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نظام الشركات
الباب األول :أحكام عامة
المـادة األولى:
يقصـد بالعبـارات واملصطلحـات التاليـة أينما وردت يف هـذا النظام
املعـاين املوضحـة أمـام كل منهـا ،مـا مل يقتـض السـياق غير ذلك:
الوزارة :وزارة التجارة والصناعة.
الوزير :وزير التجارة والصناعة.
الهيئة :هيئة السوق املالية.
مجلس الهيئة :مجلس هيئة السوق املالية.
الرئيس :رئيس مجلس الهيئة.
الجهـة املختصـة :وزارة التجـارة والصناعـة ،إال مـا يتعلـق بالشركات
املسـاهمة املدرجـة يف السـوق املاليـة فتكـون هيئـة السـوق املاليـة.
النظام :نظام الرشكات.
المادة الثانية:
الرشكـة عقـد يلتـزم مبقتضـاه شـخصان أو أكرث بـأن يسـاهم كل منهم
يف مشروع يسـتهدف الربـح بتقديـم حصـة مـن مـال أو عمـل أو منهما
معـاً القتسـام مـا ينشـأ مـن هذا املشروع مـن ربح أو خسـارة.
المادة الثالثة:
 -1يجب أن تتخذ الرشكة التي تؤسس يف اململكة أحد األشكال اآلتية:
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أ -رشكة التضامن.
ب -رشكة التوصية البسيطة.
املحاصة.
ج -رشكة
َّ
د -رشكة املساهمة.
هـ الرشكة ذات املسؤولية املحدودة.
 -2مـع مراعـاة أحـكام الفقـرة ( )1مـن هـذه املـادة ،تكـون باطلـة كل
رشكـة ال تتخـذ أحـد األشـكال املذكـورة يف الفقـرة ( )1مـن هـذه
املادة ،ويكون األشـخاص الذين تعاقدوا باسـمها مسـؤولني شخصياً
وبالتضامـن عـن االلتزامـات الناشـئة مـن هـذا التعاقد.
  -3ال تنطبـق أحـكام النظـام على الشركات املعروفـة يف الفقـه
اإلسلامي ،وذلـك مـا مل تتخـذ شـكل رشكـة من الشركات الـواردة
يف الفقـرة ( )1مـن هـذه املـادة.
المادة الرابعة:
املحاصـة ،تعـد الرشكـة التـي تؤسـس وفقـاً ألحـكام
باسـتثناء رشكـة
َّ
النظـام سـعودية الجنسـية ،ويجـب أن يكون مركزهـا الرئيـس يف اململكة،
وال يسـتتبع هـذه الجنسـية بالضرورة متتـع الرشكـة بالحقـوق املقصـورة
على السـعوديني.
المادة الخامسة:
 -1يجـوز أن تكـون حصـة الرشيـك نقديـة أو عينيـة ،ويجـوز كذلك أن
تكـون عملا ،ولكـن ال يجـوز أن تكـون مـا له مـن سـمعة أو نفوذ.
 -2تكـون الحصـص النقديـة والحصـص العينيـة وحدهـا رأس مـال
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الرشكـة ،وال يجـوز تعديـل رأس املـال إال وفقـاً ألحـكام النظـام وما
ال يتعـارض معهـا مـن الرشوط الـواردة يف عقد تأسـيس الرشكة أو
يف نظامهـا األسـاس.
المادة السادسة:
 -1إذا كانـت حصـة الرشيـك حـق ملكية أو حق منفعـة أو أي حق عيني
مسـؤوال وفقـاً ألحـكام عقـد البيـع عن ضامن
ً
آخـر ،كان الرشيـك
الحصـة يف حالـة الهلاك أو االسـتحقاق أو ظهـور عيـب أو نقـص
فيهـا .وإذا كانـت حصـة الرشيـك مجرد االنتفاع بحق شـخيص عىل
املـال ،طبقـت أحـكام عقد اإليجـار عىل األمـور املذكورة.
 -2إذا كانـت حصـة الرشيـك حقّـاً لـه لـدى الغري ،فلا تربأ ذمتـه ِق َبل
الرشكـة إال بعـد تحصيلـه هـذا الحـق ووضعـه تحت تصرف الرشكة
خالل املـدة املحـددة لذلك.
 -3إذا كانـت حصـة الرشيـك عملا ،وجـب عليـه أن يقـوم باألعمال
التـي تعهـد بهـا ،ويكـون كل كسـب ينتـج مـن هـذا العمـل مـن حق
الرشكـة ،وال يجـوز لـه أن ميارس هـذا العمل لحسـابه الخاص .ومع
ذلـك ال يكـون ملزمـا بـأن يقـدم إىل الرشكـة مـا يكـون قـد حصـل
عليـه مـن حـق على براءةاختراع ،إال إذا اتفـق على ذلك.
المادة السابعة:
يعـد كل رشيـك مدينـاً للرشكـة بالحصـة التـي تعهـد بهـا ،فـإن تأخـر يف
تقدميهـا عـن األجـل املحدد لذلـك ،كان مسـؤوالً يف مواجهـة الرشكة عن
تعويـض الضرر الـذي يرتتـب على هـذا التأخري.
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المادة الثامنة:
 -1ال يجـوز للدائـن الشـخيص ألحـد الشركاء أن يتقـاىض حقـه مـن
أسـهم أو حصـة مدينـه يف رأس مـال الرشكـة ،وإمنا يجـوز له بعد
الحصـول على حكـم مـن الجهـة القضائيـة املختصـةأن يتقـاىض
حقـه مـن نصيـب الرشيـك املدين يف صـايف األرباح املوزعـة وفقاً
للقوائـم املاليـة للرشكة .فـإذا انقضت الرشكة انتقل حـق الدائن إىل
نصيـب مدينـه فيما يفيـض مـن أموالها بعـد سـداد ديونها.
 -2يجـوز للدائـن الشـخيص للمسـاهم فضالً عن الحقوق املشـار إليها
يف الفقـرة ( )1مـن هـذه املـادة أن يطلـب مـن الجهـة القضائيـة
املختصـة بيـع مـا يلزم من أسـهم ذلك املسـاهم ليتقـاىض حقه من
حصيلـة بيعهـا ،على أن يكـون للمسـاهمني يف رشكات املسـاهمة
غير املدرجـة األولويـة يف رشاء تلك األسـهم.
المادة التاسعة:
 -1دون اإلخلال مبـا تقضي بـه الفقـرة ( )1مـن هـذه املادة ،يتقاسـم
جميـع الشركاء األربـاح والخسـائر ،فـإن اتفـق على حرمـان أحـد
الشركاء مـن الربـح أو على إعفائه من الخسـارةُ ،ع َّد هـذا الرشط
كأن مل يكـن ،وتطبـق يف هذه الحالة أحـكام املادة (الحادية عرشة)
مـن النظام.
 -2يعفى من املساهمة يف الخسارة الرشيك الذي مل يقدم غري عمله.
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المادة العاشرة:
 -1ال يجوز توزيع أرباح عىل الرشكاء إال من األرباح القابلة للتوزيع.
 -2إذا وزعـت أربـاح صورية عىل الرشكاء ،جـاز لدائني الرشكة مطالبة
كل رشيـك ولـو كان حسـن النية برد مـا قبضه منها.
 -3ال يلـزم الرشيـك بـرد األربـاح الحقيقيـة التـي قبضهـا ولـو منيـت
الرشكـة بخسـائر يف السـنوات التاليـة.
المادة الحادية عشرة:
 -1يكـون نصيـب الرشيـك يف األربـاح أو يف الخسـائر بحسـب نسـبة
حصتـه يف رأس املـال ،ومـع ذلـك يجـوز يف عقـد تأسـيس الرشكـة
االتفـاق على تفـاوت نسـب الشركاء وفـق ما تقضي بـه الضوابط
الرشعية.
 -2إذا كانـت حصـة الرشيـك مقصـورة على عملـه ،ومل يعين يف عقد
تأسـيس الرشكـة نصيبـه يف الربـح أو يف الخسـارة ،فيكـون نصيبـه
بنسـبة حصتـه بحسـب تقوميهـا عنـد تأسـيس الرشكـة .وإذا تعـدد
الشركاء بالعمـل دون تقويـم حصـة كل منهـم عدت هـذه الحصص
متسـاوية مـا مل يثبـت العكس .وإذا قدم الرشيـك إضافة إىل عمله
حصـة نقديـة أو عينيـة ،كان لـه نصيـب يف الربـح أو يف الخسـارة
عـن حصتـه بالعمـل ونصيـب آخـر عـن حصتـه النقديـة أو العينية.
المادة الثانية عشرة:
املحاصـة ،يجـب أن يكون عقد تأسـيس الرشكة وكل
 -1باسـتثناء رشكـة
َّ
مـا يطـرأ عليـه مـن تعديـل مكتوبـاً ،وموثقـاً مـن الجهـة املختصـة
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نظامـاً بالتوثيـق ،وإال كان العقـد أو التعديـل باطلاً.
 -2يكـون مسـؤوالً كل مـن تسـبب يف عـدم توثيق عقد تأسـيس الرشكة
أو مـا يطـرأ عليـه مـن تعديـل على النحـو الـوارد يف الفقـرة ()1
مـن هـذه املـادة ،من الشركاء أو مديـري الرشكـة أو أعضاء مجلس
إدارتهـا بحسـب األحـوال بالتضامـن عـن تعويـض الضرر الـذي
يصيـب الرشكـة أوالشركاء أو الغير مـن جـراء ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
 -1يجـب أن يشـهر الشركاء أو مديـري الرشكـة أو أعضـاء مجلـس
اإلدارة  بحسـب األحـوال  عقـد تأسـيس الرشكـة وكذلـك النظـام
األسـاس لرشكـة املسـاهمة ومـا يطـرأ عليهما مـن تعديـل يف موقع
الـوزارة اإللكتروين .وللـوزارة تحصيـل مقابـل مـايل عـن خدماتها
يف شـهر عقـد التأسـيس ونظـام الرشكة األسـاس وما يطـرأ عليهام
مـن تعديـل وإصـدار املسـتخرج والتصديـق عليـه .ويجـب أن تـزود
الـوزارة الرشكـة بنسـخة أو أكثر من عقد التأسـيس ونظـام الرشكة
األسـاس بعـد التصديـق عليهـا مبـا يفيد الشـهر.
 -2يتـاح للغير االطلاع على الوثائـق املنصـوص عليها يف الفقـرة ()1
مـن هـذه املادة ،ويعد املسـتخرج مـن موقع الـوزارة ،واملصدق عليه
منهـا ،حجـة يف مواجهـة الغري مبـا يحتويه مـن بيانات.
 -3كل مـن تسـبب يف عـدم شـهر الوثائـق املنصوص عليهـا يف الفقرة
( )1مـن هـذه املـادة مـن الشركاء أو مديـري الرشكـة أو أعضـاء
مسـؤوال بالتضامـن عـن تعويـض الضرر
ً
مجلـس إدارتهـا؛ يكـون
الـذي يصيـب الرشكـة أو الشركاء أو الغير بسـبب عـدم الشـهر.
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 -4ال تسري األحـكام املنصـوص عليهـا يف هـذه املـادة على رشكـة
املحاصـة.
َّ
المادة الرابعة عشرة:
املحاصة ،تكتسـب الرشكة الشـخصية االعتبارية بعد
 -1باسـتثناء رشكـة
َّ
قيدهـا يف السـجل التجـاري ،ومـع ذلـك يكـون للرشكة خلال مدة
التأسـيس شـخصية اعتبارية بالقـدر الالزم لتأسيسـها ،برشط إمتام
عملية التأسـيس.
 -2ال يجـوز االحتجـاج على الغير بعقد تأسـيس الرشكـة وبنظام رشكة
املسـاهمة األسـاس املشـهرة وفقاً ألحكام النظام إال بعد قيد الرشكة
يف السـجل التجـاري ،ومـع ذلـك إذا اقترص عدم الشـهر عىل بيان
أو أكثر مـن أي منهما ،كانـت هـذه البيانـات وحدهـا غير نافـذة
يف مواجهـة الغري.
المادة الخامسة عشرة:
 -1يجـب أن يوضع اسـم الرشكة ونوعها ومركزهـا الرئيس ورقم قيدها
يف السـجل التجـاري على جميـع العقـود واملخالصـات وغريها من
الوثائـق التـي تصدرها الرشكة.
 -2يضـاف إىل البيانـات املشـار إليهـا يف الفقـرة ( )1مـن هـذه املـادة
يف غير رشكـة التضامـن ورشكـة التوصيـة البسـيطة  بيـان عـن
مقـدار رأس مـال الرشكـة ومقـدار املدفـوع منـه.
 -3يضـاف إىل اسـم الرشكـة خلال مـدة التصفيـة عبـارة (تحـت
التصفيـة).
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 -٤ال تسري األحـكام املنصـوص عليهـا يف هـذه املـادة على رشكـة
املحاصـة.
َّ
المادة السادسة عشرة:
مـع مراعـاة أسـباب االنقضـاء الخاصـة بكل نـوع من أنـواع الرشكات،
تنقضي الرشكـة بأحد األسـباب اآلتية:
أ -انقضاء املدة املحددة لها ،ما مل متدد وفقاً ألحكام النظام.
ب -تحقق الغرض الذي أسست من أجله ،أو استحالة تحققه.
ج -انتقـال جميـع الحصـص أو جميـع األسـهم إىل رشيـك أو مسـاهم
واحـد ،مـا مل يرغب الرشيك أو املسـاهم يف اسـتمرار الرشكة وفقاً
ألحـكام النظام.
د -اتفاق الرشكاء عىل حلها قبل انقضاء مدتها.
هـ -اندماجها يف رشكة أخرى.
و -صـدور حكـم قضـايئ نهـايئ بحلِّهـا أو بطالنهـا ،بنـاء على طلـب
أحـد الشركاء أو أي ذي مصلحـة ،وكل رشط يقضي بالحرمـان من
اسـتعامل هـذا الحـق يعـد باطالً.
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الباب الثاني :شركة التضامن
المادة السابعة عشرة:
رشكـة التضامـن رشكـة بين أشـخاص مـن ذوي الصفـة الطبيعيـة
يكونـون فيهـا مسـؤولني شـخصياً يف جميـع أموالهـم وبالتضامـن عـن
ديـون الرشكـة والتزاماتهـا ،ويكتسـب الرشيـك فيهـا صفـة التاجـر.
المادة الثامنة عشرة:
 -1يتكـون اسـم رشكـة التضامـن من أسماء جميع الرشكاء ،أو من اسـم
واحـد منهـم أو أكثر مـع إضافـة كلمـة «ورشكاه» أو مـا يفيـد هـذا
املعنـى .ويجـب أن يقترن االسـم مبـا ينبـئ عن وجـود رشكـة تضامن.
 -2إذا اشـتمل اسـم الرشكـة على اسـم شـخص غير رشيـك مـع علمه
بذلـك ،كان هـذا الشـخص مسـؤوالً مسـؤولية شـخصية يف جميـع
أموالـه وبالتضامـن عن ديون الرشكـة والتزاماتها .ومـع ذلك يجوز
للرشكة أن تبقي يف اسـمها اسـم رشيك انسـحب منها أو تويف ،إذا
قبـل ذلـك الرشيـك املنسـحب أو ورثة الرشيـك املتوىف.
المادة التاسعة عشرة:
 -1ال يجوز أن تكون حصص الرشكاء ممثلة يف صكوك قابلة للتداول.
 -2ال يجـوز للرشيـك أن يتنـازل عـن حصته إال مبوافقـة جميع الرشكاء
أو مبراعـاة القيـود التـي ينـص عليهـا عقد تأسـيس الرشكـة .ويجب
أن يشـهر التنـازل بحسـب مـا هو منصـوص عليه يف املـادة (الثالثة
عشرة) مـن النظـام ،وكل اتفـاق على جـواز التنازل عـن الحصص
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دون قيـد يعـد باطلاً .ومـع ذلـك يجـوز للرشيـك أن يتنـازل للغير
عـن الحقـوق املتصلـة بحصتـه ،وال يكـون لهـذا التنازل أثـر إال بني
طرفيه.
المادة العشرون:
 -1إذا انضـم رشيـك إىل الرشكـة كان مسـؤوالً بالتضامـن مـع باقـي
الشركاء يف جميـع أموالـه عـن ديـون الرشكـة السـابقة النضاممـه
والالحقـة .ومـع ذلـك ،يجـوز االتفـاق على إعفائـه مـن املسـؤولية
عـن الديـون السـابقة بعـد شـهر االتفـاق بحسـب ما هـو منصوص
عليـه يف املـادة (الثالثـة عشرة) مـن النظـام.
 -2إذا انسـحب رشيـك مـن الرشكـة أو أخـرج منهـا بحكـم نهـايئ
مـن الجهـة القضائيـة املختصـة ،فلا يكـون مسـؤوالً عـن الديـون
وااللتزامـات التـي تنشـأ يف ذمتهـا بعـد شـهر انسـحابه أو إخراجه
بحسـب مـا هـو منصـوص عليـه يف املـادة (الثالثـة عشرة) مـن
النظـام.
 -3إذا تنـازل أحـد الشركاء عـن حصتـه ،فلا يكـون مسـؤوالً عـن
الديـون ِقبَـل دائنـي الرشكـة ،إال إذا اعرتضـوا على هـذا التنـازل
خلال ثالثين يوماًمـن تاريـخ إبالغ الرشكـة لهم بذلـك ،ويف حال
االعتراض يكـون املتنـازل إليـه مسـؤوالً بالتضامن مـع املتنازل عن
هـذه الديون.
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المادة الحادية والعشرون:
ال تجـوز مطالبـة الرشيـك بـأن يـؤدي مـن مالـه دينـا على الرشكـة،
إال بعـد ثبـوت هـذا الديـن يف ذمتهـا بإقـرار املسـؤولني عـن إدارتهـا أو
مبوجـب حكـم قضـايئ نهـايئ أو سـند تنفيـذي ،وبعـد إعذارهـا بالوفـاء،
ومنحهـا مـدة معقولـة لذلـك يقدرهـا الدائـن.
المادة الثانية والعشرون:
على مديـر الرشكـة أو الشركاء فيهـا خلال ثالثين يومـاً مـن تاريخ
توثيـق عقـد تأسيسـها أن يطلبـوا شـهر هـذا العقـد بحسـب ما نـص عليه
النظـام ،وقيـد الرشكة يف السـجل التجـاري ،ويرسي ذلك على أي تعديل
يطـرأ عىل عقـد تأسـيس الرشكة.
المادة الثالثة والعشرون:
يجـب أن يوقـع عقد تأسـيس الرشكـة جميع الرشكاء ،وأن يشـتمل بصفة
خاصـة عىل البيانـات اآلتية:
أ -اسم الرشكة وغرضها ومركزها الرئيس وفروعها إن وجدت.
ب -أسماء الشركاء وأماكـن إقامتهـم ومهنهـم وجنسـياتهم وتواريـخ
ميالدهـم.
ج -رأس مـال الرشكـة وتعريـف كاف بالحصـة التـي تعهـد كل رشيـك
بتقدميهـا وميعـاد اسـتحقاقها.
د -أسماء مديـري الرشكـة إن وجـدوا ومـن لهـم حـق التوقيـع نيابـة
عـن الرشكـة ،وذلـك دون اإلخلال مبـا ورد يف املـادة (الخامسـة
والعرشيـن) مـن النظـام.
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هـ -تاريخ تأسيس الرشكة ومدتها.
و -بدء السنة املالية وانتهائها.
المادة الرابعة والعشرون:
ال يجـوز للرشيـك دون موافقـة باقـي الشركاء أن ميـارس لحسـابه
أو لحسـاب الغير نشـاطاً مـن نـوع نشـاط الرشكـة ،وال أن يكـون رشيـكاً
أو مديـرا ً أو عضـو مجلـس إدارة يف رشكـة تنافسـها أو مالـكاً ألسـهم أو
حصـص متثـل نسـبة مؤثـرة يف رشكـة أخـرى متـارس النشـاط نفسـه.
وإذا أخـل أحـد الشركاء بهـذا االلتـزام كان للرشكـة أن تطلـب مـن الجهة
القضائيـة املختصـة أن تعـ َّد الترصفات التـي قام بها لحسـابه الخاص قد
فضلا عـن ذلـك مطالبتـه بالتعويـض.
ً
متـت لحسـاب الرشكـة ،وللرشكـة
المادة الخامسة والعشرون:
يعين الشركاء مديـرا ً أو أكثر مـن بني الشركاء أو من غريهم ،سـواء
يف عقـد تأسـيس الرشكـة أو يف عقـد مسـتقل .وإذا تعـدد املديـرون دون
أن يعين اختصـاص كل منهـم ودون أن ينـص عىل عدم جـواز انفراد أي
منهـم بـاإلدارة ،كان لـكل منهـم أن يقـوم منفـردا ً بـأي عمـل مـن أعمال
اإلدارة ،على أن يكـون لباقـي املديرين االعرتاض على العمل قبل متامه،
ويف هـذه الحالـة تكـون العربة بأغلبيـة آراء املديرين ،فإذا تسـاوت اآلراء
وجـب عـرض األمـر على الشركاء إلصـدار قـرار يف شـأنه وفقـاً للمادة
(السـابعة والعرشيـن) مـن النظام.
المادة السادسة والعشرون:
ال يجـوز للرشيـك غير املديـر أن يتدخـل يف إدارة الرشكـة .ولكـن
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يجـوز لـه أو مـن يفوضـه أن يطلـع يف مركـز الرشكـة عىل سير أعاملها،
وأن يفحـص دفاترهـا ومسـتنداتها ،وأن يسـتخرج بيانـاً موجـزا ً عـن حالة
الرشكـة املاليـة مـن واقع دفاترها ومسـتنداتها ،وأن يوجـه النصح ملديرها،
وكل اتفـاق على غير ذلـك يعـد باطالً.
المادة السابعة والعشرون:
تصـدر قـرارات الشركاء باألغلبية العدديـة آلرائهـم ،إال إذا كان القرار
متعلقـا بتعديـل عقـد تأسـيس الرشكـة فيجـب أن يصـدر بإجماع الرشكاء،
وذلـك مـا مل ينـص عقـد تأسـيس الرشكـة عىل غير ذلك.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا مل يحـدد الشركاء طريقـة إدارة الرشكـة ،كان لـكل منهـم أن ينفرد
بـاإلدارة ،على أن يكـون لباقـي الشركاء أو ألي منهم االعتراض عىل أي
عمـل قبـل متامـه ،وألغلبية الشركاء الحـق يف رفض هـذا االعرتاض.
المادة التاسعة والعشرون:
يبـارش املديـر جميع أعمال اإلدارة والترصفات التـي تدخل يف غرض
الرشكـة ،وميثلهـا أمـام القضاء وهيئـات التحكيم والغري ،مـا مل ينص عقد
تأسـيس الرشكـة رصاحـة على تقييـد سـلطته .ويف جميـع األحـوال تلتـزم
الرشكـة بـكل عمـل يجريه املدير باسـمها ويف حـدود غرضهـا ،إال إذا كان
مـن تعامـل معه سـيئ النية.
المادة الثالثون:
ال يجـوز للمديـر أن يبـارش األعمال التـي تجـاوز غـرض الرشكـة إال
بقـرار مـن الشركاء أو بنـص رصيـح يف عقـد تأسـيس الرشكـة .ويسري
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هـذا الحظـر بصفـة خاصـة على األعمال اآلتيـة:
أ -التربعات ،ما عدا التربعات الصغرية املعتادة.
ب -كفالة الرشكة للغري.
ج -اللجوء إىل التحكيم.
د -التصالح عىل حقوق الرشكة.
هــ -بيـع عقـارات الرشكـة أو رهنهـا ،إال إذا كان البيـع مما يدخـل يف
غـرض الرشكة.
و -بيع محل الرشكة التجاري (املتجر) أو رهنه.
المادة الحادية والثالثون:
ال يجـوز للمديـر أن يتعاقـد لحسـابه الخـاص مـع الرشكـة إال بـإذن
خـاص مـن الشركاء يصـدر يف كل حالـة على حـدة .وال يجـوز لـه أن
ميـارس نشـاطاً مـن نوع نشـاط الرشكـة ،وال أن يكون رشيـكاً أو مديرا ً أو
عضـو مجلـس إدارة يف رشكـة تنافسـها أو مالـكاً ألسـهم أو حصـص متثل
نسـبة مؤثـرة يف رشكـة أخـرى متارس النشـاط نفسـه ،إال مبوافقـة جميع
الشركاء .وإذا أخـل املديـر بهذا االلتـزام كان للرشكة مطالبتـه بالتعويض.
المادة الثانية والثالثون:
يكـون املديـر مسـؤوالً عـن تعويـض الضرر الـذي يصيـب الرشكـة أو
الشركاء أو الغير بسـبب مخالفتـه رشوط عقد تأسـيس الرشكة ،أو بسـبب
إهاملـه أو تقصيره يف أداء عملـه .وكل اتفـاق على غري ذلـك يعد كأن مل
يكن .
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المادة الثالثة والثالثون:
 -1إذا كان املديـر رشيـكاً معينـاً يف عقـد تأسـيس الرشكـة ،فلا يجـوز
عزلـه إال بقـرار يصـدر مـن الجهـة القضائيـة املختصـة بنـاء على
طلـب أغلبيـة الشركاء ،وكل اتفـاق عىل غير ذلك يعـد كأن مل يكن.
ويرتتـب على عـزل املديـر يف الحالـة املذكـورة حل الرشكـة ،ما مل
ينـص عقـد التأسـيس على غير ذلك.
 -2إذا كان املديـر رشيـكاً معينـاً يف عقـد مسـتقل أو كان مـن غير
الشركاء سـواء أكان معينـاً يف عقـد تأسـيس الرشكـة أم يف عقـد
مسـتقل جـاز عزله بقـرار من الشركاء ،وال يرتتب عىل هـذا العزل
حـل الرشكة.
المادة الرابعة والثالثون:
 -1ال يجـوز للمديـر الرشيـك املعني يف عقد تأسـيس الرشكـة أن يعتزل
اإلدارة إال لسـبب مقبـول ،وإال كان مسـؤوالً عـن التعويض .ويرتتب
على اعتزالـه حـل الرشكـة ،مـا مل ينـص عقـد التأسـيس على غير
ذلك.
 -2يجـوز للمديـر غير الرشيـك املعين يف عقـد تأسـيس الرشكـة أن
يعتـزل اإلدارة ،بشرط أن يكـون ذلـك يف وقـت مناسـب ،وأن يبلـغ
بـه الشركاء قبل نفاذ قـرار اعتزاله مبدة معقولة ،وإال كان مسـؤوالً
عـن التعويـض .وال يرتتـب على اعتزالـه حـل الرشكـة ،مـا مل ينص
عقـد التأسـيس علىغير ذلك.
 -3يجـوز ملديـر الرشكـة املعني بعقد مسـتق ل سـواء أكان رشيكاً أم غري
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رشيـكأن يعتـزل اإلدارة ،بشرط أن يكـون ذلك يف وقت مناسـب،
وأن يبلـغ بـه الشركاء قبـل نفـاذ قـرار اعتزالـه مبـدة معقولـة ،وإال
كان مسـؤوالً عـن التعويـض .وال يرتتـب على اعتزاله حـل الرشكة.
المادة الخامسة والثالثون:
 -1يجـب أن تحـدد األربـاح والخسـائر ونصيـب كل رشيـك منهـا عنـد
نهايـة السـنة املاليـة للرشكة ،وذلك مـن واقع قوائم ماليـة معدة وفقاً
للمعايير املحاسـبية املتعـارف عليها ،ومراجعـ ة وفقاً ملعايير املراجعة
املتعـارف عليهـا مـن مراجـع حسـابات خارجـي مرخص له.
 -2يعـد كل رشيـك دائنـاً للرشكة بنصيبه يف األربـاح مبجرد تعيني هذا
النصيب.
 -3يُك َّمـل مـا نقـص مـن رأس مـال الرشكة بسـبب الخسـائر مـن أرباح
السـنوات التاليـة ،وفيما عـدا ذلـك ال يجوز إلـزام الرشيـك بتكملة
مـا نقـص من حصتـه يف رأس املـال بسـبب الخسـائر إال مبوافقته.
المادة السادسة والثالثون:
 -1ال يجـوز للرشيك أن ينسـحب من الرشكـة إذا كانت محددة املدة إال
لسـبب مشروع تقبلـه الجهة القضائيـة املختصـة .وإذا كانت الرشكة
غير محـددة املـدة ،فيجـب أن يكـون انسـحاب الرشيـك بحسـن
نيـة ،وأن يعلنـه لباقـي الشركاء يف وقـت مناسـب؛ وإال جـاز للجهة
القضائيـة املختصـة الحكـم عليه باالسـتمرار يف الرشكـة فضالً عن
التعويـض عنـد االقتضاء.
 -2يجـوز لألغلبيـة العدديـة للشركاء أن تطلـب مـن الجهـة القضائيـة
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املختصـة إخـراج رشيك أو أكرث من الرشكة إذا كانت هناك أسـباب
مرشوعـة تدعـو إىل ذلـك .ويف هذه الحالة ،يجـوز للجهة القضائية
املختصـة أن تقـرر اسـتمرار الرشكة بعد إخراج الرشيـك أو الرشكاء
إذا كان ذلـك بحسـب تقديرهـاسـيؤدي إىل اسـتمرار الرشكـة يف
أعاملهـا بصـورة طبيعيـة تحقـق مصلحـة الرشكـة والشركاء الباقني
فيهـا وتحفـظ حقـوق الغير .وإذا كان اسـتمرار الرشكـة أمـرا ً غير
ممكـن بين الشركاء بعـد فحـص الجهـة القضائيـة لطلـب إخـراج
الرشيـك ،كان لهـا أن تقـرر حـل الرشكة.
المادة السابعة والثالثون:
 -1تنقضي رشكـة التضامـن بوفـاة أحـد الشركاء ،أو بالحجـر عليـه ،أو
بشـهر إفالسـه ،أو بإعسـاره ،أو بانسـحابه .ومـع ذلك يجـوز أن ينص
يف عقـد تأسـيس الرشكـة على أنـه يف حالـة وفـاة أحـد الشركاء
قصا ً أو
تسـتمر الرشكـة مع مـن يرغب من ورثة املتـوىف ،ولو كانـوا َّ
ممنوعين نظامـاً من مامرسـة األعامل التجارية ،عىل أال يسـأل ورثة
الرشيـك القصر أو املمنوعون نظاماً من مامرسـة األعامل التجارية
عـن ديـون الرشكـة فيحال اسـتمرارها إال يف حدود نصيـب كل واحد
منهـم يف حصـة مورثه يف رأس مال الرشكـة .ويجب يف هذه الحالة
تحويـل الرشكـة خلال مـدة ال تجـاوز سـنة مـن تاريخ وفـاة مورثهم
إىل رشكـة توصية بسـيطة يصبح فيهـا القارص أو املمنـوع نظاماً من
مامرسـة األعمال التجاريـة موصيـاً؛ وإال أصبحـت الرشكـة منقضية
بقـوة النظـام ،مـا مل يبلـغ القـارص خالل هذه املدة سـن الرشـد أو
ينتف سـبب املنـع عن مزاولـة األعمال التجارية.
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 -2يجـوز أن ينـص يف عقـد تأسـيس الرشكـة على أنـه إذا تـويف أحـد
الرشكاء أو حجر عليه أو شـهر إفالسـه أو أعرس أو انسـحب تسـتمر
الرشكـة بين الباقين مـن الشركاء .ويف هـذه الحالـة ال يكـون
لهـذا الرشيـك أو ورثتـه إال نصيبـه يف أمـوال الرشكـة ،ويقـدر هذا
النصيـب وفقـاً لتقريـر خـاص يعـد مـن مقـوم مرخـص لـه يبين
القيمـة العادلـة لنصيـب كل رشيـك يف أمـوال الرشكـة يف تاريـخ
تخـارج أي مـن الشركاء ،إال إذا نـص عقد تأسـيس الرشكـة أو اتفق
الشركاء على طريقـة أخـرى للتقديـر .وال يكـون للرشيـك أو ورثته
نصيـب فيما يسـتجد بعـد ذلك مـن حقـوق إال بقدر ما تكـون هذه
الحقـوق ناتجـة مـن عمليـات سـابقة على تلـك الواقعة.
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الباب الثالث:
شركة التوصية البسيطة
المادة الثامنـة والثالثون:
 -1رشكـة التوصيـة البسـيطة رشكـة تتكـون مـن فريقين مـن الرشكاء
فريـق يضـم عىل األقل رشيـكاً متضامناً ومسـؤوالً يف جميع أمواله
عـن ديـون الرشكـة والتزاماتهـا ،وفريـق آخـر يضـم على األقـل
رشيـكاً موصيـاً ال يكـون مسـؤوالً عـن ديـون الرشكـة والتزاماتهـا
إال يف حـدود حصتـه يف رأس مـال الرشكـة .وال يكتسـب الرشيـك
املـويص صفـة التاجر.
 -2يخضـع الشركاء املتضامنـون يف رشكـة التوصية البسـيطة لألحكام
املطبقـة عىل الشركاء يف رشكـة التضامن.
 -3تطبـق على رشكـة التوصيـة البسـيطة أحـكام رشكـة التضامن فيام
مل يـرد بـه نـص خـاص يف هـذا الباب.
المادة التاسعة والثالثون:
 -1يتكـون اسـم رشكـة التوصيـة البسـيطة مـن أسماء جميـع الشركاء
املتضامنين ،أو مـن اسـم واحـد منهـم أو أكثر مـع إضافـة كلمـة
«ورشكاه» أومـا يفيـد هـذا املعنـى .ويجـب أن يقترن االسـم مبـا
ينبـئ عـن وجـود رشكـة توصيـة بسـيطة.
 -2إذا اشـتمل اسـم الرشكـة على اسـم رشيـك موص أو اسـم شـخص
غير رشيـك مـع علمـه بذلـك ُعـ َّد رشيـكاً متضامنـاً يف مواجهـة
الغير الـذي تعامـل مـع الرشكـة بحسـن نيـة على هذا األسـاس.
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المادة األربعون:
ال يجـوز للرشيـك املـويص التدخل يف أعمال اإلدارة الخارجية للرشكة
ولـو بنـاء عىل توكيل .فإن تدخل كان مسـؤوالً بالتضامـن يف جميع أمواله
عـن ديـون الرشكـة والتزاماتهـا التـي ترتبـت على ما أجـراه مـن أعامل.
وإذا كانـت األعمال التـي أجراها من شـأنها أن تدعو الغير إىل االعتقاد
بأنـه رشيـك متضامـن ُع َّد يف مواجهة ذلـك الغري مسـؤوالً بالتضامن يف
جميـع أموالـه عـن ديـون الرشكـة كلهـا .ومع ذلـك يجوز للرشيـك املويص
االشتراك يف أعمال اإلدارة الداخليـة للرشكـة وفـق مـا ينـص عليـه عقد
تأسيسـها ،وال يرتـب هذا االشتراك أي التـزام يف ذمته.
المادة الحادية واألربعون:
يجـوز للرشيـك املـويص أن يتنـازل عـن حصتـه ألي مـن الشركاء
اآلخريـن يف الرشكـة .كما يجوز له التنـازل عن حصته للغير بعد موافقة
جميـع الشركاء املتضامنني والشركاء املوصني املالكني ألغلبيـة رأس املال
الخـاص بالفريـق املـويص ،وذلـك مـا مل ينص عقـد تأسـيس الرشكة عىل
غير ذلك.
المادة الثانية واألربعون:
ال تنقضي رشكـة التوصيـة البسـيطة بوفـاة أحـد الشركاء املوصني ،أو
بالحجـر عليـه ،أو بشـهر إفالسـه ،أو بإعسـاره ،أو بانسـحابه ،وذلك ما مل
ينـص عقـد تأسـيس الرشكـة عىل غير ذلك.
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المحاصة
الباب الرابع :شركة
َّ
المادة الثالثـة واألربعون:
املحاصـة رشكة تسـترت عن الغير ،وال تتمتع بشـخصية اعتبارية،
رشكـة
َّ
وال تخضـع إلجـراءات الشـهر ،وال تقيد يف السـجل التجاري.
المادة الرابعة واألربعون:
املحاصة بجميع طرق اإلثبات.
يجوز إثبات رشكة
َّ
المادة الخامسة واألربعون:
يحـدد عقـد الرشكة غرضها وحقـوق الرشكاء والتزاماتهـم وكيفية إدارتها
وتوزيـع األربـاح والخسـائر فيام بني الشركاء وغري ذلك مـن الرشوط.
المادة السادسة واألربعون:
ال يجـوز ضـم رشيك جديـد إىل الرشكة إال مبوافقة جميـع الرشكاء ،ما
مل ينـص عقـد الرشكة على غري ذلك.
المادة السابعة واألربعون:
املحاصة أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.
ال يجوز لرشكة
َّ
المادة الثامنة واألربعون:
ليـس للغير حـق الرجـوع إال على الرشيـك الـذي تعامـل معـه .وإذا
صـدر مـن الشركاء عمل يكشـف للغري عـن وجود الرشكـة ،جـاز اعتبارها
بالنسـبة إليـه رشكـة تضامـن واقعيـة ،وذلـك دون إخالل برسيـان رشوط
عقـد الرشكـة فيما بني الشركاء.
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المادة التاسعة واألربعون:
املحاصـة مالـكاً لحصتـه ،مـا مل يتفـق
 -1يبقـى الرشيـك يف رشكـة
َّ
الشركاء على غير ذلـك.
 -2إذا كانـت الحصـة عينيـة معينة بذاتها وشـهر إفلاس الرشيك الذي
يحرزهـا ،كان ملالكها حق استردادها من التفليسـة بعـد أداء نصيبه
يف خسـائر الرشكة.
 -3إذا كانـت الحصـة نقـودا أو مثليـات غير مفـرزة ،فال يكـون ملالكها
إال االشتراك يف التفليسـة بوصفـه دائنـاً بقيمـة الحصـة مخصومـاً
منهـا نصيبـه يف خسـائر الرشكة.
المادة الخمسون:
املحاصـة بوفـاة أحـد الشركاء ،أو بالحجـر عليـه ،أو
تنقضي رشكـة
َّ
بشـهر إفالسـه ،أو بإعسـاره ،أو بانسـحابه ،مـا مل ينـص عقـد الرشكة عىل
اسـتمرارها بين الشركاء الباقين.
المادة الحادية والخمسون:
املحاصـة أحـكام املـواد( :الرابعـة والعرشيـن)
تسري على رشكـة
َّ
و(السـابعة والعرشيـن) و(الخامسـة والثالثين) املتعلقة برشكـة التضامن.
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الباب الخامس :شركة المساهمة
• الفصل األول :أحكام عامة •
المادة الثانية والخمسون:
رشكـة املسـاهمة رشكـة رأس مالهـا مقسـم إىل أسـهم متسـاوية القيمة
وقابلـة للتـداول ،وتكون الرشكة وحدها مسـؤولة عن الديـون وااللتزامات
املرتتبة عىل مامرسـة نشـاطها.
المادة الثالثة والخمسون:
يكون لكل رشكة مسـاهمة اسـم يشير إىل غرضها ،وال يجوز أن يشتمل
هذا االسـم عىل اسـم شـخص ذي صفة طبيعية ،إال إذا كان غرض الرشكة
اسـتثامر براءة اخرتاع مسـجلة باسـم هذا الشـخص ،أو إذا ملكت الرشكة
منشـأة تجارية واتخذت اسـمها اسماً لها ،أو كان هذا االسـم اسماً لرشكة
تحولـت إىل رشكـة مسـاهمة واشـتمل اسـمها عىل اسـم شـخص ذي صفة
طبيعيـة .وإذا كانـت الرشكـة مملوكـة لشـخص واحـد ،وجـب أن يتضمـن
االسـم مـا يفيد أنهـا رشكة مسـاهمة مملوكة لشـخص واحد.
المادة الرابعة والخمسون:
يجـب أن يكـون رأس مال الرشكة عند تأسيسـها كافيـاً لتحقيق غرضها،
ويف جميـع األحـوال ال يجـوز أن يقـل عن (خمسمائة ألف) ريـال .ويجب
كذلـك أال يقـل املدفـوع من رأس املـال عند التأسـيس عن الربع.
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المادة الخامسة والخمسون:
اسـتثناء من املادة (الثانية) من النظام ،يجوز للدولة واألشـخاص ذوي
الصفـة االعتباريـة العامـة والشركات اململوكـة بالكامل للدولـة والرشكات
التي ال يقل رأس مالها عن خمسـة ماليني ريال ،تأسـيس رشكة مسـاهمة
مـن شـخص واحـد ،ويكون لهذا الشـخص صالحيات جمعيات املسـاهمني
مبا فيها الجمعية التأسيسـية وسـلطاتها.

• الفصل الثاني:
تأسيس شركة المساهمة •
المادة السادسة والخمسون:
يعـد مؤسسـاً ،كل مـن وقـع عقـد تأسـيس الرشكـة ،أو طلـب الرتخيـص
بتأسيسـها ،أو قـدم حصـة عينيـة عنـد تأسيسـها ،أو اشترك فعليـا يف
تأسيسـها ،وذلـك بنيـة الدخول مؤسسـاً يف الرشكة .ويكون املؤسـس الذي
قـدم حصـة عينيـة مسـؤوالً عـن صحـة تقويـم حصته.
المادة السابعة والخمسون:
يقـدم طلـب تأسـيس الرشكة إىل الـوزارة موقعـاً عليه مقـدم الطلب أو
مقدمـوه ،ويرافـق الطلب عقد التأسـيس ونظامها األسـاس.
المادة الثامنة والخمسون:
إذا مل يقصر املؤسسـون االكتتـاب بجميع األسـهم عىل أنفسـهم ،وجب
عليهـم طـرح األسـهم التـي مل يكتتبـوا بهـا لالكتتاب وفقـاً لنظام السـوق
املالية.
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المادة التاسعة والخمسون:
يـودع املدفـوع مـن قيمـة األسـهم املكتتـب بهـا باسـم الرشكـة تحـت
التأسـيس لـدى أحـد البنـوك املرخصـة يف اململكـة ،وال يجـوز أن يترصف
فيهـا إال مجلـس اإلدارة بعـد إعلان تأسـيس الرشكـة.
المادةالستون:
 -1يكـون الرتخيـص بتأسـيس رشكـة املسـاهمة بقـرار من الـوزارة ،مبا
يف ذلك التي تؤسسـها أو تشترك يف تأسيسها الدولة أو غريها من
األشـخاص ذوي الصفـة االعتباريـة العامة .وإذا كان نشـاط الرشكة
يتطلـب الحصـول على موافقـة أو ترخيـص مـن الجهـة املختصـة
نظامـاً قبـل الرتخيـص بتأسيسـها ،فلا يصـدر قـرار الرتخيـص
بتأسـيس الرشكـة إال بعـد الحصـول على تلـك املوافقـة أو الرتخيص.
 -2ال متـارس الرشكـة نشـاطها إال بعـد اكتمال إجـراءات التأسـيس
والحصـول على الرتخيـص النهـايئ اللازم للنشــاط مـن الجــهة
املخــتصة إن وجـد.
 -3إذا كان طلب تأسـيس رشكة املسـاهمة التي تؤسسـها أو تشترك يف
تأسيسـها الدولـة أو غريهـا مـن األشـخاص ذوي الصفـة االعتبارية
العامـة؛ يتضمـن اسـتثنا ًء مـن بعـض أحـكام النظـام ،فريفـع طلب
الرتخيـص بالتأسـيس واالسـتثناء إىل مجلـس الـوزراء؛ للنظـر يف
املوافقـة عليهام.
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المادة الحادية والستون:
 -1إذا كانـت هنـاك حصـص عينيـة ،وجـب أن يرافـق طلـب التأسـيس
تقريـر معـد مـن خبير أو مقـوم معتمـد أو أكثر يتضمـن تقديـرا ً
للقيمـة العادلـة لهـذه الحصـص.
 -2على املؤسسين إيـداع صـورة مـن تقريـر تقويـم الحصـص العينية
يف مركـز الرشكـة الرئيـس قبـل انعقاد الجمعية التأسيسـية بخمسـة
عشر يومـاً على األقـل ،ويحق لـكل ذي شـأن االطلاع عليه.
 -3يعـرض التقريـر املذكـور على الجمعيـة التأسيسـية للمداولـة فيـه؛
فـإن قـررت الجمعيـة تخفيـض املقابـل املحـدد للحصـص العينيـة،
وجـب أن يوافـق مقدمـو الحصـص العينيـة على هـذا التخفيـض
أثنـاء انعقـاد الجمعيـة .فـإن رفـض هـؤالء املوافقة على التخفيض
ُعـ َّد عقـد تأسـيس الرشكـة كأن مل يكـن بالنسـبة إىل جميـع أطرافـه.
المادة الثانية والستون:
 -1يدعـو املؤسسـون جميـع املكتتبين إىل عقـد جمعية تأسيسـية خالل
خمسـة وأربعين يوماً مـن تاريخ قـرار الوزارة بالرتخيص بتأسـيس
رشكـة املسـاهمة ذات االكتتـاب املغلـق أو مـن تاريـخ قفـل بـاب
االكتتـاب يف األسـهم يف رشكـة املسـاهمة ذات االكتتـاب العـام،
وذلـك وفقـاً لألوضـاع املنصـوص عليهـا يف نظام الرشكة األسـاس.
على أال تقـل املـدة بين تاريـخ الدعـوة وتاريـخ االنعقاد عـن ثالثة
أيـام يف رشكات املسـاهمة ذات االكتتـاب املغلـق ،وعـن عشرة أيام
يف رشكات املسـاهمة ذات االكتتـاب العـام.
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 -2لـكل مكتتـب أيَّـاً كان عدد أسـهمهحق حضـور الجمعية التأسيسـية.
ويشترط لصحـة االجتماع حضـور عدد مـن املكتتبين ميثل نصف
رأس املـال على األقـل .فـإذا مل يتوافر هذا النصـاب ،وجهت دعوة
إىل اجتماع ثـان يعقـد بعـد خمسـة عشر يومـاً على األقـل مـن
توجيـه الدعـوة إليـه .ومـع ذلـك ،يجـوز أن يعقـد االجتماع الثـاين
بعـد سـاعة من انتهـاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول ،ويجب
أن تتضمـن الدعـوة لعقـد االجتماع األول مـا يفيـد اإلعلان عـن
إمكانيـة عقـد هـذا االجتماع .ويف جميـع األحوال ،يكـون االجتامع
الثـاين صحيحـاً أيّـاً كان عـدد املكتتبين املمثلين فيه.
 -3تختار الجمعية التأسيسية رئيساً لها وأميناً للرس وجامعاً لألصوات.
وتصدر القرارات يف الجمعية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم
املمثلة فيها .ويوقع رئيس الجمعية وأمني الرس وجامع األصوات
محرض االجتامع ،ويرسل املؤسسون صورة منه إىل الوزارة ،وكذلك
ترسل صورة إىل الهيئة إذا كانت رشكة مساهمة ذات اكتتاب عام.
المادة الثالثة والستون:
تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:
أ .التحقـق مـن االكتتاب بكل أسـهم الرشكـة ومن الوفـاء بالحد األدىن
مـن رأس املـال وبالقـدر املسـتحق مـن قيمـة األسـهم وفقـاً ألحكام
النظام.
ب .املداولة يف تقرير تقويم الحصص العينية.
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ج .إقـرار النصـوص النهائيـة لنظـام الرشكـة األسـاس ،على أال تدخـل
تعديلات جوهريـة على النظام املعـروض عليهـا إال مبوافقة جميع
املكتتبين املمثلين فيها.
د .تعيين أعضـاء أول مجلـس إدارة ملدة ال تتجاوز خمس سـنوات وأول
مراجـع حسـابات إذا مل يكونـوا قـد ُعينـوا يف عقد تأسـيس الرشكة
أو يف نظامها األسـاس.
هـ .املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعامل والنفقات التي اقتضاها
تأسيس الرشكة ،وإقراره.
و .يجـوز للـوزارة ،وكذلـك للهيئـة يف رشكـة املسـاهمة ذات االكتتـاب
العـام ،أن توفـد مندوباً (أو أكثر) بوصفه مراقبـاً لحضور الجمعية
التأسيسـية للرشكـة؛ للتأكـد مـن تطبيق أحـكام النظام.
المادة الرابعة والستون:
يقدم املؤسسون خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ انتهاء اجتامع
الجمعية التأسيسية طلباً إىل الوزارة بإعالن تأسيس الرشكة ،ترافقه الوثائق
اآلتية:
أ .إقـرار بحصـول االكتتـاب بـكل أسـهم الرشكـة ومبـا دفعـه املكتتبون
مـن قيمة األسـهم.
ب .محرض اجتامع الجمعية التأسيسية وقراراتها.
ج .نظام الرشكة األساس الذي أقرته الجمعية التأسيسية.
المادة الخامسة والستون:
 -1تصـدر الـوزارة قـرارا ً بإعلان تأسـيس الرشكـة ،بعـد التحقـق مـن
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اسـتكامل جميـع املتطلبـات التـي نص عليهـا النظام لتأسـيس رشكة
املسـاهمة .ويشـهر القـرار يف موقـع الـوزارة اإللكتروين.
 -2على أعضـاء مجلـس اإلدارة خلال خمسـة عشر يومـاً مـن تاريـخ
صـدور القـرار املشـار إليه يف الفقرة ( )1من هـذه املاد ة أن يطلبوا
قيـد الرشكـة يف السـجل التجـاري ،عىل أن يشـتمل هـذا القيد عىل
البيانـات اآلتية:
أ .اسم الرشكة وغرضها ومركزها الرئيس ومدتها.
ب .أسامء املؤسسني وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
ج .نوع األسهم وقيمتها وعددها ومقدار رأس املال املدفوع.
د .رقم قرار الوزارة املرخص بتأسيس الرشكة وتاريخه.
هـ .رقم قرار الوزارة بإعالن تأسيس الرشكة وتاريخه.
المادة السادسة والستون:
 -1تعـد الرشكـة مؤسسـة تأسيسـاً صحيحـاً بعـد شـهر قـرار الـوزارة
بإعلان تأسيسـها وقيدها يف السـجل التجاري ،وال تسـمع بعد ذلك
الدعـوى ببطلان الرشكـة ألي مخالفـة ألحـكام النظـام أو ألحـكام
عقـد تأسـيس الرشكـة أو نظامهـا األسـاس.
 -2يرتتـب على شـهر قـرار إعالن تأسـيس الرشكة وقيدها يف السـجل
التجـاري انتقـال جميـع الترصفـات التـي أجراهـا املؤسسـون
لحسـابها إىل ذمتهـا ،وتحمـل الرشكة جميـع املصاريف التـي أنفقها
املؤسسـون على تأسيسـها.
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المادة السابعة والستون:
إذا مل تؤسـس الرشكـة على النحـو املبين يف النظـام ،فللمكتتبين
أن يستردوا املبالـغ التـي دفعوهـا ،وعلى البنـوك التـي أكتتـب فيهـا أن
تـردبصـورة عاجلـة لـكل مكتتـب املبلـغ الـذي دفعـه ،ويكـون املؤسسـون
مسـؤولني بالتضامـن عـن الوفـاء بهـذا االلتـزام وعـن التعويـض عنـد
االقتضـاء .وكذلـك يتحمـل املؤسسـون جميـع املصاريـف التـي أنفقـت يف
تأسـيس الرشكـة ،ويكونـون مسـؤولني بالتضامـن يف مواجهـة الغير عـن
األفعـال والترصفـات التـي صـدرت منهـم خلال فترة التأسـيس.

• الفصل الثالث :إدارة شركة المساهمة •
الفرع األول :مجلس اإلدارة

المادة الثامنة والستون:
 -1يديـر رشكـة املسـاهمة مجلـس إدارة يحـدد نظـام الرشكـة األسـاس
عـدد أعضائـه ،على أال يقـل عـن ثالثـة وال يزيـد على أحـد عرش.
 -2يحـق لـكل مسـاهم ترشـيح نفسـه أو شـخص آخـر أو أكثر لعضوية
مجلـس اإلدارة ،وذلـك يف حـدود نسـبة ملكيتـه يف رأس املـال.
 -3تنتخـب الجمعيـة العامـة العاديـة أعضـاء مجلـس اإلدارة للمـدة
املنصـوص عليهـا يف نظـام الرشكـة األسـاس ،بشرط أال تتجـاوز
ثلاث سـنوات .ويجوز إعـادة انتخـاب أعضاء مجلـس اإلدارة ما مل
ينـص نظـام الرشكـة األسـاس عىل غير ذلـك .ويبني نظـام الرشكة
األسـاس كيفيـة انتهاء عضويـة املجلس أو إنهائهـا بطلب من مجلس
اإلدارة .ومـع ذلـك يجـوز للجمعية العامة العاديـة يف كل وقت عزل

39

جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة أو بعضهـم ولـو نـص نظـام الرشكـة
األسـاس على غير ذلـك ،وذلـك دون إخالل بحـق العضـو املعزول
تجـاه الرشكـة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسـبب غري مقبول
أو يف وقـت غير مناسـب .ولعضو مجلـس اإلدارة أن يعتزل ،برشط
أن يكـون ذلـك يف وقـت مناسـب؛ وإال كان مسـؤوالً قبـل الرشكـة
عما يرتتـب على االعتزال مـن أرضار.
المادة التاسعة والستون:
إذا قـدم رئيـس وأعضـاء مجلـس إدارة رشكة املسـاهمة اسـتقاالتهم ،أو
إذا مل تتمكـن الجمعيـة العامـة مـن انتخـاب مجلـس إدارة للرشكـة ،فعلى
الوزيـر ،أو مجلـس الهيئة يف الرشكات املدرجة يف السـوق املالية ،تشـكيل
لجنـة مؤقتـة مـن ذوي الخبرة واالختصـاص بالعـدد الـذي يراه مناسـباً،
ويعين لها رئيسـاً ونائباً له مـن بني أعضائها ،لتتـوىل اإلرشاف عىل إدارة
الرشكـة ،ودعـوة الجمعيـة العامـة لالجتامع خلال مدة ال تزيـد عىل ثالثة
أشـهر مـن تاريـخ تشـكيل اللجنـة املذكـورة؛ النتخـاب مجلـس إدارة جديد
للرشكـة .ومينـح رئيـس اللجنـة وأعضاؤهـا مكافـآت على حسـاب الرشكة،
وفقـاً ملـا يقـرره الوزيـر أو مجلـس الهيئة بحسـب األحوال.
المادة السبعون:
 -1مـا مل ينـص نظـام الرشكـة األسـاس عىل غير ذلك ،إذا شـغر مركز
أحـد أعضـاء مجلـس اإلدارة ،كان للمجلـس أن يعين مؤقتـا عضوا ً
يف املركـز الشـاغر بحسـب الرتتيـب يف الحصـول على األصـوات،
على أن يكـون ممـن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ،ويجـب أن تبلغ
بذلـك الـوزارة ،وكذلـك الهيئـة إذا كانت الرشكة مدرجة يف السـوق
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املاليـة ،خلال خمسـة أيـام عمـل مـن تاريـخ التعيين ،وأن يعـرض
التعيين على الجمعيـة العامـة العاديـة يف أول اجتامع لهـا ،ويكمل
العضـو الجديد مدة سـلفه.
 -2إذا مل تتوافـر الشروط الالزمـة النعقاد مجلس اإلدارة بسـبب نقص
عـدد أعضائـه عـن الحـد األدىن املنصـوص عليه يف النظـام أو يف
نظـام الرشكـة األسـاس ،وجـب على بقيـة األعضـاء دعـوة الجمعية
العامـة العاديـة لالنعقاد خالل سـتني يومـاً؛ النتخاب العـدد الالزم
مـن األعضاء.
المادة الحادية والسبعون:
 -1ال يجـوز أن يكـون لعضـو مجلـس اإلدارة أي مصلحـة مبـارشة أو
غير مبـارشة يف األعمال والعقـود التـي تتـم لحسـاب الرشكـة إال
برتخيـص مسـبق مـن الجمعية العامـة العادية يجدد كل سـنة .وعىل
عضـو مجلـس اإلدارة أن يبلـغ املجلـس مبـا لـه من مصلحـة مبارشة
أو غير مبـارشة يف األعمال والعقـود التـي تتـم لحسـاب الرشكـة،
ويثبـت هـذا التبليـغ يف محضر االجتماع .وال يجـوز لهـذا العضـو
االشتراك يف التصويـت على القـرار الـذي يصدر يف هذا الشـأن
يف مجلـس اإلدارة وجمعيـات املسـاهمني .ويبلـغ رئيـس مجلـس
اإلدارة الجمعيـة العامـة العاديـة عند انعقادهاعن األعمال والعقود
التـي يكـون ألحـد أعضـاء املجلس مصلحـة مبارشة أو غير مبارشة
فيهـا ،ويرافـق التبليـغ تقريـر خـاص من مراجـع حسـابات الرشكة
الخارجي.
 -2إذا تخلـف عضـو املجلـس عـن اإلفصـاح عـن مصلحته املشـار إليها
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يف الفقـرة ( )1مـن هـذه املـادة ،جـاز للرشكـة أو لـكل ذي مصلحة
املطالبـة أمـام الجهـة القضائيـة املختصـة بإبطـال العقـد أو إلـزام
العضـو بـأداء أي ربـح أو منفعـة تحققـت لـه مـن ذلك.
المادة الثانية والسبعون:
ال يجـوز لعضـو مجلـس اإلدارة أن يشترك يف أي عمـل مـن شـأنه
منافسـة الرشكـة ،أو أن ينافـس الرشكـة يف أحـد فـروع النشـاط الـذي
تزاولـه؛ وإال كان للرشكـة أن تطالبـه أمـام الجهـة القضائيـة املختصـة
بالتعويـض املناسـب ،مـا مل يكـن حاصال عىل ترخيص سـابق من الجمعية
العامـة العادية يجـدد كل سـنة يسـمح لـه القيـام بذلـك.
المادة الثالثة والسبعون:
 -1ال يجـوز لرشكـة املسـاهمة أن تقـدم قرضا من أي نـوع إىل أي من
أعضـاء مجلـس إدارتها أو املسـاهمني فيهـا ،أو أن تضمن أي قرض
يعقـده أي منهـم مع الغري.
 -2تسـتثنى مـن حكـم الفقـرة ( )1مـن هـذه املـادة البنـوك وغريهـا
مـن رشكات االئتمان ،إذ يجـوز لها يف حـدود أغراضها وباألوضاع
والشروط التـي تتبعهـا يف معامالتها مـع الجمهـور أن تقرض أحد
أعضـاء مجلـس إدارتهـا أو أحـد املسـاهمني فيهـا أو أن تفتـح لـه
اعتمادا أو أن تضمنـه يف القـروض التـي يعقدهـا مـع الغير.
 -3تسـتثنى أيضـا مـن حكـم الفقـرة ( )1مـن هـذه املـادة القـروض
والضامنـات التـي متنحهـا الرشكـة وفـق برامـج تحفيـز العاملين
فيهـا التـي متـت املوافقة عليهـا وفق أحـكام نظام الرشكة األسـاس
أو بقـرار مـن الجمعيـة العامـة العاديـة.
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 -٤يعـد باطلاً كل عقـد يتـم باملخالفـة ألحـكام هـذه املـادة ،ويحـق
للرشكـة مطالبـة املخالـف أمـام الجهـة القضائية املختصـة بتعويض
مـا قـد يلحقهـا مـن رضر.
المادة الرابعة والسبعون:
ال يجـوز ألعضـاء مجلس اإلدارة أن يفشـوا يف غري اجتامعات الجمعية
العامـة مـا وقفـوا عليـه مـن أرسار الرشكـة .وال يجـوز لهـم اسـتغالل مـا
يعلمـون بـه بحكـم عضويتهـم يف تحقيـق مصلحـة لهم أو ألحـد أقاربهم
أو للغير؛ وإال وجـب عزلهـم ومطالبتهـم بالتعويض.
المادة الخامسة والسبعون:
 -1مـع مراعـاة االختصاصـات املقـررة للجمعيـة العامـة ،يكـون ملجلس
اإلدارة أوسـع السـلطات يف إدارة الرشكـة مبـا يحقـق أغراضهـا،
وذلـك فيما عـدا مـا اسـتثني بنـص خـاص يف النظـام أو نظـام
الرشكـة األسـاس مـن أعمال أو ترصفـات تدخـل يف اختصـاص
الجمعيـة العامـة ،ويكـون للمجلس أيضـا يف حـدود اختصاصه أن
يفـوض واحـدا أو أكثر من أعضائـه أو من الغير يف مبارشة عمل
أو أعمال معينـة.
 -2يجـوز ملجلـس اإلدارة عقـد القـروض أيّاً كانت مدتهـا ،أو بيع أصول
الرشكـة أو رهنهـا ،أو بيـع محـل الرشكـة التجاري أو رهنـه ،أو إبراء
ذمـة مدينـي الرشكـة مـن التزاماتهم ،مـا مل يتضمن نظـام الرشكة
األسـاس أو يصـدر مـن الجمعية العامـة العادية مـا يقيد صالحيات
مجلـس اإلدارة يف ذلك.
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المادة السادسة والسبعون:
 -1يبين نظـام الرشكة األسـاس طريقـة مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة،
ويجـوز أن تكـون هـذه املكافـأة مبلغـاً معينـاً أو بـدل حضـور عـن
الجلسـات أومزايـا عينية أو نسـبة معينة من صـايف األرباح ،ويجوز
الجمـع بين اثنتين أو أكثر من هـذه املزايا.
 -2إذا كانـت املكافـأة نسـبة معينـة مـن أربـاح الرشكـة ،فلا يجـوز أن
تزيـد هـذه النسـبة على ( )%10مـن صـايف األربـاح ،وذلـك بعـد
خصـم االحتياطيـات التـي قررتهـا الجمعيـة العامة تطبيقـاً ألحكام
النظـام ونظـام الرشكة األسـاس ،وبعد توزيع ربح عىل املسـاهميــن
ال يقـل عـن ( )%5مـال الرشكـة املدفـوع ،على أن يكـون اسـتحقاق
هـذه املكافـأة متناسـبا مـع عـدد الجلسـات التـي يحرضهـا العضو،
وكل تقديـر يخالـف ذلـك يكـون باطالً.
 -3يف جميـع األحـوال؛ ال يتجـاوز مجمـوع مـا يحصـل عليـه عضـو
مجلـس اإلدارة مـن مكافـآت ومزايا ماليـة أو عينية مبلغ خمسمائة
ألـف ﷼سـنويَّا ،وفـق الضوابـط التـي تضعهـا الجهـة املختصـة.
 -٤يجب أن يشـتمل تقرير مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة العادية عىل
بيـان شـامل لـكل مـا حصل عليـه أعضاء مجلـس اإلدارة خالل السـنة
املاليـة مـن مكافـآت وبـدل مرصوفـات وغير ذلـك مـن املزايـا .وأن
يشـتمل كذلـك عىل بيـان ما قبضه أعضـاء املجلـس بوصفهم عاملني
أو إداريين أو مـا قبضـوه نظري أعامل فنيـة أو إدارية أو استشـارات.
وأن يشـتمل أيضـا على بيـان بعدد جلسـات املجلـس وعدد الجلسـات
التـي حرضهـا كل عضـو مـن تاريخ آخـر اجتامع للجمعيـة العامة.
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 -٥يجـوز للجمعيـة العامـة بنـاء على توصيـة مـن املجلس إنهـاء عضوية
مـن تغيب مـن األعضاء عن حضور ثالثـة اجتامعات متتالية للمجلس
دون عـذر مرشوع.
المادة السابعة والسبعون:
تلتـزم الرشكة بجميع األعامل والترصفـات التي يجريها مجلس اإلدارة ولو
كانـت خـارج اختصاصاته ،ما مل يكن صاحب املصلحـة يسء النية أو يعلم أن
تلك األعمال خارج اختصاصات املجلس.
المادة الثامنة والسبعون:
 -1يكـون أعضـاء مجلـس اإلدارة مسـؤولني بالتضامـن عـن تعويـض
الرشكة أو املسـاهمني أو الغري عن الرضر الذي ينشـأ عن إسـاءتهم
تدبير شـؤون الرشكة أو مخالفتهـم أحكام النظـام أو نظام الرشكة
األسـاس ،وكل رشط يقضي بغير ذلـك يعـد كأن مل يكـن .وتقـع
املسـؤولية على جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة إذا نشـأ الخطـأ مـن
قـرار صـدر بإجامعهـم .أمـا القـرارات التي تصـدر بأغلبيـة اآلراء،
فلا يسـأل عنهـا األعضاءاملعارضون متى أثبتـوا اعرتاضهم رصاحة
يف محضر االجتماع .وال يعـد الغيـاب عـن حضور االجتماع الذي
يصـدر فيـه القـرار سـبباً لإلعفـاء مـن املسـؤولية إال إذا ثبـت عدم
علـم العضـو الغائـب بالقـرار أو عـدم متكنـه مـن االعتراض عليه
بعـد علمـه به.
 -2ال تحـول دون إقامـة دعـوى املسـؤولية موافقـة الجمعيـة العامـة
العاديـة على إبـراء ذمـة أعضـاء مجلـس اإلدارة.
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 -3ال تسـمع دعـوى املسـؤولية بعـد انقضـاء ثلاث سـنوات مـن تاريـخ
اكتشـاف الفعـل الضـار .وفيام عدا حالتي الغش والتزوير ،ال تسـمع
دعـوى املسـؤولية يف جميـع األحـوال بعـد مرور خمس سـنوات من
تاريـخ انتهـاء السـنة املاليـة التـي وقـع فيهـا الفعل الضـار أو ثالث
سـنوات مـن انتهـاء عضوية عضـو مجلـس اإلدارة املعني أيهما أبعد.
المادة التاسعة والسبعون:
للرشكـة أن ترفـع دعـوى املسـؤولية على أعضـاء مجلس اإلدارة بسـبب
األخطـاء التـي تنشـأ منهـا أرضار ملجمـوع املسـاهمني .وتقـرر الجمعيـة
العامـة العاديـة رفـع هـذه الدعـوى وتعين مـن ينـوب عـن الرشكـة يف
مبارشتهـا .وإذا حكم بشـهر إفالس الرشكة كان رفـع الدعوى املذكورة من
اختصـاص ممثـل التفليسـة .وإذا انقضـت الرشكـة تـوىل املصفـي مبارشة
الدعـوى بعـد الحصـول على موافقـة الجمعيـة العامـة العادية.
المادة الثمانون:
لـكل مسـاهم الحـق يف رفـع دعـوى املسـؤولية املقـررة للرشكـة على
أعضـاء مجلـس اإلدارة إذا كان مـن شـأن الخطأ الذي صـدر منهم إلحاق
رضر خـاص به .وال يجوز للمسـاهم رفع الدعـوى املذكورة إال إذا كان حق
الرشكـة يف رفعهـا ال يـزال قامئـا .ويجـب على املسـاهم أن يبلـغ الرشكـة
بعزمـه على رفـع الدعـوى ،مـع قصر حقـه على املطالبـة بالتعويض عن
الضرر الخـاص الذي لحـق به.
المادة الحادية والثمانون:
 -1مـع مراعـاة أحكام نظام الرشكة األسـاس ،يعني مجلـس اإلدارة من
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بين أعضائـه رئيسـاً ونائباً للرئيـس ،ويجوز أن يعني عضـوا ً منتدباً،
واليجـوز الجمـع بين منصـب رئيـس مجلـس اإلدارة وأي منصـب
تنفيـذي بالرشكـة .ويبني نظـام الرشكة األسـاس اختصاصات رئيس
املجلـس والعضـو املنتـدب واملكافأة الخاصـة التي يحصـل عليها كل
منهما ،باإلضافـة إىل املكافـأة املقررة ألعضـاء املجلس.
 -2إذا خلا نظـام الرشكـة األسـاس مـن األحـكام املنصـوص عليهـا يف
الفقـرة ( )1من هذه املادة ،تـوىل مجلس اإلدارة توزيع االختصاصات
وتحديد املكافـأة الخاصة.
 -3يعين مجلـس اإلدارة أمين رس يختـاره مـن بين أعضائـه أو مـن
غريهـم ،ويحـدد اختصاصاتـه ومكافأته إذا مل يتضمـن نظام الرشكة
األسـاس أحكامـا يف هذا الشـأن.
 -٤ال تزيـد مـدة رئيـس املجلـس ونائبـه والعضـو املنتـدب وأمين السر
عضـو مجلـس اإلدارة عىل مدة عضوية كل منهـم يف املجلس ،ويجوز
إعـادة انتخابهـم مـا مل ينـص نظام الرشكة األسـاس عىل غير ذلك.
وللمجلـس يف أي وقـت أن يعزلهـم أو أيّـاً منهـم دون إخلال بحـق
مـن عـزل يف التعويـض إذا وقـع العـزل لسـبب غير مشروع أو يف
وقـت غري مناسـب.
المادة الثانية والثمانون:
 -1ميثـل رئيـس مجلـس اإلدارة الرشكة أمـام القضاء وهيئـات التحكيم
والغير .ولرئيـس املجلس بقـرار مكتوب أن يفـوض بعض صالحياته
إىل غيره مـن أعضـاء املجلـس أو مـن الغير يف مبـارشة عمـل أو
أعمال محددة.
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 -2يحـل نائـب رئيـس مجلـس اإلدارة محـل رئيـس مجلـس اإلدارة عنـد
غيابه.
المادة الثالثة والثمانون:
 -1يجتمـع مجلـس اإلدارة مرتني عىل األقل يف السـنة بدعوة من رئيسـه
وفقـاً لألوضـاع املنصوص عليها يف نظام الرشكة األسـاس .ومع ذلك
وبصرف النظـر عـن أي نـص مخالـف يف نظـام الرشكـة األسـاس،
يجـب على رئيـس املجلـس أن يدعـوه إىل االجتماع متـى طلـب إليه
ذلـك اثنان مـن األعضاء.
 -2ال يكـون اجتماع املجلـس صحيحا إال إذا حضره نصف األعضاء عىل
األقـل ،بشرط أال يقل عـدد الحارضين عن ثالثة ،مـا مل ينص نظام
الرشكة األسـاس عىل نسـبة أو عدد أكرب.
 -3ال يجـوز لعضـو مجلـس اإلدارة أن ينيب عنه غريه يف حضور االجتامع.
واسـتثناء مـن ذلك ،يجوز لعضو مجلـس اإلدارة أن ينيب عنه غريه من
األعضـاء إذا نـص عىل ذلك نظام الرشكة األسـاس.
 -٤تصـدر قرارات املجلس بأغلبيـة آراء األعضاء الحارضين أو املمثلني فيه،
وعنـد تسـاوي اآلراء يرجـح الجانـب الـذي صـوت معـه رئيس الجلسـة،
وذلـك مـا مل ينـص نظـام الرشكة األسـاس عىل غير ذلك.
المادة الرابعة والثمانون:
ملجلس اإلدارة أن يصدر قرارات يف األمور العاجلة بعرضها عىل األعضاء
متفرقين ،مـا مل يطلب أحـد األعضاء كتابة اجتماع املجلس للمداولة فيها.
وتعـرض هـذه القرارات عىل املجلـس يف أول اجتامع تال له.
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المادة الخامسة والثمانون:
تثبـت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته يف محارض يوقعها رئيس الجلسـة
وأعضـاء مجلـس اإلدارة الحـارضون وأمني السر .وتدون هـذه املحارض يف
سـجل خاص يوقعه رئيـس مجلـس اإلدارة وأمني الرس.
الفرع الثاني :جمعيات المساهمين
المادة السادسة والثمانون:
 -1يـرأس اجتامعات الجمعيات العامة للمسـاهمني رئيس مجلس اإلدارة
أو نائبـه عنـد غيابـه أو مـن ينتدبـه مجلـس اإلدارة من بين أعضائه
لذلـك يف حـال غيـاب رئيس مجلـس اإلدارة ونائبه.
 -2لكل مسـاهم حق حضور الجمعيات العامة للمسـاهمني ولو نص نظام
الرشكـة األسـاس على غير ذلـك ،ولـه يف ذلـك أن يوكل عنه شـخصا
آخـر مـن غير أعضـاء مجلـس اإلدارة أو عاملي الرشكـة يف حضـور
الجمعية العامة.
 -3يجوز عقد اجتامعات الجمعيات العامة للمسـاهمني واشرتاك املساهم
يف مداوالتها والتصويت عىل قراراتها بواسطة وسائل التقنيةالحديثة،
بحسـب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.
 -٤يجــوز للــوزارة ،وكذلــك للهيئة يف الــركات املدرجة يف الســوق املالية،
أن توفــد مندوبــا (أو أكــر) بوصفــه مراقباً لحضور الجمعيــات العامة
للــركات ،للتأكــد من تطبيــق أحــكام النظام.
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المادة السابعة والثمانون:
فيما عـدا األمـور التي تختص بهـا الجمعية العامة غير العادية ،تختص
الجمعيـة العامـة العاديـة بجميـع األمـور املتعلقـة بالرشكة ،وتنعقـد مرة عىل
األقـل يف السـنة خلال األشـهر السـتة التالية النتهاء السـنة املاليـة للرشكة،
ويجـوز دعـوة جمعيـات عامـة عاديـة أخرى كلما دعت الحاجـةإىل ذلك.
المادة الثامنة والثمانون:
 -1تختـص الجمعيـة العامـة غري العادية بتعديل نظام الرشكة األسـاس،
إال ما يتعلـق باألمور اآلتية:
أ -حرمـان املسـاهم أو تعديـل أي مـن حقوقـه األساسـية التـي
يسـتمدها بصفتـه رشيـكاً ،وبخاصـة مـا يلي:
 -1الحصـول على نصيـب مـن األربـاح التـي يتقـرر توزيعهـا،
سـواء أكان التوزيـع نقدا أم من خالل إصدار أسـهم مجانية
لغير عاملي الرشكة والشركات التابعـة لها.
 -2الحصول عىل نصيب من موجودات الرشكة عند التصفية.
 -3حضـور جمعيـات املسـاهمني العامـة أو الخاصة ،واالشتراك
يف مداوالتهـا ،والتصويـت على قراراتها.
 -4ترصف يف أسهمه وفق أحكام النظام.
 -5طلـب االطلاع على دفاتر الرشكـة ووثائقهـا ،ومراقبة أعامل
مجلـس اإلدارة ،ورفـع دعـوى املسـؤولية على أعضـاء مجلس
اإلدارة ،والطعـن ببطالن قرارات جمعيات املسـاهمني العامة
والخاصة.
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 -6أولويـة االكتتاب باألسـهم الجديدة التـي تصدر مقابل حصص
نقديـة ،مـا مل ينص النظام األسـاس على غري ذلك.
ب -التعديلات التـي مـن شـأنها زيادة األعبـاء املالية للمسـاهمني،
مـا مل يوافـق عىل ذلـك جميع املسـاهمني.
ج -نقل مركز الرشكة الرئيس إىل خارج اململكة.
د تغيري جنسية الرشكة.
فضال عن االختصاصـات املقررة لها أن
 -2للجمعيـة العامـة غري العادية ً
تصـدر قـرارات يف األمـور الداخلـة أصلاً يف اختصاصـات الجمعيـة
العامـة العاديـة ،وذلـك بالشروط واألوضـاع نفسـها املقـررة للجمعيـة
العامـة العادية.
المادة التاسعة والثمانون:
إذا كان مـن شـأن قـرار الجمعيـة العامـة العاديـة تعديـل حقـوق فئـة
معينـة مـن املسـاهمني ،فلا يكـون القـرار املذكـور نافـذا إال إذا صـدق
عليـه مـن لـه حـق التصويت من هـؤالء املسـاهمني املجتمعين يف جمعية
خاصـة بهـم وفقـاً لألحـكام املقـررة للجمعيـة العامـة غير العادية.
المادة التسعون:
 -1تنعقـد الجمعيـات العامـة أو الخاصـة للمسـاهمني بدعـوة من مجلس
اإلدارة ،وفقـاً لألوضـاع املنصـوص عليهـا يف نظـام الرشكـة األسـاس.
وعلى مجلـس اإلدارة أن يدعـو الجمعيـة العامـة العاديـة لالنعقـاد إذا
طلب ذلك مراجع الحسـابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املسـاهمني
ميثـل ( )%5مـن رأس املال على األقل .ويجوز ملراجع الحسـابات دعوة
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الجمعيـة لالنعقـاد إذا مل يقـم املجلـس بدعـوة الجمعية خلال ثالثني
يومـاً مـن تاريخ طلـب مراجع الحسـابات.
 -2يجـوز بقـرار مـن الجهـة املختصـة دعـوة الجمعيـة العامـة العادية
لالنعقـاد يف الحـاالت اآلتيـة:
أ .إذا انقضـت املـدة املحـددة لالنعقـاد املنصـوص عليهـا يف املـادة
(السـابعة والثامنين) مـن النظـام دون انعقادهـا.
ب .إذا نقـص عـدد أعضـاء مجلـس اإلدارة عن الحـد األدىن لصحة
انعقـاده ،مـع مراعـاة مـا ورد يف املادة (التاسـعة والسـتني) من
النظام.
ج .إذا تبين وجـود مخالفـات ألحـكام النظـام أو نظـام الرشكـة
األسـاس ،أو وقـوع خلـل يف إدارة الرشكـة.
د .إذا مل يوجـه املجلـس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسـة
عشر يومـاً من تاريخ طلـب مراجع الحسـابات أو لجنـة املراجعة
أوعـدد من املسـاهمني ميثـل( )%5من رأس املـال عىل األقل.
 -3يجوز لعدد من املسـاهمني ميثل( )%2من رأس املال عىل األقل تقديم
طلـب إىل الجهـة املختصة لدعوة الجمعية العامة العاديـة لالنعقاد ،إذا
توافـر أي من الحاالت املنصوص عليها يف الفقـرة ( )1من هذه املادة.
وعلى الجهـة املختصة توجيـه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين يوماً من
تاريخ تقديم طلب املسـاهمني ،عىل أن تتضمن الدعوة جدوال بأعامل
الجمعية والبنود املطلوب أن يوافق عليها املسـاهمون.
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المادة الحادية والتسعون:
تنشر الدعوة النعقاد الجمعيـة العامة يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة
التـي فيهـا مركز الرشكـة الرئيس قبل امليعاد املحدد لالنعقـاد بعرشة أيام عىل
األقـل .ومـع ذلـك يجوز االكتفاء بتوجيـه الدعوة يف امليعـاد املذكور إىل جميع
املسـاهمني بخطابـات مسـجلة .وترسـل صـورة من الدعـوة وجـدول األعامل
إىل الـوزارة ،وكذلـك ترسـل صـورة إىل الهيئـة إذا كانـت الرشكـة مدرجـة يف
السـوق املاليـة ،وذلـك خالل املدة املحـددة للنرش.
المادة الثانية والتسعون:
يسـجل املسـاهمون الذين يرغبون يف حضور الجمعية العامة أو الخاصة
أسماءهم يف مركـز الرشكـة الرئيس قبـل الوقت املحدد النعقـاد الجمعية ،ما
مل ينـص نظـام الرشكة األسـاس عىل مكان ووسـيلة أخرى.
المادة الثالثة والتسعون:
 -1ال يكـون انعقـاد اجتامع الجمعية العامة العادية صحيحـا إال إذا حرضه
مسـاهمون ميثلـون ربـع رأس مـال الرشكـة على األقـل ،مـا مل ينـص
نظـام الرشكـة األسـاس عىل نسـبة أعلى ،بشرط أال تتجـاوز النصف.
 -2إذا مل يتوافـر النصـاب اللازم لعقـد اجتماع الجمعيـة العامـة العادية
وفـق الفقـرة ( )1من هـذه املادة ،وجهت الدعـوة إىل اجتامع ثان يعقد
خلال الثالثين يومـاً التاليـة لالجتماع السـابق وتنشر هـذه الدعوة
بالطريقـة املنصـوص عليها يف املادة (الحادية والتسـعني) من النظام.
ومـع ذلك،يجـوز أن يعقـد االجتماع الثاين بعد سـاعة من انتهـاء املدة
املحـددة النعقـاد االجتامع األول ،برشط أن يجيز ذلك النظام األسـاس
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للرشكـة ،وأن تتضمـن الدعـوة لعقـد االجتماع األول مـا يفيـد اإلعالن
عـن إمكانية عقـد هذا االجتماع .ويف جميع األحوال ،يكـون االجتامع
الثـاين صحيحـا أيـا كان عدد األسـهم املمثلة فيه.
 -3تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسـهم املمثلة
يف االجتماع ،مـا مل ينص نظام الرشكة األسـاس عىل نسـبة أعىل.
المادة الرابعة والتسعون:
 -1ال يكـون اجتامع الجمعيـة العامة غري العادية صحيحا إال إذا حرضه
مسـاهمون ميثلـون نصـف رأس املـال على األقل مـا مل ينص نظام
الرشكة األسـاس عىل نسـبة أعلى ،برشط أال تتجـاوز الثلثني.
 -2إذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتامع الجمعية العامة غري العادية
وفـق الفقـرة ( )1من هـذه املادة ،وجهت الدعـوة إىل اجتامع ثان يعقد
بنفـس األوضـاع املنصـوص عليهـا يف املـادة (الحادية والتسـعني) من
النظـام .ومـع ذلـك يجـوز أن يعقـد االجتماع الثـاين بعـد سـاعة مـن
انتهاءاملـدة املحـددة النعقاد االجتماع األول ،برشط أن تتضمن الدعوة
لعقـد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عـن إمكانية عقد هذا االجتامع.
ويف جميـع األحـوال ،يكـون االجتامع الثـاين صحيحـا إذا حرضه عدد
مـن املسـاهمني ميثل ربـع رأس املال على األقل.
 -3إذا مل يتوافـر النصـاب اللازم يف االجتماع الثـاين ،وجهـت دعوة إىل
اجتامع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة(الحادية
والتسـعني) مـن النظام ،ويكون االجتامع الثالث صحيحـا أيّاً كان عدد
األسـهم املمثلة فيه ،بعـد موافقة الجهة املختصة.
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 -٤تصدر قرارات الجمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسـهم املمثلة
يف االجتماع ،إال إذا كان قـرارا ً متعلقـا بزيـادة رأس املـال أو تخفيضه
أو بإطالـة مـدة الرشكة أو بحلها قبل انقضـاء املدة املحددة يف نظامها
األسـاس أو باندماجهـا مـع رشكـة أخـرى ،فلا يكـون صحيحـا إال إذا
صـدر بأغلبيـة ثالثة أرباع األسـهم املمثلـة يف االجتامع.
 -٥على مجلـس اإلدارة أن يشـهر وفقـاً ألحـكام املـادة (الخامسـة
والسـتني) مـن النظـام قـرارات الجمعيـة العامـة غير العاديـة إذا
تضمنـت تعديـل نظـام الرشكـة األسـاس.
المادة الخامسة والتسعون:
 -1يبني نظام الرشكة األسـاس طريقة التصويت يف جمعيات املسـاهمني.
ويجب استخدام التصويت الرتاكمي يف انتخاب مجلس اإلدارة ،بحيث
ال يجوز اسـتخدام حق التصويت للسـهم أكرث من مرة واحدة.
 -2ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك يف التصويت عىل قرارات
الجمعيـة التـي تتعلق بإبـراء ذممهم من املسـؤولية عـن إدارة الرشكة
أو التـي تتعلـق مبصلحة مبارشة أو غير مبارشة لهم.
المادة السادسة والتسعون:
لكل مسـاهم حق مناقشـة املوضوعات املدرجة يف جدول أعامل الجمعية
وتوجيه األسـئلة يف شـأنها إىل أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات .وكل
نـص يف نظـام الرشكة األسـاس يحرم املسـاهم من هذا الحق ،يكـون باطالً.
ويجيـب مجلـس اإلدارة أو مراجـع الحسـابات عـن أسـئلة املسـاهمني بالقدر
الـذي ال يعـرض مصلحـة الرشكـة للضرر .وإذا رأى املسـاهم أن الـرد على
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سـؤاله غير مقنـع ،احتكـم إىل الجمعيـة ،وكان قرارها يف هذا الشـأن نافذا.
المادة السابعة والتسعون:
يحـرر باجتماع الجمعية محرض يتضمـن عدد املسـاهمني الحارضين أو
املمثلين وعدد األسـهم التي يف حيازتهم باألصالة أو الوكالـة وعدد األصوات
املقـررة لهـا والقـرارات التـي اتخذت وعـدد األصـوات التي وافقـت عليها أو
خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت يف االجتامع .وتدون املحارض
بصفـة منتظمـة عقـب كل اجتماع يف سـجل خـاص يوقعـه رئيـس الجمعيـة
وأمين رسها وجامـع األصوات.
المادة الثامنة والتسعون:
االكتتاب يف األسـهم أو متلكها يفيد قبول املسـاهم بنظام الرشكة األساس
والتزامـه بالقـرارات التي تصدرها جمعيات املسـاهمني وفقـاً ألحكام النظام
ونظـام الرشكـة األسـاس ،سـواء أكان حـارضا أم غائبـا ،وسـواء أكان موافقـا
على هـذه القـرارات أم مخالفاً لها.
المادة التاسعة والتسعون:
مـع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسـن النية ،يكون باطلاً كل قرار تصدره
جمعيات املسـاهمني باملخالفة ألحكام النظام أو نظام الرشكة األسـاس .ولكل
مسـاهم اعترض على القـرار املخالف يف اجتماع جمعية املسـاهمني التي
أصـدرت هـذا القـرار أو تغيـب عـن حضـور هذااالجتماع بعـذر مقبـول أن
يطلـب إبطـال القـرار .ويرتتـب عىل الحكـم بالبطلان اعتبار القـرار كأن مل
يكـن بالنسـبة إىل جميـع املسـاهمني ،والتسـمع دعـوى البطالن بعـد انقضاء
سـنة مـن تاريخ صـدور القـرار املذكور.
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المادة المائة:
 -1للمسـاهمني الذيـن ميثلـون ( )%5عىل األقـل من رأس املـال أن يطلبوا
مـن الجهـة القضائيـة املختصـة األمر بالتفتيـش عىل الرشكـة إذا تبني
لهـم مـن ترصفـات أعضـاء مجلـس اإلدارة أو مراجـع الحسـابات يف
شـؤون الرشكـة مـا يدعـو إىل الريبة.
 -2للجهة القضائية املختصة أن تأمر بإجراء التفتيش عىل نفقة الشـاكني،
وذلـك بعد سماع أقوال أعضـاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسـابات يف
جلسـة خاصـة ،ولهـا عنـد االقتضـاء أن تفـرض على الشـاكني تقديم
ضامن.
 -3إذا ثبـت للجهـة القضائيـة املختصة صحة الشـكوى ،جـاز لها أن تأمر
مبـا تـراه من إجـراءات تحفظيـة ،وأن تدعـو الجمعية العامـة التخاذ
القـرارات الالزمـة .ويجوز لهـا كذلك أن تعزل أعضـاء مجلس اإلدارة
ومراجـع الحسـابات ،وأن تعين مديـرا ً مؤقتـا تحـدد سـلطته ومـدة
عمله.

• الفصل الرابع :لجنة المراجعة •
المادة األولى بعد المائة:
تشـكل بقـرار مـن الجمعيـة العامـة العاديـة يف رشكات املسـاهمة لجنـة
مراجعـة مـن غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني سـواء من املسـاهمني أو
مـن غريهـم ،على أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عىل خمسـة ،وأن
تحـدد يف القـرار مهمات اللجنة وضوابـط عملها ،ومكافـآت أعضائها.
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المادة الثانية بعد المائة:
يشترط لصحـة اجتماع لجنة املراجعـة حضـور أغلبية أعضائهـا ،وتصدر
قراراتهـا بأغلبيـة أصوات الحارضين ،وعند تسـاوي األصـوات يرجح الجانب
الـذي صـوت معه رئيـس االجتامع.
المادة الثالثة بعد المائة:
تختـص لجنـة املراجعـة باملراقبة عىل أعمال الرشكة ،ولها يف سـبيل ذلك
حـق االطلاع عىل سـجالتها ووثائقهـا وطلب أي إيضـاح أو بيـان من أعضاء
مجلـس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيـة ،ويجـوز لهـا أن تطلب من مجلـس اإلدارة
دعـوة الجمعيـة العامـة للرشكـة لالنعقـاد إذا أعـاق مجلـس اإلدارة عملهـا أو
تعرضـت الرشكة ألرضار أو خسـائر جسـيمة.
المادة الرابعة بعد المائة:
عىل لجنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للرشكة والتقارير وامللحوظات
التـي يقدمهـا مراجع الحسـابات ،وإبـداء مرئياتها حيالهـا إن وجدت ،وعليها
كذلـك إعـداد تقريـر عن رأيها يف شـأن مدى كفايـة نظام الرقابـة الداخلية
يف الرشكـة وعما قامـت بـه من أعامل أخـرى تدخل يف نطـاق اختصاصها.
وعلى مجلـس اإلدارة أن يودع نسـخاً كافية من هذا التقرير يف مركز الرشكة
الرئيـس قبـل موعد انعقـاد الجمعية العامة بعرشة أيام على األقل؛ لتزويد كل
من رغب من املسـاهمني بنسـخة منـه .ويتىل التقرير أثنـاء انعقاد الجمعية.
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• الفصل الخامس:
الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة •
الفرع األول :األسهم

المادة الخامسة بعد المائة:
 -1تكـون أسـهم رشكة املسـاهمة اسـمية وغير قابلة للتجزئـة يف مواجهة
الرشكة ،فإذا ملك السـهم أشـخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا
أحدهـم لينوب عنهم يف اسـتعامل الحقـوق املتعلقة به ،ويكـون هؤالء
األشـخاص مسـؤولني بالتضامـن عـن االلتزامـات الناشـئة من ملكية
السهم.
 -2تكون القيمة االسـمية للسـهم عرشة رياالت ،وللوزير تعديل هذه القيمة
بعـد االتفاق مع الرئيس.
 -3ال يجـوز أن تصـدر األسـهم بأقـل من قيمتها االسـمية ،وإمنـا يجوز أن
تصـدر بأعلى مـن هـذه القيمـة إذا نـص نظـام الرشكة األسـاس عىل
ذلـك أو وافقـت عليـه الجمعيـة العامـة ،ويف هـذه الحالـة يوضع فرق
القيمـة يف بنـد مسـتقل ضمـن حقـوق املسـاهمني ،وال يجـوز توزيعها
كأربـاح عىل املسـاهمني.
 -٤تسري األحـكام السـابقة على الشـهادات املؤقتـة التـي تسـلم إىل
املسـاهمني قبـل إصـدار األسـهم.
المادة السادسة بعد المائة:
 -1تصدر أسهم الرشكة مقابل حصص نقدية أو عينية.
 -2يجـب أال يقـل املدفـوع مـن قيمـة األسـهم التي تصـدر مقابل حصص
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نقديـة عـن ربـع قيمتهـا االسـمية ،ويبين يف صـك السـهم مقـدار ما
دفـع مـن قيمته .ويف جميـع األحوال يجب أن يدفـع باقي هذه القيمة
خلال خمـس سـنوات من تاريـخ إصدار األسـهم.
 -3تصـدر األسـهم التـي متثـل حصصا عينيـة بعـد الوفاء بقيمتهـا كاملة،
وال تسـلم إىل أصحابهـا إال بعـد نقـل ملكية هـذه الحصـص كاملة إىل
الرشكة.
المادة السابعة بعد المائة:
 -1ال يجوز تداول األسـهم التي يكتتب بها املؤسسـون إال بعد نرش القوائم
املالية عن سـنتني ماليتني ال تقل كل منهام عن اثني عرش شـهرا ً من
تاريـخ تأسـيس الرشكـة .ويـؤرش على صكـوك هـذه األسـهم مبـا يدل
على نوعهـا وتاريخ تأسـيس الرشكـة واملدة التي مينع فيهـا تداولها.
 -2يجـوز خلال مدة الحظر نقل ملكية األسـهم وفقـاً ألحكام بيع الحقوق
مـن أحـد املؤسسين إىل مؤسـس آخر أو مـن ورثة أحد املؤسسين يف
حالـة وفاتـه إىل الغير أو يف حالة التنفيذ عىل أموال املؤسـس املعرس
أو املفلـس ،على أن تكـون أولويـة امتلاك تلـك األسـهم للمؤسسين
اآلخرين.
 -3تسري أحـكام هذه املـادة عىل ما يكتتب به املؤسسـون يف حالة زيادة
رأس املال قبـل انقضاء مدة الحظر.
 -٤للهيئـة زيـادة مـدة الحظـر املنصوص عليهـا يف الفقـرة ( )1من هذه
املادة أو إنقاصها ،وذلك بالنسـبة إىل الرشكات التي ترغب يف إدراج
أسـهمها يف السوق املالية.
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المادة الثامنة بعد المائة:
يجـوز أن ينـص يف نظـام الرشكـة األسـاس على قيـود تتعلـق بتـداول
األسـهم ،بشرط أال يكـون مـن شـأنها الحظـر املطلـق لهـذا التـداول.
المادة التاسعة بعد المائة:
 -1تتـداول أسـهم الشركات غير املدرجة يف السـوق املاليـة بالقيد يف
سـجل املسـاهمني الذي تعـده أو تتعاقد عىل إعـداده الرشكة ،الذي
يتضمـن أسماء املسـاهمني وجنسـياتهم وأماكـن إقامتهـم ومهنهم
وأرقـام األسـهم والقـدر املدفـوع منها ،ويـؤرش يف هـذا القيد عىل
السـهم .وال يعتد بنقل ملكية السـهم االسـمي يف مواجهة الرشكة أو
الغير إال مـن تاريـخ القيد يف السـجل املذكور.
 -2تتـداول أسـهم الشركات املدرجة يف السـوق املالية وفقـاً ألحكام نظام
السوق املالية.
المادة العاشرة بعد المائة:
ترتب األسـهم حقوقاً والتزامات متسـاوية ،وتثبت للمساهم جميع الحقوق
املتصلة بالسهم ،وعىل وجه خاص الحق يف الحصول عىل نصيب من صايف
األربـاح التـي يتقرر توزيعها ،والحق يف الحصـول عىل نصيب من موجودات
الرشكـة عنـد التصفيـة ،وحـق حضـور جمعيـات املسـاهمني ،واالشتراك يف
مداوالتهـا ،والتصويـت على قراراتها ،وحق الترصف يف األسـهم ،وحق طلب
االطلاع على دفاتـر الرشكة ووثائقهـا ،ومراقبة أعمال مجلـس اإلدارة ،ورفع
دعـوى املسـؤولية على أعضاء املجلـس ،والطعن بالبطلان يف قرار جمعيات
املسـاهمني ،وذلك بالشروط والقيود الواردة يف النظـام أو يف نظام الرشكة
األساس.
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المادة الحادية عشرة بعد المائة:
 -1يجـوز أن ينـص يف نظـام الرشكة األسـاس عىل اسـتهالك األسـهم أثناء
قيام الرشكة ،إذا كان مرشوعا يهلك تدريجيا أو يقوم عىل حقوق مؤقتة،
وال يكون استهالك األسهم إال من األرباح أو من االحتياطي الذي يجوز
الترصف فيه .ويكون االسـتهالك تباعا بطريقة القرعة السـنوية أو بأي
طريقة أخرى تحقق املسـاواة بني املساهمني.
 -2يكون االسـتهالك برشاء الرشكة ألسـهمها ،برشط أن يكون سـعر الرشاء
أقـل مـن القيمـة االسـمية أو مسـاويا لها ،وتعـدم الرشكة األسـهم التي
تحصل عليها بهـذه الطريقة.
 -3مينـح كل من اسـتهلكت أسـهمه وفقاً للفقـرة ( )1من هذه املادة أسـهم
متتـع .وتخصص نسـبة مئوية من صايف الربح السـنوي لألسـهم التي
مل تسـتهلك أكرث مام تحصل عليه أسـهم التمتع ،وذلك وفقاً ملا يحدده
نظام الرشكة األسـاس.
 -٤يف حالـة انقضـاء الرشكـة يكـون ألصحـاب األسـهم التـي مل تسـتهلك
أولويـة الحصـول من موجـودات الرشكة عىل ما يعادل القيمة االسـمية
ألسهمهم.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
 -1يجـوز أن تشتري الرشكـة أسـهمها أو ترتهنهـا وفقـاً لضوابـط تضعهـا
الجهـة املختصة ،وال يكون لألسـهم التي تشتريها الرشكـة أصوات يف
جمعيات املسـاهمني.
 -2يجـوز رهـن األسـهم وفقـاً لضوابـط تضعهـا الجهـة املختصـة ،ويكون
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للدائـن املرتهـن قبض األرباح واسـتعامل الحقوق املتصلة بالسـهم ،ما
مل يتفـق يف عقـد الرهن عىل غري ذلـك .ولكن ال يجوز للدائن املرتهن
حضـور اجتامعـات الجمعية العامة للمسـاهمني أو التصويت فيها.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
 -1يبـارش املسـاهم حق التصويـت يف الجمعيات العامـة أو الخاصة وفقاً
ألحـكام نظـام الرشكة األسـاس ،ويكون لكل سـهم صـوت يف جمعيات
املساهمني.
 -2يجـوز أن يحدد نظام الرشكة األسـاس حـ ّدا ً أقىص لعدد األصوات التي
تكـون ملن يحوز عدة أسـهم بالوكالة عن الغري.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
يجـوز للجمعية العامـة غري العادية للرشكة بناء عىل نـص يف نظام الرشكة
األسـاس وطبقا لألسـس التي تضعها الجهة املختصة أن تصدر أسـهامً ممتازة
أو أن تقرر رشاءها أو تحويل أسـهم عادية إىل أسـهم ممتازة أو تحويل األسـهم
املمتازة إىل عادية .وال تعطي األسهم املمتازة الحق يف التصويت يف الجمعيات
العامـة للمسـاهمني .وترتـب هذه األسـهم ألصحابهـا الحـق يف الحصول عىل
نسـبة أكثر مـن أصحـاب األسـهم العاديـة مـن األربـاح الصافيـة للرشكـة بعد
تجنيب االحتياطي النظامي.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
إذا كانـت هنـاك أسـهم ممتازة ،فلا يجوز إصدار أسـهم جديدة تكون لها
أولوية عليها ،إال مبوافقةجمعية خاصة مكونة وفقاً للامدة (التاسعةوالثامنني)
مـن النظـام من أصحاب األسـهم املمتازة الذين يضارون من هـذا اإلصدار،

63

ومبوافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات املسـاهمني ،وذلك ما مل ينص
نظـام الرشكة األسـاس على غري ذلك .ويسري هذا الحكم أيضـا عند تعديل
حقوق األولوية املقررة لألسـهم املمتازة يف نظام الرشكة األسـاس أو إلغائها.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
 -1إذا مل تـوزع أربـاح عـن أي سـنة ماليـة ،فإنـه ال يجـوز توزيـع أربـاح
عـن السـنوات التاليـة إال بعـد دفع النسـبة املحـددة وفقاً لحكـم املادة
(الرابعةعشرة بعـد املائـة) مـن النظام ألصحاب األسـهم املمتـازة عن
هذه السـنة.
 -2إذا فشـلت الرشكـة يف دفع النسـبة املحـددة وفقاً لحكم املـادة (الرابعة
عشرة بعـد املائة) مـن النظام مـن األرباح مدة ثالث سـنوات متتالية،
فإنـه يجـوز للجمعيـة الخاصـة ألصحـاب هذه األسـهم ،املنعقـدة طبقا
ألحكام املادة (التاسـعة والثامنني) من النظام ،أن تقرر إما حضورهم
اجتامعـات الجمعيـة العامة للرشكة واملشـاركة يف التصويـت ،أو تعيني
ممثلين عنهـم يف مجلـس اإلدارة مبـا يتناسـب مع قيمة أسـهمهم يف
رأس املـال ،وذلـك إىل أن تتمكـن الرشكــة من دفع كل أربـاح األولوية
املخصصة ألصحاب هذه األسـهم عن السـنوات السـابقة.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
 -1يلتزم املسـاهم بدفع قيمة السـهم يف املواعيد املعينة لذلك ،وإذا تخلف
عـن الوفـاء يف ميعـاد االسـتحقاق ،جـاز ملجلـس اإلدارة بعـد إعالمـه
بالطـرق املقـررة يف نظـام الرشكة األسـاس أو إبالغه بخطاب مسـجل
بيـع السـهم يف املـزاد العلنـي أو سـوق األوراق املالية بحسـب األحوال
وفقـاً للضوابط التـي تحددها الجهـة املختصة.
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 -2تسـتويف الرشكة من حصيلة البيع املبالغ املسـتحقة لها وترد الباقي إىل
صاحـب السـهم .وإذا مل تكـف حصيلـة البيع للوفـاء بهـذه املبالغ ،جاز
للرشكـة أن تسـتويف الباقي من جميع أموال املسـاهم.
 -3يجوز للمسـاهم املتخلف عن الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املسـتحقة
عليه مضافا إليها املرصوفات التي أنفقتها الرشكة يف هذا الشـأن.
 -٤تلغـي الرشكـة السـهم املبيـع وفقاً ألحكام هـذه املادة ،وتعطي املشتري
سـهام جديـدا يحمـل رقـم السـهم امللغـى ،وتـؤرش يف سـجل األسـهم
بوقـوع البيـع مـع بيان اسـم املالـك الجديد.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
ال يجـوز للرشكـة أن تطالب املسـاهم بدفـع مبالغ تزيد عىل مقـدار ما التزم به
عنـد إصـدار السـهم ،ولو نـص نظام الرشكة األسـاس عىل غري ذلـك .وال يجوز
للمسـاهم أن يطلـب استرداد حصتـه يف رأس مـال الرشكـة .وال يجـوز للرشكة
إبـراء ذمـة املسـاهم من االلتـزام بدفع باقي قيمةالسـهم ،وال تقع املقاصة بني
هـذا االلتزام وما يكون للمسـاهم من حقــوق على الرشكة.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
إذا فقدت شـهادة األسـهم أو تلفت ،فلاملكها أن يطلب من الرشكة إصدار
شـهادة جديـدة بـدالً من الشـهادة املفقـودة أو التالفة .وعىل املالـك أن ينرش
رقـم شـهادة األسـهم املفقـودة أو التالفـة يف صحيفـة يوميـة ،فـإن مل تقدم
معارضـة إىل الرشكـة خلال ثالثني يوماً مـن تاريخ النشر ،كان عىل الرشكة
إصـدار شـهادة جديـدة يذكـر فيهـا أنهـا بـدل الشـهادة املفقـودة أو التالفـة.
وتخـول هذه الشـهادة لحاملها جميع الحقـوق وترتب عليه جميـع االلتزامات
املتصلة بالشـهادة املفقـودة أو التالفة.
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المادة العشرون بعد المائة:
 -1على مـن يعـارض إصـدار شـهادة جديدة بدالً مـن املفقـودة أو التالفة
أن يقيم دعوى مسـتعجلة أمام الجهة القضائية املختصة خالل خمسـة
عشر يومـاً مـن تاريـخ تقديم معارضتـه ،وإال عـدت املعارضـة كأن مل
تكن.
 -2يجـب أن تسـلم الرشكة الشـهادة بـدل املفقـودة أو التالفة لصاحب الحق
فيهـا مبجـرد انتهاء املدة املشـار إليها يف الفقرة ( )1من هـذه املادة دون
إقامـة الدعـوى ،أو صـدور حكم قضايئ نهايئ بعـدم صحة املعارضة.
الفرع الثاني :أدوات الدين والصكوك التمويلية
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
على الرشكـة مراعـاة األحـكام الرشعيـة للديـون عنـد إصـدار أدوات
الديـن وتداولهـا.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
 -1لرشكـة املسـاهمة أن تصـد ر وفقـاً لنظام السـوق املاليـة أدوات دين أو
صكـوكا متويلية قابلـة للتداول.
 -2ال يجـوز للرشكـة إصـدار أدوات دين أو صكـوك متويلية قابلة للتحويل
إىل أسـهم ،إال بعـد صدور قـرار من الجمعية العامة غري العادية تحدد
فيـه الحـد األقىص لعـدد األسـهم التي يجـوز أن يتـم إصدارها مقابل
تلـك األدوات أو الصكوك ،سـواء أصدرت تلـك األدوات أو الصكوك يف
الوقت نفسـه أو من خالل سلسـلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج
أو أكثر إلصـدار أدوات دين أو صكوك متويلية .ويصدر مجلس اإلدارة
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دون حاجـة إىل موافقـة جديـدة مـن هـذه الجمعيـة أسـهامً جديـدة
مقابـل تلـك األدوات أو الصكـوك التـي يطلب حاملوهـا تحويلها ،فور
انتهـاء فترة طلب التحويـل املحددة لحملـة تلـك األدوات أو الصكوك.
ويتخـذ املجلـس ما يلزم لتعديل نظام الرشكة األسـاس فيام يتعلق بعدد
األسـهم املصدرة ورأس املال.
 -3يجـب على مجلـس اإلدارة شـهر اكتمال إجـراءات كل زيـادة يف رأس
املـال بالطريقـة املحـددة يف النظـام لشـهر قـرارات الجمعيـة العامة
غريالعادية.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة (الثانيـة والعرشين بعد املائة) مـن النظام،
يجـوز للرشكـة تحويـل أدوات الديـن أو الصكـوك التمويليـة إىل أسـهم وفقـاً
لنظـام السـوق املاليـة .ويف جميـع األحـوال ال يجـوز تحويـل هـذه األدوات
والصكـوك إىل أسـهم يف الحالتين التاليتين:
أ .إذا مل تتضمـن رشوط إصـدار أدوات الديـن والصكوك التمويلية إمكان
جـواز تحويـل هـذه األدوات والصكـوك إىل أسـهم برفـع رأس مـال
الرشكة.
ب إذا مل يوافق حامل أداة الدين أو الصك التموييل عىل هذا التحويل.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
يجـوز لـكل ذي مصلحـة أن يطلب مـن الجهة القضائيـة املختصة إبطال
التصرف الـذي تم باملخالفة ألحـكام املادتني (الثانيـة والعرشين بعداملائة)
و(الثالثـة والعرشيـن بعـد املائـة) من النظـام ،فضالً عن تعويـض أصحاب
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أدوات الديـن أو الصكـوك التمويليـة عـن الرضر الـذي لحق بهم.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
تسري قـرارات جمعيـات املسـاهمني على أصحـاب أدوات الديـن
والصكـوك التمويليـة .ومـع ذلـك ال يجـوز للجمعيـات املذكـورة أن تعـدل
الحقـوق املقـررة لهـم إال مبوافقـة تصـدر منهـم يف جمعيـة خاصـة بهـم
تعقـد وفقـاً ألحـكام املـادة (التاسـعة والثامنين) مـن النظـام.

• الفصل السادس :مالية شركة
المساهمة •
الفرع األول :حسابات الشركة
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
 -1تكون السـنة املالية للرشكة اثني عرش شـهرا ً تحدد يف نظامها األساس،
واسـتثناء مـن ذلـك ميكـن أن تحدد السـنة املالية األوىل مبـا ال يقلعن
سـتة أشـهر وال يزيـد على مثانيـة عرش شـهرا ً بـدءا من تاريـخ قيدها
يف السـجل التجاري.
 -2يجب عىل مجلس اإلدارة يف نهاية كل سـنة مالية للرشكة أن يعد القوائم
املاليـة للرشكـة وتقريـرا ً عـن نشـاطها ومركزها املـايل عن السـنة املالية
املنقضية ،ويضمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح .ويضع
املجلس هذه الوثائق تحت ترصف مراجع الحسـابات قبل املوعد املحدد
النعقاد الجمعية العامة بخمسـة وأربعني يومـاً عىل األقل.
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 -3يجـب أن يوقـع رئيـس مجلس إدارة الرشكة ورئيسـها التنفيـذي ومديرها
املـايل الوثائـق املشـار إليها يف الفقـرة ( )1من هـذه املادة ،وتودع نسـخ
منهـا يف مركـز الرشكـة الرئيـس تحـت ترصف املسـاهمني قبـل املوعد
املحـدد النعقـاد الجمعيـة العامة بعشرة أيام على األقل.
 -٤على رئيـس مجلـس اإلدارة أن يـزود املسـاهمني بالقوائـم املالية للرشكة،
وتقريـر مجلـس اإلدارة ،وتقريـر مراجـع الحسـابات ،مـا مل تنشر يف
صحيفـة يوميـة تـوزع يف مركـز الرشكة الرئيـس .وعليه أيضا أن يرسـل
صـورة مـن هذه الوثائق إىل الوزارة ،وكذلك يرسـل صـورة إىل الهيئة إذا
كانت الرشكة مدرجة يف السوق املالية ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية
العامة بخمسـة عشر يوماً على األقل.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
يراعـى يف تبويـب القوائـم املاليـة لـكل سـنة ماليـة ،التبويـب املتبـع يف
السـنوات السـابقة ،وتبقى أسـس تقويم األصـول والخصوم ثابتـة ،وذلك دون
اإلخلال باملعايير املحاسـبية املتعـارف عليها.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
على مجلـس اإلدارة خالل ثالثني يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة
على القوائـم املالية وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسـابات وتقرير
لجنـة املراجعـة أن يـودع صـورا مـن الوثائـق املذكـورة لـدى الـوزارة ،وكذلك
لـدى الهيئـة إذا كانت الرشكة مدرجة يف السـوق املالية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
 -1مـع مراعـاة مـا تقيض به األنظمـة األخرى ذات العالقة ،يجنب سـنويّاً
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( )%10مـن صـايف األربـاح لتكويـن االحتياطـي النظامـي للرشكـة.
ويجـوز أن تقـرر الجمعية العامـة العادية وقف هـذا التجنيب متى بلغ
االحتياطـي املذكـور ( )%30مـن رأس املـال املدفوع .ويجـوز النص يف
نظـام الرشكـة األسـاس على تجنيب نسـبة معينة مـن صـايف األرباح
لتكويـن احتياطـي اتفاقـي يخصص لألغـراض التي يحددهـا النظام
املذكور.
 -2للجمعيـة العامـة العادية عند تحديد نصيب األسـهم يف صايف األرباح
أن تقـرر تكوين احتياطيات أخـرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة
الرشكـة أو يكفـل توزيـع أربـاح ثابتـة قـدر اإلمكان عىل املسـاهمني.
وللجمعيـة املذكـورة كذلـك أن تقتطع من صـايف األرباح مبالغ إلنشـاء
مؤسسـات اجتامعيـة لعاميل الرشكـة أو ملعاونة ما يكون قامئا من هذه
املؤسسات.
المادة الثالثون بعد المائة:
 -1يسـتخدم االحتياطـي النظامـي يف تغطيـة خسـائر الرشكـة ،أو زيـادة
رأس املـال .وإذا جـاوز هـذا االحتياطـي( )%30من رأس املـال املدفوع،
جـاز للجمعيـة العامـة العادية أن تقـرر توزيع الزيادة عىل املسـاهمني
يف السـنوات التـي ال تحقق فيهـا الرشكة أرباحا صافيـة تكفي لتوزيع
النصيـب املقـرر لهم يف نظـام الرشكة األسـاس.
 -2ال يجوز أن يستخدم االحتياطي االتفاقي إال بقرار من الجمعية العامة
غير العاديـة .وإذا مل يكـن هـذا االحتياطـي مخصصـاً لغـرض معني،
جـاز للجمعيـة العامة العادية بناء عىل اقرتاح مجلـس اإلدارة أن تقرر
رصفـه فيام يعـود بالنفع عىل الرشكة أو املسـاهمني.
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 -3يجـوز للجمعيـة العامة العادية اسـتخدام األرباح املبقـاة واالحتياطيات
االتفاقية القابلة للتوزيع لسـداد املبلغ املتبقي من قيمة السـهم أو جزء
منـه ،عىل أال يخل ذلك باملسـاواة بني املسـاهمني.
المادة الحادية والثالثون بعد المائة:
 -1يبني نظام الرشكة األسـاس النسـبة التي يجب توزيعها عىل املساهمني
مـن األربـاح الصافية ،بعد تجنيب االحتياطـي النظامي واالحتياطيات
األخرى.
 -2يسـتحق املساهم حصته يف األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر
يف هذا الشأن ،ويبني القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون
أحقيـة األربـاح ملاليك األسـهم املسـجلني يف سـجالت املسـاهمني يف
نهايـة اليـوم املحدد لالسـتحقاق .وتحدد الجهة املختصـة الحداألقىص
للمـدة التـي يجـب عىل مجلـس اإلدارة أن ينفـذ أثناءها قـرار الجمعية
العامـة العادية يف شـأن توزيع األرباح عىل املسـاهمني.
الفرع الثاني :مراجع الحسابات
المادة الثانية والثالثون بعد المائة:
ميارس املسـاهمون الرقابة عىل حسـابات الرشكة وفقاً لألحكام املنصوص
عليها يف النظام ونظام الرشكة األسـاس.
المادة الثالثة والثالثون بعد المائة:
 -1يجـب أن يكـون للرشكـة مراجـع حسـابات (أو أكرث) من بين مراجعي
الحسابات املرخص لهم بالعمل يف اململكة تعينه الجمعية العامةالعادية،
وتحـدد مكافأتـه ومدة عملـه ،ويجوز لها إعادة تعيينـه ،عىل أال يتجاوز
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مجمـوع مـدة تعيينـه خمس سـنوات متصلـة ،ويجوز ملن اسـتنفد هذه
املـدة أن يعـاد تعيينـه بعـد ميض سـنتني مـن تاريـخ انتهائهـا .ويجوز
للجمعية أيضا يف كل وقت تغيريه مع عدم اإلخالل بحقه يف التعويض
إذا وقـع التغيير يف وقت غري مناسـب أو لسـبب غري مرشوع.
 -2ال يجـوز الجمـع بين عمل مراجع الحسـابات واالشتراك يف تأسـيس
الرشكـة أو عضويـة مجلـس اإلدارة أو القيـام بعمـل فنـي أو إداري يف
الرشكـة أو ملصلحتهـا ولـو على سـبيل االستشـارة .وال يجـوز كذلـك أن
يكـون املراجـع رشيـكاً ألحد مؤسسي الرشكـة أو ألحد أعضـاء مجلس
إدارتهـا أو عاملا لديـه أو قريبا لـه إىل الدرجة الرابعـة بدخول الغاية.
ويكـون باطلاً كل عمـل مخالـف لذلـك ،مع إلزامـه برد مـا قبضه إىل
وزارة املالية.
المادة الرابعة والثالثون بعد المائة:
ملراجع الحسـابات يف أي وقت حق االطالع عىل دفاتر الرشكة وسـجالتها
وغير ذلـك مـن الوثائـق ،ولـه أيضا طلـب البيانـات واإليضاحـات التي يرى
رضورة الحصـول عليهـا ،ليتحقـق مـن موجـودات الرشكـة والتزاماتهـا وغري
ذلـك مما يدخـل يف نطـاق عمله .وعلى رئيـس مجلـس اإلدارة أن ميكنه من
أداء واجبـه ،وإذا صـادف مراجـع الحسـابات صعوبـة يف هـذا الشـأن أثبـت
ذلـك يف تقريـر يقدم إىل مجلـس اإلدارة .فـإذا مل ييرس املجلس عمل مراجع
الحسـابات ،وجـب عليـه أن يطلب مـن مجلـس اإلدارة دعوة الجمعيـة العامة
العادية للنظـر يف األمر.
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المادة الخامسة والثالثون بعد المائة:
على مراجـع الحسـابات أن يقـدم إىل الجمعيـة العامـة العاديـة السـنوية
تقريـرا ً يعـد وفقاً ملعايري املراجعة املتعارف عليها يضمنه موقـف إدارة الرشكة
مـن متكينـه من الحصول عىل البيانـات واإليضاحات التي طلبهـا ،وما يكون
قـد تبين لـه من مخالفات ألحـكام النظام أو أحـكام نظام الرشكة األسـاس،
ورأيـه يف مـدى عدالة القوائم املالية للرشكة .ويتلو مراجع الحسـابات تقريره
يف الجمعيـة العامـة .وإذا قررت الجمعيةالتصديق عىل تقريـر مجلس اإلدارة
والقوائـم املاليـة دون االسـتامع إىل تقريـر مراجـع الحسـابات ،كان قرارهـا
باطالً.
المادة السادسة والثالثون بعد المائة:
 -1ال يجـوز ملراجـع الحسـابات أن يفيش إىل املسـاهمني يف غري الجمعية
العامـة أو إىل الغير مـا وقـف عليـه مـن أرسار الرشكـة بسـبب قيامه
بعملـه ،وإال وجـب عزله فضلاً عن مطالبتـه بالتعويض.
 -2يكون مراجع الحسابات مسؤوالً عن تعويض الرضر الذي يصيب الرشكة
أو املسـاهمني أو الغري بسـبب األخطاء التي تقع منه يف أداء عمله .وإذا
تعدد املراجعون واشرتكوا يف الخطأ كانوا مسؤولني بالتضامن.
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• الفصل السابع:
تعديل رأس مال الشركة •
الفرع األول :زيادة رأس المال
المادة السابعة والثالثون بعد المائة:
 -1للجمعيـة العامـة غري العادية أن تقـرر زيادة رأس مال الرشكة ،برشط
أن يكـون رأس املـال قـد دفع كامال .وال يشترط أن يكـون رأس املال
قـد دفـع بأكملـه إذا كان الجـزء غير املدفـوع مـن رأس املـال يعـود
إىل أسـهم صـدرت مقابـل تحويل أدوات ديـن أو صكوك متويلية إىل
أسـهم ومل تنتـه بعد املـدة املقررة لتحويلها إىل أسـهم.
 -2للجمعيـة العامـة غري العاديـة يف جميع األحوال أن تخصص األسـهم
املصـدرة عنـد زيـادة رأس املـال أو جـزءا ً منهـا للعاملين يف الرشكة
والشركات التابعـة أو بعضهـا ،أو أي من ذلك .وال يجوز للمسـاهمني
مامرسـة حـق األولويـة عنـد إصـدار الرشكـة لألسـهم املخصصـة
للعاملني.
المادة الثامنة والثالثون بعد المائة:
يزاد رأس املال بإحدى الطرق اآلتية:
أ -إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.
ب -إصـدار أسـهم جديدة مقابل ما على الرشكة من ديون معينة املقدار
حالَّـة األداء ،على أن يكـون اإلصـدار بالقيمـة التي تقررهـا الجمعية
العامـة غير العاديـة بعـد االسـتعانة بـرأي خبير أو مقـوم معتمـد،
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وبعـد أن يعـد مجلس اإلدارة ومراجع الحسـابات بيانا عن منشـأ هذه
الديـون ومقدارهـا ويوقـع أعضـاء املجلـس ومراجـع الحسـابات هذا
البيـان ،ويكونون مسـؤولني عـن صحته.
ج -إصـدار أسـهم جديـدة مبقـدار االحتياطي الذي تقـرر الجمعية العامة
غير العاديـة إدماجـه يف رأس املـال .ويجـب أن تصـدر هـذه األسـهم
بنفـس شـكل وأوضـاع األسـهم املتداولـة ،وتـوزع تلـك األسـهم على
املسـاهمنيدونمقابـلبنسـبةمـاميلكـهكلمنهـممـناألسـهماألصلية.
د -إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
المادة التاسعة والثالثون بعد المائة:
للمسـاهم املالك للسـهم وقـت صدور قرار الجمعيـة العامة باملوافقة عىل
زيـادة رأس املـال األولويـة يف االكتتاب باألسـهم الجديدة التي تصدر مقابل
حصـص نقديـة ،ويبلغ هـؤالء بأولويتهمإن وجـدت بالنرش يف صحيفة يومية
أو بإبالغهـم بوسـاطة الربيـد املسـجل عـن قـرار زيـادة رأس املـال ورشوط
االكتتـاب ومدته وتاريـخ بدايته وانتهائه.
المادة األربعون بعد المائة:
يحـق للجمعيـة العامـة غير العاديـة إذا نص على ذلك يف نظـام الرشكة
األسـاس وقـف العمـل بحق األولويـة للمسـاهمني يف االكتتاب بزيـادة رأس
املـال مقابـل حصص نقديـة أو إعطـاء األولوية لغري املسـاهمني يف الحاالت
التي تراها مناسـبة ملصلحـة الرشكة.
المادة الحادية واألربعون بعد المائة:
يحـق للمسـاهم بيـع حـق األولويـة أو التنـازل عنـه خلال املدة مـن وقت

75

صـدور قـرار الجمعيـة العامـة باملوافقة على زيـادة رأس املـال إىل آخر يوم
لالكتتـاب يف األسـهم الجديـدة املرتبطة بهـذه الحقوق ،وفقـاً للضوابط التي
تضعها الجهـة املختصة.
المادة الثانية واألربعون بعد المائة:
مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة (األربعين بعـد املائـة) مـن النظـام ،توزع
األسـهم الجديـدة على حملة حقـوق األولويـة الذين طلبـوا االكتتاب ،بنسـبة
مـا ميلكونـه مـن حقـوق أولويـة مـن إجمايل حقـوق األولويـة الناتجـة مـن
زيـادة رأس املـال ،بشرط أال يتجـاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسـهم
الجديـدة ،ويـوزع الباقـي مـن األسـهم الجديـدة عىل حملـة حقـوق األولوية
الذيـن طلبـوا أكثر مـن نصيبهم ،بنسـبة مـا ميلكونه مـن حقـوق أولوية من
إجمايل حقـوق األولويـة الناتجة من زيـادة رأس املال ،بشرط أال يتجاوز ما
يحصلـون عليـه ما طلبوه من األسـهم الجديـدة ،ويطرح ماتبقى من األسـهم
على الغير ،مـا مل تقـرر الجمعيـة العامة غري العاديـة أو ينص نظام السـوق
املاليـة عىل غير ذلك.
المادة الثالثة واألربعون بعد المائة:
تسري على األسـهم التـي تصـدر مقابـل حصص عينيـة عند زيـادة رأس
املـال أحـكام تقويـم الحصـص العينيـة املقدمـة عند تأسـيس الرشكـة ،وتقوم
الجمعيـة العامـة العاديـة مقـام الجمعية التأسيسـية يف هذا الشـأن.
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الفرع الثاني :تخفيض رأس المال
المادة الرابعة واألربعون بعد المائة:
للجمعيـة العامـة غير العاديـة أن تقـرر تخفيـض رأس املـال إذا زاد على
حاجـة الرشكـة أو إذا منيـت بخسـائر .ويجـوز يف الحالـة األخيرة وحدهـا
تخفيـض رأس املـال إىل مـا دون الحـد املنصـوص عليـه يف املـادة (الرابعـة
والخمسين) مـن النظـام .وال يصـدر قـرار التخفيـض إال بعـد تلاوة تقريـر
خـاص يعـده مراجـع الحسـابات عـن األسـباب املوجبـة لـه وعـن االلتزامات
التـي على الرشكـة وعـن أثـر التخفيـض يف هـذه االلتزامـات.
المادة الخامسة واألربعون بعد المائة:
إذا كان تخفيـض رأس املـال نتيجـة زيادتـه على حاجـة الرشكـة ،وجبـت
دعـوة الدائنين إىل إبـداء اعرتاضاتهـم عليـه خلال سـتني يوماً مـن تاريخ
نشر قـرار التخفيـض يف صحيفـة يومية تـوزع يف املنطقة التـي فيها مركز
الرشكـة الرئيـس .فإن اعرتض أحـد الدائنني وقدم إىل الرشكة مسـتنداته يف
امليعـاد املذكـور ،وجـب على الرشكـة أن تـؤدي إليـه دينـه إذا كان حـاالً أو أن
تقـدم لـه ضامناً كافيـاً للوفـاء بـه إذا كان آجال.
المادة السادسة واألربعون بعد المائة:
يخفض رأس املال بإحدى الطرق اآلتية:
أ -إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب تخفيضه.
ب -رشاء الرشكـة لعـدد من أسـهمها يعادل القـدر املطلوب تخفيضه ،ومن
ثم إلغاؤها.
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المادة السابعة واألربعون بعد المائة:
إذا كان تخفيض رأس املال بإلغاء عدد من األسهم ،وجبت مراعاة املساواة
بين املسـاهمني ،وعىل هؤالء أن يقدموا إىل الرشكـة يف امليعاد الذي تحدده
األسـهم التي تقرر إلغاؤها ،وإال عدت ملغاة.
المادة الثامنة واألربعون بعد المائة:
 -1إذا كان تخفيـض رأس املـال عـن طريـق رشاء عـدد من أسـهم الرشكة
مـن أجـل إلغائها ،وجبـت دعوة املسـاهمني إىل عرض أسـهمهم للبيع،
وتتـم هـذه الدعـوة بإبالغ املسـاهمني بواسـطة الربيد املسـجل أو يف
صحيفـة يوميـة توزع يف املنطقـة التي يقع فيها مركـز الرشكة الرئيس
برغبـة الرشكة يف رشاء األسـهم.
 -2إذا زاد عـدد األسـهم املعروضـة للبيـع على العـدد الذي قـررت الرشكة
رشاءه ،وجـب تخفيـض طلبـات البيع بنسـبة هـذه الزيادة.
 -3يقـدر مثـن رشاء أسـهم الشركات غري املدرجـة بالثمن العـادل .أما
أسـهم الشركات املدرجة ،فتشترى وفقـاً لنظام السـوق املالية.
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• الفصل الثامن:
انقضاء شركة المساهمة •
المادة التاسعة واألربعون بعد المائة:
إذا آلـت جميـع أسـهم رشكـة املسـاهمة إىل مسـاهم واحـد ال تتوافـر فيه
الشروط الواردة يف املادة (الخامسـة والخمسين) مـن النظام ،تبقى الرشكة
وحدهـا مسـؤولة عـن ديونهـا والتزاماتها .ومـع ذلك يجب عىل هذا املسـاهم
توفيـق أوضـاع الرشكـة مـع األحـكام الـواردة يف هـذا البـاب أو تحويلها إىل
رشكـة ذات مسـؤولية محـدودة من شـخص واحد خالل مدة ال تتجاوز سـنة،
وإال انقضـت الرشكة بقـوة النظام.
المادة الخمسون بعد المائة:
 -1إذا بلغـت خسـائر رشكـة املسـاهمة نصـف رأس املـال املدفـوع ،يف أي
وقت خالل السـنة املالية ،وجب عىل أي مسـؤول يف الرشكة أو مراجع
الحسـابات فـور علمـه بذلك إبلاغ رئيـس مجلـس اإلدارة ،وعىل رئيس
مجلـس اإلدارة إبلاغ أعضاء املجلـس فورا بذلك ،وعىل مجلـس اإلدارة
خلال خمسـة عشر يومـاً مـن علمـه بذلـك دعـوة الجمعيـة العامـة
غير العاديـة لالجتماع خلال خمسـة وأربعني يومـاً مـن تاريخ علمه
بالخسـائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الرشكة أو تخفيضه وفقاً ألحكام
النظـام وذلـك إىل الحـد الـذي تنخفـض معه نسـبة الخسـائر إىل ما
دون نصـف رأس املـال املدفـوع ،أو حـل الرشكة قبل األجـل املحدد يف
نظامها األسـاس.
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 -2تعـد الرشكـة منقضية بقـوة النظـام إذا مل تجتمع الجمعيـة العامة غري
العاديـة خلال املـدة املحـددة يف الفقـرة ( )1مـن هـذه املـادة ،أو إذا
اجتمعـت وتعـذر عليها إصـدار قرار يف املوضـوع ،أو إذا قـررت زيادة
رأس املـال وفـق األوضـاع املقـررة يف هذه املـادة ومل يتم االكتتاب يف
كل زيـادة رأس املـال خلال تسـعني يومـاً مـن صـدور قـرار الجمعية
بالزيادة.
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الباب السادس:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
• الفصل األول :أحكام عامة •
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
 -1الرشكـة ذات املسـؤولية املحـدودة رشكة ال يزيد عـدد الرشكاء فيها عىل
خمسين رشيـكاً ،وتعـد ذمتها مسـتقلة عـن الذمـة املالية لـكل رشيك
فيهـا .وتكون الرشكة وحدها مسـؤولة عن الديـون وااللتزامات املرتتبة
عليهـا ،وال يكـون املالـك لها أو الرشيك فيها مسـؤوالً عـن تلك الديون
وااللتزامات.
 -2إذا زاد عـدد الشركاء على العدد املحدد يف الفقـرة ( )1من هذه املادة،
وجـب تحويـل الرشكـة إىل رشكة مسـاهمة خلال مدة ال تتجاوز سـنة،
وإذا مضـت هـذه املـدة دون تحويلها انقضت بقوة النظـام ،ما مل تكن
الزيـادة ناتجة مـن اإلرث أو الوصية.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
 -1يكـون للرشكـة ذات املسـؤولية املحـدودة اسـم مشـتق مـن غرضهـا أو
مبتكر .وال يجوز أن يشـتمل اسـمها عىل اسم شخص ذي صفة طبيعية،
إال إذا كان غـرض الرشكـة اسـتثامر بـراءة اختراع مسـجلة باسـم هذا
الشـخص ،أو إذا ملكـت الرشكـة منشـأة تجارية واتخذت اسـمها اسماً
لهـا ،أو كان هذا االسـم اسماً لرشكـة تحولت إىل رشكة ذات مسـؤولية
محـدودة واشـتمل اسـمها على اسـم شـخص ذي صفـة طبيعيـة .وإذا
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كانـت الرشكة مملوكة لشـخص واحد ،وجب أن يتضمن االسـم ما يفيد
بأنهـا رشكـة ذات مسـؤولية محـدودة مملوكة لشـخص واحـد ،ويرتتب
على إهمال ذلـك تطبيـق الفقـرة ( )1من هـذه املادة.
 -2يكـون مديـرو الرشكـة مسـؤولني شـخص ّياً وبالتضامـن عـن التزامات
الرشكـة عنـد عـدم وضـع عبارة ذات مسـؤولية محـدودة أو عـدم بيان
مقـدار رأس املـال إىل جانـب اسـم الرشكة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
 -1ال يجـوز أن يكـون غـرض الرشكـة ذات املسـؤولية املحـدودة القيـام
بأعمال البنـوك أو التمويل أو االدخـار أو التأمني أو اسـتثامر األموال
لحسـاب الغري.
 -2ال يجـوز للرشكـة ذات املسـؤولية املحـدودة أن تلجـأ إىل االكتتاب العام
لتكويـن رأس مالهـا أو زيادتـه أو للحصـول على قـرض ،وال أن تصدر
صكوكا قابلـة للتداول.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
 -1اسـتثناء مـن أحـكام املـادة (الثانيـة) مـن النظـام ،يجـوز أن تؤسـس
الرشكـة ذات املسـؤولية املحدودة من شـخص واحـد ،أو أن تؤول جميع
حصصهـا إىل شـخص واحـد .ويف هـذه الحالة تقترص مسـؤولية هذا
الشـخص على ما خصصه مـن مال ليكـون رأس مال للرشكـة ،ويكون
لهـذا الشـخص صالحيـات وسـلطات املديـر ومجلـس مديـري الرشكة
والجمعيـة العامـة للشركاء املنصـوص عليهـا يف هـذا البـاب ،ويجـوز
لـه تعيين مديـر واحـد (أو أكثر) يكـون هـو املمثل لهـا أمـام القضاء
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وهيئـات التحكيـم والغير ،ومسـؤوالً عن إدارتهـا أمام الرشيـك املالك
لحصـص الرشكة.
 -2يف جميـع األحـوال؛ ال يجـوز للشـخص الطبيعـي أن يؤسـس أو يتملـك
أكثر مـن رشكـة ذات مسـؤولية محدودة من شـخص واحـد ،وال يجوز
للرشكـة ذات املسـؤولية املحدودة اململوكة من شـخص واحد (ذي صفة
طبيعيـة أو اعتباريـة) أن تؤسـس أو تتملـك رشكة أخرى ذات مسـؤولية
محـدودة من شـخص واحد.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يكون الشـخص املالك للرشكة ذات املسـؤولية املحدودة مسـؤوالً يف أمواله
الخاصـة عـن التزامـات الرشكـة يف مواجهـة الغير الـذي تعامل معه باسـم
الرشكـة ،وذلـك يف األحـوال اآلتية:
أ -إذا قـام بسـوء نيـة بتصفيـة رشكته ،أو وقف نشـاطها قبل انتهاء مدتها
أو قبـل تحقيـق الغرض الذي أنشـئت من أجله.
ب -إذا مل يفصل بني أعامل الرشكة وأعامله الخاصة األخرى.
ج -إذا زاول أعامال لحساب الرشكة قبل اكتسابها الشخصية االعتبارية.

• الفصل الثاني :التأسيس •
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجـب أن يوقـع عقـد تأسـيس الرشكـة ذات املسـؤولية املحـدودة جميـع
الشركاء ،وأن يشـتمل العقـد بصفـة خاصـة على البيانـات اآلتيـة:
أ -نوع الرشكة واسمها وغرضها ومركزها الرئيس.
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ب -أسامء الرشكاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
ج -أسامء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد.
د -مقـدار رأس املـال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف
تفصييل للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها.
هــ -إقـرار الشركاء بتوزيـع جميع حصـص رأس املال والوفـاء بقيمة هذه
الحصص كاملة.
و  -طريقة توزيع األرباح والخسائر.
ز -تاريخ بدء الرشكة وتاريخ انتهائها.
ح  -شكل التبليغات التي قد توجهها الرشكة إىل الرشكاء.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
 -1مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة (الرابعـة عشرة) من النظام ،ال تؤسـس
الرشكة ذات املسـؤولية املحـدودة إال إذا وزعت جميع الحصص النقدية
والحصـص العينيـة على جميع الشركاء وتم الوفـاء بها كاملـة ،وتودع
الحصـص النقديـة يف أحـد البنـوك املرخـص لهـا ،وال يجـوز للبنـك
رصفهـا إال بعـد اسـتكامل إجـراءات شـهر الرشكة وقيدها يف السـجل
التجاري.
 -2يتبـع يف تقويـم الحصـص العينيـة األحـكام املنصـوص عليهـا لتقديـر
هـذه الحصـص يف رشكـة املسـاهمة .ومـع ذلك يكـون الشركاء الذين
قدمـوا هـذه الحصـص مسـؤولني بالتضامـن يف جميـع أموالهـم يف
مواجهـة الغير عن عدالـة تقدير الحصـص العينية التـي قدموها .وال
تسـمع دعـوى املسـؤولية يف هـذه الحالـة بعـد انقضاء خمس سـنوات
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مـن تاريـخ شـهر الرشكـة وقيدها يف السـجل التجـاري بحسـب املادة
(الثامنـة والخمسين بعداملائة) مـن النظام.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
يجـب على مديـري الرشكـة خلال ثالثين يوماً مـن تأسيسـها نرش عقد
التأسـيس على نفقتهـا يف موقع الـوزارة اإللكتروين .وعلى املديرين كذلك
القيـام يف امليعـاد املذكور بقيد الرشكة يف السـجل التجـاري .وترسي األحكام
املذكـورة على كل تعديـل يطـرأ عىل عقد تأسـيس الرشكة.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
تعـد باطلـة بالنسـبة إىل كل ذي مصلحـة الرشكة ذات املسـؤولية املحدودة
التـي تؤسـس باملخالفـة ألحـكام املـواد (املـادة الثالثـة والخمسين بعداملائة)
و(الرابعة والخمسين بعد املائة) و(السادسـة والخمسني بعد املائة) و(السابعة
والخمسين بعـد املائـة) من النظـام ،ولكن ال يجـوز للشركاء أن يحتجوا عىل
الغير بهـذا البطلان .وإذا تقـرر البطالن تطبيقـا لذلك ،كان الشركاء الذين
تسـببوا فيـه مسـؤولني بالتضامـن يف مواجهـة باقـي الشركاء والغير عـن
تعويـض الرضر املرتتـب عليه.

•الفصل الثالث :رأس المال والحصص•
المادةالستون بعد المائة:
يجـب أن يكـون رأس مـال الرشكـة عنـد تأسيسـها كافياً لتحقيـق غرضها،
ويحـدد الشركاء مقـداره يف عقـد تأسـيس الرشكـة ،ويقسـم إىل حصـص
متسـاوية القيمـة ،وتكـون الحصـة غير قابلـة للتجزئـة والتـداول .فـإذا ملك
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الحصة أشـخاص متعددون ،جاز للرشكة أن توقف اسـتعامل الحقوق املتصلة
بهـا إىل أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهم مـن يعد مالـكاً منفـردا ً لها يف
مواجهـة الرشكـة .ويجوز للرشكة أن تحدد لهؤالء ميعـادا ً إلجراء هذا االختيار،
وإال كان مـن حقهـا بعد انقضـاء امليعاد املذكور بيع الحصة لحسـاب مالكيها.
ويف هـذه الحالـة تعـرض الحصة عىل الشركاء اآلخرين ثم على الغري ،وفقاً
ملـا ورد يف املـادة (الحادية والسـتني بعد املائة) من النظـام ،ما مل ينص عقد
التأسـيس عىل غير ذلك.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
 -1يجـوز للرشيـك أن يتنـازل عـن حصتـه ألحـد الشركاء أو للغير وفقـاً
لشروط عقد تأسـيس الرشكـة .ومع ذلـك ،إذا أراد الرشيك التنازل عن
حصتـه بعـوض أو بدونه لغري أحد الرشكاء ،وجب أن يبلغ باقي الرشكاء
عـن طريق مدير الرشكة برشوط التنـازل .ويف هذه الحالة ،يجوز لكل
رشيك أن يطلب استرداد الحصة بحسـب قيمتها العادلة خالل ثالثني
يومـاً مـن تاريـخ إبالغـه بذلـك ما مل ينـص عقد تأسـيس الرشكة عىل
طريقـة تقويـم أو مـدة أخـرى .وإذا اسـتعمل حـق االسترداد أكرث من
رشيك ،قسـمت هذه الحصة أو الحصص بني طالبي االسترداد بنسبة
حصـة كل منهـم يف رأس املـال .وال يسري حـق االسترداد املنصـوص
عليـه يف هـذه املـادة عىل انتقال ملكيـة الحصص بـاإلرث أو بالوصية
أو انتقالهـا مبوجـب حكم من الجهـة القضائية املختصة.
 -2إذا انقضت املدة املحددة ملامرسـة حق االسترداد دون أن يسـتعمله
أحـد الشركاء ،كان لصاحـب الحصـة الحق يف التنـازل عنها للغري.
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المادة الثانية والستون بعد المائة:
تعـد الرشكـة سـجالً خاصاً بأسماء الرشكاء وعـدد الحصـص التي ميلكها
كل منهـم والترصفـات التـي تـرد على الحصـص .وال ينفذ انتقـال امللكية يف
مواجهـة الرشكـة أو الغير إال بقيد السـبب الناقل للملكية يف السـجل املذكور.
وعلى الرشكـة إبلاغ الـوزارة إلثباته يف سـجل الرشكة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
ترتب الحصص حقوقاً متسـاوية يف األرباح الصافية ويف فائض التصفية،
مـا مل ينص عقد تأسـيس الرشكة على غري ذلك.

• الفصل الرابع :اإلدارة •
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
 -1يديـر الرشكـة مديـر أو أكثر مـن الشركاء أو مـن غريهـم ،ويعين
الرشكاء املدير أو املديرين يف عقد تأسـيس الرشكة أو يف عقد مسـتقل
ملـدة معينـة أو غير معينـة .ويجـوز بقرار مـن الشركاء تكوين مجلس
مديريـن إذا تعددوا.
 -2يحـدد عقـد تأسـيس الرشكـة أو قرار الرشكاء طريقـة العمل يف مجلس
املديريـن واألغلبيـة الالزمة لقراراتـه .وتلتزم الرشكة بأعمال املديرين
التـي تدخل يف غـرض الرشكة.
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الخامسة والستون بعد المائة:
 -1يجـوز للشركاء عـزل املديـر أو املديرين سـواء أكانـوا معينني يف عقد
تأسـيس الرشكـة أم يف عقد مسـتقل دون إخلال بحقهم يف التعويض
إذا وقـع العـزل لسـبب غري مشروع أو يف وقت غري مناسـب.
 -2يكون املديرون مسـؤولني بالتضامـن عن تعويض الرضر الذي يصيب
الرشكـة أو الشركاء أو الغري بسـبب مخالفتهم أحكام النظـام أو أحكام
عقـد تأسـيس الرشكـة أو بسـبب مـا يصـدر منهم مـن أخطـاء يف أداء
عملهـم ،وكل رشط يقضي بغير ذلك يعـد كأن مل يكن.
 -3ال تحـول دون إقامـة دعـوى املسـؤولية موافقة الرشكاء على إبراء ذمة
املديرين.
 -٤فيما عـدا حالتـي الغش والتزوير ،ال تسـمع دعوى املسـؤولية يف جميع
األحـوال بعـد مرور خمس سـنوات من تاريخ انتهاء السـنة املالية التي
وقـع فيهـا الفعل الضار أو ثالث سـنوات من انتهاء عمـل املدير املعني
يف الرشكـة ،أيهام أبعد.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
يكـون للرشكـة ذات املسـؤولية املحدودة مراجع حسـابات أو أكرث ،وفقاً
لألحـكام املقررة لذلك يف رشكة املسـاهمة.
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المادة السابعة والستون بعد المائة:
 -1يكون للرشكة ذات املسؤولية املحدودة جمعية عامة تتكون من جميع
الرشكاء.
 -2تعقـد الجمعيـة العامـة بدعـوة مـن املديـر أو املديرين وفقـاً لألوضاع
التـي يحددهـا عقد تأسـيس الرشكة ،على أن تعقد مرة على األقل يف
السـنة خلال الشـهور األربعة التاليـة لنهاية السـنة املالية للرشكة.
 -3تجـوز دعـوة الجمعيـة العامـة يف كل وقت بناء عىل طلـب املديرين أو
مجلـس الرقابـة أو مراجع الحسـابات أو عدد مـن الرشكاء ميثل نصف
رأس املال على األقل.
 -٤يحـرر محضر بخالصـة مناقشـات الجمعيـة العامة ،وتـدون املحارض
وقـرارات الجمعيـة العامـة أو قـرارات الرشكاء يف سـجل خـاص تعده
الرشكـة لهـذا الغرض.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
 -1تصدر قرارات الرشكاء يف الجمعية العامة ،ومع ذلك يجوز يف الرشكة
التـي ال يزيد عـدد الرشكاء فيها عىل عرشين أن يبدي الرشكاء آراءهم
متفرقين .ويف هذه الحالة يرسـل مدير الرشكـة إىل كل رشيك خطابا
مسجال بالقرارات املقرتحة ليصوت الرشيك عليها كتابة.
 -2يف جميـع األحـوال ال تكـون القرارات صحيحـة إال إذا وافق عليها عدد
مـن الشركاء ميثـل أكرث من نصـف رأس املال عىل األقـل ،ما مل ينص
عقد تأسـيس الرشكة على أغلبية أكرب.
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 -3إذا مل تتوافر يف املداولة أو يف املشاورة األوىل األغلبية املنصوص عليها
يف الفقـرة ( )2مـن هـذه املـادة ،وجبـت دعـوة الشركاء إىل االجتماع
بخطابـات مسـجلة ،مـا مل ينص عقد تأسـيس الرشكة على غري ذلك.
 -٤تصـدر القـرارات يف االجتماع املشـار إليـه يف الفقـرة ( )3مـن هـذه
املـادة مبوافقـة أغلبيـة الحصـص املمثلـة فيـه أيّـاً كانـت النسـبة التي
متثلهـا بالنسـبة إىل رأس املـال ،مـا مل ينـص عقد تأسـيس الرشكة عىل
غير ذلك.
 -٥يجـوز أن يحـدد عقـد تأسـيس الرشكـة أي طريقـة أخـرى للدعـوة إىل
االجتماع أو للتبليغ بالقـرارات.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
يجـب أن يشـتمل جـدول أعامل الجمعيـة العامة للشركاء يف اجتامعها
السـنوي عىل البنـود اآلتية:
أ -سماع تقريـر مديـري الرشكـة عـن نشـاط الرشكـة ومركزهـا املايل
خلال السـنة املاليـة ،وتقريـر مراجـع الحسـابات ،وتقريـر مجلـس
الرقابـة إنوجد.
ب -مناقشة القوائم املالية والتصديق عليها.
ج -تحديد نسبة الربح التي توزع عىل الرشكاء.
د -تعيين مديـري الرشكـة أو أعضاء مجلس الرقابـة إن وجدوا وتحديد
مكافآتهم.
هـ -تعيني مراجع الحسابات وتحديد أتعابه.
و -املسـائل األخرى التي تدخل يف اختصاص الجمعية مبوجب النظام أو
عقد تأسيس الرشكة.
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المادة السبعون بعد المائة:
 -1ال يجـوز للجمعيـة العامة للشركاء أن تتداول يف غري املسـائل الواردة
يف جـدول األعمال ،إال إذا ظهـرت أثنـاء االجتماع وقائـع تقتضي
املداولـة فيها.
 -2إذا طلـب أحـد الشركاء إدراج مسـألة معينـة يف جـدول األعامل ،وجب
على مديـري الرشكـة إجابـة الطلـب ،وإال كان مـن حـق الرشيـك أن
يحتكـم إىل الجمعية.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
لـكل رشيك حق مناقشـة املوضوعـات املدرجة يف جـدول أعامل الجمعية
العامـة للشركاء ،ويكـون مديرو الرشكـة ملزمني باإلجابة عن أسـئلة الرشكاء.
فـإذا رأى أحـد الشركاء أن الرد عىل سـؤاله غري ٍ
كاف ،احتكـم إىل الجمعية.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
 -1إذا زاد عـدد الشركاء على عرشيـن ،وجـب النـص يف عقـد تأسـيس
الرشكـة على تعيين مجلـس رقابـة ملـدة معينـة مكـون من ثالثـة من
الشركاء على األقـل .وإذا طـرأت هـذه الزيـادة بعـد تأسـيس الرشكـة
وجـب على الجمعيـة العامـة للشركاء أن تقـوم يف أقـرب وقـت بهذا
التعيني.
 -2للجمعيـة العامـة أن تعيـد تعيني أعضاء مجلس الرقابة بعـد انتهاء املدة
املحـددة لعضويتهـم يف املجلـس ،أو تعين غريهـم مـن الشركاء .ولها
كذلـك عزلهم يف أي وقت لسـبب مقبول .ويف جميـع األحوال ال يكون
ملديـري الرشكـة صـوت يف انتخاب أعضـاء مجلس الرقابـة أو عزلهم.
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 -3على مجلـس الرقابـة أن يراقب أعمال الرشكة ،وأن يبـدي الرأي يف
األمـور التـي يعرضهـا عليه مديـر أو مديرو الرشكـة ،ويف الترصفات
التـي يشترط ملبارشتها الحصـول عىل إذن سـابق من مجلـس الرقابة.
 -٤يجـب أن يقـدم مجلس الرقابة إىل الجمعيـة العامة للرشكاء يف نهاية
كل سـنة مالية تقريـرا ً عن نتائج مراقبتـه ألعامل الرشكة.
 -٥ال يسـأل أعضـاء مجلـس الرقابـة عـن أعمال املديـر أو املديرين أو
نتائجهـا ،إال إذا علمـوا مبـا وقع مـن أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية
العامة للشركاء بها.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
 -1يكـون لـكل رشيـك حق االشتراك يف املـداوالت ويف التصويت ،وعدد
مـن األصـوات يعـادل عـدد الحصـص التي ميلكهـا .وال يجـوز االتفاق
على غير ذلك.
 -2يجوز لكل رشيك أن يوكل عن ه كتابة رشيكاً آخر يف حضور اجتامعات
الشركاء ويف التصويـت ،مـا مل ينـص عقـد تأسـيس الرشكـة عىل غري
ذلك.
 -3للرشيـك غير املديـر يف الشركات التـي ليـس فيهـا مجلـس رقابة أن
يوجـه النصـح للمديريـن ،ولـه أو مـن يفوضـه أن يطلـب االطلاع يف
مركـز الرشكـة على أعاملها وفحـص دفاترهـا ووثائقهـا ،وذلك خالل
الخمسـة عرش يوماً السابقة للتاريخ املحدد لعرض الحسابات الختامية
السـنوية على الشركاء ،وكل رشط مخالـف لذلك يعـد باطالً.
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 -٤يلتـزم كل مـن حصـل عىل أي معلومة مبوجـب هذه املادة باملحافظة
على رسيتهـا وعـدم اسـتخدامها يف أي غـرض قـد يضر بالرشكـة
أو أحـد رشكائهـا ويلتـزم بالتعويـض عـن أي رضر ينشـأ عـن عـدم
االلتـزام بذلك.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
 -1يجـوز مبوافقـة جميـع الشركاء تغيير جنسـية الرشكـة ،أو زيـادة رأس
مالهـا عـن طريق رفع القيمة االسـمية لحصص الشركاء أو عن طريق
إصـدار حصـص جديدة ،مـع إلزام جميع الشركاء بدفع قيمـة الزيادة
يف رأس املال بنسـبة مشـاركة كل منهم.
 -2يجـوز تعديـل عقـد تأسـيس الرشكـة يف غير األمـور املنصـوص عليها
يف الفقـرة ( )1مـن هذه املـادة مبوافقة أغلبية الشركاء الذين ميثلون
ثالثـة أربـاع رأس املـال على األقـل ،ما مل ينـص عقد تأسـيس الرشكة
على غير ذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
 -1يعـد مديـرو الرشكـة عـن كل سـنة ماليـة القوائـم املاليـة للرشكـة
وتقريـرا ً عـن نشـاط الرشكة ومركزهـا املايل واقرتاحاتهم يف شـأن
توزيـع األربـاح ،وذلـك خلال ثالثـة أشـهر مـن نهايـة السـنة املالية.
 -2على املديريـن أن يرسـلوا إىل الـوزارة وإىل كل رشيـك صـورة مـن
الوثائـق املشـار إليهـا يف الفقـرة ( )1مـن هـذه املـادة وصـورة مـن
تقريـر مجلس الرقابة إن وجد وصورة من تقرير مراجع الحسـابات،
وذلـك خالل شـهر مـن تاريخ إعـداد الوثائـق املذكـورة .ولكل رشيك
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أن يطلـب مـن املديريـن الدعـوة إىل عقـد االجتامع للجمعيـة العامة
للشركاء للمداولـة يف الوثائـق املشـار إليها يف هـذه املادة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
على الرشكـة ذات املسـؤولية املحـدودة أن تجنـب يف كل سـنة ( )%10عىل
األقـل مـن أرباحهـا الصافيـة؛ لتكوين احتياطـي نظامي .ويجوز للشركاء أن
يقـرروا وقـف هـذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكـور ( )%30من رأس مال
الرشكة.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
للجمعيـة العامـة للرشكاء أن تقرر تخفيض رأس مـال الرشكة إذا زاد عىل
حاجتهـا أو منيت بخسـائر مل تبلغ نصف رأس املـال ،وذلك وفقاً ملاييل:
أ -يجـب دعـوة دائنـي الرشكة خالل سـتني يومـاً من تاريـخ نرش قرار
التخفيـض يف صحيفـة يوميـة تـوزع يف املنطقـة التـي فيهـا مركـز
الرشكـة الرئيـس إلبـداء اعرتاضاتهم على التخفيض .فـإن اعرتض
أحـد الدائنين على إجـراء التخفيـض وقـدم مسـتنداته يف امليعـاد
املذكـور ،وجـب عىل الرشكـة أن تؤدي إليه دينـه إذا كان حاال أو أن
تقـدم ضامنـا كافياً للوفـاء بـه إذا كان آجال.
ب -يقدم الرشكاء إىل الوزارة مرشوعا بتعديل عقد تأسـيس الرشكة متضمنا
تخفيض رأس مال الرشكة ،عىل أن يرافقه كشف تفصييليصدقه مراجع
حسابات الرشكة يتضمن أسامء الدائنني وعناوينهم ومن اعرتض منهم
على تخفيـض رأس املال ومن سـدد دينـه الحال أوقدم لـه ضامن كاف
للوفـاء بدينـه اآلجـل ،وأن يرافقـه كذلك إقرار من الرشكاء مبسـؤوليتهم
التضامنية عام يظهر من ديون مل ترد يف الكشـف.
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ج  -إذا مل يكـن على الرشكـة ديـون ،جـاز أن يقـدم الشركاء إىل
الـوزارة إقـرارا ً منهـم معتمـدا مـن مراجع الحسـابات مبسـؤوليتهم
التضامنيـة عما يظهـر مـن ديــون .ويف هـذه الحالـة يعفـون مـن
دعـوة الدائنين ،وتسـتكمل إجـراءات التخفيـض.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
 -1مـع عـدم اإلخلال بحقـوق الغير حسـن النيـة ،يقـع باطلاً كل قرار
تصـدره الجمعيـة العامـة باملخالفـة ألحـكام النظـام أو عقد تأسـيس
الرشكـة .ومـع ذلـك ،ال يجـوز أن يطلـب البطلان إال الشركاء الذين
اعرتضـوا كتابـة عىل القرار أو الذين مل يتمكنـوا من االعرتاض عليه
بعـد علمهـم بـه ،ويرتتب على تقرير البطلان اعتبار القـرار كأن مل
يكن بالنسـبة إىل جميع الشــركاء.
 -2ال تسـمع دعوى البطالن بعد انقضاء سـنة من تاريخ القرار املشـار
إليـه يف الفقـرة ( )1من هذه املادة.

• الفصل الخامس :االنقضاء •

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

ال تنقيض الرشكة ذات املسـؤولية املحدودة بوفاة أحد الرشكاء ،أو بالحجر
عليه ،أو بشـهر إفالسـه ،أو بإعسـاره ،أو بانسـحابه ،ما مل ينص عقد تأسـيس
الرشكـة عىل غير ذلك.
المادة الثمانون بعد المائة:
 -1مـا مل ينـص عقـد تأسـيس الرشكـة على غير ذلـك ،يجوز مـد أجل
الرشكـة قبـل انقضائـه مـدة أخـرى بقـرار تصـدره الجمعيـة العامة
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مـن أي عددمـن الشركاء املالكين لنصـف الحصـص املمثلـة لرأس
املـال أو مـن أغلبيـة الرشكاء.
 -2إذا مل يصدر القرار مبد أجل الرشكة ،واستمرت الرشكة يف أداء أعاملها،
امتد العقد ملدة مامثلة بالرشوط نفسها الواردة يف عقد التأسيس.
 -3للرشيـك الـذي ال يرغب يف االسـتمرار يف الرشكة أن ينسـحب منها،
وتقـ َّوم حصصـه وفقاً لألحـكام الـواردة يف املادة (الحادية والسـتني
بعداملائـة) مـن النظـام ،وال ينفذ التمديـد إال بعد بيـع حصة الرشيك
للشركاء أو الغير بحسـب األحـوال وأداء قيمتهـا لـه ،مـا مل يتفـق
الرشيـك املنسـحب مـع باقـي الشركاء عىل غير ذلك.
 -٤يجـوز للغير الـذي لـه مصلحة يف عدم مـد األجل االعتراض عليه
والتمسـك بعدم نفـاذه يف حقه.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
 -1إذا بلغـت خسـائر الرشكـة ذات املسـؤولية املحـدودة نصـف رأس
مالهـا ،وجـب على مديري الرشكة تسـجيل هذه الواقعة يف السـجل
التجـاري ودعـوة الشركاء لالجتامع خالل مدة ال تزيد عىل تسـعني
يومـاً مـن تاريـخ علمهـم ببلـوغ الخسـارة هـذا املقـدار؛ للنظـر يف
اسـتمرار الرشكـة أوحلها.
 -2يجـب شـهر قـرار الشركاء سـواء باسـتمرار الرشكـة أو حلهـا بالطرق
املنصـوص عليهـا يف املـادة (الثامنـة والخمسين بعـد املائة) مـن النظام.
 -3تعـد الرشكـة منقضيـة بقـوة النظـام إذا أهمـل مديـرو الرشكـة دعـوة
الشركاءأوتعـذرعلىالشركاءإصـدارقـرارباسـتمرارالرشكـةأوحلهـا.
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الباب السابع :الشركة القابضة
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
 -1الرشكـة القابضـة رشكـة مسـاهمة أو ذات مسـؤولية محـدودة تهـدف
إىل السـيطرة عىل رشكات أخرى مسـاهمة أو ذات مسـؤولية محدودة
تدعـى الشركات التابعـة ،وذلـك بامتلاك أكرث مـن نصـف رأس مال
تلـك الشركات أو بالسـيطرة عىل تشـكيل مجلـس إدارتها.
 -2يجـب أن يقترن اسـم الرشكـة الـذي اتخذتـه باإلضافـة إىل نوعها
بكلمـة (قابضة).
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
أغراض الرشكة القابضة ما ييل:
أ -إدارة الشركات التابعـة لهـا ،أو املشـاركة يف إدارة الشركات األخـرى
التـي تسـاهم فيهـا وتوفير الدعم اللازم لها.
ب -استثامر أموالها يف األسهم وغريها من األوراق املالية.
ج -امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملبارشة نشاطها.
د -تقديم القروض والكفاالت والتمويل للرشكات التابعة لها.
هــ -امتلاك حقـوق امللكيـة الصناعية مـن بـراءات االختراع والعالمات
التجاريـة والصناعيـة وحقـوق االمتياز وغريهـا من الحقـوق املعنوية،
واسـتغاللها ،وتأجريهـا للشركات التابعـة لهـا أو لغريها.
و -أي غرض آخر مرشوع يتفق مع طبيعة هذه الرشكة.
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المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
ال يجـوز للرشكـة التابعـة امتلاك حصص أو أسـهم يف الرشكـة القابضة.
ويعد باطالً كل ترصف من شـأنه نقل ملكية األسـهم أو الحصص من الرشكة
القابضـة إىل الرشكة التابعة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
على الرشكـة القابضـة أن تعـد يف نهايـة كل سـنة قوائـم ماليـة موحـدة
تشـملها وتشـمل الرشكات التابعة لها ،وذلك وفق املعايري املحاسـبية املتعارف
عليها.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
تخضـع الرشكـة القابضة لألحكام الواردة يف هذا البـاب وما ال يتعارض
معهـا مـن األحكام املقـررة يف النظام وفقاً لنوع الرشكـة الذي اتخذته.
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الباب الثامن:
تحول الشركات واندماجها
• الفصل األول :تحول الشركات •
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
 -1يجـوز تحـول الرشكـة إىل نـوع آخر من الشركات بقرار يصـدر وفقاً
لألوضـاع املقـررة لتعديـل عقد تأسـيس الرشكـة أو نظامها األسـاس،
وبرشط استيفاء رشوط التأسيس والشهر والقيد يف السجل التجاري
املقـررة للنـوع الـذي حولـت إليـه الرشكـة .ويسري على مسـاهمي
الرشكـة يف حالـة تحولهـا إىل رشكـة مسـاهمة حكـم املادة (السـابعة
بعـد املائـة) مـن النظام ،عىل أن تبـدأ مدة الحظر مـن تاريخ صدور
قـرار املوافقـة على تحويـل الرشكـة .ومـع ذلـك إذا اقترن تحـول
الرشكـة بزيـادة يف رأس مالها عن طريـق االكتتاب العام ،فال يرسي
الحظـر على األسـهم املكتتب بهـا عن هـذا الطريق.
 -2يجـوز للشركاء أو املسـاهمني الذيـن اعرتضـوا على قـرار التحول،
طلـب التخـارج مـن الرشكة.
 -3دون إخالل برشوط التأسيس والشهر والقيد املقررة لرشكة املساهمة،
تحـول رشكة التضامـن والتوصية البسـيطة وذات املسـؤوليةاملحدودة
إىل رشكـة مسـاهمة إذا طلـب ذلك الرشكاء املالكـون ألكرث من نصف
رأس املـال مـامل ينـص يف عقـد تأسيسـها على نسـبة أقـل ،على أن
تكـون جميـع حصـص الرشكة التـي طلبت التحـول مملوكـة من ذوي
قـرىب ولـو مـن الدرجـة الرابعـة .ويكـون باطلاً كل رشط يقضي
بخلاف مـا ورد يف هـذه الفقرة.
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المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
ال يرتتـب على تحـول الرشكة نشـوء شـخص ذي صفـة اعتباريـة جديد،
وتظـل الرشكـة محتفظـة بحقوقهـا والتزاماتها السـابقة للتحـول املذكور.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
ال يرتتـب على تحـول رشكـة التضامـن أو التوصية البسـيطة إبـراء ذمة
الرشكاء املتضامنني من مسـؤوليتهم عن ديون الرشكة السـابقة للتحول ،إال
إذا قبـل الدائنـون ذلك رصاحـة أو إذا مل يعرتض أحدهم عىل قرار التحول
خلال ثالثين يوماً من تاريـخ إبالغه به بخطاب مسـجل.

•الفصل الثاني :اندماج الشركات•
المادة التسعون بعد المائة:
مـع مراعـاة مـا تقيض بـه األنظمة ذات الصلـة ،يجوز للرشكـة ولو كانت
يف دور التصفيـة أن تندمـج يف رشكـة أخـرى من نوعها أو مـن نوع آخر.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
 -1يكـون االندمـاج بضـم رشكة أو أكرث إىل رشكة أخـرى قامئة أو مبزج
رشكتين أو أكثر لتأسـيس رشكـة جديـدة .ويحـدد عقـد االندمـاج
رشوطـه ،ويبين طريقة تقويم ذمة الرشكـة املندمجة وعدد الحصص
أو األسـهم التـي تخصهـا يف رأس مـال الرشكـة الدامجـة أو الرشكـة
الناشـئة مـن االندماج.
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 -2ال يكـون االندمـاج صحيحـا إال بعـد تقويـم صـايف أصـول الرشكـة
املندمجـة والرشكة الدامجـة ،إذا كان املقابل ألسـهم أو حصص الرشكة
املندمجـة أو جـزء منـه أسـهامً أو حصصـا يف الرشكـة الدامجـة.
 -3يجـب يف كل األحـوال صدور قـرار باالندماج من كل رشكة طرف فيه،
وفقـاً لألوضـاع املقـررة لتعديـل عقد تأسـيس تلـك الرشكـة أو نظامها
األساس.
 -٤ال يحـق للرشيـك الـذي ميلـك أسـهامً أو حصصـا يف الرشكـة الدامجة
والرشكـة املندمجـة التصويـت على القـرار إال يف إحـدى الرشكتني.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
تنتقـل جميع حقـوق الرشكة املندمجـة والتزاماتها إىل الرشكـة الدامجة أو
الرشكـة الناشـئة مـن االندمـاج بعد انتهـاء إجـراءات الدمج وتسـجيل الرشكة
وفقـاً ألحـكام النظـام .وتعـد الرشكـة الدامجة أو الناشـئة مـن االندماج خلفا
للرشكـة املندمجـة يف حـدود مـا آل إليهـا مـن أصـول ،مـا مل يتفـق يف عقـد
االندمـاج على غير ذلك.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
 -1يكون قرار االندماج نافذا بعد انقضاء ثالثني يوماً من تاريخ شهره.
 -2لدائنـي الرشكـة املندمجـة خلال امليعـاد املذكـور أن يعرتضـوا على
االندمـاج بخطـاب مسـجل إىل الرشكـة .ويف هـذه الحالـة يوقـف
االندمـاج إىل أن يتنـازل الدائـن عـن معارضتـه ،أو تفـي الرشكـة
بالديـن إن كان حـاالً ،أو تقـدم ضامنـاً كافيـاً للوفـاء بـه إن كان آجلا.
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الباب التاسع :الشركات األجنبية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مـع عـدم اإلخلال باالتفاقـات الخاصـة املربمـة بين الدولـة وبعـض
الشركات األجنبيـة ،وفيما عدا األحكام املتعلقة بتأسـيس الشركات ،تطبق
أحـكام النظـام على الشركات األجنبيـة اآلتية:
أ -الشركات التـي تـزاول نشـاطها وأعاملهـا داخـل اململكة ،سـواء كان
ذلـك عـن طريـق فـرع أو مكتـب أو وكالـة أو أي شـكل آخر.
ب -الشركات التـي تتخـذ مـن اململكـة مقـرا لتمثيـل أعمال تقـوم بها
خارجهـا ،أو توجيههـا ،أو تنسـيقها.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
ال يجوز للرشكات األجنبية أن تنشـئ فروعاً أو وكاالت أو مكاتب لها داخل
اململكـة ،إال بعـد صـدور ترخيـص لهـا من الهيئـة العامـة لالسـتثامر والجهة
املختصـة بالتنظيـم واإلرشاف على نـوع النشـاط أو األعمال التـي تزاولهـا
الرشكـة األجنبيـة داخـل اململكـة .وال يجـوز لهـا كذلـك أن تصـدر أو تعـرض
أوراقـا ماليـة لالكتتـاب أو البيـع داخل اململكـة إال وفقاً لنظام السـوق املالية.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تـزود الهيئـة العامـة لالسـتثامر الوزارة بنسـخة من الرتخيـص الصادر
منهـا ،ونسـخة مصدقـة من عقـد تأسـيس الرشكة ونظامها األسـاس.
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المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
ال يجـوز للرشكـة األجنبيـة املرخص لها البدء يف مزاولة نشـاطها وأعاملها
إال بعـد قيدها يف السـجل التجاري.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
يجـب على كل فـرع أو وكالـة أو مكتـب لرشكـة أجنبيـة أن يطبـع باللغـة
العربية عىل جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته عنوانه يف اململكة باإلضافة
إىل االسـم الكامـل للرشكـة وعنوانهـا ومركزهـا الرئيس واسـم الوكيل.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
على فـرع الرشكة األجنبيـة أو وكالتهـا أو مكتبها إعـداد القوائم املالية
الخاصـة بنشـاطه داخـل اململكـة وفـق املعايير املحاسـبية املتعـارف عليها
وتقريـر مراجـع الحسـابات الخارجـي عنهـا ،وإيـداع تلـك الوثائـق لـدى
الوزارة خالل سـتة أشـهر من تاريخ انتهاء السـنة املالية الخاصة بنشـاط
ذلـك الفـرع أو الوكالـة أو املكتب.
المادة المائتان:
يعـد فـرع الرشكـة األجنبيـة أو وكالتهـا أو مكتبهـا داخل اململكـة موطنا
لهـا يف شـأن نشـاطها وأعاملها داخـل اململكة ،وتطبق عليـه جميع األنظمة
املعمـول بها.
المادة األولى بعد المائتين:
إذا زاولـت الرشكـة األجنبيـة نشـاطها وأعاملهـا قبـل قيامهـا باسـتيفاء
إجـراءات ترخيصها وقيدها يف السـجل التجاري ،أو قامـت بأعامل تجاوزت
املرخـص بهـا ،كانت الرشكة واألشـخاص الذين أجروا تلك األعامل مسـؤولني
عنها على وجـه التضامن.
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المادة الثانية بعد المائتين:
إذا كان وجـود الرشكـة األجنبيـة يف اململكـة مـن أجـل تنفيـذ أعمال
محـددة وخلال مدة محـددة ،يكون تسـجيلها وقيدها يف السـجل التجاري
بصـورة مؤقتـة ينتهيـان بانتهاء تلـك األعامل وتنفيذها ،ويشـطب تسـجيلها
بعـد تصفيـة حقوقهـا والتزاماتها ،وفقـاً ألحكام النظام وغيره من األنظمة
األخـرى املعمـول بها.
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الباب العاشر :تصفية الشركات
المادة الثالثة بعد المائتين:
 -1تدخـل الرشكـة مبجـرد انقضائهـا دور التصفيـة ،وتحتفظ بالشـخصية
االعتباريـة بالقـدر اللازم للتصفية.
 -2تنتهـي سـلطة مديـري الرشكـة بحلهـا ،ومـع ذلـك يظل هـؤالء قامئني
على إدارة الرشكـة ،ويعدون بالنسـبة إىل الغري يف حكـم املصفني إىل
أن يعين املصفي.
 -3تبقـى جمعيـات الرشكـة قامئـة خالل مـدة التصفيـة ،ويقتصر دورها
علىمامرسـةاختصاصاتهـاالتـيالتتعـارضمـعاختصاصـاتاملصفي.
 -٤يبقـى للرشيـك خلال مـدة التصفية حـق االطلاع عىل وثائـق الرشكة
املقـرر لـه يف النظـام أو يف عقـد تأسـيس الرشكـة أو يف نظامهـا
األسـاس.
المادة الرابعة بعد المائتين:
مـا مل ينـص عقد تأسـيس الرشكـة أو نظامها األسـاس أو يتفق الرشكاء
على كيفيـة تصفيـة الرشكـة عنـد انقضائها ،تتـم التصفيـة وفقـاً لألحكام
املنصـوص عليهـا يف النظام.
المادة الخامسة بعد المائتين:
 -1يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكرث ،من الرشكاء أو من غريهم.
 -2يصـدر قـرار التصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية املختصة،
ويصـدر قـرار التصفية االختيارية مـن الشركاء أو الجمعية العامة،
وإذا مل يتفـق الشركاء على أي مما أشير إليه يف الفقـرة ( )1من
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هـذه املادة ،فتتـوىل الجهة القضائيـة القيام بذلك.
 -3يجـب أن يشـتمل قـرار التصفيـة سـواء أكانـت اختياريـة أم قضائيـة
على تعيين املصفي ،وتحديد سـلطاته وأتعابه ،والقيـود املفروضة عىل
سـلطاته ،واملدة الالزمة للتصفية .وعىل املصفي أن يشـهر القرار بطرق
الشـهر املقـررة لتعديـل عقد تأسـيس الرشكة أو نظامها األسـاس.
 -٤يجـب أال تتجـاوز مـدة التصفية االختيارية خمس سـنوات ،وال يجوز
متديدهـا ألكثر من ذلـك إال بأمر قضايئ.
المادة السادسة بعد المائتين:
إذا تعدد املصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعني ،وال تكون ترصفاتهم
صحيحـة إال بإجامعهـم ،مـا مل ينـص قـرار تعيينهـم أو تصرح لهـم الجهة
التـي عينتهـم بالعمـل على انفـراد .ويكونـون مسـؤولني بالتضامـن عـن
تعويـض الضرر الذي يصيـب الرشكة أو الشركاء أو الغري نتيجـة تجاوزهم
حـدود سـلطاتهم أو نتيجـة األخطاء التـي يرتكبونهـا يف أداء أعاملهم.
المادة السابعة بعد المائتين:
 -1مـع مراعـاة القيـود الواردة يف قـرار التصفية ،ميثـل املصفي الرشكة
أمـام القضـاء والغري ،ويقوم بجميع األعمال التي تقتضيها التصفية،
وبوجـه خـاص تحويـل موجـودات الرشكة إىل نقود ،مبـا يف ذلك بيع
املنقـوالت والعقـارات باملـزاد أو بـأي طريقـة أخـرى تكفـل الحصول
على أعىل مثـن حال.
 -2ال يجـوز للمصفـي أن يبيـع أمـوال الرشكة جملـة ،أو أن يقدمها حصة
يف رشكـة أخـرى ،إال إذا رصحـت لـه بذلك الجهـة التي عينته.
 -3ال يجـوز للمصفـي أن يبـدأ أعماال جديـدة إال أن تكـون الزمة إلمتام
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أعامل سـابقة.
 -٤تلتزم الرشكة بأعامل املصفي الداخلة يف حدود سلطاته.
 -٥تنتهـي صالحيـات املصفـي بانتهـاء مـدة التصفيـة ،ما مل متـدد وفق
أحـكام النظام.
المادة الثامنة بعد المائتين:
 -1على املصفـي سـداد ديون الرشكـة إن كانـت حالة حسـب األولوية،
وتجنيـب املبالـغ الالزمـة لسـدادها إن كانـت آجلة أو متنازعـا عليها.
 -2تكون للديون الناشئة من التصفية أولوية عىل الديون األخرى.
 -3على املصفـي بعد سـداد الديـون أن يرد إىل الشركاء قيمة حصصهم
يف رأس املـال ،وأن يـوزع عليهـم الفائـض بعـد ذلـك وفقـاً ألحـكام
عقـد تأسـيس الرشكة .فـإن مل يتضمن العقد أحكاما يف هذا الشـأن،
وزع الفائـض على الرشكاء بنسـبة حصصهـم يف رأس املال.
 -٤إذا مل يكـف صـايف موجـودات الرشكـة للوفـاء بحصـص الشركاء،
وزعـت الخسـارة بينهـم بحسـب النسـبة املقـررة يف توزيـع الخسـائر.
المادة التاسعة بعد المائتين:
 -1يعد املصفي خالل ثالثة أشهر من مبارشته أعامله ،وباالشرتاك مع
مراجع حسابات الرشكة إن وجد جردا بجميع ما للرشكة من أصول
وما عليها من خصوم .ومع ذلك يجوز للجهة التي عينت املصفي
متديد هذه املدة عند االقتضاء.
 -2عىل مديري الرشكة أو أعضاء مجلس اإلدارة أن يقدموا إىل املصفي
دفاتر الرشكة وسجالتها ووثائقها واإليضاحات والبيانات التي يطلبها.
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 -3يعـد املصفـي يف نهايـة كل سـنة ماليـة قوائـم ماليـة وتقريـرا ً عـن
أعمال التصفيـة ،على أن يتضمـن التقريـر بيانـاً عـن ملحوظاتـه
وتحفظاتـه على أعمال التصفيـة واألسـباب التـي أدت إىل إعاقـة
أعمال التصفيـة أو تأخريهـا إن وجـدت واقرتاحاتـه لتمديـد مـدة
التصفيـة .وعليـه تزويدالـوزارة بنسـخة مـن هـذه الوثائـق وعرضها
على الشركاء أو الجمعيـة العامـة للموافقة عليها وفقـاً ألحكام عقد
تأسـيس الرشكـة أو نظامهـا األسـاس.
 -٤يقـدم املصفـي عنـد انتهـاء أعمال التصفيـة تقريـرا ً ماليـاً تفصيلياً
عما قـام بـه مـن أعمال .وتنتهـي التصفيـة بتصديـق الجهـة التي
عينـت املصفـي على هـذا التقرير.
 -٥يشـهر املصفـي انتهـاء التصفيـة بطرق الشـهر املقررة ملـا يطرأ عىل
عقـد تأسـيس الرشكة أو نظامها األسـاس مـن تعديالت.
المادة العاشرة بعد المائتين:
فيما عـدا حالتي الغش والتزوير ،ال تسـمع الدعوى ضد املصفي بسـبب
أعمال التصفيـة أو ضـد الشركاء بسـبب أعمال الرشكـة أو ضـد مديـري
الرشكـة أو أعضـاء مجلـس اإلدارة أو مراجـع الحسـابات بسـبب أعمال
وظائفهـم بعـد انقضـاء خمـس سـنوات على شـهر انتهـاء التصفيـة وفـق
أحـكام املـادة (التاسـعة بعـد املائتين) من النظام وشـطب قيـد الرشكة من
السـجل التجاري وفقاً لنظام السـجل التجاري ،أو ثالث سـنوات من انتهاء
عمـل املصفـي؛ أيهما أبعد.
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الباب الحادي عشر :العقوبات
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب بالسـجن
مـدة ال تزيـد عىل خمس سـنوات وبغرامـة ال تزيد عىل (  )5.000.000خمسـة
ماليني ريـال ،أو بإحدى هاتني العقوبتني:
أ -كل مديـر أو مسـؤول أو عضـو مجلـس إدارة أو مراجـع حسـابات أو
مصـف َّسـجل بيانـات كاذبـة أو مضللـة يف القوائـم املاليـة أو فيام
يعـده مـن تقاريـر للشركاء أو للجمعيـة العامـة ،أو أغفـل تضمين
هـذه القوائـم أو التقاريـر وقائـع جوهريـة بقصـد إخفـاء املركـز
املـايل للرشكـة عـن الشركاء أوغريهـم.
ب -كل مديـر أو مسـؤول أو عضـو مجلس إدارة يسـتعمل أموال الرشكة
اسـتعامالً يعلـم أنـه ضـد مصالـح الرشكـة لتحقيق أغراض شـخصية
أو ملحابـاة رشكـة أو شـخص أو االنتفـاع مـن مشروع أو صفقـة له
فيهـا مصلحة مبـارشة أو غير مبارشة.
ج -كل مديـر أو مسـؤول أو عضـو مجلـس إدارة يسـتعمل السـلطات
التـي يتمتـع بهـا أو األصـوات التي يحوزهـا بتلك الصفة ،اسـتعامال
يعلـم أنـه ضـد مصالح الرشكـة؛ وذلـك لتحقيق أغراض شـخصية أو
ملحابـاة رشكـة أو شـخص أو االنتفـاع من مشروع أو صفقة له فيها
مصلحـة مبـارشة أوغير مبارشة.
د -كل مدير أو مسـؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسـابات مل يدع
الجمعيـة العامـة للرشكة أو الشركاء أو مل يتخذ ما يلزم لذلك بحسـب
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األحـوال عنـد علمـه ببلـوغ الخسـائر الحـدود املقـدرة وفقـاً ألحـكام
املادتين (الخمسين بعـد املائـة) و(الحاديـة والثامنني بعـد املائة) من
النظـام ،أو مل يشـهر الواقعـة وفـق أحـكام املـادة (الحاديـة والثامنني
بعد املائـة) منه.
هــ -كل مصـف يتـوىل مسـؤولية تصفيـة الرشكـة يسـتعمل أموالهـا أو
أصولهـا أو حقوقهـا لـدى الغري اسـتعامال يعلم تعارضـه مع مصالح
الرشكـة أو يسـبب عمـدا ً الضرر للشركاء أو الدائنين ،وذلك سـواء
كان مـن أجـل تحقيق أغراض شـخصية أو لتفضيل رشكة أو شـخص
أو االنتفـاع مـن مشروع أو صفقـة له فيها مصلحة مبـارشة أو غري
مبـارشة أو كانـت ترصفاتـه يف أمـوال الرشكـة متحققـة مـن أجـل
تفضيـل دائـن على آخر يف اسـتيفاء حقـه دون سـبب مرشوع.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
مـع عـدم اإلخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا نظـام آخـر ،يعاقـب
بالسـجن مـدة ال تزيد عىل سـنة وبغرامـة ال تزيد على ( )1.000.000مليون
ريـال ،أو بإحـدى هاتين العقوبتني:
أ -كل مراجع للحسابات مل يبلغ الرشكة عن طريق األجهزة أو األشخاص
املسـؤولني عـن إدارتهـا عـن املخالفـات التـي يكتشـفها أثنـاء عملـه
والتـي يبـدو له اشـتاملها عىل مخالفـات جنائية.
ب -كل موظـف عـام أفىش لغير الجهات املختصـة أرسار الرشكة التي
اطلـع عليها بحكـم وظيفته.
ج -كل شـخص معين مـن أجـل التفتيـش عىل الرشكـة يثبت عمـدا ً فيام
يعـد مـن تقاريـر وقائـع كاذبـة ،أو يغفـل عمدا ً ذكـر وقائـع جوهرية
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مـن شـأنها أن تؤثـر يف نتيجـة التفتيش.
د -كل مـن أعلـن أو نرش أو رصح بأي وسـيلة قاصـدا اإليهام بحصول
تسـجيل رشكة مل تسـتكمل إجراءات تسـجيلها ألي سبب.
هــ -كل مـن عمل مـن أجل جلب اكتتابات أو اسـتيفاء أقيام الحصص
عىل نرش أسماء ألشـخاص خالفـاً للحقيقة واعتبارهـم مرتبطني أو
سيرتبطون بالرشكة بأي شـكل من األشكال.
و -كل من يثبت عمدا ً يف عقد تأسـيس الرشكة أو يف نظامها األسـاس
أو يف غير ذلـك مـن وثائق الرشكة أو يف طلب الرتخيص بتأسـيس
الرشكـة أو يف املسـتندات املرافقـة لطلـب التأسـيس؛ بيانـات كاذبة
أو مخالفـة ألحـكام النظـام ،وكل مـن وقـع تلـك الوثائـق أو نرشها
مع علمـه بذلك.
ز -كل مـن بالـغ أو قـدم إقـرارات كاذبـة مـن الشركاء أو مـن غريهم
فيما يخـص تقويـم الحصـص العينيـة أو توزيـع الحصـص بين
الشركاء أو الوفـاء بكامـل قيمتهـا مع علمـه بذلك ،سـواء كان ذلك
عنـد تأسـيس الرشكـة أو عند زيـادة رأس املال أو عنـد تعديل توزيع
الحصـص بني الشركاء.
ح -كل مـن انتحـل شـخصية مالـك األسـهم أو الرشيـك ،أو قـام نتيجة
عملـه ذلـك بالتصويـت يف إحدى جمعيـات املسـاهمني أو الرشكاء،
سـواء قـام بذلك شـخصياً أو بوسـاطة شـخص آخر.
ط -كل من استخدم الرشكة يف غري الغرض الذي رخصت من أجله.
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المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
مـع عـدم اإلخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليهـا نظـام آخـر ،يعاقب
بغرامـة ال تزيـد على ()500.000خمسمائة ألـف ريـال:
أ  -كل مـن قـرر أو وزع أو قبـض بسـوء نيـة ،أرباحـا أو عوائـد على
خلاف أحـكام النظـام أو عقد تأسـيس الرشكة أو نظامها األسـاس،
وكل مراجـع حسـابات صـدق على ذلـك التوزيع مـع علمـه باملخالفة.
ب  -كل مـن تسـبب عمـدا ً من أعضـاء مجلـس اإلدارة يف تعطيل دعوة
الجمعية العامـة أو انعقادها.
ج  -كل مـن قبـل تعيينـه عضـوا ً يف مجلـس إدارة يف رشكـة مسـاهمة
أو عضـوا ً منتدبـا إلدارتهـا أو ظـل متمتعا بالعضويـة خالفاً لألحكام
املقـررة يف النظـام ،وكل عضـو مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة لرشكـة
تقـع فيهـا تلـك املخالفـات إن كان عاملـا بها.
د -كل عضـو يف مجلـس إدارة رشكـة مسـاهمة حصـل مـن الرشكة عىل
ضمان أو قـرض خالفـاً ألحـكام النظـام ،وكل رئيـس مجلـس إدارة
رشكـة تقـع فيها هـذه املخالفـة إن كان عاملـا بها.
هــ -كل مـن قبـل القيـام مبهمات مراجـع الحسـابات أو اسـتمر يف
مزاولتهـا مـع علمـه بوجود األسـباب التي متنع قيامـه بتلك املهامت
وفقـاً ألحـكام النظام.
و -كل مـن منـع عـن قصـد مسـاهامً أو رشيكاً من املشـاركة يف إحدى
جمعيـات املسـاهمني أو الشركاء ،أو منعـه مـن التمتـع بحقـوق
التصويـت املرتبطـة باألسـهم أو بالحصص أو بوصفـه رشيكاً خالفاً
ألحـكام النظام.
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ز -كل مـن حصـل على منافـع أو على ضمان أو وعـد بهـا مقابـل
التصويـت يف اتجـاه معين أو عدم املشـاركة يف التصويت ،وكذلك
كل مـن منـح أو ضمـن أو وعـد بتلـك املنافـع.
ح -كل من أهمل يف أداء واجبه يف دعوة الجمعية العامة للمسـاهمني
أو الشركاء لالنعقـاد خلال املـدة املقـررة النعقادهـا وفقـاً ألحكام
النظام.
ط -كل مـن أخـل بـأداء واجبـه يف نشر القوائـم املاليـة للرشكـة وفقـاً
ألحـكام النظام.
ي -كل مـن مل يضـع الوثائـق الالزمـة يف متناول املسـاهم أو الرشيك
وفقاً ألحـكام النظام.
ك -كل مـن أهمـل يف أداء واجبه يف تزويد الوزارة بالوثائق املنصوص
عليها يف النظام.
ل -كل مـن مل يعمـل على إعداد محـارض االجتامعـات وتدوينها وفقاً
لألحـكام املنصوص عليهـا يف النظام.
م -كل مـن أعـاق عمـدا ً عمـل من لهم الحق بحكـم النظام يف االطالع
على أوراق الرشكة ومسـتنداتها وحسـاباتها ووثائقها ،أو تسـبب يف
ذلـك ،أو امتنـع من متكينهم مـن أداء عملهم.
ن -كل مـن أهمـل يف أداء واجبـه يف شـأن القيام بشـهر عقد تأسـيس
الرشكـة أو قيدها يف السـجل التجـاري وفقاً للنظام ،وكل من تخلف
عـن شـهر التعديـل يف عقد تأسـيس الرشكـة أو نظامها األسـاس أو
التعديـل يف بيانات سـجلها التجاري وفقـاً للنظام.
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ق -كل مصـف مل يقم بواجب شـهر التصفيـة أو انتهائها وفقاً لألحكام
املنصـوص عليها يف النظام.
ر -كل مـن أهمـل يف أداء واجبـه يف إدراج أي من البيانات املنصوص
عليهـا يف املادة (الخامسـة عرشة) من النظام.
ش -كل مراجع حسابات خالف أيّاً من أحكام النظام.
ت -كل رشكة أو مسؤول يف رشكة ال يراعي تطبيق األنظمة والقرارات
املرتبطـة بعمل الرشكة ونشـاطها وال ميتثل للتعليمات أو التعاميم أو
الضوابـط التـي تصدرهـا الجهـة املختصـة ،وذلك دون إبداء سـبب
معقول لذلك.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
تضاعـف يف حالـة العـود العقوبـات املقـررة عـن الجرائـم واملخالفـات
املنصـوص عليهـا يف املـواد (الحاديـة عشرة بعـد املائتين) و(الثانية عرشة
بعـد املائتين) و(الثالثـة عشرة بعـد املائتين) من النظـام .ويعـد عائدا يف
أحـكام النظـام كل مـن ارتكـب الجرميـة أو املخالفـة نفسـها املحكـوم عليه
فيهـا بحكـم نهـايئ؛ خلال ثلاث سـنوات من تاريـخ الحكـم عليه.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
تختـص هيئـة التحقيـق واالدعـاء العـام مبهمـة التحقيـق واالدعاء عن
األفعـال املجرمـة يف املادتين (الحاديـة عشرة بعـد املائتين) و(الثانيـة
عشرة بعـد املائتين) مـن النظـام.
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المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
للجهـة املختصـة إيقـاع العقوبات املقـررة عن املخالفـات املنصوص عليها
يف املـادة (الثالثـة عرشة بعد املائتني) ،وملن صـدر ضده قرار العقوبة التظلم
أمام الجهـة القضائية املختصة.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
إذا تعـذرت إقامـة الدعـوى على مـن ارتكـب إحـدى األفعـال املجرمـة
املنصـوص عليهـا يف املادتين (الحادية عرشة بعـد املائتين) و(الثانية عرشة
بعـد املائتين) ،فلهيئـة التحقيـق واالدعاء العـام إقامـة الدعوى على الرشكة
للمطالبـة بالحكـم عليهـا بالغرامة املنصـوص عليها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
ال يخـل تطبيـق العقوبات املنصوص عليها يف هذا الباب بحق أي شـخص
يف الرجـوع بالتعويـض على كل من تسـبب لـه برضر نتيجة ارتـكاب أي من
الجرائـم واملخالفات املنصوص عليهـا يف هذا الباب.
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الباب الثاني عشر :أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
مـع عـدم اإلخلال بأحـكام النظـام ،وما ملؤسسـة النقد العريب السـعودي
مـن صالحيـات وفقـاً ملـا تقضي بـه األنظمـة ذات العالقـة ،وبخاصـة نظام
مراقبـة البنـوك ،ونظـام مراقبـة رشكات التأمين التعـاوين ،ونظـام مراقبـة
رشكات التمويـل ،تكـون الهيئـة الجهـة املختصـة بـاإلرشاف على رشكات
املسـاهمة املدرجـة يف السـوق املالية السـعودية ومراقبتها ،وإصـدار القواعد
املنظمـة لعملهـا ،مبا يف ذلك تنظيم عمليـات االندمـاج إذا كان أحد أطرافها
رشكـة مدرجـة يف السـوق املالية السـعودية.
المادة العشرون بعد المائتين:
مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة (التاسـعة عشرة بعـد املائتين) ،للجهـة
املختصـة حـق الرقابة على الرشكات فيام يتعلق بتطبيـق األحكام املنصوص
عليهـا يف النظـام أو يف عقـد تأسـيس الرشكـة ونظامهـا األسـاس ،مبـا يف
ذلـك صالحيـة التفتيش على الرشكة وفحص حسـاباتها وطلب مـا تراه من
بيانـات مـن مجلـس اإلدارة أو مديـري الرشكـة وذلـك بوسـاطة منـدوب أو
أكثر مـن منسـوبيها أو مـن خبراء تختارهم لهـذا الغرض.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
على جميـع املسـؤولني يف الرشكـة أن يطلعـوا ممثلي الـوزارة ،وكذلك
الهيئـة إذا كانـت رشكـة مسـاهمة مدرجـة يف السـوق املالية أو تسـعى إىل
ذلـك فيما يتعلـق باألعمال املنصـوص عليهـا يف املـادة (العرشيـن بعـد
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املائتين) على كل مـا يطلبونـه مـن دفاتـر الرشكـة وسـجالتها ووثائقها،
وأن يقدمـوا لهـم كل املعلومـات واإليضاحـات املتعلقـة بذلـك.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
للموظفين الصـادر بتسـميتهم قرار من الجهة املختصـة صفة الضبط
الجنـايئ يف إثبـات الجرائـم التي تقع باملخالفة ألحـكام النظام .ولهميف
سـبيل ذلـك التحفـظ عىل ما يرونـه متعلقا بالجرمية من وثائق وسـجالت.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
تنظـر الجهـة القضائيـة املختصـة يف جميـع الدعـاوى املدنيـة والجزائية
واملنازعـات الناشـئة مـن تطبيـق أحـكام النظـام وتوقيـع الجـزاءات املقـررة
ملخالفـة أحكامه.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
على الشركات القامئة عند نفاذ النظـام تعديل أوضاعها وفقاً ألحكامه
خلال مـدة ال تزيـد عىل سـنة تبـدأ من تاريـخ العمـل بالنظام ،واسـتثناء
مـن ذلـك تحدد الـوزارة ومجلس الهيئـة كل فيام يخصه األحـكام الواردة
فيـه التـي تخضـع لها تلك الشركات خالل تلـك املدة.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
 -1تصـدر بقـرار من الوزير مناذج اسرتشـادية لعقود التأسـيس واألنظمة
األساسـية لـكل نـوع مـن أنـواع الرشكات خلال مائـة وعرشيـن يوماً من
تاريـخ صـدور النظـام ،وتنشر يف موقـع الـوزارة اإللكتروين ،ويعمل بها
مـن تاريخ العمـل بالنظام.
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 -2يصـدر الوزيـر ومجلـس الهيئة ما يلـزم لتنفيذ ما يخـص كل منهام من
أحكام النظام.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
يحـل النظـام محـل نظـام الشركات ،الصـادر باملرسـوم امللكي رقـم
(م )٦ /وتاريـخ  1385/3/22هــ ،ويلغـي كل مـا يتعـارض معـه مـن أحكام.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
يعمـل بالنظـام بعد مائة وخمسين يومـاً من تاريخ نشره يف الجريدة
الرسمية.
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