�ون املدي�رون مس�ؤولني  -بالتضام�ن  -ع�ن تعوي�ض الضرر الذي

يصي�ب الرشكة أو الشركاء أو الغري بس�بب خمالفتهم أحكام النظ�ام أو أحكام
عقد تأس�يس الرشكة أو بس�بب ما يصدر منهم من أخطاء يف أداء عملهم ،وكل

رشط يقيض بغري ذلك يعد كأن مل يكن.

 -٣ال حت�ول دون إقام�ة دع�وى املس�ؤولية موافق�ة الشركاء عىل إب�راء ذمة

املديرين.
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 -٤فيما ع�دا حالت�ي الغ�ش والتزوير ،ال تس�مع دع�وى املس�ؤولية يف مجيع

األح�وال بعد مرور مخس س�نوات من تاريخ انتهاء الس�نة املالي�ة التي وقع فيها

الفع�ل الض�ار أو ثالث س�نوات من انتهاء عم�ل املدير املعن�ي يف الرشكة ،أهيام

أبعد.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

يك�ون للرشك�ة ذات املس�ؤولية املح�دودة مراج�ع حس�ابات أو أكث�ر ،وفق ًا

لألحكام املقررة لذلك يف رشكة املسامهة.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

 -١يك�ون للرشك�ة ذات املس�ؤولية املح�دودة مجعي�ة عامة تتك�ون من مجيع

الرشكاء.

 -٢تعق�د اجلمعي�ة العام�ة بدعوة من املدي�ر أو املديرين وفق� ًا لألوضاع التي

حيددها عقد تأسيس الرشكة ،عىل أن تعقد مرة عىل األقل يف السنة خالل الشهور

األربعة التالية لنهاية السنة املالية للرشكة.

 -٣جت�وز دعوة اجلمعي�ة العامة يف كل وقت بناء عىل طلب املديرين أو جملس

الرقاب�ة أو مراجع احلس�ابات أو ع�دد من الرشكاء يمثل نص�ف رأس املال عىل

األقل.

 -٤حيرر حمرض بخالصة مناقشات اجلمعية العامة ،وتدون املحارض وقرارات

اجلمعية العامة أو قرارات الرشكاء يف سجل خاص تعده الرشكة هلذا الغرض.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:

 -١تص�در ق�رارات الرشكاء يف اجلمعي�ة العامة ،ومع ذلك جي�وز يف الرشكة
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الت�ي ال يزيد عدد الشركاء فيها عىل عرشين أن يبدي الرشكاء آراءهم متفرقني.
ويف ه�ذه احلالة يرس�ل مدير الرشك�ة إىل كل رشيك خطاب ًا مس�ج ً
ال بالقرارات
املقرتحة ليصوت الرشيك عليها كتابة.

 -٢يف مجي�ع األح�وال ال تكون الق�رارات صحيحة إال إذا واف�ق عليها عدد

من الرشكاء يمثل أكثر من نصف رأس املال عىل األقل ،ما مل ينص عقد تأسيس

الرشكة عىل أغلبية أكرب.

 -٣إذا مل تتوافر يف املداولة أو يف املش�اورة األوىل األغلبية املنصوص عليها يف

الفقرة ( )٢من هذه املادة ،وجبت دعوة الرشكاء إىل االجتامع بخطابات مسجلة،

ما مل ينص عقد تأسيس الرشكة عىل غري ذلك.

 -٤تص�در الق�رارات يف االجتماع املش�ار إليه يف الفق�رة ( )٣من ه�ذه املادة

بموافقة أغلبية احلصص املمثلة فيه أ ًّيا كانت النس�بة التي متثلها بالنسبة إىل رأس

املال ،ما مل ينص عقد تأسيس الرشكة عىل غري ذلك.

 -٥جيوز أن حيدد عقد تأسيس الرشكة أي طريقة أخرى للدعوة إىل االجتامع

أو للتبليغ بالقرارات.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

جيب أن يش�تمل جدول أعمال اجلمعية العامة للرشكاء يف اجتامعها الس�نوي

عىل البنود اآلتية:

أ  -سامع تقرير مديري الرشكة عن نشاط الرشكة ومركزها املايل خالل السنة

املالية ،وتقرير مراجع احلسابات ،وتقرير جملس الرقابة إن وجد.
ب  -مناقشة القوائم املالية والتصديق عليها .
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ج  -حتديد نسبة الربح التي توزع عىل الرشكاء .

د  -تعيين مدي�ري الرشكة أو أعض�اء جملس الرقابة  -إن وج�دوا  -وحتديد

مكافآهتم.

هـ  -تعيني مراجع احلسابات وحتديد أتعابه.

و  -املس�ائل األخرى الت�ي تدخل يف اختصاص اجلمعي�ة بموجب النظام أو

عقد تأسيس الرشكة.

المادة السبعون بعد المائة:

 -١ال جي�وز للجمعي�ة العامة للشركاء أن تتداول يف غري املس�ائل الواردة يف

جدول األعامل ،إال إذا ظهرت أثناء االجتامع وقائع تقتيض املداولة فيها.

 -٢إذا طلب أحد الرشكاء إدراج مسألة معينة يف جدول األعامل ،وجب عىل

مديري الرشكة إجابة الطلب ،وإال كان من حق الرشيك أن حيتكم إىل اجلمعية.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

لكل رشيك حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعامل اجلمعية العامة

للرشكاء ،ويكون مديرو الرشكة ملزمني باإلجابة عن أس�ئلة الرشكاء .فإذا رأى
أحد الرشكاء أن الرد عىل سؤاله غري ٍ
كاف ،احتكم إىل اجلمعية.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

 -١إذا زاد ع�دد الرشكاء عىل عرشين ،وجب النص يف عقد تأس�يس الرشكة

على تعيني جملس رقابة ملدة معينة مكون م�ن ثالثة من الرشكاء عىل األقل .وإذا
طرأت هذه الزيادة بعد تأس�يس الرشكة وجب على اجلمعية العامة للرشكاء أن

تقوم يف أقرب وقت هبذا التعيني.
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 -٢للجمعي�ة العام�ة أن تعي�د تعيني أعض�اء جمل�س الرقابة بعد انته�اء املدة

املحددة لعضويتهم يف املجلس ،أو تعني غريهم من الرشكاء .وهلا كذلك عزهلم

يف أي وقت لس�بب مقبول .ويف مجيع األح�وال ال يكون ملديري الرشكة صوت

يف انتخاب أعضاء جملس الرقابة أو عزهلم.

 -٣على جمل�س الرقابة أن يراقب أعامل الرشك�ة ،وأن يبدي الرأي يف األمور

التي يعرضها عليه مدير أو مديرو الرشكة ،ويف الترصفات التي يشرتط ملبارشهتا

احلصول عىل إذن سابق من جملس الرقابة.

 -٤جي�ب أن يقدم جملس الرقابة إىل اجلمعية العامة للرشكاء يف هناية كل س�نة
مالية تقرير ًا عن نتائج مراقبته ألعامل الرشكة.

 -٥ال يسأل أعضاء جملس الرقابة عن أعامل املدير أو املديرين أو نتائجها ،إال

إذا علموا بام وقع من أخطاء وأمهلوا إبالغ اجلمعية العامة للرشكاء هبا.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

 -١يكون لكل رشيك حق االشرتاك يف املداوالت ويف التصويت ،وعدد من

األصوات يعادل عدد احلصص التي يملكها .وال جيوز االتفاق عىل غري ذلك.
 -٢جيوز لكل رشيك أن يوكل عنه  -كتابة  -رشيك ًا آخر يف حضور اجتامعات

الرشكاء ويف التصويت ،ما مل ينص عقد تأسيس الرشكة عىل غري ذلك.

 -٣للرشي�ك غير املدي�ر يف الرشكات التي لي�س فيها جملس رقاب�ة أن يوجه

النص�ح للمديري�ن ،وله  -أو من يفوضه  -أن يطل�ب االطالع يف مركز الرشكة
عىل أعامهلا وفحص دفاترها ووثائقها ،وذلك خالل اخلمس�ة عرش يوم ًا السابقة

للتاري�خ املحدد لعرض احلس�ابات اخلتامية الس�نوية عىل الشركاء ،وكل رشط
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خمالف لذلك يعد باط ً
ال.

 -٤يلت�زم كل م�ن حصل عىل أي معلومة  -بموجب ه�ذه املادة  -باملحافظة

عىل رسيتها وعدم اس�تخدامها يف أي غرض قد يضر بالرشكة أو أحد رشكائها
ويلتزم بالتعويض عن أي رضر ينشأ عن عدم االلتزام بذلك.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

 -١جي�وز بموافقة مجي�ع الرشكاء تغيري جنس�ية الرشكة ،أو زي�ادة رأس ماهلا

عن طريق رفع القيمة االس�مية حلصص الرشكاء أو عن طريق إصدار حصص
جديدة ،مع إلزام مجيع الرشكاء بدفع قيمة الزيادة يف رأس املال بنس�بة مش�اركة

كل منهم.

 -٢جي�وز تعدي�ل عقد تأس�يس الرشكة  -يف غري األم�ور املنصوص عليها يف

الفق�رة ( )١من ه�ذه املادة  -بموافقة أغلبية الرشكاء الذي�ن يمثلون ثالثة أرباع

رأس املال عىل األقل ،ما مل ينص عقد تأسيس الرشكة عىل غري ذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

ُ -١ي ِعد مديرو الرشكة عن كل س�نة مالي�ة القوائم املالية للرشكة وتقرير ًا عن

نشاط الرشكة ومركزها املايل واقرتاحاهتم يف شأن توزيع األرباح ،وذلك خالل

ثالثة أشهر من هناية السنة املالية.

 -٢على املديري�ن أن يرس�لوا إىل الوزارة وإىل كل رشيك ص�ورة من الوثائق

املش�ار إليه�ا يف الفقرة ( )١من هذه املادة وصورة من تقري�ر جملس الرقابة  -إن
وج�د  -وصورة م�ن تقرير مراجع احلس�ابات ،وذلك خالل ش�هر م�ن تاريخ
إع�داد الوثائق املذك�ورة .ولكل رشيك أن يطلب من املديري�ن الدعوة إىل عقد
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االجتامع للجمعية العامة للرشكاء للمداولة يف الوثائق املشار إليها يف هذه املادة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

عىل الرشكة ذات املس�ؤولية املحدودة أن جتنب يف كل سنة ( )%١٠عىل األقل

من أرباحها الصافية؛ لتكوين احتياطي نظامي .وجيوز للرشكاء أن يقرروا وقف
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ( )%٣٠من رأس مال الرشكة.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

للجمعي�ة العام�ة للشركاء أن تق�رر ختفيض رأس م�ال الرشك�ة إذا زاد عىل
حاجتها أو منيت بخسائر مل تبلغ نصف رأس املال ،وذلك وفق ًا ملا ييل :
أ  -جيب دعوة دائني الرشكة خالل ستني يوم ًا من تاريخ نرش قرار التخفيض

يف صحيف�ة يومي�ة ت�وزع يف املنطق�ة الت�ي فيه�ا مرك�ز الرشك�ة الرئي�س إلبداء
اعرتاضاهت�م على التخفيض .فإن اعترض أحد الدائنني عىل إج�راء التخفيض

وقدم مس�تنداته يف امليعاد املذكور ،وجب عىل الرشكة أن تؤدي إليه دينه إذا كان
حا ً
ال أو أن تقدم ضامن ًا كافي ًا للوفاء به إذا كان آج ً
ال.

ب  -يقدم الرشكاء إىل الوزارة مرشوع ًا بتعديل عقد تأسيس الرشكة متضمن ًا

ختفي�ض رأس م�ال الرشك�ة ،على أن يرافقه كش�ف تفصييل  -يصدق�ه مراجع
حس�ابات الرشكة  -يتضمن أسماء الدائنني وعناوينهم ومن اعرتض منهم عىل
ختفي�ض رأس امل�ال ومن ُس�دد دين�ه احلال أو ُقدم ل�ه ضامن كاف للوف�اء بدينه

اآلج�ل ،وأن يرافقه كذلك إقرار من الرشكاء بمس�ؤوليتهم التضامنية عام يظهر

من ديون مل ترد يف الكشف.

ج  -إذا مل يك�ن على الرشكة دي�ون ،جاز أن يقدم الرشكاء إىل ال�وزارة إقرار ًا
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منهم معتمد ًا من مراجع احلسابات بمسؤوليتهم التضامنية عام يظهر من ديـون.
ويف هذه احلالة يعفون من دعوة الدائنني ،وتستكمل إجراءات التخفيض.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

 -١مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حس�ن الني�ة ،يقع باط ً
ال كل قرار تصدره

اجلمعية العامة باملخالفة ألحكام النظام أو عقد تأس�يس الرشكة .ومع ذلك ،ال
جيوز أن يطلب البطالن إال الرشكاء الذين اعرتضوا كتابة عىل القرار أو الذين مل
يتمكن�وا من االعرتاض عليه بع�د علمهم به ،ويرتتب عىل تقرير البطالن اعتبار

القرار كأن مل يكن بالنسبة إىل مجيع الشـركاء.

 -٢ال تس�مع دعوى البطالن بعد انقضاء س�نة من تاريخ القرار املشار إليه يف

الفقرة ( )١من هذه املادة.

الفصل الخامس
االنقضاء
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

ال تنقضي الرشكة ذات املس�ؤولية املح�دودة بوفاة أحد الشركاء ،أو باحلجر

علي�ه ،أو بش�هر إفالس�ه ،أو بإعس�اره ،أو بانس�حابه ،م�ا مل ينص عقد تأس�يس

الرشكة عىل غري ذلك.

المادة الثمانون بعد المائة:

 -١م�ا مل ين�ص عقد تأس�يس الرشكة عىل غير ذلك ،جيوز م�د أجل الرشكة

قب�ل انقضائه مدة أخرى بقرار تصدره اجلمعي�ة العامة من أي عدد من الرشكاء
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املالكني لنصف احلصص املمثلة لرأس املال أو من أغلبية الرشكاء.

 -٢إذا مل يص�در القرار بمد أجل الرشكة ،واس�تمرت الرشكة يف أداء أعامهلا،

امتد العقد ملدة مماثلة بالرشوط نفسها الواردة يف عقد التأسيس.

 -٣للرشي�ك ال�ذي ال يرغ�ب يف االس�تمرار يف الرشك�ة أن ينس�حب منها،
وتق�وم حصصه وفق ًا لألحكام الواردة يف املادة (احلادية والس�تني بعد املائة) من
َّ

النظام ،وال ينفذ التمديد إال بعد بيع حصة الرشيك للرشكاء أو الغري  -بحسب

األحوال  -وأداء قيمتها له ،ما مل يتفق الرشيك املنس�حب مع باقي الرشكاء عىل
غري ذلك.

 -٤جيوز للغري الذي له مصلحة يف عدم مد األجل االعرتاض عليه والتمسك

بعدم نفاذه يف حقه.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

 -١إذا بلغ�ت خس�ائر الرشكة ذات املس�ؤولية املحدودة نص�ف رأس ماهلا،

وج�ب على مديري الرشكة تس�جيل هذه الواقعة يف الس�جل التج�اري ودعوة
ً
يوم�ا من تاريخ علمهم ببلوغ
الرشكاء لالجتامع خالل مدة ال تزيد عىل تس�عني
اخلسارة هذا املقدار؛ للنظر يف استمرار الرشكة أو حلها.

 -٢جيب ش�هر قرار الرشكاء  -س�واء باس�تمرار الرشك�ة أو حلها  -بالطرق

املنصوص عليها يف املادة (الثامنة واخلمسني بعد املائة) من النظام.

 -٣تعد الرشكة منقضية بقوة النظام إذا أمهل مديرو الرشكة دعوة الرشكاء أو

تعذر عىل الرشكاء إصدار قرار باستمرار الرشكة أو حلها.
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الباب السابع
الشركة القابضة
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

 -١الرشك�ة القابض�ة رشك�ة مس�امهة أو ذات مس�ؤولية حم�دودة هت�دف إىل

السيطرة عىل رشكات أخرى مسامهة أو ذات مسؤولية حمدودة تدعى الرشكات

التابع�ة ،وذل�ك بامتالك أكثر من نصف رأس مال تلك الرشكات أو بالس�يطرة
عىل تشكيل جملس إدارهتا.

 -٢جي�ب أن يقترن اس�م الرشك�ة ال�ذي اختذته باإلضاف�ة إىل نوعه�ا بكلمة

(قابضة).

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

أغراض الرشكة القابضة ما ييل:

أ  -إدارة الشركات التابع�ة هلا ،أو املش�اركة يف إدارة الرشكات األخرى التي

تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم هلا.

ب  -استثامر أمواهلا يف األسهم وغريها من األوراق املالية.

ج  -امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملبارشة نشاطها.

د  -تقديم القروض والكفاالت والتمويل للرشكات التابعة هلا.

ه�ـ  -امتلاك حق�وق امللكي�ة الصناعية م�ن ب�راءات االختراع والعالمات

التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق املعنوية ،واس�تغالهلا،

وتأجريها للرشكات التابعة هلا أو لغريها.
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و -أي غرض آخر مرشوع يتفق مع طبيعة هذه الرشكة.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

ال جي�وز للرشك�ة التابعة امتالك حصص أو أس�هم يف الرشكة القابضة .ويعد
باط ً
ال كل ترصف من شأنه نقل ملكية األسهم أو احلصص من الرشكة القابضة
إىل الرشكة التابعة.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

على الرشك�ة القابض�ة أن تع�د يف هناية كل س�نة قوائم مالية موحدة تش�ملها

وتشمل الرشكات التابعة هلا ،وذلك وفق املعايري املحاسبية املتعارف عليها.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

ختض�ع الرشكة القابضة لألح�كام الواردة يف هذا الباب وما ال يتعارض معها
من األحكام املقررة يف النظام وفق ًا لنوع الرشكة الذي اختذته.
الباب الثامن
تحول الشركات واندماجها
الفصل األول
تحول الشركات
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

 -١جيوز حتول الرشكة إىل نوع آخر من الرشكات بقرار يصدر وفق ًا لألوضاع

املقررة لتعديل عقد تأسيس الرشكة أو نظامها األساس ،وبرشط استيفاء رشوط
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التأس�يس والش�هر والقيد يف الس�جل التجاري املقررة للنوع الذي حولت إليه

الرشك�ة .ويرسي عىل مس�امهي الرشكة يف حالة حتوهلا إىل رشكة مس�امهة حكم
امل�ادة (الس�ابعة بعد املائة) من النظام ،عىل أن تبدأ م�دة احلظر من تاريخ صدور

ق�رار املوافق�ة عىل حتوي�ل الرشكة .ومع ذل�ك إذا اقرتن حتول الرشك�ة بزيادة يف
رأس ماهلا عن طريق االكتتاب العام ،فال يرسي احلظر عىل األسهم املكتتب هبا
عن هذا الطريق.

 -٢جي�وز للشركاء أو املس�امهني الذين اعرتض�وا عىل قرار التح�ول ،طلب

التخارج من الرشكة.

 -٣دون إخلال برشوط التأس�يس والش�هر والقيد املقررة لرشكة املس�امهة،

حت�ول رشكة التضامن والتوصية البس�يطة وذات املس�ؤولية املحدودة إىل رشكة
ّ
مس�امهة إذا طلب ذلك الرشكاء املالك�ون ألكثر من نصف رأس املال مامل ينص

يف عقد تأسيسها عىل نسبة أقل ،عىل أن تكون مجيع حصص الرشكة التي طلبت
التحول مملوكة من ذوي قربى ولو من الدرجة الرابعة .ويكون باط ً
ال كل رشط
يقيض بخالف ما ورد يف هذه الفقرة.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

ال يرتتب عىل حتول الرشكة نش�وء ش�خص ذي صف�ة اعتبارية جديد ،وتظل

الرشكة حمتفظة بحقوقها والتزاماهتا السابقة للتحول املذكور.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

ال يرتت�ب عىل حتول رشكة التضامن أو التوصية البس�يطة إب�راء ذمة الرشكاء

املتضامنين م�ن مس�ؤوليتهم ع�ن ديون الرشك�ة الس�ابقة للتح�ول ،إال إذا قبل
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الدائن�ون ذلك رصاحة أو إذا مل يعرتض أحدهم عىل قرار التحول خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ إبالغه به بخطاب مسجل.
الفصل الثاني
اندماج الشركات
المادة التسعون بعد المائة:

م�ع مراعاة ما تقيض به األنظم�ة ذات الصلة ،جيوز للرشكة ولو كانت يف دور

التصفية أن تندمج يف رشكة أخرى من نوعها أو من نوع آخر.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

 -١يك�ون االندم�اج بض�م رشك�ة أو أكثر إىل رشك�ة أخرى قائم�ة أو بمزج

رشكتين أو أكثر لتأس�يس رشكة جديدة .وحيدد عق�د االندماج رشوطه ،ويبني
طريق�ة تقوي�م ذم�ة الرشكة املندجمة وع�دد احلصص أو األس�هم التي ختصها يف
رأس مال الرشكة الداجمة أو الرشكة الناشئة من االندماج.
 -٢ال يك�ون االندماج صحيح ًا إال بعد تقويم ص�ايف أصول الرشكة املندجمة

والرشكة الداجمة ،إذا كان املقابل ألسهم أو حصص الرشكة املندجمة أو جزء منه
أسه ًام أو حصص ًا يف الرشكة الداجمة.
 -٣جي�ب يف كل األح�وال صدور ق�رار باالندماج م�ن كل رشكة طرف فيه،
وفق ًا لألوضاع املقررة لتعديل عقد تأسيس تلك الرشكة أو نظامها األساس.

 -٤ال حيق للرشيك الذي يملك أسه ًام أو حصص ًا يف الرشكة الداجمة والرشكة

املندجمة التصويت عىل القرار إال يف إحدى الرشكتني.
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المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

تنتق�ل مجيع حق�وق الرشكة املندجمة والتزاماهتا إىل الرشك�ة الداجمة أو الرشكة
الناشئة من االندماج بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الرشكة وفق ًا ألحكام

النظ�ام .وتعد الرشكة الداجمة أو الناش�ئة من االندم�اج خلف ًا للرشكة املندجمة يف
حدود ما آل إليها من أصول ،ما مل يتفق يف عقد االندماج عىل غري ذلك.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

 -١يكون قرار االندماج نافذ ًا بعد انقضاء ثالثني يوم ًا من تاريخ شهره.

 -٢لدائن�ي الرشك�ة املندجمة خالل امليعاد املذك�ور أن يعرتضوا عىل االندماج

بخط�اب مس�جل إىل الرشك�ة .ويف ه�ذه احلالة يوق�ف االندم�اج إىل أن يتنازل
الدائ�ن ع�ن معارضته ،أو تفي الرشكة بالدين إن كان حا ً
ال ،أو تقدم ضامن ًا كافي ًا

للوفاء به إن كان آج ً
ال.

الباب التاسع
الشركات األجنبية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

م�ع عدم اإلخلال باالتفاقات اخلاص�ة املربمة بني الدول�ة وبعض الرشكات

األجنبي�ة ،وفيام عدا األحكام املتعلقة بتأس�يس الشركات ،تطبق أحكام النظام

عىل الرشكات األجنبية اآلتية:

أ  -الرشكات التي تزاول نشاطها وأعامهلا داخل اململكة ،سواء كان ذلك عن

طريق فرع أو مكتب أو وكالة أو أي شكل آخر.
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ب  -الشركات التي تتخذ من اململكة مق�ر ًا لتمثيل أعامل تقوم هبا خارجها،

أو توجيهها ،أو تنسيقها.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

ال جيوز للرشكات األجنبية أن تنش�ئ فروع ًا أو وكاالت أو مكاتب هلا داخل

اململكة ،إال بعد صدور ترخيص هلا من اهليئة العامة لالس�تثامر واجلهة املختصة

بالتنظي�م واإلرشاف عىل نوع النش�اط أو األعامل التي تزاوهل�ا الرشكة األجنبية
داخ�ل اململكة .وال جيوز هلا كذلك أن تصدر أو تع�رض أوراق ًا مالية لالكتتاب
أو البيع داخل اململكة إال وفق ًا لنظام السوق املالية.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

ت�زود اهليئ�ة العامة لالس�تثامر الوزارة بنس�خة م�ن الرتخيص الص�ادر منها،

ونسخة مصدقة من عقد تأسيس الرشكة ونظامها األساس.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

ال جيوز للرشكة األجنبية املرخص هلا البدء يف مزاولة نشاطها وأعامهلا إال بعد

قيدها يف السجل التجاري.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

جي�ب على كل فرع أو وكال�ة أو مكتب لرشكة أجنبية أن يطب�ع باللغة العربية

على مجيع أوراقه ومس�تنداته ومطبوعاته عنوانه يف اململكة باإلضافة إىل االس�م

الكامل للرشكة وعنواهنا ومركزها الرئيس واسم الوكيل.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

على فرع الرشك�ة األجنبية أو وكالتها أو مكتبها إع�داد القوائم املالية اخلاصة
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بنش�اطه داخ�ل اململكة وف�ق املعايري املحاس�بية املتعارف عليه�ا وتقرير مراجع
احلس�ابات اخلارجي عنها ،وإيداع تلك الوثائق لدى الوزارة خالل س�تة أش�هر

من تاريخ انتهاء السنة املالية اخلاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو املكتب.
المادة المائتان:

ُيع�د فرع الرشك�ة األجنبية أو وكالته�ا أو مكتبها داخل اململك�ة موطن ًا هلا يف

شأن نشاطها وأعامهلا داخل اململكة ،وتطبق عليه مجيع األنظمة املعمول هبا.
المادة األولى بعد المائتين:

إذا زاول�ت الرشك�ة األجنبي�ة نش�اطها وأعامهلا قب�ل قيامه�ا باس�تيفاء إجراءات

ترخيصها وقيدها يف السجل التجاري ،أو قامت بأعامل جتاوزت املرخص هبا ،كانت
الرشكة واألشخاص الذين أجروا تلك األعامل مسؤولني عنها عىل وجه التضامن.
المادة الثانية بعد المائتين:

إذا كان وج�ود الرشك�ة األجنبي�ة يف اململك�ة م�ن أج�ل تنفي�ذ أعمال حمددة

وخالل مدة حمددة ،يكون تس�جيلها وقيدها يف الس�جل التجاري بصورة مؤقتة

ينتهيان بانتهاء تلك األعامل وتنفيذها ،ويش�طب تس�جيلها بعد تصفية حقوقها
والتزاماهتا ،وفق ًا ألحكام النظام وغريه من األنظمة األخرى املعمول هبا.
الباب العاشر
تصفية الشركات
المادة الثالثة بعد المائتين:

 -١تدخ�ل الرشك�ة بمج�رد انقضائه�ا دور التصفي�ة ،وحتتف�ظ بالش�خصية
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االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية.

 -٢تنتهي س�لطة مدي�ري الرشكة بحلها ،ومع ذلك يظ�ل هؤالء قائمني عىل

إدارة الرشكة ،ويعدون بالنسبة إىل الغري يف حكم املصفني إىل أن يعني املصفي.

 -٣تبق�ى مجعي�ات الرشك�ة قائمة خالل م�دة التصفية ،ويقتصر دورها عىل

ممارسة اختصاصاهتا التي ال تتعارض مع اختصاصات املصفي.

 -٤يبق�ى للرشيك خالل مدة التصفية حق االطالع عىل وثائق الرشكة املقرر

له يف النظام أو يف عقد تأسيس الرشكة أو يف نظامها األساس.
المادة الرابعة بعد المائتين:

ما مل ينص عقد تأسيس الرشكة أو نظامها األساس أو يتفق الرشكاء عىل كيفية
تصفي�ة الرشكة عند انقضائه�ا ،تتم التصفية وفق ًا لألح�كام املنصوص عليها يف

النظام.

المادة الخامسة بعد المائتين:

 -١يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر ،من الرشكاء أو من غريهم.

 -٢يصدر قرار التصفية القضائية بقرار من اجلهة القضائية املختصة ،ويصدر

ق�رار التصفية االختيارية من الشركاء أو اجلمعية العام�ة ،وإذا مل يتفق الرشكاء

على أي مما أشير إليه يف الفقرة ( )٣من هذه امل�ادة ،فتتوىل اجلهة القضائية القيام
بذلك.

 -٣جيب أن يش�تمل قرار التصفية  -س�واء أكانت اختيارية أم قضائية  -عىل

تعيني املصفي ،وحتديد س�لطاته وأتعابه ،والقيود املفروضة عىل س�لطاته ،واملدة
الالزم�ة للتصفية .وعلى املصفي أن يش�هر القرار بطرق الش�هر املقررة لتعديل
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عقد تأسيس الرشكة أو نظامها األساس.

 -٤جيب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية مخس سنوات ،وال جيوز متديدها

ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي.

المادة السادسة بعد المائتين:

إذا تع�دد املصف�ون وجب عليه�م أن يعملوا جمتمعين ،وال تكون ترصفاهتم

صحيحة إال بإمجاعهم ،ما مل ينص قرار تعيينهم أو ترصح هلم اجلهة التي عينتهم

بالعم�ل على انفراد .ويكونون مس�ؤولني بالتضامن عن تعوي�ض الرضر الذي
يصي�ب الرشك�ة أو الرشكاء أو الغير نتيجة جتاوزهم حدود س�لطاهتم أو نتيجة

األخطاء التي يرتكبوهنا يف أداء أعامهلم.
المادة السابعة بعد المائتين:

 -١م�ع مراعاة القي�ود الواردة يف ق�رار التصفية ،يمثل املصف�ي الرشكة أمام

القض�اء والغري ،ويقوم بجمي�ع األعامل التي تقتضيه�ا التصفية ،وبوجه خاص
حتويل موجودات الرشكة إىل نقود ،بام يف ذلك بيع املنقوالت والعقارات باملزاد
أو بأي طريقة أخرى تكفل احلصول عىل أعىل ثمن ّ
حال.
 -٢ال جي�وز للمصف�ي أن يبي�ع أموال الرشك�ة مجل�ة ،أو أن يقدمها حصة يف

رشكة أخرى ،إال إذا رصحت له بذلك اجلهة التي عينته.
 -٣ال جي�وز للمصف�ي أن يبدأ أعام ً
ال جدي�دة إال أن تكون الزمة إلمتام أعامل

سابقة.

 -٤تلتزم الرشكة بأعامل املصفي الداخلة يف حدود سلطاته.

 -٥تنتهي صالحيات املصفي بانتهاء مدة التصفية ،ما مل متدد وفق أحكام النظام.
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المادة الثامنة بعد المائتين:

 -١عىل املصفي سداد ديون الرشكة إن كانت حالة حسب األولوية ،وجتنيب
املبالغ الالزمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازع ًا عليها.
 -٢تكون للديون الناشئة من التصفية أولوية عىل الديون األخرى.

 -٣عىل املصفي بعد سداد الديون أن يرد إىل الرشكاء قيمة حصصهم يف رأس
امل�ال ،وأن ي�وزع عليهم الفائض بعد ذلك وفق ًا ألحكام عقد تأس�يس الرشكة.

ف�إن مل يتضم�ن العقد أحكام ًا يف هذا الش�أن ،وزع الفائض عىل الرشكاء بنس�بة
حصصهم يف رأس املال.

 -٤إذا مل يك�ف صايف موجودات الرشكة للوف�اء بحصص الرشكاء ،وزعت

اخلسارة بينهم بحسب النسبة املقررة يف توزيع اخلسائر.
المادة التاسعة بعد المائتين:

ُ -١يع�دّ املصف�ي خلال ثالثة أش�هر م�ن مبارشت�ه أعامله ،وباالشتراك مع
مراجع حس�ابات الرشكة  -إن وجد  -ج�رد ًا بجميع ما للرشكة من أصول وما
عليه�ا من خصوم .ومع ذلك جي�وز للجهة التي عينت املصف�ي متديد هذه املدة

عند االقتضاء.

 -٢على مديري الرشكة أو أعضاء جملس اإلدارة أن يقدموا إىل املصفي دفاتر

الرشكة وسجالهتا ووثائقها واإليضاحات والبيانات التي يطلبها.
 -٣يعد املصفي يف هناية كل سنة مالية قوائم مالية وتقرير ًا عن أعامل التصفية،

على أن يتضم�ن التقري�ر بيان� ًا ع�ن ملحوظات�ه وحتفظاته على أعمال التصفية

واألس�باب الت�ي أدت إىل إعاق�ة أعمال التصفي�ة أو تأخريه�ا  -إن وج�دت -
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واقرتاحات�ه لتمديد مدة التصفية .وعليه تزويد الوزارة بنس�خة من هذه الوثائق
وعرضه�ا عىل الشركاء أو اجلمعي�ة العامة للموافق�ة عليها وفق� ًا ألحكام عقد

تأسيس الرشكة أو نظامها األساس.

 -٤يقدم املصفي عند انتهاء أعامل التصفية تقرير ًا مالي ًا تفصيلي ًا عام قام به من

أعامل .وتنتهي التصفية بتصديق اجلهة التي عينت املصفي عىل هذا التقرير.

 -٥يشهر املصفي انتهاء التصفية بطرق الشهر املقررة ملا يطرأ عىل عقد تأسيس

الرشكة أو نظامها األساس من تعديالت.
المادة العاشرة بعد المائتين:

فيام عدا حالتي الغش والتزوير ،ال تس�مع الدعوى ضد املصفي بسبب أعامل

التصفية أو ضد الرشكاء بسبب أعامل الرشكة أو ضد مديري الرشكة أو أعضاء

جمل�س اإلدارة أو مراجع احلس�ابات بس�بب أعامل وظائفهم بع�د انقضاء مخس

س�نوات عىل ش�هر انتهاء التصفية وفق أحكام املادة (التاس�عة بع�د املائتني) من
النظام وش�طب قيد الرشكة من السجل التجاري وفق ًا لنظام السجل التجاري،

أو ثالث سنوات من انتهاء عمل املصفي؛ أهيام أبعد.
الباب الحادي عشر
العقوبات
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب بالسجن مدة

ال تزيد عىل مخس س�نوات وبغرامة ال تزيد عىل ( )٥.٠٠٠.٠٠٠مخس�ة ماليني
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ريال ،أو بإحدى هاتني العقوبتني:

أ  -كل مدير أو مس�ؤول أو عضو جملس إدارة أو مراجع حس�ابات أو مصف

س�جل بيانات كاذبة أو مضللة يف القوائم املالية أو فيام يعده من تقارير للرشكاء
َّ

أو للجمعي�ة العام�ة ،أو أغفل تضمني ه�ذه القوائم أو التقاري�ر وقائع جوهرية
بقصد إخفاء املركز املايل للرشكة عن الرشكاء أو غريهم.

ب  -كل مدي�ر أو مس�ؤول أو عض�و جمل�س إدارة يس�تعمل أم�وال الرشكة
اس�تعام ً
ال يعلم أن�ه ضد مصال�ح الرشكة لتحقي�ق أغراض ش�خصية أو ملحاباة

رشكة أو ش�خص أو االنتف�اع من مرشوع أو صفقة له فيه�ا مصلحة مبارشة أو

غري مبارشة.

ج  -كل مدي�ر أو مس�ؤول أو عض�و جمل�س إدارة يس�تعمل الس�لطات التي
يتمتع هبا أو األصوات التي حيوزها بتلك الصفة ،استعام ً
ال يعلم أنه ضد مصالح

الرشكة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو ملحاباة رشكة أو شخص أو االنتفاع

من مرشوع أو صفقة له فيها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة.

يدع
د  -كل مدي�ر أو مس�ؤول أو عض�و جمل�س إدارة أو مراجع حس�ابات مل ُ

اجلمعية العامة للرشكة أو الرشكاء  -أو مل يتخذ ما يلزم لذلك بحسب األحوال
 عند علمه ببلوغ اخلس�ائر احلدود املقدرة وفق ًا ألحكام املادتني (اخلمسني بعداملائة) و(احلادية والثامنني بعد املائة) من النظام ،أو مل يش�هر الواقعة وفق أحكام

املادة (احلادية والثامنني بعد املائة) منه.

هـ  -كل مصف يتوىل مس�ؤولية تصفية الرشكة يستعمل أمواهلا أو أصوهلا أو
حقوقها لدى الغري اس�تعام ً
ال يعلم تعارضه مع مصالح الرشكة أو يس�بب عمد ًا
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الرضر للرشكاء أو الدائنني ،وذلك سواء كان من أجل حتقيق أغراض شخصية

أو لتفضيل رشكة أو ش�خص أو االنتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة

مب�ارشة أو غير مب�ارشة أو كانت ترصفات�ه يف أموال الرشك�ة متحققة من أجل

تفضيل دائن عىل آخر يف استيفاء حقه دون سبب مرشوع.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب بالسجن مدة

ال تزيد عىل س�نة وبغرامة ال تزيد عىل ( )١.٠٠٠.٠٠٠مليون ريال ،أو بإحدى

هاتني العقوبتني:

أ  -كل مراجع للحس�ابات مل يبلغ الرشكة عن طريق األجهزة أو األش�خاص

املس�ؤولني ع�ن إدارهتا عن املخالفات التي يكتش�فها أثناء عمل�ه والتي يبدو له

اشتامهلا عىل خمالفات جنائية.

ب  -كل موظف عام أفش�ى لغري اجلهات املختصة أرسار الرشكة التي اطلع

عليها بحكم وظيفته.

ج  -كل ش�خص معين م�ن أجل التفتيش على الرشكة يثبت عم�د ًا فيام يعد
من تقارير وقائع كاذبة ،أو يغفل عمد ًا ذكر وقائع جوهرية من ش�أهنا أن تؤثر يف
نتيجة التفتيش.

د  -كل من أعلن أو نرش أو رصح بأي وسيلة قاصد ًا اإلهيام بحصول تسجيل

رشكة مل تستكمل إجراءات تسجيلها ألي سبب.

ه�ـ  -كل من عمل  -م�ن أجل جلب اكتتابات أو اس�تيفاء أقيام احلصص -
عىل نرش أسماء ألش�خاص خالف ًا للحقيق�ة واعتبارهم مرتبطني أو سيرتبطون
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بالرشكة بأي شكل من األشكال.
و -كل م�ن ُيثب�ت  -عمد ًا  -يف عقد تأس�يس الرشكة أو يف نظامها األس�اس

أو يف غير ذل�ك من وثائ�ق الرشكة أو يف طل�ب الرتخيص بتأس�يس الرشكة أو
يف املس�تندات املرافقة لطلب التأس�يس؛ بيانات كاذبة أو خمالفة ألحكام النظام،

وكل من وقع تلك الوثائق أو نرشها مع علمه بذلك.

ز -كل م�ن بال�غ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غريهم فيام خيص

تقوي�م احلصص العيني�ة أو توزيع احلصص بني الرشكاء أو الوفاء بكامل قيمتها
مع علمه بذلك ،سواء كان ذلك عند تأسيس الرشكة أو عند زيادة رأس املال أو

عند تعديل توزيع احلصص بني الرشكاء.

ح  -كل من انتحل ش�خصية مالك األس�هم أو الرشيك ،أو قام نتيجة عمله

ذل�ك بالتصوي�ت يف إح�دى مجعيات املس�امهني أو الرشكاء ،س�واء ق�ام بذلك
شخصي ًا أو بوساطة شخص آخر.
ط  -كل من استخدم الرشكة يف غري الغرض الذي رخصت من أجله.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

م�ع عدم اإلخالل بأي عقوبة أش�د ينص عليها نظام آخ�ر ،يعاقب بغرامة ال

تزيد عىل ( )٥٠٠.٠٠٠مخسامئة ألف ريال:

أ  -كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية ،أرباح ًا أو عوائد عىل خالف أحكام

النظام أو عقد تأسيس الرشكة أو نظامها األساس ،وكل مراجع حسابات صدق

عىل ذلك التوزيع مع علمه باملخالفة.
ب  -كل من تس�بب عمد ًا من أعضاء جملس اإلدارة يف تعطيل دعوة اجلمعية
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العامة أو انعقادها.

ج  -كل م�ن قب�ل تعيين�ه عض�و ًا يف جمل�س إدارة يف رشكة مس�امهة أو عضو ًا
منتدب� ًا إلدارهتا أو ظل متمتع ًا بالعضوية خالف ًا لألحكام املقررة يف النظام ،وكل

عضو من أعضاء جملس اإلدارة لرشكة تقع فيها تلك املخالفات إن كان عامل ًا هبا.

د  -كل عض�و يف جمل�س إدارة رشك�ة مس�امهة حصل م�ن الرشكة عىل ضامن
أو ق�رض خالف ًا ألحكام النظ�ام ،وكل رئيس جملس إدارة رشك�ة تقع فيها هذه

املخالفة إن كان عامل ًا هبا.

هـ  -كل من قبل القيام بمهامت مراجع احلس�ابات أو اس�تمر يف مزاولتها مع
علمه بوجود األسباب التي متنع قيامه بتلك املهامت وفق ًا ألحكام النظام.
و -كل من منع عن قصد مس�امه ًا أو رشيك ًا من املش�اركة يف إحدى مجعيات

املسامهني أو الرشكاء ،أو منعه من التمتع بحقوق التصويت املرتبطة باألسهم أو
باحلصص أو بوصفه رشيك ًا خالف ًا ألحكام النظام.
ز -كل م�ن حص�ل عىل منافع أو عىل ضمان أو وعد هبا مقاب�ل التصويت يف

اجت�اه معين أو عدم املش�اركة يف التصوي�ت ،وكذلك كل من من�ح أو ضمن أو
وعد بتلك املنافع.

ح  -كل من أمهل يف أداء واجبه يف دعوة اجلمعية العامة للمسامهني أو الرشكاء
لالنعقاد خالل املدة املقررة النعقادها وفق ًا ألحكام النظام.
ط  -كل م�ن أخ�ل ب�أداء واجبه يف نشر القوائم املالية للرشك�ة وفق ًا ألحكام

النظام.

ي  -كل م�ن مل يض�ع الوثائ�ق الالزم�ة يف متن�اول املس�اهم أو الرشيك وفق ًا
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ألحكام النظام.

ك  -كل م�ن أمه�ل يف أداء واجبه يف تزويد ال�وزارة بالوثائق املنصوص عليها

يف النظام.

ل  -كل م�ن مل يعمل عىل إع�داد حمارض االجتامعات وتدوينها وفق ًا لألحكام

املنصوص عليها يف النظام.
م  -كل من أعاق عمد ًا عمل من هلم احلق  -بحكم النظام  -يف االطالع عىل
أوراق الرشكة ومستنداهتا وحساباهتا ووثائقها ،أو تسبب يف ذلك ،أو امتنع من

متكينهم من أداء عملهم.

ن  -كل من أمهل يف أداء واجبه يف ش�أن القيام بش�هر عقد تأسيس الرشكة أو
قيده�ا يف الس�جل التجاري وفق� ًا للنظام ،وكل من ختلف عن ش�هر التعديل يف

عقد تأس�يس الرشكة أو نظامها األساس أو التعديل يف بيانات سجلها التجاري
وفق ًا للنظام.
ق  -كل مص�ف مل يق�م بواج�ب ش�هر التصفي�ة أو انتهائه�ا وفق� ًا لألحكام

املنصوص عليها يف النظام.

ر -كل م�ن أمه�ل يف أداء واجبه يف إدراج أي من البيانات املنصوص عليها يف

املادة (اخلامسة عرشة) من النظام.

ش  -كل مراجع حسابات خالف أ ًّيا من أحكام النظام.

ت  -كل رشك�ة أو مس�ؤول يف رشك�ة ال يراع�ي تطبيق األنظم�ة والقرارات

املرتبط�ة بعمل الرشكة ونش�اطها وال يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط
التي تصدرها اجلهة املختصة ،وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.
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المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

تضاع�ف يف حالة العود العقوبات املقررة عن اجلرائم واملخالفات املنصوص

عليها يف املواد (احلادية عرشة بعد املائتني) و(الثانية عرشة بعد املائتني) و(الثالثة
عشرة بع�د املائتني) من النظ�ام .ويعد عائ�د ًا يف أحكام النظ�ام كل من ارتكب
اجلريمة أو املخالفة نفسها املحكوم عليه فيها بحكم هنائي؛ خالل ثالث سنوات

من تاريخ احلكم عليه.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

ختتص هيئة التحقيق واالدعاء العام بمهمة التحقيق واالدعاء عن األفعال املجرمة

يف املادتني (احلادية عرشة بعد املائتني) و(الثانية عرشة بعد املائتني) من النظام.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

للجه�ة املختصة إيق�اع العقوبات املقررة عن املخالف�ات املنصوص عليها يف

امل�ادة (الثالث�ة عرشة بعد املائتين) ،وملن صدر ض�ده قرار العقوب�ة التظلم أمام

اجلهة القضائية املختصة.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

إذا تعذرت إقامة الدعوى عىل من ارتكب إحدى األفعال املجرمة املنصوص

عليها يف املادتني (احلادية عرشة بعد املائتني) و(الثانية عرشة بعد املائتني) ،فلهيئة

التحقي�ق واالدع�اء الع�ام إقام�ة الدعوى عىل الرشك�ة للمطالب�ة باحلكم عليها

بالغرامة املنصوص عليها.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

ال خي�ل تطبي�ق العقوبات املنصوص عليها يف هذا الباب بحق أي ش�خص يف
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الرجوع بالتعويض عىل كل من تس�بب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من اجلرائم
واملخالفات املنصوص عليها يف هذا الباب.

الباب الثاني عشر
أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

م�ع عدم اإلخالل بأح�كام النظام ،وما ملؤسس�ة النقد العريب الس�عودي من
صالحي�ات وفق� ًا ملا تقضي ب�ه األنظم�ة ذات العالق�ة ،وبخاصة نظ�ام مراقبة

البنوك ،ونظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين ،ونظام مراقبة رشكات التمويل،

تكون اهليئة اجلهة املختصة باإلرشاف عىل رشكات املس�امهة املدرجة يف الس�وق
املالية الس�عودية ومراقبتها ،وإص�دار القواعد املنظمة لعملها ،بام يف ذلك تنظيم
عمليات االندماج إذا كان أحد أطرافها رشكة مدرجة يف السوق املالية السعودية.
المادة العشرون بعد المائتين:

م�ع مراعاة ما ورد يف املادة (التاس�عة عرشة بعد املائتين) ،للجهة املختصة حق

الرقاب�ة عىل الرشكات فيام يتعلق بتطبيق األحكام املنصوص عليها يف النظام أو يف

عقد تأسيس الرشكة ونظامها األساس ،بام يف ذلك صالحية التفتيش عىل الرشكة
وفحص حساباهتا وطلب ما تراه من بيانات من جملس اإلدارة أو مديري الرشكة
وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خرباء ختتارهم هلذا الغرض.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

عىل مجيع املسؤولني يف الرشكة أن ُيطلعوا ممثيل الوزارة ،وكذلك اهليئة إذا كانت
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رشكة مس�امهة مدرجة يف الس�وق املالية أو تسعى إىل ذلك  -فيام يتعلق باألعامل
املنصوص عليها يف املادة (العرشين بعد املائتني)  -عىل كل ما يطلبونه من دفاتر

الرشك�ة وس�جالهتا ووثائقه�ا ،وأن يقدموا هل�م كل املعلوم�ات واإليضاحات
املتعلقة بذلك.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

للموظفين  -الص�ادر بتس�ميتهم ق�رار م�ن اجله�ة املختصة  -صف�ة الضبط

اجلنائ�ي يف إثب�ات اجلرائم التي تق�ع باملخالفة ألحكام النظام .وهلم  -يف س�بيل
ذلك -التحفظ عىل ما يرونه متعلق ًا باجلريمة من وثائق وسجالت.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

تنظ�ر اجلهة القضائية املختصة يف مجيع الدع�اوى املدنية واجلزائية واملنازعات

الناشئة من تطبيق أحكام النظام وتوقيع اجلزاءات املقررة ملخالفة أحكامه.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

على الرشكات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفق ًا ألحكامه خالل

م�دة ال تزيد عىل س�نة تبدأ م�ن تاريخ العمل بالنظام ،واس�تثنا ًء م�ن ذلك حتدد

الوزارة وجملس اهليئة  -كل فيام خيصه  -األحكام الواردة فيه التي ختضع هلا تلك
الرشكات خالل تلك املدة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

 -١تص�در بق�رار م�ن الوزير نامذج اسرتش�ادية لعق�ود التأس�يس واألنظمة
ً
يوم�ا من تاريخ
األساس�ية لكل نوع م�ن أنواع الرشكات خلال مائة وعرشين

صدور النظام ،وتنرش يف موقع الوزارة اإللكرتوين ،ويعمل هبا من تاريخ العمل
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بالنظام.

 -٢يص�در الوزي�ر وجملس اهليئة ما يلزم لتنفيذ م�ا خيص كل منهام من أحكام

النظام.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

حيل النظام حمل نظام الرشكات ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )٦ /وتاريخ

١٣٨٥ /٣ /٢٢هـ ،ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

يعمل بالنظام بعد مائة ومخسني يوم ًا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية.
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