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نظام الشركات
الباب األول :أحكام عامة
املادة األوىل:
يقصد بالعبارات واملصطلحات التالية  -أينما وردت يف هذا النظام  -املعاني املوضحة أمام كل
منها ،ما مل يقتض السياق غري ذلك:
الوزارة :وزارة التجارة والصناعة.
الوزير :وزير التجارة والصناعة.
اهليئة :هيئة السوق املالية.
جملس اهليئة :جملس هيئة السوق املالية.
الرئيس :رئيس جملس اهليئة.
اجلهة املختصة :وزارة التجارة والصناعة ،إال ما يتعلق بالشركات املساهمة املدرجة يف السوق املالية
فتكون هيئة السوق املالية.
النظام :نظام الشركات.
املادة الثانية:
الشركة عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف مشروع يستهدف الربح
بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً القتسام ما ينشأ من هذا املشروع من ربح أو خسارة.
املادة الثالثة:
 - 1جيب أن تتخذ الشركة اليت تؤسس يف اململكة أحد األشكال اآلتية:
أ  -شركة التضامن.
ب  -شركة التوصية البسيطة.
ج  -شركة احملاصَّة.
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د  -شركة املساهمة.
هـ  -الشركة ذات املسؤولية احملدودة.
 - 2مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة ،تكون باطلة كل شركة ال تتخذ أحد األشكال املذكورة
يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،ويكون األشخاص الذين تعاقدوا بامسها مسؤولني شخصياً وبالتضامن
عن االلتزامات الناشئة من هذا التعاقد.
 - 3ال تنطبق أحكام النظام على الشركات املعروفة يف الفقه اإلسالمي ،وذلك ما مل تتخذ شكل
شركة من الشركات الواردة يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
املادة الرابعة:
باستثناء شركة احملاصة ،تعد الشركة اليت تؤسس وفقاً ألحكام النظام سعودية اجلنسية ،وجيب
أن يكون مركزها الرئيس يف اململكة ،وال يستتبع هذه اجلنسية بالضرورة متتع الشركة باحلقوق
املقصورة على السعوديني.
املادة اخلامسة:
 - 1جيوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية ،وجيوز كذلك أن تكون عمالً ،ولكن ال جيوز أن تكون
ما له من مسعة أو نفوذ.
 - 2تكوِّن احلصص النقدية واحلصص العينية وحدها رأس مال الشركة ،وال جيوز تعديل رأس املال إال
وفقاً ألحكام النظام وما ال يتعارض معها من الشروط الواردة يف عقد تأسيس الشركة أو يف نظامها
األساس.
املادة السادسة:
 - 1إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيين آخر ،كان الشريك مسؤوالً -
وفقاً ألحكام عقد البيع  -عن ضمان احلصة يف حالة اهلالك أو االستحقاق أو ظهور عيب أو نقص
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فيها .وإذا كانت حصة الشريك جمرد االنتفاع حبق شخصي على املال ،طبقت أحكام عقد اإلجيار
على األمور املذكورة.
 - 2إذا كانت حصة الشريك حقًّا له لدى الغري ،فال تربأ ذمته قِبَل الشركة إال بعد حتصيله هذا
احلق ووضعه حتت تصرف الشركة خالل املدة احملددة لذلك.
 - 3إذا كانت حصة الشريك عمالً ،وجب عليه أن يقوم باألعمال اليت تعهد بها ،ويكون كل كسب
ينتج من هذا العمل من حق الشركة ،وال جيوز له أن ميارس هذا العمل حلسابه اخلاص .ومع ذلك
ال يكون ملزماً بأن يقدم إىل الشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اخرتاع ،إال إذا اتفق
على ذلك.
املادة السابعة:
يعد كل شريك مديناً للشركة باحلصة اليت تعهد بها ،فإن تأخر يف تقدميها عن األجل احملدد
لذلك ،كان مسؤوالً يف مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يرتتب على هذا التأخري.
املادة الثامنة:
 - 1ال جيوز للدائن الشخصي ألحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينه يف رأس مال
الشركة ،وإمنا جيوز له  -بعد احلصول على حكم من اجلهة القضائية املختصة  -أن يتقاضى
حقه من نصيب الشريك املدين يف صايف األرباح املوزعة وفقاً للقوائم املالية للشركة .فإذا انقضت
الشركة انتقل حق الدائن إىل نصيب مدينه فيما يفيض من أمواهلا بعد سداد ديونها.
 - 2جيوز للدائن الشخصي للمساهم  -فضالً عن احلقوق املشار إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة -
أن يطلب من اجلهة القضائية املختصة بيع ما يلزم من أسهم ذلك املساهم ليتقاضى حقه من
حصيلة بيعها ،على أن يكون للمساهمني يف شركات املساهمة غري املدرجة األولوية يف شراء تلك
األسهم.
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املادة التاسعة:
 - 1دون اإلخالل مبا تقضي به الفقرة ( )2من هذه املادة ،يتقاسم مجيع الشركاء األرباح واخلسائر ،فإن
اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعفائه من اخلسارة ،عُدَّ هذا الشرط كأن مل
يكن ،وتطبق يف هذه احلالة أحكام املادة (احلادية عشرة) من النظام.
 - 2يعفى من املساهمة يف اخلسارة الشريك الذي مل يقدم غري عمله.
املادة العاشرة:
 - 1ال جيوز توزيع أرباح على الشركاء إال من األرباح القابلة للتوزيع.
 - 2إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء ،جاز لدائين الشركة مطالبة كل شريك  -ولو كان
حسن النية  -برد ما قبضه منها.
 - 3ال يُلزم الشريك برد األرباح احلقيقية اليت قبضها ولو منيت الشركة خبسائر يف السنوات التالية.
املادة احلادية عشرة:
 - 1يكون نصيب الشريك يف األرباح أو يف اخلسائر حبسب نسبة حصته يف رأس املال ،ومع ذلك جيوز يف
عقد تأسيس الشركة االتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية.
 - 2إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ،ومل يعني يف عقد تأسيس الشركة نصيبه يف الربح
أو يف اخلسارة ،فيكون نصيبه بنسبة حصته حبسب تقوميها عند تأسيس الشركة .وإذا تعدد
الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم عدت هذه احلصص متساوية ما مل يثبت العكس .وإذا
قدم الشريك  -إضافة إىل عمله  -حصة نقدية أو عينية ،كان له نصيب يف الربح أو يف اخلسارة
عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
املادة الثانية عشرة:
 - 1باستثناء شركة احملاصَّة ،جيب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل
مكتوباً ،وموثقاً من اجلهة املختصة نظاماً بالتوثيق ،وإال كان العقد أو التعديل باطالً.
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 - 2يكون مسؤوالً كل من تسبب يف عدم توثيق عقد تأسيس الشركة أو ما يطرأ عليه من تعديل على
النحو الوارد يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،من الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء جملس إدارتها
 حبسب األحوال  -بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغريمن جراء ذلك.
املادة الثالثة عشرة:
 - 1جيب أن يُشهِر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء جملس اإلدارة  -حبسب األحوال  -عقد
تأسيس الشركة وكذلك النظام األساس لشركة املساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل يف موقع
الوزارة اإللكرتوني .وللوزارة حتصيل مقابل مالي عن خدماتها يف شهر عقد التأسيس ونظام الشركة
األساس وما يطرأ عليهما من تعديل وإصدار املستخرج والتصديق عليه .وجيب أن تزود الوزارة
الشركة بنسخة أو أكثر من عقد التأسيس ونظام الشركة األساس بعد التصديق عليها مبا يفيد
الشهر.
 - 2يتاح للغري االطالع على الوثائق املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،ويُعد املستخرج من
موقع الوزارة ،واملصدق عليه منها ،حجة يف مواجهة الغري مبا حيتويه من بيانات.
 - 3كل من تسبب يف عدم شهر الوثائق املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة من الشركاء أو
مديري الشركة أو أعضاء جملس إدارتها؛ يكون مسؤوالً  -بالتضامن  -عن تعويض الضرر الذي
يصيب الشركة أو الشركاء أو الغري بسبب عدم الشهر.
 - 4ال تسري األحكام املنصوص عليها يف هذه املادة على شركة احملاصَّة.
املادة الرابعة عشرة:
 - 1باستثناء شركة احملاصَّة ،تكتسب الشركة الشخصية االعتبارية بعد قيدها يف السجل التجاري،
ومع ذلك يكون للشركة خالل مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر الالزم لتأسيسها ،بشرط
إمتام عملية التأسيس.
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 - 2ال جيوز االحتجاج على الغري بعقد تأسيس الشركة وبنظام شركة املساهمة األساس املشهرة وفقاً
ألحكام النظام إال بعد قيد الشركة يف السجل التجاري ،ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر على بيان
أو أكثر من أي منهما ،كانت هذه البيانات وحدها غري نافذة يف مواجهة الغري.
املادة اخلامسة عشرة:
 - 1جيب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها يف السجل التجاري على مجيع
العقود واملخالصات وغريها من الوثائق اليت تصدرها الشركة.
 - 2يضاف إىل البيانات املشار إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة  -يف غري شركة التضامن وشركة
التوصية البسيطة  -بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار املدفوع منه.
 - 3يضاف إىل اسم الشركة خالل مدة التصفية عبارة (حتت التصفية).
 - 4ال تسري األحكام املنصوص عليها يف هذه املادة على شركة احملاصَّة.
املادة السادسة عشرة:
مع مراعاة أسباب االنقضاء اخلاصة بكل نوع من أنواع الشركات ،تنقضي الشركة بأحد األسباب
اآلتية:
أ  -انقضاء املدة احملددة هلا ،ما مل متدد وفقاً ألحكام النظام.
ب  -حتقق الغرض الذي أسست من أجله ،أو استحالة حتققه.
ج  -انتقال مجيع احلصص أو مجيع األسهم إىل شريك أو مساهم واحد ،ما مل يرغب الشريك أو
املساهم يف استمرار الشركة وفقاً ألحكام النظام.
د  -اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها.
هـ  -اندماجها يف شركة أخرى.
و  -صدور حكم قضائي نهائي حبلّها أو بطالنها ،بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة ،وكل
شرط يقضي باحلرمان من استعمال هذا احلق يعد باطالً.
9

الباب الثاني :شركة التضامن
املادة السابعة عشرة:
شركة التضامن شركة بني أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولني شخصياً يف
مجيع أمواهلم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها ،ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
املادة الثامنة عشرة:
 - 1يتكون اسم شركة التضامن من أمساء مجيع الشركاء ،أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة
كلمة "وشركاه" أو ما يفيد هذا املعنى .وجيب أن يقرتن االسم مبا ينبئ عن وجود شركة تضامن.
 - 2إذا اشتمل اسم الشركة على اسم شخص غري شريك مع علمه بذلك ،كان هذا الشخص مسؤوالً
مسؤولية شخصية يف مجيع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها .ومع ذلك جيوز
للشركة أن تبقي يف امسها اسم شريك انسحب منها أو تويف ،إذا قبل ذلك الشريك املنسحب أو
ورثة الشريك املتوفى.
املادة التاسعة عشرة:
 - 1ال جيوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة يف صكوك قابلة للتداول.
 - 2ال جيوز للشريك أن يتنازل عن حصته إال مبوافقة مجيع الشركاء أو مبراعاة القيود اليت ينص
عليها عقد تأسيس الشركة .وجيب أن يشهر التنازل حبسب ما هو منصوص عليه يف املادة (الثالثة
عشرة) من النظام ،وكل اتفاق على جواز التنازل عن احلصص دون قيد يعد باطالً .ومع ذلك جيوز
للشريك أن يتنازل للغري عن احلقوق املتصلة حبصته ،وال يكون هلذا التنازل أثر إال بني طرفيه.
املادة العشرون:
 - 1إذا انضم شريك إىل الشركة كان مسؤوالً بالتضامن مع باقي الشركاء يف مجيع أمواله عن
ديون الشركة السابقة النضمامه والالحقة .ومع ذلك ،جيوز االتفاق على إعفائه من املسؤولية عن
الديون السابقة بعد شهر االتفاق حبسب ما هو منصوص عليه يف املادة (الثالثة عشرة) من النظام.
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 - 2إذا انسحب شريك من الشركة أو أخرج منها حبكم نهائي من اجلهة القضائية املختصة ،فال يكون
مسؤوالً عن الديون وااللتزامات اليت تنشأ يف ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه حبسب ما هو
منصوص عليه يف املادة (الثالثة عشرة) من النظام.
 - 3إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته ،فال يكون مسؤوالً عن الديون قِبَل دائين الشركة ،إال إذا
اعرتضوا على هذا التنازل خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغ الشركة هلم بذلك ،ويف حال
االعرتاض يكون املتنازل إليه مسؤوالً بالتضامن مع املتنازل عن هذه الديون.
املادة احلادية والعشرون:
ال جتوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة ،إال بعد ثبوت هذا الدين يف ذمتها
بإقرار املسؤولني عن إدارتها أو مبوجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي ،وبعد إعذارها بالوفاء ،ومنحها
مدة معقولة لذلك يقدرها الدائن.
املادة الثانية والعشرون:
على مدير الشركة أو الشركاء فيها  -خالل ثالثني يوماً من تاريخ توثيق عقد تأسيسها  -أن
يطلبوا شهر هذا العقد حبسب ما نص عليه النظام ،وقيد الشركة يف السجل التجاري ،ويسري ذلك
على أي تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة.
املادة الثالثة والعشرون:
جيب أن يوقع عقد تأسيس الشركة مجيع الشركاء ،وأن يشتمل بصفة خاصة على البيانات
اآلتية:
أ  -اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس وفروعها إن وجدت.
ب  -أمساء الشركاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وتواريخ ميالدهم.
ج  -رأس مال الشركة وتعريف كاف باحلصة اليت تعهد كل شريك بتقدميها وميعاد استحقاقها.
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د  -أمساء مديري الشركة  -إن وجدوا  -ومن هلم حق التوقيع نيابة عن الشركة ،وذلك دون
اإلخالل مبا ورد يف املادة (اخلامسة والعشرين) من النظام.
هـ  -تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
و  -بدء السنة املالية وانتهائها.
املادة الرابعة والعشرون:
ال جيوز للشريك  -دون موافقة باقي الشركاء  -أن ميارس حلسابه أو حلساب الغري نشاطاً
من نوع نشاط الشركة ،وال أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو جملس إدارة يف شركة تنافسها أو مالكاً
ألسهم أو حصص متثل نسبة مؤثرة يف شركة أخرى متارس النشاط نفسه .وإذا أخل أحد الشركاء بهذا
االلتزام كان للشركة أن تطلب من اجلهة القضائية املختصة أن تَعُدَّ التصرفات اليت قام بها حلسابه
اخلاص قد متت حلساب الشركة ،وللشركة  -فضالً عن ذلك  -مطالبته بالتعويض.
املادة اخلامسة والعشرون:
يعني الشركاء مديراً أو أكثر من بني الشركاء أو من غريهم ،سواء يف عقد تأسيس الشركة أو
يف عقد مستقل .وإذا تعدد املديرون دون أن يعني اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز
انفراد أي منهم باإلدارة ،كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال اإلدارة ،على أن يكون لباقي
املديرين االعرتاض على العمل قبل متامه ،ويف هذه احلالة تكون العربة بأغلبية آراء املديرين ،فإذا تساوت
اآلراء وجب عرض األمر على الشركاء إلصدار قرار يف شأنه وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من
النظام.
املادة السادسة والعشرون:
ال جيوز للشريك غري املدير أن يتدخل يف إدارة الشركة .ولكن جيوز له  -أو من يفوضه  -أن
يطلع يف مركز الشركة على سري أعماهلا ،وأن يفحص دفاترها ومستنداتها ،وأن يستخرج بياناً موجزاً
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عن حالة الشركة املالية من واقع دفاترها ومستنداتها ،وأن يوجه النصح ملديرها ،وكل اتفاق على غري
ذلك يعد باطالً.
املادة السابعة والعشرون:
تصدر قرارات الشركاء باألغلبية العددية آلرائهم ،إال إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس
الشركة فيجب أن يصدر بإمجاع الشركاء ،وذلك ما مل ينص عقد تأسيس الشركة على غري ذلك.
املادة الثامنة والعشرون:
إذا مل حيدد الشركاء طريقة إدارة الشركة ،كان لكل منهم أن ينفرد باإلدارة ،على أن يكون لباقي
الشركاء أو ألي منهم االعرتاض على أي عمل قبل متامه ،وألغلبية الشركاء احلق يف رفض هذا
االعرتاض.
املادة التاسعة والعشرون:
يباشر املدير مجيع أعمال اإلدارة والتصرفات اليت تدخل يف غرض الشركة ،وميثلها أمام القضاء
وهيئات التحكيم والغري ،ما مل ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطته .ويف مجيع
األحوال تلتزم الشركة بكل عمل جيريه املدير بامسها ويف حدود غرضها ،إال إذا كان من تعامل معه
سيّء النية.
املادة الثالثون:
ال جيوز للمدير أن يباشر األعمال اليت جتاوز غرض الشركة إال بقرار من الشركاء أو بنص
صريح يف عقد تأسيس الشركة .ويسري هذا احلظر بصفة خاصة على األعمال اآلتية:
أ  -التربعات ،ما عدا التربعات الصغرية املعتادة.
ب  -كفالة الشركة للغري.
ج  -اللجوء إىل التحكيم.
د  -التصاحل على حقوق الشركة.
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هـ  -بيع عقارات الشركة أو رهنها ،إال إذا كان البيع مما يدخل يف غرض الشركة .
و  -بيع حمل الشركة التجاري (املتجر) أو رهنه.
املادة احلادية والثالثون:
ال جيوز للمدير أن يتعاقد حلسابه اخلاص مع الشركة إال بإذن خاص من الشركاء يصدر يف كل
حالة على حدة .وال جيوز له أن ميارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة ،وال أن يكون شريكاً أو مديراً أو
عضو جملس إدارة يف شركة تنافسها أو مالكاً ألسهم أو حصص متثل نسبة مؤثرة يف شركة أخرى
متارس النشاط نفسه ،إال مبوافقة مجيع الشركاء .وإذا أخل املدير بهذا االلتزام كان للشركة
مطالبته بالتعويض.
املادة الثانية والثالثون:
يكون املدير مسؤوالً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغري بسبب خمالفته
شروط عقد تأسيس الشركة ،أو بسبب إهماله أو تقصريه يف أداء عمله .وكل اتفاق على غري ذلك يعد
كأن مل يكن.
املادة الثالثة والثالثون:
 - 1إذا كان املدير شريكاً معيناً يف عقد تأسيس الشركة ،فال جيوز عزله إال بقرار يصدر من اجلهة
القضائية املختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء ،وكل اتفاق على غري ذلك يعد كأن مل يكن.
ويرتتب على عزل املدير يف احلالة املذكورة حل الشركة ،ما مل ينص عقد التأسيس على غري
ذلك.
 - 2إذا كان املدير شريكاً معيناً يف عقد مستقل أو كان من غري الشركاء  -سواء أكان معيناً يف
عقد تأسيس الشركة أم يف عقد مستقل  -جاز عزله بقرار من الشركاء ،وال يرتتب على هذا
العزل حل الشركة.
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املادة الرابعة والثالثون:
 - 1ال جيوز للمدير الشريك املعني يف عقد تأسيس الشركة أن يعتزل اإلدارة إال لسبب مقبول ،وإال
كان مسؤوالً عن التعويض .ويرتتب على اعتزاله حل الشركة ،ما مل ينص عقد التأسيس على غري
ذلك.
 - 2جيوز للمدير غري الشريك املعني يف عقد تأسيس الشركة أن يعتزل اإلدارة ،بشرط أن يكون ذلك
يف وقت مناسب ،وأن يبلغ به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله مبدة معقولة ،وإال كان مسؤوالً عن
التعويض .وال يرتتب على اعتزاله حل الشركة ،ما مل ينص عقد التأسيس على غري ذلك.
 - 3جيوز ملدير الشركة املعني بعقد مستقل  -سواء أكان شريكاً أم غري شريك  -أن يعتزل اإلدارة،
بشرط أن يكون ذلك يف وقت مناسب ،وأن يبلغ به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله مبدة معقولة ،وإال
كان مسؤوالً عن التعويض .وال يرتتب على اعتزاله حل الشركة.
املادة اخلامسة والثالثون:
 - 1جيب أن حتدد األرباح واخلسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة املالية للشركة ،وذلك
من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايري احملاسبية املتعارف عليها ،ومراجعة

 -وفقاً ملعايري

املراجعة املتعارف عليها  -من مراجع حسابات خارجي مرخص له.
 - 2يعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه يف األرباح مبجرد تعيني هذا النصيب.
 - 3يُكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب اخلسائر من أرباح السنوات التالية ،وفيما عدا ذلك ال
جيوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته يف رأس املال بسبب اخلسائر إال مبوافقته.
املادة السادسة والثالثون:
 - 1ال جيوز للشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت حمددة املدة إال لسبب مشروع تقبله اجلهة
القضائية املختصة .وإذا كانت الشركة غري حمددة املدة ،فيجب أن يكون انسحاب الشريك حبسن
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نية ،وأن يعلنه لباقي الشركاء يف وقت مناسب؛ وإال جاز للجهة القضائية املختصة احلكم عليه
باالستمرار يف الشركة فضالً عن التعويض عند االقتضاء.
 - 2جيوز لألغلبية العددية للشركاء أن تطلب من اجلهة القضائية املختصة إخراج شريك أو أكثر
من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إىل ذلك .ويف هذه احلالة ،جيوز للجهة
القضائية املختصة أن تقرر استمرار الشركة بعد إخراج الشريك أو الشركاء إذا كان ذلك -
حبسب تقديرها

 -سيؤدي إىل استمرار الشركة يف أعماهلا بصورة طبيعية حتقق مصلحة

الشركة والشركاء الباقني فيها وحتفظ حقوق الغري .وإذا كان استمرار الشركة أمراً غري ممكن
بني الشركاء بعد فحص اجلهة القضائية لطلب إخراج الشريك ،كان هلا أن تقرر حل الشركة.
املادة السابعة والثالثون:
 - 1تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء ،أو باحلجر عليه ،أو بشهر إفالسه ،أو بإعساره ،أو
بانسحابه .ومع ذلك جيوز أن ينص يف عقد تأسيس الشركة على أنه يف حالة وفاة أحد الشركاء
تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة املتوفى ،ولو كانوا قصَّراً أو ممنوعني نظاماً من ممارسة
األعمال التجارية ،على أال يسأل ورثة الشريك القصر أو املمنوعون نظاماً من ممارسة األعمال
التجارية عن ديون الشركة يف حال استمرارها إال يف حدود نصيب كل واحد منهم يف حصة مورثه
يف رأس مال الشركة .وجيب يف هذه احلالة حتويل الشركة خالل مدة ال جتاوز سنة من تاريخ وفاة
مورثهم إىل شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو املمنوع نظاماً من ممارسة األعمال
التجارية موصياً؛ وإال أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام ،ما مل يبلغ القاصر  -خالل هذه
املدة  -سن الرشد أو ينتفِ سبب املنع عن مزاولة األعمال التجارية.
 - 2جيوز أن ينص يف عقد تأسيس الشركة على أنه إذا تويف أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر
إفالسه أو أعسر أو انسحب تستمر الشركة بني الباقني من الشركاء .ويف هذه احلالة ال يكون هلذا
الشريك أو ورثته إال نصيبه يف أموال الشركة ،ويقدر هذا النصيب وفقاً لتقرير خاص يعد من
16

مقوم مرخص له يبني القيمة العادلة لنصيب كل شريك يف أموال الشركة يف تاريخ ختارج أي من
الشركاء ،إال إذا نص عقد تأسيس الشركة أو اتفق الشركاء على طريقة أخرى للتقدير .وال يكون
للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إال بقدر ما تكون هذه احلقوق ناجتة
من عمليات سابقة على تلك الواقعة.
الباب الثالث :شركة التوصية البسيطة
املادة الثامنة والثالثون:
 - 1شركة التوصية البسيطة شركة تتكون من فريقني من الشركاء فريق يضم على األقل شريكاً
متضامناً ومسؤوالً يف مجيع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها ،وفريق آخر يضم على األقل
شريكاً موصياً ال يكون مسؤوالً عن ديون الشركة والتزاماتها إال يف حدود حصته يف رأس مال
الشركة .وال يكتسب الشريك املوصي صفة التاجر.
 - 2خيضع الشركاء املتضامنون يف شركة التوصية البسيطة لألحكام املطبقة على الشركاء يف
شركة التضامن.
 - 3تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما مل يرد به نص خاص يف هذا
الباب.
املادة التاسعة والثالثون:
 - 1يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من أمساء مجيع الشركاء املتضامنني ،أو من اسم واحد
منهم أو أكثر مع إضافة كلمة "وشركاه" أو ما يفيد هذا املعنى .وجيب أن يقرتن االسم مبا ينبئ
عن وجود شركة توصية بسيطة.
 - 2إذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص أو اسم شخص غري شريك

 -مع علمه

بذلك  -عُدَّ شريكاً متضامناً يف مواجهة الغري الذي تعامل مع الشركة حبسن نية على هذا
األساس.
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املادة األربعون:
ال جيوز للشريك املوصي التدخل يف أعمال اإلدارة اخلارجية للشركة ولو بناء على توكيل .فإن
تدخل كان مسؤوالً بالتضامن يف مجيع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها اليت ترتبت على ما أجراه
من أعمال .وإذا كانت األعمال اليت أجراها من شأنها أن تدعو الغري إىل االعتقاد بأنه شريك متضامن
عُدَّ  -يف مواجهة ذلك الغري  -مسؤوالً بالتضامن يف مجيع أمواله عن ديون الشركة كلها .ومع
ذلك جيوز للشريك املوصي االشرتاك يف أعمال اإلدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد
تأسيسها ،وال يرتب هذا االشرتاك أي التزام يف ذمته.
املادة احلادية واألربعون:
جيوز للشريك املوصي أن يتنازل عن حصته ألي من الشركاء اآلخرين يف الشركة .كما جيوز
له التنازل عن حصته للغري بعد موافقة مجيع الشركاء املتضامنني والشركاء املوصني املالكني ألغلبية
رأس املال اخلاص بالفريق املوصي ،وذلك ما مل ينص عقد تأسيس الشركة على غري ذلك.
املادة الثانية واألربعون:
ال تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء املوصني ،أو باحلجر عليه ،أو بشهر
إفالسه ،أو بإعساره ،أو بانسحابه ،وذلك ما مل ينص عقد تأسيس الشركة على غري ذلك.
الباب الرابع :شركة احملاصَّة
املادة الثالثة واألربعون:
شركة احملاصَّة شركة تسترت عن الغري ،وال تتمتع بشخصية اعتبارية ،وال ختضع إلجراءات
الشهر ،وال تقيد يف السجل التجاري.
املادة الرابعة واألربعون:
جيوز إثبات شركة احملاصة جبميع طرق اإلثبات.
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املادة اخلامسة واألربعون:
حيدد عقد الشركة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع األرباح
واخلسائر فيما بني الشركاء وغري ذلك من الشروط.
املادة السادسة واألربعون:
ال جيوز ضم شريك جديد إىل الشركة إال مبوافقة مجيع الشركاء ،ما مل ينص عقد الشركة
على غري ذلك.
املادة السابعة واألربعون:
ال جيوز لشركة احملاصة أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.
املادة الثامنة واألربعون:
ليس للغري حق الرجوع إال على الشريك الذي تعامل معه .وإذا صدر من الشركاء عمل يكشف
للغري عن وجود الشركة ،جاز اعتبارها بالنسبة إليه شركة تضامن واقعية ،وذلك دون إخالل بسريان
شروط عقد الشركة فيما بني الشركاء.
املادة التاسعة واألربعون:
 - 1يبقى الشريك يف شركة احملاصَّة مالكاً حلصته ،ما مل يتفق الشركاء على غري ذلك.
 - 2إذا كانت احلصة عينية معينة بذاتها وشهر إفالس الشريك الذي حيرزها ،كان ملالكها حق
اسرتدادها من التفليسة بعد أداء نصيبه يف خسائر الشركة.
 - 3إذا كانت احلصة نقوداً أو مثليات غري مفرزة ،فال يكون ملالكها إال االشرتاك يف التفليسة بوصفه
دائن ًا بقيمة احلصة خمصوماً منها نصيبه يف خسائر الشركة.
املادة اخلمسون:
تنقضي شركة احملاصَّة بوفاة أحد الشركاء ،أو باحلجر عليه ،أو بشهر إفالسه ،أو بإعساره ،أو
بانسحابه ،ما مل ينص عقد الشركة على استمرارها بني الشركاء الباقني.
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املادة احلادية واخلمسون:
تسري على شركة احملاصَّة أحكام املواد( :الرابعة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(اخلامسة
والثالثني) املتعلقة بشركة التضامن.
الباب اخلامس :شركة املساهمة
الفصل األول :أحكام عامة
املادة الثانية واخلمسون:
شركة املساهمة شركة رأس ماهلا مقسم إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ،وتكون
الشركة وحدها مسؤولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة على ممارسة نشاطها.
املادة الثالثة واخلمسون:
يكون لكل شركة مساهمة اسم يشري إىل غرضها ،وال جيوز أن يشتمل هذا االسم على اسم شخص
ذي صفة طبيعية ،إال إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اخرتاع مسجلة باسم هذا الشخص ،أو إذا
ملكت الشركة منشأة جتارية واختذت امسها امساً هلا ،أو كان هذا االسم امساً لشركة حتولت إىل
شركة مساهمة واشتمل امسها على اسم شخص ذي صفة طبيعية .وإذا كانت الشركة مملوكة
لشخص واحد ،وجب أن يتضمن االسم ما يفيد أنها شركة مساهمة مملوكة لشخص واحد.
املادة الرابعة واخلمسون:
جيب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها ،ويف مجيع األحوال ال جيوز
أن يقل عن (مخسمائة ألف) ريال .وجيب كذلك أال يقل املدفوع من رأس املال عند التأسيس عن الربع.
املادة اخلامسة واخلمسون:
استثناءً من املادة (الثانية) من النظام ،جيوز للدولة واألشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة
والشركات اململوكة بالكامل للدولة والشركات اليت ال يقل رأس ماهلا عن مخسة ماليني ريال ،تأسيس
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شركة مساهمة من شخص واحد ،ويكون هلذا الشخص صالحيات مجعيات املساهمني مبا فيها اجلمعية
التأسيسية وسلطاتها.
الفصل الثاني :تأسيس شركة املساهمة
املادة السادسة واخلمسون:
يعد مؤسساً ،كل من وقع عقد تأسيس الشركة ،أو طلب الرتخيص بتأسيسها ،أو قدم حصة عينية
عند تأسيسها ،أو اشرتك فعلياً يف تأسيسها ،وذلك بنية الدخول مؤسساً يف الشركة .ويكون املؤسس
الذي قدم حصة عينية مسؤوالً عن صحة تقويم حصته.
املادة السابعة واخلمسون:
يقدم طلب تأسيس الشركة إىل الوزارة موقعاً عليه مقدم الطلب أو مقدموه ،ويرافق الطلب عقد
التأسيس ونظامها األساس.
املادة الثامنة واخلمسون:
إذا مل يقصر املؤسسون االكتتاب جبميع األسهم على أنفسهم ،وجب عليهم طرح األسهم اليت مل
يكتتبوا بها لالكتتاب وفقاً لنظام السوق املالية.
املادة التاسعة واخلمسون:
يودع املدفوع من قيمة األسهم املكتتب بها باسم الشركة حتت التأسيس لدى أحد البنوك املرخصة
يف اململكة ،وال جيوز أن يتصرف فيه إال جملس اإلدارة بعد إعالن تأسيس الشركة.
املادة الستون:
 - 1يكون الرتخيص بتأسيس شركة املساهمة بقرار من الوزارة ،مبا يف ذلك اليت تؤسسها أو تشرتك يف
تأسيسها الدولة أو غريها من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة .وإذا كان نشاط الشركة
يتطلب احلصول على موافقة أو ترخيص من اجلهة املختصة نظاماً قبل الرتخيص بتأسيسها ،فال
يصدر قرار الرتخيص بتأسيس الشركة إال بعد احلصول على تلك املوافقة أو الرتخيص.
21

 - 2ال متارس الشركة نشاطها إال بعد اكتمال إجراءات التأسيس واحلصول على الرتخيص النهائي
الالزم للنشاط من اجلهة املختصة إن وجد.
 - 3إذا كان طلب تأسيس شركة املساهمة اليت تؤسسها أو تشرتك يف تأسيسها الدولة أو غريها من
األشخاص ذوي الصفة االعتبارية العامة؛ يتضمن استثناءً من بعض أحكام النظام ،فريفع طلب
الرتخيص بالتأسيس واالستثناء إىل جملس الوزراء؛ للنظر يف املوافقة عليهما.
املادة احلادية والستون:
 - 1إذا كانت هناك حصص عينية ،وجب أن يرافق طلب التأسيس تقرير معد من خبري أو مقوِّم معتمد
أو أكثر يتضمن تقديراً للقيمة العادلة هلذه احلصص.
 - 2على املؤسسني إيداع صورة من تقرير تقويم احلصص العينية يف مركز الشركة الرئيس قبل
انعقاد اجلمعية التأسيسية خبمسة عشر يوماً على األقل ،وحيق لكل ذي شأن االطالع عليه.
 - 3يعرض التقرير املذكور على اجلمعية التأسيسية للمداولة فيه؛ فإن قررت اجلمعية ختفيض املقابل
احملدد للحصص العينية ،وجب أن يوافق مقدمو احلصص العينية على هذا التخفيض أثناء انعقاد
اجلمعية .فإن رفض هؤالء املوافقة على التخفيض عُدَّ عقد تأسيس الشركة كأن مل يكن بالنسبة
إىل مجيع أطرافه.
املادة الثانية والستون:
 - 1يدعو املؤسسون مجيع املكتتبني إىل عقد مجعية تأسيسية خالل مخسة وأربعني يوماً من تاريخ قرار
الوزارة بالرتخيص بتأسيس شركة املساهمة ذات االكتتاب املغلق أو من تاريخ قفل باب االكتتاب
يف األسهم يف شركة املساهمة ذات االكتتاب العام ،وذلك وفقاً لألوضاع املنصوص عليها يف نظام
الشركة األساس .على أال تقل املدة بني تاريخ الدعوة وتاريخ االنعقاد عن ثالثة أيام يف شركات
املساهمة ذات االكتتاب املغلق ،وعن عشرة أيام يف شركات املساهمة ذات االكتتاب العام.
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 - 2لكل مكتتب

 -أيًّا كان عدد أسهمه

 -حق حضور اجلمعية التأسيسية .ويشرتط لصحة

االجتماع حضور عدد من املكتتبني ميثل نصف رأس املال على األقل .فإذا مل يتوافر هذا النصاب،
وجهت دعوة إىل اجتماع ثانٍ يعقد بعد مخسة عشر يوماً على األقل من توجيه الدعوة إليه .ومع
ذلك ،جيوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول،
وجيب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .ويف
مجيع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد املكتتبني املمثلني فيه.
 - 3ختتار اجلمعية التأسيسية رئيساً هلا وأميناً للسر وجامعاً لألصوات .وتصدر القرارات يف اجلمعية
التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها .ويوقع رئيس اجلمعية وأمني السر وجامع
األصوات حمضر االجتماع ،ويرسل املؤسسون صورة منه إىل الوزارة ،وكذلك ترسل صورة إىل اهليئة
إذا كانت شركة مساهمة ذات اكتتاب عام.
املادة الثالثة والستون:
ختتص اجلمعية التأسيسية باألمور اآلتية:
أ  -التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء باحلد األدنى من رأس املال وبالقدر املستحق
من قيمة األسهم وفقاً ألحكام النظام.
ب  -املداولة يف تقرير تقويم احلصص العينية.
ج  -إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس ،على أال تُدخل تعديالت جوهرية على النظام
املعروض عليها إال مبوافقة مجيع املكتتبني املمثلني فيها.
د -تعيني أعضاء أول جملس إدارة ملدة ال تتجاوز مخس سنوات وأول مراجع حسابات إذا مل يكونوا قد
عُيِّنوا يف عقد تأسيس الشركة أو يف نظامها األساس.
هـ  -املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعمال والنفقات اليت اقتضاها تأسيس الشركة ،وإقراره.
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وجيوز للوزارة ،وكذلك للهيئة يف شركة املساهمة ذات االكتتاب العام ،أن توفد مندوباً (أو
أكثر) بوصفه مراقباً حلضور اجلمعية التأسيسية للشركة؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
املادة الرابعة والستون:
يقدم املؤسسون  -خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء اجتماع اجلمعية التأسيسية  -طلباً
إىل الوزارة بإعالن تأسيس الشركة ،ترافقه الوثائق اآلتية:
أ  -إقرار حبصول االكتتاب بكل أسهم الشركة ومبا دفعه املكتتبون من قيمة األسهم.
ب  -حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية وقراراتها.
ج  -نظام الشركة األساس الذي أقرته اجلمعية التأسيسية.
املادة اخلامسة والستون:
 - 1تصدر الوزارة قراراً بإعالن تأسيس الشركة ،بعد التحقق من استكمال مجيع املتطلبات اليت نص
عليها النظام لتأسيس شركة املساهمة .ويشهر القرار يف موقع الوزارة اإللكرتوني.
 - 2على أعضاء جملس اإلدارة  -خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار املشار إليه يف الفقرة
( )1من هذه املادة  -أن يطلبوا قيد الشركة يف السجل التجاري ،على أن يشتمل هذا القيد على
البيانات اآلتية:
أ  -اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس ومدتها.
ب  -أمساء املؤسسني وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
ج  -نوع األسهم وقيمتها وعددها ومقدار رأس املال املدفوع.
د  -رقم قرار الوزارة املرخص بتأسيس الشركة وتارخيه.
هـ  -رقم قرار الوزارة بإعالن تأسيس الشركة وتارخيه.
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املادة السادسة والستون:
 - 1تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً بعد شهر قرار الوزارة بإعالن تأسيسها وقيدها يف السجل
التجاري ،وال تسمع بعد ذلك الدعوى ببطالن الشركة ألي خمالفة ألحكام النظام أو ألحكام عقد
تأسيس الشركة أو نظامها األساس.
 - 2يرتتب على شهر قرار إعالن تأسيس الشركة وقيدها يف السجل التجاري انتقال مجيع التصرفات
اليت أجراها املؤسسون حلسابها إىل ذمتها ،وحتمل الشركة مجيع املصاريف اليت أنفقها املؤسسون
على تأسيسها.
املادة السابعة والستون:
إذا مل تؤسس الشركة على النحو املبني يف النظام ،فللمكتتبني أن يسرتدوا املبالغ اليت دفعوها،
وعلى البنوك اليت أكتتب فيها أن ترد  -بصورة عاجلة  -لكل مكتتب املبلغ الذي دفعه ،ويكون
املؤسسون مسؤولني بالتضامن عن الوفاء بهذا االلتزام وعن التعويض عند االقتضاء .وكذلك يتحمل
املؤسسون مجيع املصاريف اليت أنفقت يف تأسيس الشركة ،ويكونون مسؤولني بالتضامن يف مواجهة
الغري عن األفعال والتصرفات اليت صدرت منهم خالل فرتة التأسيس.
الفصل الثالث :إدارة شركة املساهمة
الفرع األول :جملس اإلدارة
املادة الثامنة والستون:
 - 1يدير شركة املساهمة جملس إدارة حيدد نظام الشركة األساس عدد أعضائه ،على أال يقل عن
ثالثة وال يزيد على أحد عشر.
 - 2حيق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية جملس اإلدارة ،وذلك يف حدود
نسبة ملكيته يف رأس املال.
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 - 3تنتخب اجلمعية العامة العادية أعضاء جملس اإلدارة للمدة املنصوص عليها يف نظام الشركة
األساس ،بشرط أال تتجاوز ثالث سنوات .وجيوز إعادة انتخاب أعضاء جملس اإلدارة ما مل ينص
نظام الشركة األساس على غري ذلك .ويبني نظام الشركة األساس كيفية انتهاء عضوية اجمللس
أو إنهائها بطلب من جملس اإلدارة .ومع ذلك جيوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل
مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة األساس على غري ذلك ،وذلك دون
إخالل حبق العضو املعزول جتاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو يف
وقت غري مناسب .ولعضو جملس اإلدارة أن يعتزل ،بشرط أن يكون ذلك يف وقت مناسب؛ وإال كان
مسؤوالً قِبَل الشركة عما يرتتب على االعتزال من أضرار.
املادة التاسعة والستون:
إذا قدم رئيس وأعضاء جملس إدارة شركة املساهمة استقاالتهم ،أو إذا مل تتمكن اجلمعية العامة
من انتخاب جملس إدارة للشركة ،فعلى الوزير ،أو جملس اهليئة يف الشركات املدرجة يف السوق املالية،
تشكيل جلنة مؤقتة من ذوي اخلربة واالختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً ،ويعني هلا رئيساً ونائباً له من
بني أعضائها ،لتتوىل اإلشراف على إدارة الشركة ،ودعوة اجلمعية العامة لالجتماع خالل مدة ال تزيد
على ثالثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة املذكورة؛ النتخاب جملس إدارة جديد للشركة .ومينح رئيس
اللجنة وأعضاؤها مكافآت على حساب الشركة ،وفقاً ملا يقرره الوزير أو جملس اهليئة حبسب األحوال.
املادة السبعون:
 - 1ما مل ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك ،إذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة،
كان للمجلس أن يعني  -مؤقتاً  -عضواً يف املركز الشاغر حبسب الرتتيب يف احلصول على
األصوات ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة والكفاية ،وجيب أن تبلغ بذلك الوزارة ،وكذلك
اهليئة إذا كانت الشركة مدرجة يف السوق املالية ،خالل مخسة أيام عمل من تاريخ التعيني ،وأن
يعرض التعيني على اجلمعية العامة العادية يف أول اجتماع هلا ،ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه.
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 - 2إذا مل تتوافر الشروط الالزمة النعقاد جملس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن احلد األدنى
املنصوص عليه يف النظام أو يف نظام الشركة األساس ،وجب على بقية األعضاء دعوة اجلمعية
العامة العادية لالنعقاد خالل ستني يوماً؛ النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
املادة احلادية والسبعون:
 - 1ال جيوز أن يكون لعضو جملس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت
تتم حلساب الشركة إال برتخيص مسبق من اجلمعية العامة العادية جيدد كل سنة .وعلى عضو
جملس اإلدارة أن يبلغ اجمللس مبا له من مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت
تتم حلساب الشركة ،ويثبت هذا التبليغ يف حمضر االجتماع .وال جيوز هلذا العضو االشرتاك يف
التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن يف جملس اإلدارة ومجعيات املساهمني .ويبلغ رئيس
جملس اإلدارة اجلمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود اليت يكون ألحد أعضاء
اجمللس مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات
الشركة اخلارجي.
 - 2إذا ختلف عضو اجمللس عن اإلفصاح عن مصلحته املشار إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،جاز
للشركة أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام اجلهة القضائية املختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو
بأداء أي ربح أو منفعة حتققت له من ذلك.
املادة الثانية والسبعون:
ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يشرتك يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس
الشركة يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإال كان للشركة أن تطالبه أمام اجلهة القضائية املختصة
بالتعويض املناسب ،ما مل يكن حاصالً على ترخيص سابق من اجلمعية العامة العادية  -جيدد كل
سنة  -يسمح له القيام بذلك.
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املادة الثالثة والسبعون:
 - 1ال جيوز لشركة املساهمة أن تقدم قرضاً من أي نوع إىل أي من أعضاء جملس إدارتها أو املساهمني
فيها ،أو أن تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغري.
 - 2تستثنى من حكم الفقرة ( )1من هذه املادة البنوك وغريها من شركات االئتمان ،إذ جيوز هلا  -يف
حدود أغراضها وباألوضاع والشروط اليت تتبعها يف معامالتها مع اجلمهور

 -أن تقرض أحد

أعضاء جملس إدارتها أو أحد املساهمني فيها أو أن تفتح له اعتماداً أو أن تضمنه يف القروض اليت
يعقدها مع الغري.
 - 3تستثنى أيضاً من حكم الفقرة ( )1من هذه املادة القروض والضمانات اليت متنحها الشركة وفق
برامج حتفيز العاملني فيها اليت متت املوافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة األساس أو بقرار من
اجلمعية العامة العادية.
 - 4يعد باطالً كل عقد يتم باملخالفة ألحكام هذه املادة ،وحيق للشركة مطالبة املخالف أمام اجلهة
القضائية املختصة بتعويض ما قد يلحقها من ضرر.
املادة الرابعة والسبعون:
ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفشوا يف غري اجتماعات اجلمعية العامة ما وقفوا عليه من
أسرار الشركة .وال جيوز هلم استغالل ما يعلمون به  -حبكم عضويتهم  -يف حتقيق مصلحة هلم أو
ألحد أقاربهم أو للغري؛ وإال وجب عزهلم ومطالبتهم بالتعويض.
املادة اخلامسة والسبعون:
 - 1مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة ،يكون جمللس اإلدارة أوسع السلطات يف إدارة
الشركة مبا حيقق أغراضها ،وذلك فيما عدا ما استثين بنص خاص يف النظام أو نظام الشركة
األساس من أعمال أو تصرفات تدخل يف اختصاص اجلمعية العامة ،ويكون للمجلس أيضاً  -يف
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حدود اختصاصه  -أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف مباشرة عمل أو أعمال
معينة.
 - 2جيوز جمللس اإلدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها ،أو بيع أصول الشركة أو رهنها ،أو بيع حمل
الشركة التجاري أو رهنه ،أو إبراء ذمة مديين الشركة من التزاماتهم ،ما مل يتضمن نظام
الشركة األساس أو يصدر من اجلمعية العامة العادية ما يقيد صالحيات جملس اإلدارة يف ذلك.
املادة السادسة والسبعون:
 - 1يبني نظام الشركة األساس طريقة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة ،وجيوز أن تكون هذه املكافأة مبلغاً
معيناً أو بدل حضور عن اجللسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صايف األرباح ،وجيوز اجلمع بني
اثنتني أو أكثر من هذه املزايا.
 - 2إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ،فال جيوز أن تزيد هذه النسبة على ( )%10من
صايف األرباح ،وذلك بعد خصم االحتياطيات اليت قررتها اجلمعية العامة تطبيقاً ألحكام النظام
ونظام الشركة األساس ،وبعد توزيع ربح على املساهمني ال يقل عن ( )%5من رأس مال الشركة
املدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو ،وكل
تقدير خيالف ذلك يكون باطالً.
 - 3يف مجيع األحوال ؛ ال يتجاوز جمموع ما حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية
أو عينية مبلغ مخسمائة ألف ريال سنوياً ،وفق الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.
 - 4جيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل
عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغري ذلك من املزايا.
وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء اجمللس بوصفهم عاملني أو إداريني أو ما قبضوه
نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشارات .وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات اجمللس وعدد
اجللسات اليت حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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 - 5جيوز للجمعية العامة  -بناءً على توصية من اجمللس  -إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن
حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
املادة السابعة والسبعون:
تلتزم الشركة جبميع األعمال والتصرفات اليت جيريها جملس اإلدارة ولو كانت خارج
اختصاصاته ،ما مل يكن صاحب املصلحة سيّء النية أو يعلم أن تلك األعمال خارج اختصاصات اجمللس.
املادة الثامنة والسبعون:
 - 1يكون أعضاء جملس اإلدارة مسؤولني  -بالتضامن  -عن تعويض الشركة أو املساهمني أو الغري
عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبري شؤون الشركة أو خمالفتهم أحكام النظام أو نظام
الشركة األساس ،وكل شرط يقضي بغري ذلك يعد كأن مل يكن .وتقع املسؤولية على مجيع
أعضاء جملس اإلدارة إذا نشأ اخلطأ من قرار صدر بإمجاعهم .أما القرارات اليت تصدر بأغلبية
اآلراء ،فال يسأل عنها األعضاء املعارضون متى أثبتوا اعرتاضهم صراحة يف حمضر االجتماع .وال
يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم
علم العضو الغائب بالقرار أو عدم متكنه من االعرتاض عليه بعد علمه به.
 - 2ال حتول دون إقامة دعوى املسؤولية موافقة اجلمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء جملس
اإلدارة.
 - 3ال تسمع دعوى املسؤولية بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار .وفيما عدا
حاليت الغش والتزوير ،ال تسمع دعوى املسؤولية يف مجيع األحوال بعد مرور مخس سنوات من تاريخ
انتهاء السنة املالية اليت وقع فيها الفعل الضار أو ثالث سنوات من انتهاء عضوية عضو جملس
اإلدارة املعين أيهما أبعد.
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املادة التاسعة والسبعون:
للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة بسبب األخطاء اليت تنشأ منها أضرار
جملموع املساهمني .وتقرر اجلمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعني من ينوب عن الشركة يف
مباشرتها .وإذا حكم بشهر إفالس الشركة كان رفع الدعوى املذكورة من اختصاص ممثل التفليسة.
وإذا انقضت الشركة توىل املصفي مباشرة الدعوى بعد احلصول على موافقة اجلمعية العامة العادية.
املادة الثمانون:
لكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء جملس اإلدارة إذا كان من
شأن اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق ضرر خاص به .وال جيوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان
حق الشركة يف رفعها ال يزال قائماً .وجيب على املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى ،مع
قصر حقه على املطالبة بالتعويض عن الضرر اخلاص الذي حلق به.
املادة احلادية والثمانون:
 - 1مع مراعاة أحكام نظام الشركة األساس ،يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس،
وجيوز أن يعني عضواً منتدباً ،وال جيوز اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي
بالشركة .ويبني نظام الشركة األساس اختصاصات رئيس اجمللس والعضو املنتدب واملكافأة
اخلاصة اليت حيصل عليها كل منهما ،باإلضافة إىل املكافأة املقررة ألعضاء اجمللس.
 - 2إذا خال نظام الشركة األساس من األحكام املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،توىل
جملس اإلدارة توزيع االختصاصات وحتديد املكافأة اخلاصة.
 - 3يعني جملس اإلدارة أمني سر خيتاره من بني أعضائه أو من غريهم ،وحيدد اختصاصاته ومكافأته إذا
مل يتضمن نظام الشركة األساس أحكاماً يف هذا الشأن.
 - 4ال تزيد مدة رئيس اجمللس ونائبه والعضو املنتدب وأمني السر عضو جملس اإلدارة على مدة عضوية
كل منهم يف اجمللس ،وجيوز إعادة انتخابهم ما مل ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك.
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وللمجلس  -يف أيّ وقت  -أن يعزهلم أو أيًّا منهم دون إخالل حبق من عزل يف التعويض إذا وقع
العزل لسبب غري مشروع أو يف وقت غري مناسب.
املادة الثانية والثمانون:
 - 1ميثل رئيس جملس اإلدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري .ولرئيس اجمللس بقرار
مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إىل غريه من أعضاء اجمللس أو من الغري يف مباشرة عمل أو أعمال
حمددة.
 - 2حيل نائب رئيس جملس اإلدارة حمل رئيس جملس اإلدارة عند غيابه.
املادة الثالثة والثمانون:
 - 1جيتمع جملس اإلدارة مرتني على األقل يف السنة بدعوة من رئيسه وفقاً لألوضاع املنصوص عليها
يف نظام الشركة األساس .ومع ذلك وبصرف النظر عن أي نص خمالف يف نظام الشركة األساس،
جيب على رئيس اجمللس أن يدعوه إىل االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.
 - 2ال يكون اجتماع اجمللس صحيحاً إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل ،بشرط أال يقل عدد
احلاضرين عن ثالثة ،ما مل ينص نظام الشركة األساس على نسبة أو عدد أكرب.
 - 3ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينيب عنه غريه يف حضور االجتماع .واستثناء من ذلك ،جيوز
لعضو جملس اإلدارة أن ينيب عنه غريه من األعضاء إذا نص على ذلك نظام الشركة األساس.
 - 4تصدر قرارات اجمللس بأغلبية آراء األعضاء احلاضرين أو املمثلني فيه ،وعند تساوي اآلراء يرجح
اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة ،وذلك ما مل ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك.
املادة الرابعة والثمانون:
جمللس اإلدارة أن يصدر قرارات يف األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقني ،ما مل يطلب أحد
األعضاء

 -كتابة  -اجتماع اجمللس للمداولة فيها .وتعرض هذه القرارات على اجمللس يف أول

اجتماع تالٍ له.
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املادة اخلامسة والثمانون:
تُثبت مداوالت جملس اإلدارة وقراراته يف حماضر يوقعها رئيس اجللسة وأعضاء جملس اإلدارة
احلاضرون وأمني السر .وتدون هذه احملاضر يف سجل خاص يوقعه رئيس جملس اإلدارة وأمني السر.
الفرع الثاني :مجعيات املساهمني
املادة السادسة والثمانون:
 - 1يرأس اجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني رئيس جملس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من
ينتدبه جملس اإلدارة من بني أعضائه لذلك يف حال غياب رئيس جملس اإلدارة ونائبه.
 - 2لكل مساهم حق حضور اجلمعيات العامة للمساهمني ولو نص نظام الشركة األساس على غري
ذلك ،وله يف ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غري أعضاء جملس اإلدارة أو عاملي الشركة يف
حضور اجلمعية العامة.
 - 3جيوز عقد اجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني واشرتاك املساهم يف مداوالتها والتصويت على
قراراتها بواسطة وسائل التقنية احلديثة ،حبسب الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.
 - 4جيوز للوزارة ،وكذلك للهيئة يف الشركات املدرجة يف السوق املالية ،أن توفد مندوباً (أو أكثر)
بوصفه مراقباً حلضور اجلمعيات العامة للشركات ،للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
املادة السابعة والثمانون:
فيما عدا األمور اليت ختتص بها اجلمعية العامة غري العادية ،ختتص اجلمعية العامة العادية
جبميع األمور املتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء
السنة املالية للشركة ،وجيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك.
املادة الثامنة والثمانون:
 - 1ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشركة األساس ،إال ما يتعلق باألمور اآلتية:
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أ  -حرمان املساهم أو تعديل أي من حقوقه األساسية اليت يستمدها بصفته شريكاً ،وخباصة ما
يلي:
 - 1احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر توزيعها ،سواء أكان التوزيع نقداً أم من خالل
إصدار أسهم جمانية لغري عاملي الشركة والشركات التابعة هلا.
 - 2احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
 - 3حضور مجعيات املساهمني العامة أو اخلاصة ،واالشرتاك يف مداوالتها ،والتصويت على
قراراتها.
 - 4التصرف يف أسهمه وفق أحكام النظام.
 - 5طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ،ومراقبة أعمال جملس اإلدارة ،ورفع دعوى
املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة ،والطعن ببطالن قرارات مجعيات املساهمني العامة
واخلاصة.
 - 6أولوية االكتتاب باألسهم اجلديدة اليت تصدر مقابل حصص نقدية ،ما مل ينص النظام
األساس على غري ذلك.
ب  -التعديالت اليت من شأنها زيادة األعباء املالية للمساهمني ،ما مل يوافق على ذلك مجيع
املساهمني.
ج  -نقل مركز الشركة الرئيس إىل خارج اململكة.
د  -تغيري جنسية الشركة.
 - 2للجمعية العامة غري العادية  -فضالً عن االختصاصات املقررة هلا  -أن تصدر قرارات يف األمور
الداخلة أصالً يف اختصاصات اجلمعية العامة العادية ،وذلك بالشروط واألوضاع نفسها املقررة
للجمعية العامة العادية.

34

املادة التاسعة والثمانون:
إذا كان من شأن قرار اجلمعية العامة العادية تعديل حقوق فئة معينة من املساهمني ،فال يكون
القرار املذكور نافذاً إال إذا صدق عليه من له حق التصويت من هؤالء املساهمني اجملتمعني يف مجعية
خاصة بهم وفقاً لألحكام املقررة للجمعية العامة غري العادية.
املادة التسعون:
 - 1تنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة للمساهمني بدعوة من جملس اإلدارة ،وفقاً لألوضاع املنصوص
عليها يف نظام الشركة األساس .وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد إذا
طلب ذلك مراجع احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املساهمني ميثل ( )%5من رأس املال على
األقل .وجيوز ملراجع احلسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة اجلمعية خالل
ثالثني يوماً من تاريخ طلب مراجع احلسابات.
 - 2جيوز بقرار من اجلهة املختصة دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد يف احلاالت اآلتية:
أ  -إذا انقضت املدة احملددة لالنعقاد املنصوص عليها يف املادة (السابعة والثمانني) من النظام دون
انعقادها.
ب  -إذا نقص عدد أعضاء جملس اإلدارة عن احلد األدنى لصحة انعقاده ،مع مراعاة ما ورد يف املادة
(التاسعة والستني) من النظام.
ج  -إذا تبني وجود خمالفات ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس ،أو وقوع خلل يف إدارة
الشركة.
د  -إذا مل يوجه اجمللس الدعوة النعقاد اجلمعية العامة خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ طلب
مراجع احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املساهمني ميثل ( )%5من رأس املال على األقل.
 - 3جيوز لعدد من املساهمني ميثل ( )%2من رأس املال على األقل تقديم طلب إىل اجلهة املختصة لدعوة
اجلمعية العامة العادية لالنعقاد ،إذا توافر أي من احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة ( )2من هذه
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املادة .وعلى اجلهة املختصة توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقديم طلب
املساهمني ،على أن تتضمن الدعوة جدوالً بأعمال اجلمعية والبنود املطلوب أن يوافق عليها
املساهمون.
املادة احلادية والتسعون:
تنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت فيها مركز الشركة
الرئيس قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بعشرة أيام على األقل .ومع ذلك جيوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف
امليعاد املذكور إىل مجيع املساهمني خبطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل
الوزارة ،وكذلك ترسل صورة إىل اهليئة إذا كانت الشركة مدرجة يف السوق املالية ،وذلك خالل املدة
احملددة للنشر.
املادة الثانية والتسعون:
يسجل املساهمون  -الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العامة أو اخلاصة  -أمساءهم يف مركز
الشركة الرئيس قبل الوقت احملدد النعقاد اجلمعية ،ما مل ينص نظام الشركة األساس على مكان
ووسيلة أخرى.
املادة الثالثة والتسعون:
 - 1ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون ربع رأس
مال الشركة على األقل ،ما مل ينص نظام الشركة األساس على نسبة أعلى ،بشرط أال تتجاوز
النصف.
 - 2إذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية العامة العادية وفق الفقرة ( )1من هذه املادة،
وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوما التالية لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة
بالطريقة املنصوص عليها يف املادة (احلادية والتسعني) من النظام .ومع ذلك ،جيوز أن يعقد
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن جييز ذلك
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النظام األساس للشركة ،وأن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية
عقد هذا االجتماع .ويف مجيع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد األسهم املمثلة
فيه.
 - 3تصدر قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع ،ما مل ينص
نظام الشركة األساس على نسبة أعلى.
املادة الرابعة والتسعون:
 - 1ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس
املال على األقل ما مل ينص نظام الشركة األساس على نسبة أعلى ،بشرط أال تتجاوز الثلثني.
 - 2إذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية وفق الفقرة ( )1من هذه
املادة ،وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد بنفس األوضاع املنصوص عليها يف املادة (احلادية
والتسعني) من النظام .ومع ذلك جيوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة
النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية
عقد هذا االجتماع .ويف مجيع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من
املساهمني ميثل ربع رأس املال على األقل.
 - 3إذا مل يتوافر النصاب الالزم يف االجتماع الثاني ،وجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع
نفسها املنصوص عليها يف املادة (احلادية والتسعني) من النظام ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيًّا
كان عدد األسهم املمثلة فيه ،بعد موافقة اجلهة املختصة.
 - 4تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع ،إال إذا كان
قرارًا متعلقاً بزيادة رأس املال أو ختفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو حبلها قبل انقضاء املدة احملددة
يف نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى ،فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة
أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع.
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 - 5على جملس اإلدارة أن يشهر وفقاً ألحكام املادة (اخلامسة والستني) من النظام قرارات اجلمعية
العامة غري العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة األساس.
املادة اخلامسة والتسعون:
 - 1يبني نظام الشركة األساس طريقة التصويت يف مجعيات املساهمني .وجيب استخدام التصويت
الرتاكمي يف انتخاب جملس اإلدارة ،حبيث ال جيوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة
واحدة.
 - 2ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف التصويت على قرارات اجلمعية اليت تتعلق بإبراء
ذممهم من املسؤولية عن إدارة الشركة أو اليت تتعلق مبصلحة مباشرة أو غري مباشرة هلم.
املادة السادسة والتسعون:
لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية وتوجيه األسئلة يف شأنها
إىل أعضاء جملس اإلدارة ومراجع احلسابات .وكل نص يف نظام الشركة األساس حيرم املساهم من
هذا احلق ،يكون باطالً .وجييب جملس اإلدارة أو مراجع احلسابات عن أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال
يعرض مصلحة الشركة للضرر .وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع ،احتكم إىل اجلمعية،
وكان قرارها يف هذا الشأن نافذاً.
املادة السابعة والتسعون:
حيرر باجتماع اجلمعية حمضر يتضمن عدد املساهمني احلاضرين أو املمثلني وعدد األسهم اليت يف
حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات املقررة هلا والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت
وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف االجتماع .وتدون احملاضر بصفة
منتظمة عقب كل اجتماع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية وأمني سرها وجامع األصوات.
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املادة الثامنة والتسعون:
االكتتاب يف األسهم أو متلكها يفيد قبول املساهم بنظام الشركة األساس والتزامه بالقرارات اليت
تصدرها مجعيات املساهمني وفقاً ألحكام النظام ونظام الشركة األساس ،سواء أكان حاضراً أم غائباً،
وسواء أكان موافقاً على هذه القرارات أم خمالفاً هلا.
املادة التاسعة والتسعون:
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية ،يكون باطالً كل قرار تصدره مجعيات املساهمني
باملخالفة ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس .ولكل مساهم  -اعرتض على القرار املخالف يف
اجتماع مجعية املساهمني اليت أصدرت هذا القرار أو تغيب عن حضور هذا االجتماع بعذر مقبول  -أن
يطلب إبطال القرار .ويرتتب على احلكم بالبطالن اعتبار القرار كأن مل يكن بالنسبة إىل مجيع
املساهمني ،وال تسمع دعوى البطالن بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار املذكور.
املادة املائة:
 - 1للمساهمني الذين ميثلون ( )%5على األقل من رأس املال أن يطلبوا من اجلهة القضائية املختصة
األمر بالتفتيش على الشركة إذا تبني هلم من تصرفات أعضاء جملس اإلدارة أو مراجع احلسابات
يف شؤون الشركة ما يدعو إىل الريبة.
 - 2للجهة القضائية املختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة الشاكني ،وذلك بعد مساع أقوال
أعضاء جملس اإلدارة ومراجع احلسابات يف جلسة خاصة ،وهلا عند االقتضاء أن تفرض على
الشاكني تقديم ضمان.
 - 3إذا ثبت للجهة القضائية املختصة صحة الشكوى ،جاز هلا أن تأمر مبا تراه من إجراءات حتفظية،
وأن تدعو اجلمعية العامة الختاذ القرارات الالزمة .وجيوز هلا كذلك أن تعزل أعضاء جملس
اإلدارة ومراجع احلسابات ،وأن تعني مديراً مؤقتاً حتدد سلطته ومدة عمله.
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الفصل الرابع :جلنة املراجعة
املادة األوىل بعد املائة:
تشكل بقرار من اجلمعية العامة العادية يف شركات املساهمة جلنة مراجعة من غري أعضاء جملس
اإلدارة التنفيذيني سواء من املساهمني أو من غريهم ،على أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد على
مخسة ،وأن حتدد يف القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ،ومكافآت أعضائها.
املادة الثانية بعد املائة:
يشرتط لصحة اجتماع جلنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات
احلاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
املادة الثالثة بعد املائة:
ختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة ،وهلا يف سبيل ذلك حق االطالع على
سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،وجيوز هلا أن
تطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق جملس اإلدارة عملها أو
تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
املادة الرابعة بعد املائة:
على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمها مراجع
احلسابات ،وإبداء مرئياتها حياهلا إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية
نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها .وعلى
جملس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد
اجلمعية العامة بعشرة أيام على األقل؛ لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه .ويتلى التقرير
أثناء انعقاد اجلمعية.
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الفصل اخلامس :الصكوك اليت تصدرها شركة املساهمة
الفرع األول :األسهم
املادة اخلامسة بعد املائة:
 - 1تكون أسهم شركة املساهمة امسية وغري قابلة للتجزئة يف مواجهة الشركة ،فإذا ملك السهم
أشخاص متعددون وجب عليهم أن خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال احلقوق املتعلقة به،
ويكون هؤالء األشخاص مسؤولني بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.
 - 2تكون القيمة االمسية للسهم عشرة رياالت ،وللوزير تعديل هذه القيمة بعد االتفاق مع الرئيس.
 - 3ال جيوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االمسية ،وإمنا جيوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا
نص نظام الشركة األساس على ذلك أو وافقت عليه اجلمعية العامة ،ويف هذه احلالة يوضع فرق
القيمة يف بند مستقل ضمن حقوق املساهمني ،وال جيوز توزيعها كأرباح على املساهمني.
 - 4تسري األحكام السابقة على الشهادات املؤقتة اليت تسلم إىل املساهمني قبل إصدار األسهم.
املادة السادسة بعد املائة:
 - 1تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية.
 - 2جيب أال يقل املدفوع من قيمة األسهم اليت تصدر مقابل حصص نقدية عن ربع قيمتها االمسية،
ويبني يف صك السهم مقدار ما دفع من قيمته .ويف مجيع األحوال جيب أن يدفع باقي هذه القيمة
خالل مخس سنوات من تاريخ إصدار األسهم.
 - 3تصدر األسهم اليت متثل حصصاً عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة ،وال تسلم إىل أصحابها إال بعد
نقل ملكية هذه احلصص كاملة إىل الشركة.
املادة السابعة بعد املائة:
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 - 1ال جيوز تداول األسهم اليت يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن سنتني ماليتني ال
تقل كل منهما عن اثين عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة .ويؤشر على صكوك هذه األسهم مبا
يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملدة اليت مينع فيها تداوهلا.
 - 2جيوز خالل مدة احلظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع احلقوق من أحد املؤسسني إىل مؤسس
آخر أو من ورثة أحد املؤسسني يف حالة وفاته إىل الغري أو يف حالة التنفيذ على أموال املؤسس املعسر
أو املفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسني اآلخرين.
 - 3تسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب به املؤسسون يف حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء مدة احلظر.
 - 4للهيئة زيادة مدة احلظر املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة أو إنقاصها ،وذلك بالنسبة
إىل الشركات اليت ترغب يف إدراج أسهمها يف السوق املالية.
املادة الثامنة بعد املائة:
جيوز أن ينص يف نظام الشركة األساس على قيود تتعلق بتداول األسهم ،بشرط أال يكون من
شأنها احلظر املطلق هلذا التداول.
املادة التاسعة بعد املائة:
 - 1تتداول أسهم الشركات غري املدرجة يف السوق املالية بالقيد يف سجل املساهمني الذي تعده أو
تتعاقد على إعداده الشركة ،الذي يتضمن أمساء املساهمني وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم
وأرقام األسهم والقدر املدفوع منها ،ويؤشر يف هذا القيد على السهم .وال يعتد بنقل ملكية السهم
االمسي يف مواجهة الشركة أو الغري إال من تاريخ القيد يف السجل املذكور.
 - 2تتداول أسهم الشركات املدرجة يف السوق املالية وفقاً ألحكام نظام السوق املالية.
املادة العاشرة بعد املائة:
ترتب األسهم حقوقاً والتزامات متساوية ،وتثبت للمساهم مجيع احلقوق املتصلة بالسهم ،وعلى
وجه خاص احلق يف احلصول على نصيب من صايف األرباح اليت يتقرر توزيعها ،واحلق يف احلصول على
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نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ،وحق حضور مجعيات املساهمني ،واالشرتاك يف مداوالتها،
والتصويت على قراراتها ،وحق التصرف يف األسهم ،وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها،
ومراقبة أعمال جملس اإلدارة ،ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء اجمللس ،والطعن بالبطالن يف قرار
مجعيات املساهمني ،وذلك بالشروط والقيود الواردة يف النظام أو يف نظام الشركة األساس.
املادة احلادية عشرة بعد املائة:
 - 1جيوز أن ينص يف نظام الشركة األساس على استهالك األسهم أثناء قيام الشركة ،إذا كان
مشروعاً يهلك تدرجيياً أو يقوم على حقوق مؤقتة ،وال يكون استهالك األسهم إال من األرباح أو من
االحتياطي الذي جيوز التصرف فيه .ويكون االستهالك تباعاً بطريقة القرعة السنوية أو بأي طريقة
أخرى حتقق املساواة بني املساهمني.
2ـ يكون االستهالك بشراء الشركة ألسهمها ،بشرط أن يكون سعر الشراء أقل من القيمة االمسية أو
مساوياً هلا ،وتعدم الشركة األسهم اليت حتصل عليها بهذه الطريقة.
 - 3مينح كل من استهلكت أسهمه وفقاً للفقرة ( )1من هذه املادة أسهم متتع .وختصص نسبة مئوية
من صايف الربح السنوي لألسهم اليت مل تستهلك أكثر مما حتصل عليه أسهم التمتع ،وذلك
وفقا ملا حيدده نظام الشركة األساس.
 - 4يف حالة انقضاء الشركة يكون ألصحاب األسهم اليت مل تستهلك أولوية احلصول من موجودات
الشركة على ما يعادل القيمة االمسية ألسهمهم.
املادة الثانية عشرة بعد املائة:
 - 1جيوز أن تشرتي الشركة أسهمها أو ترتهنها وفقاً لضوابط تضعها اجلهة املختصة ،وال يكون
لألسهم اليت تشرتيها الشركة أصوات يف مجعيات املساهمني.

43

 - 2جيوز رهن األسهم وفقاً لضوابط تضعها اجلهة املختصة ،ويكون للدائن املرتهن قبض األرباح
واستعمال احلقوق املتصلة بالسهم ،ما مل يتفق يف عقد الرهن على غري ذلك .ولكن ال جيوز للدائن
املرتهن حضور اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني أو التصويت فيها.
املادة الثالثة عشرة بعد املائة:
 - 1يباشر املساهم حق التصويت يف اجلمعيات العامة أو اخلاصة وفقاً ألحكام نظام الشركة األساس،
ويكون لكل سهم صوت يف مجعيات املساهمني.
 - 2جيوز أن حيدد نظام الشركة األساس حدًّا أقصى لعدد األصوات اليت تكون ملن حيوز عدة أسهم
بالوكالة عن الغري.
املادة الرابعة عشرة بعد املائة:
جيوز للجمعية العامة غري العادية للشركة  -بناء على نص يف نظام الشركة األساس وطبقاً
لألسس اليت تضعها اجلهة املختصة  -أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو حتويل أسهم عادية
إىل أسهم ممتازة أو حتويل األسهم املمتازة إىل عادية .وال تعطي األسهم املمتازة احلق يف التصويت يف
اجلمعيات العامة للمساهمني .وترتب هذه األسهم ألصحابها احلق يف احلصول على نسبة أكثر من
أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد جتنيب االحتياطي النظامي.
املادة اخلامسة عشرة بعد املائة:
إذا كانت هناك أسهم ممتازة ،فال جيوز إصدار أسهم جديدة تكون هلا أولوية عليها ،إال مبوافقة
مجعية خاصة مكونة  -وفقاً للمادة (التاسعة والثمانني) من النظام  -من أصحاب األسهم املمتازة
الذين يضارون من هذا اإلصدار ،ومبوافقة مجعية عامة مكونة من مجيع فئات املساهمني ،وذلك ما مل
ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك .ويسري هذا احلكم أيضاً عند تعديل حقوق األولوية املقررة
لألسهم املمتازة يف نظام الشركة األساس أو إلغائها.
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املادة السادسة عشرة بعد املائة:
 - 1إذا مل توزع أرباح عن أي سنة مالية ،فإنه ال جيوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة
احملددة وفقاً حلكم املادة (الرابعة عشرة بعد املائة) من النظام ألصحاب األسهم املمتازة عن هذه
السنة.
 - 2إذا فشلت الشركة يف دفع النسبة احملددة وفقاً حلكم املادة (الرابعة عشرة بعد املائة) من النظام من
األرباح مدة ثالث سنوات متتالية ،فإنه جيوز للجمعية اخلاصة ألصحاب هذه األسهم ،املنعقدة طبقاً
ألحكام املادة (التاسعة والثمانني) من النظام ،أن تقرر إما حضورهم اجتماعات اجلمعية العامة
للشركة واملشاركة يف التصويت ،أو تعيني ممثلني عنهم يف جملس اإلدارة مبا يتناسب مع قيمة
أسهمهم يف رأس املال ،وذلك إىل أن تتمكن الشركـة من دفع كل أرباح األولوية املخصصة ألصحاب
هذه األسهم عن السنوات السابقة.
املادة السابعة عشرة بعد املائة:
 - 1يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك ،وإذا ختلف عن الوفاء يف ميعاد
االستحقاق ،جاز جمللس اإلدارة  -بعد إعالمه بالطرق املقررة يف نظام الشركة األساس أو إبالغه
خبطاب مسجل  -بيع السهم يف املزاد العلين أو سوق األوراق املالية  -حبسب األحوال  -وفقاً
للضوابط اليت حتددها اجلهة املختصة.
 - 2تستويف الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي إىل صاحب السهم .وإذا مل تكف
حصيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ ،جاز للشركة أن تستويف الباقي من مجيع أموال املساهم.
 - 3جيوز للمساهم املتخلف عن الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه مضافاً إليها املصروفات
اليت أنفقتها الشركة يف هذا الشأن.
 - 4تلغي الشركة السهم املبيع وفقاً ألحكام هذه املادة ،وتعطي املشرتي سهماً جديداً حيمل رقم السهم
امللغى ،وتؤشر يف سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم املالك اجلديد.
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املادة الثامنة عشرة بعد املائة:
ال جيوز للشركة أن تطالب املساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم،
ولو نص نظام الشركة األساس على غري ذلك .وال جيوز للمساهم أن يطلب اسرتداد حصته يف رأس مال
الشركة .وال جيوز للشركة إبراء ذمة املساهم من االلتزام بدفع باقي قيمة السهم ،وال تقع املقاصة بني
هذا االلتزام وما يكون للمساهم من حقـوق على الشركة.
املادة التاسعة عشرة بعد املائة:
إذا فقدت شهادة األسهم أو تلفت ،فلمالكها أن يطلب من الشركة إصدار شهادة جديدة بدالً من
الشهادة املفقودة أو التالفة .وعلى املالك أن ينشر رقم شهادة األسهم املفقودة أو التالفة يف صحيفة
يومية ،فإن مل تقدم معارضة إىل الشركة خالل ثالثني يوماً من تاريخ النشر ،كان على الشركة إصدار
شهادة جديدة يذكر فيها أنها بدل الشهادة املفقودة أو التالفة .وختول هذه الشهادة حلاملها مجيع
احلقوق وترتب عليه مجيع االلتزامات املتصلة بالشهادة املفقودة أو التالفة.
املادة العشرون بعد املائة:
 - 1على من يعارض إصدار شهادة جديدة بدالً من املفقودة أو التالفة أن يقيم دعوى مستعجلة أمام
اجلهة القضائية املختصة خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تقديم معارضته ،وإال عدت املعارضة
كأن مل تكن.
 - 2جيب أن تسلم الشركة الشهادة بدل املفقودة أو التالفة لصاحب احلق فيها مبجرد انتهاء املدة
املشار إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة دون إقامة الدعوى ،أو صدور حكم قضائي نهائي بعدم صحة
املعارضة.
الفرع الثاني :أدوات الدين والصكوك التمويلية
املادة احلادية والعشرون بعد املائة:
على الشركة مراعاة األحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداوهلا.
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املادة الثانية والعشرون بعد املائة:
 - 1لشركة املساهمة أن تصدر  -وفقاً لنظام السوق املالية  -أدوات دين أو صكوكاً متويلية قابلة
للتداول.
 - 2ال جيوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك متويلية قابلة للتحويل إىل أسهم ،إال بعد صدور قرار
من اجلمعية العامة غري العادية حتدد فيه احلد األقصى لعدد األسهم اليت جيوز أن يتم إصدارها
مقابل تلك األدوات أو الصكوك ،سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك يف الوقت نفسه أو من خالل
سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك متويلية .ويصدر
جملس اإلدارة  -دون حاجة إىل موافقة جديدة من هذه اجلمعية  -أسهماً جديدة مقابل تلك
األدوات أو الصكوك اليت يطلب حاملوها حتويلها ،فور انتهاء فرتة طلب التحويل احملددة حلملة
تلك األدوات أو الصكوك .ويتخذ اجمللس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد
األسهم املصدرة ورأس املال.
 - 3جيب على جملس اإلدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة يف رأس املال بالطريقة احملددة يف النظام
لشهر قرارات اجلمعية العامة غري العادية.
املادة الثالثة والعشرون بعد املائة:
مع مراعاة ما ورد يف املادة (الثانية والعشرين بعد املائة) من النظام ،جيوز للشركة حتويل أدوات
الدين أو الصكوك التمويلية إىل أسهم وفقاً لنظام السوق املالية .ويف مجيع األحوال ال جيوز حتويل هذه
األدوات والصكوك إىل أسهم يف احلالتني التاليتني:
أ  -إذا مل تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز حتويل هذه األدوات
والصكوك إىل أسهم برفع رأس مال الشركة.
ب  -إذا مل يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل.
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املادة الرابعة والعشرون بعد املائة:
جيوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من اجلهة القضائية املختصة إبطال التصرف الذي مت باملخالفة
ألحكام املادتني (الثانية والعشرين بعد املائة) و(الثالثة والعشرين بعد املائة) من النظام ،فضالً عن
تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي حلق بهم.
املادة اخلامسة والعشرون بعد املائة:
تسري قرارات مجعيات املساهمني على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية .ومع ذلك ال
جيوز للجمعيات املذكورة أن تعدل احلقوق املقررة هلم إال مبوافقة تصدر منهم يف مجعية خاصة بهم
تعقد وفقاً ألحكام املادة (التاسعة والثمانني) من النظام.
الفصل السادس :مالية شركة املساهمة
الفرع األول :حسابات الشركة
املادة السادسة والعشرون بعد املائة:
 - 1تكون السنة املالية للشركة اثين عشر شهراً حتدد يف نظامها األساس ،واستثناءً من ذلك ميكن أن
حتدد السنة املالية األوىل مبا ال يقل عن ستة أشهر وال يزيد على مثانية عشر شهراً بدءاً من تاريخ
قيدها يف السجل التجاري.
 - 2جيب على جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم املالية للشركة وتقريراً
عن نشاطها ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية ،ويضمّن هذا التقرير الطريقة املقرتحة
لتوزيع األرباح .ويضع اجمللس هذه الوثائق حتت تصرف مراجع احلسابات قبل املوعد احملدد النعقاد
اجلمعية العامة خبمسة وأربعني يوماً على األقل.
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 - 3جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي الوثائق املشار إليها يف
الفقرة ( )2من هذه املادة ،وتودع نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املساهمني قبل
املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة بعشرة أيام على األقل.
 - 4على رئيس جملس اإلدارة أن يزود املساهمني بالقوائم املالية للشركة ،وتقرير جملس اإلدارة،
وتقرير مراجع احلسابات ،ما مل تنشر يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس .وعليه
أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إىل الوزارة ،وكذلك يرسل صورة إىل اهليئة إذا كانت
الشركة مدرجة يف السوق املالية ،وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر يوماً على
األقل.
املادة السابعة والعشرون بعد املائة:
يراعى يف تبويب القوائم املالية لكل سنة مالية ،التبويب املتبع يف السنوات السابقة ،وتبقى أسس
تقويم األصول واخلصوم ثابتة ،وذلك دون اإلخالل باملعايري احملاسبية املتعارف عليها.
املادة الثامنة والعشرون بعد املائة:
على جملس اإلدارة  -خالل ثالثني يوماً من تاريخ موافقة اجلمعية العامة على القوائم املالية
وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات وتقرير جلنة املراجعة  -أن يودع صوراً من الوثائق
املذكورة لدى الوزارة ،وكذلك لدى اهليئة إذا كانت الشركة مدرجة يف السوق املالية.
املادة التاسعة والعشرون بعد املائة:
 - 1مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى ذات العالقة ،جينب سنويًّا ( )%10من صايف األرباح لتكوين
االحتياطي النظامي للشركة .وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي املذكور ( )%30من رأس املال املدفوع .وجيوز النص يف نظام الشركة األساس على
جتنيب نسبة معينة من صايف األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي خيصص لألغراض اليت حيددها
النظام املذكور.
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 - 2للجمعية العامة العادية

 -عند حتديد نصيب األسهم يف صايف األرباح

 -أن تقرر تكوين

احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة  -قدر
اإلمكان  -على املساهمني .وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء
مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائماً من هذه املؤسسات.
املادة الثالثون بعد املائة:
 - 1يستخدم االحتياطي النظامي يف تغطية خسائر الشركة ،أو زيادة رأس املال .وإذا جاوز هذا
االحتياطي ( )%30من رأس املال املدفوع ،جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على
املساهمني يف السنوات اليت ال حتقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب املقرر هلم يف
نظام الشركة األساس.
 - 2ال جيوز أن يستخدم االحتياطي االتفاقي إال بقرار من اجلمعية العامة غري العادية .وإذا مل يكن هذا
االحتياطي خمصصاً لغرض معني ،جاز للجمعية العامة العادية  -بناءً على اقرتاح جملس اإلدارة
 أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو املساهمني. - 3جيوز للجمعية العامة العادية استخدام األرباح املبقاة واالحتياطيات االتفاقية القابلة للتوزيع
لسداد املبلغ املتبقي من قيمة السهم أو جزء منه ،على أال خيل ذلك باملساواة بني املساهمني.
املادة احلادية والثالثون بعد املائة:
 - 1يبني نظام الشركة األساس النسبة اليت جيب توزيعها على املساهمني من األرباح الصافية ،بعد
جتنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى.
 - 2يستحق املساهم حصته يف األرباح وفقاً لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن ،ويبني القرار
تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلني يف سجالت
املساهمني يف نهاية اليوم احملدد لالستحقاق .وحتدد اجلهة املختصة احلد األقصى للمدة اليت جيب
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على جملس اإلدارة أن ينفذ أثناءها قرار اجلمعية العامة العادية يف شأن توزيع األرباح على
املساهمني.
الفرع الثاني :مراجع احلسابات
املادة الثانية والثالثون بعد املائة:
ميارس املساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف النظام ونظام
الشركة األساس.
املادة الثالثة والثالثون بعد املائة:
 - 1جيب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بني مراجعي احلسابات املرخص هلم بالعمل
يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية ،وحتدد مكافأته ومدة عمله ،وجيوز هلا إعادة تعيينه ،على أال
يتجاوز جمموع مدة تعيينه مخس سنوات متصلة ،وجيوز ملن استنفد هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد
مضي سنتني من تاريخ انتهائها .وجيوز للجمعية أيضاً يف كل وقت تغيريه مع عدم اإلخالل حبقه يف
التعويض إذا وقع التغيري يف وقت غري مناسب أو لسبب غري مشروع.
 - 2ال جيوز اجلمع بني عمل مراجع احلسابات واالشرتاك يف تأسيس الشركة أو عضوية جملس اإلدارة
أو القيام بعمل فين أو إداري يف الشركة أو ملصلحتها ولو على سبيل االستشارة .وال جيوز كذلك أن
يكون املراجع شريكاً ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء جملس إدارتها أو عامالً لديه أو قريباً له
إىل الدرجة الرابعة بدخول الغاية .ويكون باطالً كل عمل خمالف لذلك ،مع إلزامه برد ما قبضه
إىل وزارة املالية.
املادة الرابعة والثالثون بعد املائة:
ملراجع احلسابات  -يف أيّ وقت  -حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغري ذلك من
الوثائق ،وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها ،ليتحقق من موجودات
الشركة والتزاماتها وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله .وعلى رئيس جملس اإلدارة أن ميكنه من أداء
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واجبه ،وإذا صادف مراجع احلسابات صعوبة يف هذا الشأن أثبت ذلك يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة.
فإذا مل ييسر اجمللس عمل مراجع احلسابات ،وجب عليه أن يطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية
العامة العادية للنظر يف األمر.
املادة اخلامسة والثالثون بعد املائة:
على مراجع احلسابات أن يقدم إىل اجلمعية العامة العادية السنوية تقريراً يعد وفقاً ملعايري
املراجعة املتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من متكينه من احلصول على البيانات واإليضاحات
اليت طلبها ،وما يكون قد تبني له من خمالفات ألحكام النظام أو أحكام نظام الشركة األساس ،ورأيه يف
مدى عدالة القوائم املالية للشركة .ويتلو مراجع احلسابات تقريره يف اجلمعية العامة .وإذا قررت
اجلمعية التصديق على تقرير جملس اإلدارة والقوائم املالية دون االستماع إىل تقرير مراجع احلسابات،
كان قرارها باطالً.
املادة السادسة والثالثون بعد املائة:
 - 1ال جيوز ملراجع احلسابات أن يفشي إىل املساهمني يف غري اجلمعية العامة أو إىل الغري ما وقف عليه
من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله ،وإال وجب عزله فضالً عن مطالبته بالتعويض.
 - 2يكون مراجع احلسابات مسؤوالً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو املساهمني أو الغري
بسبب األخطاء اليت تقع منه يف أداء عمله .وإذا تعدد املراجعون واشرتكوا يف اخلطأ كانوا
مسؤولني بالتضامن.
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الفصل السابع :تعديل رأس مال الشركة
الفرع األول :زيادة رأس املال
املادة السابعة والثالثون بعد املائة:
 - 1للجمعية العامة غري العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة  ،بشرط أن يكون رأس املال قد دفع
كامالً .وال يشرتط أن يكون رأس املال قد دفع بأكمله إذا كان اجلزء غري املدفوع من رأس املال
يعود إىل أسهم صدرت مقابل حتويل أدوات دين أو صكوك متويلية إىل أسهم ومل تنتهِ بعدُ املدة املقررة
لتحويلها إىل أسهم.
 - 2للجمعية العامة غري العادية يف مجيع األحوال أن ختصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو
جزءاً منها للعاملني يف الشركة والشركات التابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك .وال جيوز
للمساهمني ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم املخصصة للعاملني.
املادة الثامنة والثالثون بعد املائة:
يزاد رأس املال بإحدى الطرق اآلتية:
أ  -إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.
ب  -إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة املقدار حالَّة األداء ،على أن يكون
اإلصدار بالقيمة اليت تقررها اجلمعية العامة غري العادية بعد االستعانة برأي خبري أو مقوِّم معتمد،
وبعد أن يعد جملس اإلدارة ومراجع احلسابات بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع أعضاء
اجمللس ومراجع احلسابات هذا البيان ،ويكونون مسؤولني عن صحته.
ج  -إصدار أسهم جديدة مبقدار االحتياطي الذي تقرر اجلمعية العامة غري العادية إدماجه يف رأس
املال .وجيب أن تصدر هذه األسهم بنفس شكل وأوضاع األسهم املتداولة ،وتوزع تلك األسهم على
املساهمني دون مقابل بنسبة ما ميلكه كل منهم من األسهم األصلية.
د  -إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
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املادة التاسعة والثالثون بعد املائة:
للمساهم املالك للسهم
املال

 -وقت صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة رأس

 -األولوية يف االكتتاب باألسهم اجلديدة اليت تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء

بأولويتهم  -إن وجدت  -بالنشر يف صحيفة يومية أو بإبالغهم بوساطة الربيد املسجل عن قرار زيادة
رأس املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
املادة األربعون بعد املائة:
حيق للجمعية العامة غري العادية  -إذا نص على ذلك يف نظام الشركة األساس  -وقف العمل
حبق األولوية للمساهمني يف االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغري
املساهمني يف احلاالت اليت تراها مناسبة ملصلحة الشركة.
املادة احلادية واألربعون بعد املائة:
حيق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار اجلمعية العامة
باملوافقة على زيادة رأس املال إىل آخر يوم لالكتتاب يف األسهم اجلديدة املرتبطة بهذه احلقوق ،وفقاً
للضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.
املادة الثانية واألربعون بعد املائة:
مع مراعاة ما ورد يف املادة (األربعني بعد املائة) من النظام ،توزع األسهم اجلديدة على حَمَلَة حقوق
األولوية الذين طلبوا االكتتاب ،بنسبة ما ميلكونه من حقوق أولوية من إمجالي حقوق األولوية الناجتة
من زيادة رأس املال ،بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة ،ويوزع الباقي من
األسهم اجلديدة على محلة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنسبة ما ميلكونه من
حقوق أولوية من إمجالي حقوق األولوية الناجتة من زيادة رأس املال ،بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عليه
ما طلبوه من األسهم اجلديدة ،ويطرح ما تبقى من األسهم على الغري ،ما مل تقرر اجلمعية العامة غري
العادية أو ينص نظام السوق املالية على غري ذلك.
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املادة الثالثة واألربعون بعد املائة:
تسري على األسهم اليت تصدر مقابل حصص عينية عند زيادة رأس املال أحكام تقويم احلصص
العينية املقدمة عند تأسيس الشركة ،وتقوم اجلمعية العامة العادية مقام اجلمعية التأسيسية يف هذا
الشأن.
الفرع الثاني :ختفيض رأس املال
املادة الرابعة واألربعون بعد املائة:
للجمعية العامة غري العادية أن تقرر ختفيض رأس املال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت
خبسائر .وجيوز يف احلالة األخرية وحدها ختفيض رأس املال إىل ما دون احلد املنصوص عليه يف املادة
(الرابعة واخلمسني) من النظام .وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع
احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشركة وعن أثر التخفيض يف هذه
االلتزامات.
املادة اخلامسة واألربعون بعد املائة:
إذا كان ختفيض رأس املال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء
اعرتاضاتهم عليه خالل ستني يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت
فيها مركز الشركة الرئيس .فإن اعرتض أحد الدائنني وقدم إىل الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور،
وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.
املادة السادسة واألربعون بعد املائة:
خيفض رأس املال بإحدى الطرق اآلتية:
أ  -إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضه.
ب  -شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر املطلوب ختفيضه ،ومن ثم إلغاؤها.
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املادة السابعة واألربعون بعد املائة:
إذا كان ختفيض رأس املال بإلغاء عدد من األسهم ،وجبت مراعاة املساواة بني املساهمني ،وعلى
هؤالء أن يقدموا إىل الشركة  -يف امليعاد الذي حتدده  -األسهم اليت تقرر إلغاؤها ،وإال عدت ملغاة.
املادة الثامنة واألربعون بعد املائة:
 - 1إذا كان ختفيض رأس املال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها ،وجبت دعوة
املساهمني إىل عرض أسهمهم للبيع ،وتتم هذه الدعوة بإبالغ املساهمني بواسطة الربيد املسجل أو يف
صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت يقع فيها مركز الشركة الرئيس برغبة الشركة يف شراء
األسهم.
 - 2إذا زاد عدد األسهم املعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه ،وجب ختفيض طلبات
البيع بنسبة هذه الزيادة.
 - 3يقدر مثن شراء أسهم الشركات غري املدرجة بالثمن العادل .أما أسهم الشركات املدرجة ،فتشرتى
وفقاً لنظام السوق املالية.
الفصل الثامن :انقضاء شركة املساهمة
املادة التاسعة واألربعون بعد املائة:
إذا آلت مجيع أسهم شركة املساهمة إىل مساهم واحد ال تتوافر فيه الشروط الواردة يف املادة
(اخلامسة واخلمسني) من النظام ،تبقى الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها .ومع ذلك
جيب على هذا املساهم توفيق أوضاع الشركة مع األحكام الواردة يف هذا الباب أو حتويلها إىل شركة
ذات مسؤولية حمدودة من شخص واحد خالل مدة ال تتجاوز سنة ،وإال انقضت الشركة بقوة النظام.
املادة اخلمسون بعد املائة:
 - 1إذا بلغت خسائر شركة املساهمة نصف رأس املال املدفوع ،يف أي وقت خالل السنة املالية ،وجب على
أي مسؤول يف الشركة أو مراجع احلسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس جملس اإلدارة ،وعلى رئيس
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جملس اإلدارة إبالغ أعضاء اجمللس فوراً بذلك ،وعلى جملس اإلدارة  -خالل مخسة عشر يوماً من
علمه بذلك  -دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل مخسة وأربعني يوماً من تاريخ
علمه باخلسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو ختفيضه  -وفقاً ألحكام النظام  -وذلك
إىل احلد الذي تنخفض معه نسبة اخلسائر إىل ما دون نصف رأس املال املدفوع ،أو حل الشركة قبل
األجل احملدد يف نظامها األساس.
 - 2تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا مل جتتمع اجلمعية العامة غري العادية خالل املدة احملددة يف
الفقرة ( )1من هذه املادة ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس
املال وفق األوضاع املقررة يف هذه املادة ومل يتم االكتتاب يف كل زيادة رأس املال خالل تسعني يوماً
من صدور قرار اجلمعية بالزيادة.
الباب السادس :الشركة ذات املسؤولية احملدودة
الفصل األول :أحكام عامة
املادة احلادية واخلمسون بعد املائة:
 - 1الشركة ذات املسؤولية احملدودة شركة ال يزيد عدد الشركاء فيها على مخسني شريكاً ،وتعد
ذمتها مستقلة عن الذمة املالية لكل شريك فيها .وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون
وااللتزامات املرتتبة عليها ،وال يكون املالك هلا أو الشريك فيها مسؤوالً عن تلك الديون
وااللتزامات.
 - 2إذا زاد عدد الشركاء على العدد احملدد يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،وجب حتويل الشركة إىل
شركة مساهمة خالل مدة ال تتجاوز سنة ،وإذا مضت هذه املدة دون حتويلها انقضت بقوة النظام ،ما
مل تكن الزيادة ناجتة من اإلرث أو الوصية.
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املادة الثانية واخلمسون بعد املائة:
 - 1يكون للشركة ذات املسؤولية احملدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر .وال جيوز أن يشتمل امسها
على اسم شخص ذي صفة طبيعية ،إال إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اخرتاع مسجلة باسم
هذا الشخص ،أو إذا ملكت الشركة منشأة جتارية واختذت امسها امساً هلا ،أو كان هذا االسم امساً
لشركة حتولت إىل شركة ذات مسؤولية حمدودة واشتمل امسها على اسم شخص ذي صفة
طبيعية .وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد ،وجب أن يتضمن االسم ما يفيد بأنها شركة
ذات مسؤولية حمدودة مملوكة لشخص واحد ،ويرتتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة ( )2من هذه
املادة.
 - 2يكون مديرو الشركة مسؤولني شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة
ذات مسؤولية حمدودة أو عدم بيان مقدار رأس املال إىل جانب اسم الشركة.
املادة الثالثة واخلمسون بعد املائة:
 - 1ال جيوز أن يكون غرض الشركة ذات املسؤولية احملدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو االدخار
أو التأمني أو استثمار األموال حلساب الغري.
 - 2ال جيوز للشركة ذات املسؤولية احملدودة أن تلجأ إىل االكتتاب العام لتكوين رأس ماهلا أو زيادته أو
للحصول على قرض ،وال أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.
املادة الرابعة واخلمسون بعد املائة:
 - 1استثناء من أحكام املادة (الثانية) من النظام ،جيوز أن تؤسس الشركة ذات املسؤولية احملدودة من
شخص واحد ،أو أن تؤول مجيع حصصها إىل شخص واحد .ويف هذه احلالة تقتصر مسؤولية هذا
الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة ،ويكون هلذا الشخص صالحيات
وسلطات املدير وجملس مديري الشركة واجلمعية العامة للشركاء املنصوص عليها يف هذا الباب،
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وجيوز له تعيني مدير واحد (أو أكثر) يكون هو املمثل هلا أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري،
ومسؤوالً عن إدارتها أمام الشريك املالك حلصص الشركة .
 - 2يف مجيع األحوال ؛ ال جيوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات
مسؤولية حمدودة من شخص واحد ،وال جيوز للشركة ذات املسؤولية احملدودة اململوكة من شخص
واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولية حمدودة من
شخص واحد.
املادة اخلامسة واخلمسون بعد املائة:
يكون الشخص املالك للشركة ذات املسؤولية احملدودة مسؤوالً يف أمواله اخلاصة عن التزامات
الشركة يف مواجهة الغري الذي تعامل معه باسم الشركة ،وذلك يف األحوال اآلتية:
أ  -إذا قام  -بسوء نية  -بتصفية شركته ،أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل حتقيق الغرض
الذي أنشئت من أجله.
ب  -إذا مل يفصل بني أعمال الشركة وأعماله اخلاصة األخرى.
ج  -إذا زاول أعماالً حلساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية االعتبارية.
الفصل الثاني :التأسيس
املادة السادسة واخلمسون بعد املائة:
جيب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات املسؤولية احملدودة مجيع الشركاء ،وأن يشتمل العقد
بصفة خاصة على البيانات اآلتية:
أ  -نوع الشركة وامسها وغرضها ومركزها الرئيس.
ب  -أمساء الشركاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
ج  -أمساء أعضاء جملس الرقابة إن وجد.
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د  -مقدار رأس املال ومقدار احلصص النقدية واحلصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية
وقيمتها وأمساء مقدميها.
هـ  -إقرار الشركاء بتوزيع مجيع حصص رأس املال والوفاء بقيمة هذه احلصص كاملة.
و  -طريقة توزيع األرباح واخلسائر.
ز  -تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها.
ح  -شكل التبليغات اليت قد توجهها الشركة إىل الشركاء.
املادة السابعة واخلمسون بعد املائة:
 - 1مع مراعاة ما ورد يف املادة (الرابعة عشرة) من النظام ،ال تؤسس الشركة ذات املسؤولية احملدودة إال
إذا وزعت مجيع احلصص النقدية واحلصص العينية على مجيع الشركاء ومت الوفاء بها كاملة،
وتودع احلصص النقدية يف أحد البنوك املرخص هلا ،وال جيوز للبنك صرفها إال بعد استكمال
إجراءات شهر الشركة وقيدها يف السجل التجاري.
 - 2يتبع يف تقويم احلصص العينية األحكام املنصوص عليها لتقدير هذه احلصص يف شركة
املساهمة .ومع ذلك يكون الشركاء الذين قدموا هذه احلصص مسؤولني بالتضامن يف مجيع
أمواهلم يف مواجهة الغري عن عدالة تقدير احلصص العينية اليت قدموها .وال تسمع دعوى املسؤولية
يف هذه احلالة بعد انقضاء مخس سنوات من تاريخ شهر الشركة وقيدها يف السجل التجاري
حبسب املادة (الثامنة واخلمسني بعد املائة) من النظام.
املادة الثامنة واخلمسون بعد املائة:
جيب على مديري الشركة  -خالل ثالثني يوماً من تأسيسها  -نشر عقد التأسيس على
نفقتها يف موقع الوزارة اإللكرتوني .وعلى املديرين كذلك القيام يف امليعاد املذكور بقيد الشركة يف
السجل التجاري .وتسري األحكام املذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة.
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املادة التاسعة واخلمسون بعد املائة:
تعد باطلة  -بالنسبة إىل كل ذي مصلحة  -الشركة ذات املسؤولية احملدودة اليت تؤسس
باملخالفة ألحكام املواد (املادة الثالثة واخلمسني بعد املائة) و(الرابعة واخلمسني بعد املائة) و(السادسة
واخلمسني بعد املائة) و(السابعة واخلمسني بعد املائة) من النظام ،ولكن ال جيوز للشركاء أن حيتجوا
على الغري بهذا البطالن .وإذا تقرر البطالن تطبيقاً لذلك ،كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولني
بالتضامن يف مواجهة باقي الشركاء والغري عن تعويض الضرر املرتتب عليه.
الفصل الثالث :رأس املال واحلصص
املادة الستون بعد املائة:
جيب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها ،وحيدد الشركاء مقداره
يف عقد تأسيس الشركة ،ويقسم إىل حصص متساوية القيمة ،وتكون احلصة غري قابلة للتجزئة
والتداول .فإذا ملك احلصة أشخاص متعددون ،جاز للشركة أن توقف استعمال احلقوق املتصلة بها
إىل أن خيتار مالكو احلصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً هلا يف مواجهة الشركة .وجيوز للشركة أن
حتدد هلؤالء ميعاداً إلجراء هذا االختيار ،وإال كان من حقها بعد انقضاء امليعاد املذكور بيع احلصة
حلساب مالكيها .ويف هذه احلالة تعرض احلصة على الشركاء اآلخرين ثم على الغري ،وفقاً ملا ورد يف
املادة (احلادية والستني بعد املائة) من النظام ،ما مل ينص عقد التأسيس على غري ذلك.
املادة احلادية والستون بعد املائة:
 - 1جيوز للشريك أن يتنازل عن حصته ألحد الشركاء أو للغري وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة.
ومع ذلك ،إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض أو بدونه لغري أحد الشركاء ،وجب أن يبلغ
باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل .ويف هذه احلالة ،جيوز لكل شريك أن
يطلب اسرتداد احلصة حبسب قيمتها العادلة خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه بذلك ما مل ينص
عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أو مدة أخرى .وإذا استعمل حق االسرتداد أكثر من
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شريك ،قسمت هذه احلصة أو احلصص بني طاليب االسرتداد بنسبة حصة كل منهم يف رأس املال.
وال يسري حق االسرتداد املنصوص عليه يف هذه املادة على انتقال ملكية احلصص باإلرث أو بالوصية
أو انتقاهلا مبوجب حكم من اجلهة القضائية املختصة.
 - 2إذا انقضت املدة احملددة ملمارسة حق االسرتداد دون أن يستعمله أحد الشركاء ،كان لصاحب
احلصة احلق يف التنازل عنها للغري.
املادة الثانية والستون بعد املائة:
تُعِد الشركة سجالً خاصاً بأمساء الشركاء وعدد احلصص اليت ميلكها كل منهم والتصرفات
اليت ترد على احلصص .وال ينفذ انتقال امللكية يف مواجهة الشركة أو الغري إال بقيد السبب الناقل
للملكية يف السجل املذكور .وعلى الشركة إبالغ الوزارة إلثباته يف سجل الشركة.
املادة الثالثة والستون بعد املائة:
ترتب احلصص حقوقاً متساوية يف األرباح الصافية ويف فائض التصفية ،ما مل ينص عقد تأسيس
الشركة على غري ذلك.
الفصل الرابع :اإلدارة
املادة الرابعة والستون بعد املائة:
 - 1يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غريهم ،ويعني الشركاء املدير أو املديرين يف عقد
تأسيس الشركة أو يف عقد مستقل ملدة معينة أو غري معينة .وجيوز بقرار من الشركاء تكوين
جملس مديرين إذا تعددوا.
 - 2حيدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة العمل يف جملس املديرين واألغلبية الالزمة
لقراراته .وتلتزم الشركة بأعمال املديرين اليت تدخل يف غرض الشركة.
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املادة اخلامسة والستون بعد املائة:
 - 1جيوز للشركاء عزل املدير أو املديرين  -سواء أكانوا معينني يف عقد تأسيس الشركة أم يف عقد
مستقل  -دون إخالل حبقهم يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غري مشروع أو يف وقت غري مناسب.
 - 2يكون املديرون مسؤولني  -بالتضامن  -عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو
الغري بسبب خمالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من
أخطاء يف أداء عملهم ،وكل شرط يقضي بغري ذلك يعد كأن مل يكن.
 - 3ال حتول دون إقامة دعوى املسؤولية موافقة الشركاء على إبراء ذمة املديرين.
 - 4فيما عدا حاليت الغش والتزوير ،ال تسمع دعوى املسؤولية يف مجيع األحوال بعد مرور مخس سنوات
من تاريخ انتهاء السنة املالية اليت وقع فيها الفعل الضار أو ثالث سنوات من انتهاء عمل املدير املعين
يف الشركة ،أيهما أبعد.
املادة السادسة والستون بعد املائة:
يكون للشركة ذات املسؤولية احملدودة مراجع حسابات أو أكثر ،وفقاً لألحكام املقررة لذلك يف
شركة املساهمة.
املادة السابعة والستون بعد املائة:
 - 1يكون للشركة ذات املسؤولية احملدودة مجعية عامة تتكون من مجيع الشركاء.
 - 2تعقد اجلمعية العامة بدعوة من املدير أو املديرين وفقاً لألوضاع اليت حيددها عقد تأسيس
الشركة ،على أن تعقد مرة على األقل يف السنة خالل الشهور األربعة التالية لنهاية السنة املالية
للشركة.
 - 3جتوز دعوة اجلمعية العامة يف كل وقت بناء على طلب املديرين أو جملس الرقابة أو مراجع
احلسابات أو عدد من الشركاء ميثل نصف رأس املال على األقل.
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 - 4حيرر حمضر خبالصة مناقشات اجلمعية العامة ،وتدون احملاضر وقرارات اجلمعية العامة أو قرارات
الشركاء يف سجل خاص تعده الشركة هلذا الغرض.
املادة الثامنة والستون بعد املائة:
 - 1تصدر قرارات الشركاء يف اجلمعية العامة ،ومع ذلك جيوز يف الشركة اليت ال يزيد عدد
الشركاء فيها على عشرين أن يبدي الشركاء آراءهم متفرقني .ويف هذه احلالة يرسل مدير
الشركة إىل كل شريك خطاباً مسجالً بالقرارات املقرتحة ليصوت الشريك عليها كتابة.
 - 2يف مجيع األحوال ال تكون القرارات صحيحة إال إذا وافق عليها عدد من الشركاء ميثل أكثر من
نصف رأس املال على األقل ،ما مل ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكرب.
 - 3إذا مل تتوافر يف املداولة أو يف املشاورة األوىل األغلبية املنصوص عليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة،
وجبت دعوة الشركاء إىل االجتماع خبطابات مسجلة ،ما مل ينص عقد تأسيس الشركة على غري
ذلك.
 - 4تصدر القرارات يف االجتماع املشار إليه يف الفقرة ( )3من هذه املادة مبوافقة أغلبية احلصص املمثلة
فيه أيًّا كانت النسبة اليت متثلها بالنسبة إىل رأس املال ،ما مل ينص عقد تأسيس الشركة على غري
ذلك.
 - 5جيوز أن حيدد عقد تأسيس الشركة أي طريقة أخرى للدعوة إىل االجتماع أو للتبليغ بالقرارات.
املادة التاسعة والستون بعد املائة:
جيب أن يشتمل جدول أعمال اجلمعية العامة للشركاء يف اجتماعها السنوي على البنود اآلتية:
أ  -مساع تقرير مديري الشركة عن نشاط الشركة ومركزها املالي خالل السنة املالية ،وتقرير
مراجع احلسابات ،وتقرير جملس الرقابة إن وجد.
ب  -مناقشة القوائم املالية والتصديق عليها .
ج  -حتديد نسبة الربح اليت توزع على الشركاء .
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د  -تعيني مديري الشركة أو أعضاء جملس الرقابة  -إن وجدوا  -وحتديد مكافآتهم.
هـ  -تعيني مراجع احلسابات وحتديد أتعابه.
و  -املسائل األخرى اليت تدخل يف اختصاص اجلمعية مبوجب النظام أو عقد تأسيس الشركة.
املادة السبعون بعد املائة:
 - 1ال جيوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول يف غري املسائل الواردة يف جدول األعمال ،إال إذا ظهرت
أثناء االجتماع وقائع تقتضي املداولة فيها.
 - 2إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة يف جدول األعمال  ،وجب على مديري الشركة إجابة
الطلب ،وإال كان من حق الشريك أن حيتكم إىل اجلمعية.
املادة احلادية والسبعون بعد املائة:
لكل شريك حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة للشركاء ،ويكون
مديرو الشركة ملزمني باإلجابة عن أسئلة الشركاء .فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غري
كافٍ ،احتكم إىل اجلمعية.
املادة الثانية والسبعون بعد املائة:
 - 1إذا زاد عدد الشركاء على عشرين ،وجب النص يف عقد تأسيس الشركة على تعيني جملس رقابة
ملدة معينة مكون من ثالثة من الشركاء على األقل .وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة
وجب على اجلمعية العامة للشركاء أن تقوم يف أقرب وقت بهذا التعيني.
 - 2للجمعية العامة أن تعيد تعيني أعضاء جملس الرقابة بعد انتهاء املدة احملددة لعضويتهم يف
اجمللس ،أو تعني غريهم من الشركاء .وهلا كذلك عزهلم يف أي وقت لسبب مقبول .ويف مجيع
األحوال ال يكون ملديري الشركة صوت يف انتخاب أعضاء جملس الرقابة أو عزهلم.
 - 3على جملس الرقابة أن يراقب أعمال الشركة ،وأن يبدي الرأي يف األمور اليت يعرضها عليه مدير أو
مديرو الشركة ،ويف التصرفات اليت يشرتط ملباشرتها احلصول على إذن سابق من جملس الرقابة.
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 - 4جيب أن يقدم جملس الرقابة إىل اجلمعية العامة للشركاء يف نهاية كل سنة مالية تقريراً عن
نتائج مراقبته ألعمال الشركة.
 - 5ال يسأل أعضاء جملس الرقابة عن أعمال املدير أو املديرين أو نتائجها ،إال إذا علموا مبا وقع من
أخطاء وأهملوا إبالغ اجلمعية العامة للشركاء بها.
املادة الثالثة والسبعون بعد املائة:
 - 1يكون لكل شريك حق االشرتاك يف املداوالت ويف التصويت ،وعدد من األصوات يعادل عدد احلصص
اليت ميلكها .وال جيوز االتفاق على غري ذلك.
 - 2جيوز لكل شريك أن يوكل عنه  -كتابة  -شريكاً آخر يف حضور اجتماعات الشركاء ويف
التصويت ،ما مل ينص عقد تأسيس الشركة على غري ذلك.
 - 3للشريك غري املدير يف الشركات اليت ليس فيها جملس رقابة أن يوجه النصح للمديرين ،وله -
أو من يفوضه  -أن يطلب االطالع يف مركز الشركة على أعماهلا وفحص دفاترها ووثائقها،
وذلك خالل اخلمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ احملدد لعرض احلسابات اخلتامية السنوية على
الشركاء ،وكل شرط خمالف لذلك يعد باطالً.
 - 4يلتزم كل من حصل على أي معلومة  -مبوجب هذه املادة  -باحملافظة على سريتها وعدم
استخدامها يف أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد شركائها ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ
عن عدم االلتزام بذلك.
املادة الرابعة والسبعون بعد املائة:
 - 1جيوز مبوافقة مجيع الشركاء تغيري جنسية الشركة ،أو زيادة رأس ماهلا عن طريق رفع القيمة
االمسية حلصص الشركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة ،مع إلزام مجيع الشركاء بدفع
قيمة الزيادة يف رأس املال بنسبة مشاركة كل منهم.
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 - 2جيوز تعديل عقد تأسيس الشركة  -يف غري األمور املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة
 مبوافقة أغلبية الشركاء الذين ميثلون ثالثة أرباع رأس املال على األقل ،ما مل ينص عقدتأسيس الشركة على غري ذلك.
املادة اخلامسة والسبعون بعد املائة:
 - 1يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم املالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة
ومركزها املالي واقرتاحاتهم يف شأن توزيع األرباح ،وذلك خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة املالية.
 - 2على املديرين أن يرسلوا إىل الوزارة وإىل كل شريك صورة من الوثائق املشار إليها يف الفقرة ()1
من هذه املادة وصورة من تقرير جملس الرقابة  -إن وجد  -وصورة من تقرير مراجع احلسابات،
وذلك خالل شهر من تاريخ إعداد الوثائق املذكورة .ولكل شريك أن يطلب من املديرين الدعوة إىل
عقد االجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة يف الوثائق املشار إليها يف هذه املادة.
املادة السادسة والسبعون بعد املائة:
على الشركة ذات املسؤولية احملدودة أن جتنب يف كل سنة ( )%10على األقل من أرباحها الصافية؛
لتكوين احتياطي نظامي .وجيوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور
( )%30من رأس مال الشركة.
املادة السابعة والسبعون بعد املائة:
للجمعية العامة للشركاء أن تقرر ختفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو منيت
خبسائر مل تبلغ نصف رأس املال ،وذلك وفقاً ملا يلي :
أ  -جيب دعوة دائين الشركة خالل ستني يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض يف صحيفة يومية توزع
يف املنطقة اليت فيها مركز الشركة الرئيس إلبداء اعرتاضاتهم على التخفيض .فإن اعرتض أحد
الدائنني على إجراء التخفيض وقدم مستنداته يف امليعاد املذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه
دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.
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ب  -يقدم الشركاء إىل الوزارة مشروعاً بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمناً ختفيض رأس مال
الشركة ،على أن يرافقه كشف تفصيلي  -يصدقه مراجع حسابات الشركة  -يتضمن أمساء
الدائنني وعناوينهم ومن اعرتض منهم على ختفيض رأس املال ومن سُدد دينه احلال أو قُدم له
ضمان كاف للوفاء بدينه اآلجل ،وأن يرافقه كذلك إقرار من الشركاء مبسؤوليتهم التضامنية
عما يظهر من ديون مل ترد يف الكشف.
ج  -إذا مل يكن على الشركة ديون ،جاز أن يقدم الشركاء إىل الوزارة إقراراً منهم معتمداً من مراجع
احلسابات مبسؤوليتهم التضامنية عما يظهر من ديـون .ويف هذه احلالة يعفون من دعوة الدائنني،
وتستكمل إجراءات التخفيض.
املادة الثامنة والسبعون بعد املائة:
 - 1مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية ،يقع باطالً كل قرار تصدره اجلمعية العامة باملخالفة
ألحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة .ومع ذلك ،ال جيوز أن يطلب البطالن إال الشركاء الذين
اعرتضوا كتابة على القرار أو الذين مل يتمكنوا من االعرتاض عليه بعد علمهم به ،ويرتتب على
تقرير البطالن اعتبار القرار كأن مل يكن بالنسبة إىل مجيع الشـركاء.
 - 2ال تسمع دعوى البطالن بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار املشار إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
الفصل اخلامس :االنقضاء
املادة التاسعة والسبعون بعد املائة:
ال تنقضي الشركة ذات املسؤولية احملدودة بوفاة أحد الشركاء ،أو باحلجر عليه ،أو بشهر إفالسه،
أو بإعساره ،أو بانسحابه ،ما مل ينص عقد تأسيس الشركة على غري ذلك.
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املادة الثمانون بعد املائة:
 - 1ما مل ينص عقد تأسيس الشركة على غري ذلك ،جيوز مد أجل الشركة قبل انقضائه مدة أخرى
بقرار تصدره اجلمعية العامة من أي عدد من الشركاء املالكني لنصف احلصص املمثلة لرأس املال
أو من أغلبية الشركاء.
 - 2إذا مل يصدر القرار مبد أجل الشركة ،واستمرت الشركة يف أداء أعماهلا ،امتد العقد ملدة مماثلة
بالشروط نفسها الواردة يف عقد التأسيس.
 - 3للشريك الذي ال يرغب يف االستمرار يف الشركة أن ينسحب منها ،وتقوَّم حصصه وفقاً لألحكام
الواردة يف املادة (احلادية والستني بعد املائة) من النظام ،وال ينفذ التمديد إال بعد بيع حصة
الشريك للشركاء أو الغري  -حبسب األحوال  -وأداء قيمتها له ،ما مل يتفق الشريك املنسحب
مع باقي الشركاء على غري ذلك.
 - 4جيوز للغري الذي له مصلحة يف عدم مد األجل االعرتاض عليه والتمسك بعدم نفاذه يف حقه.
املادة احلادية والثمانون بعد املائة:
 - 1إذا بلغت خسائر الشركة ذات املسؤولية احملدودة نصف رأس ماهلا ،وجب على مديري الشركة
تسجيل هذه الواقعة يف السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع خالل مدة ال تزيد على تسعني
يوم ًا من تاريخ علمهم ببلوغ اخلسارة هذا املقدار؛ للنظر يف استمرار الشركة أو حلها.
 - 2جيب شهر قرار الشركاء  -سواء باستمرار الشركة أو حلها  -بالطرق املنصوص عليها يف املادة
(الثامنة واخلمسني بعد املائة) من النظام.
 - 3تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء
إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها.
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الباب السابع :الشركة القابضة
املادة الثانية والثمانون بعد املائة:
 - 1الشركة القابضة شركة مساهمة أو ذات مسؤولية حمدودة تهدف إىل السيطرة على شركات
أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية حمدودة تدعى الشركات التابعة ،وذلك بامتالك أكثر من نصف
رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل جملس إدارتها.
 - 2جيب أن يقرتن اسم الشركة الذي اختذته باإلضافة إىل نوعها بكلمة (قابضة).
املادة الثالثة والثمانون بعد املائة:
أغراض الشركة القابضة ما يلي:
أ  -إدارة الشركات التابعة هلا ،أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت تساهم فيها وتوفري الدعم
الالزم هلا.
ب  -استثمار أمواهلا يف األسهم وغريها من األوراق املالية.
ج  -امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها.
د  -تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة هلا.
هـ  -امتالك حقوق امللكية الصناعية من براءات االخرتاع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق
االمتياز وغريها من احلقوق املعنوية ،واستغالهلا ،وتأجريها للشركات التابعة هلا أو لغريها.
و  -أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة.
املادة الرابعة والثمانون بعد املائة:
ال جيوز للشركة التابعة امتالك حصص أو أسهم يف الشركة القابضة .ويعد باطالً كل تصرف
من شأنه نقل ملكية األسهم أو احلصص من الشركة القابضة إىل الشركة التابعة.
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املادة اخلامسة والثمانون بعد املائة:
على الشركة القابضة أن تعد يف نهاية كل سنة قوائم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات
التابعة هلا ،وذلك وفق املعايري احملاسبية املتعارف عليها.
املادة السادسة والثمانون بعد املائة:
ختضع الشركة القابضة لألحكام الواردة يف هذا الباب وما ال يتعارض معها من األحكام املقررة يف
النظام وفقاً لنوع الشركة الذي اختذته.
الباب الثامن :حتول الشركات واندماجها
الفصل األول :حتول الشركات
املادة السابعة والثمانون بعد املائة:
 - 1جيوز حتول الشركة إىل نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقاً لألوضاع املقررة لتعديل عقد
تأسيس الشركة أو نظامها األساس ،وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر والقيد يف السجل
التجاري املقررة للنوع الذي حولت إليه الشركة .ويسري على مساهمي الشركة يف حالة حتوهلا
إىل شركة مساهمة حكم املادة (السابعة بعد املائة) من النظام ،على أن تبدأ مدة احلظر من تاريخ
صدور قرار املوافقة على حتويل الشركة .ومع ذلك إذا اقرتن حتول الشركة بزيادة يف رأس ماهلا
عن طريق االكتتاب العام ،فال يسري احلظر على األسهم املكتتب بها عن هذا الطريق.
 - 2جيوز للشركاء أو املساهمني الذين اعرتضوا على قرار التحول ،طلب التخارج من الشركة.
 - 3دون إخالل بشروط التأسيس والشهر والقيد املقررة لشركة املساهمة ،حتوّل شركة التضامن
والتوصية البسيطة وذات املسؤولية احملدودة إىل شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء املالكون
ألكثر من نصف رأس املال مامل ينص يف عقد تأسيسها على نسبة أقل ،على أن تكون مجيع حصص
الشركة اليت طلبت التحول مملوكة من ذوي قربى ولو من الدرجة الرابعة .ويكون باطالً كل
شرط يقضي خبالف ما ورد يف هذه الفقرة.
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املادة الثامنة والثمانون بعد املائة:
ال يرتتب على حتول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد ،وتظل الشركة حمتفظة
حبقوقها والتزاماتها السابقة للتحول املذكور.
املادة التاسعة والثمانون بعد املائة:
ال يرتتب على حتول شركة التضامن أو التوصية البسيطة إبراء ذمة الشركاء املتضامنني من
مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول ،إال إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا مل يعرتض
أحدهم على قرار التحول خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه به خبطاب مسجل.
الفصل الثاني :اندماج الشركات
املادة التسعون بعد املائة:
مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات الصلة ،جيوز للشركة ولو كانت يف دور التصفية أن تندمج
يف شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر.
املادة احلادية والتسعون بعد املائة:
 - 1يكون االندماج بضم شركة أو أكثر إىل شركة أخرى قائمة أو مبزج شركتني أو أكثر لتأسيس
شركة جديدة .وحيدد عقد االندماج شروطه ،ويبني طريقة تقويم ذمة الشركة املندجمة وعدد
احلصص أو األسهم اليت ختصها يف رأس مال الشركة الداجمة أو الشركة الناشئة من االندماج.
 - 2ال يكون االندماج صحيحاً إال بعد تقويم صايف أصول الشركة املندجمة والشركة الداجمة ،إذا
كان املقابل ألسهم أو حصص الشركة املندجمة أو جزء منه أسهماً أو حصصاً يف الشركة
الداجمة.
 - 3جيب يف كل األحوال صدور قرار باالندماج من كل شركة طرف فيه ،وفقاً لألوضاع املقررة
لتعديل عقد تأسيس تلك الشركة أو نظامها األساس.

72

 - 4ال حيق للشريك الذي ميلك أسهماً أو حصصاً يف الشركة الداجمة والشركة املندجمة
التصويت على القرار إال يف إحدى الشركتني.
املادة الثانية والتسعون بعد املائة:
تنتقل مجيع حقوق الشركة املندجمة والتزاماتها إىل الشركة الداجمة أو الشركة الناشئة من
االندماج بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً ألحكام النظام .وتعد الشركة الداجمة أو
الناشئة من االندماج خلفاً للشركة املندجمة يف حدود ما آل إليها من أصول ،ما مل يتفق يف عقد
االندماج على غري ذلك.
املادة الثالثة والتسعون بعد املائة:
 - 1يكون قرار االندماج نافذاً بعد انقضاء ثالثني يوماً من تاريخ شهره.
 - 2لدائين الشركة املندجمة خالل امليعاد املذكور أن يعرتضوا على االندماج خبطاب مسجل إىل
الشركة .ويف هذه احلالة يوقف االندماج إىل أن يتنازل الدائن عن معارضته ،أو تفي الشركة
بالدين إن كان حاالً ،أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان آجالً.
الباب التاسع :الشركات األجنبية
املادة الرابعة والتسعون بعد املائة:
مع عدم اإلخالل باالتفاقات اخلاصة املربمة بني الدولة وبعض الشركات األجنبية ،وفيما عدا
األحكام املتعلقة بتأسيس الشركات ،تطبق أحكام النظام على الشركات األجنبية اآلتية:
أ  -الشركات اليت تزاول نشاطها وأعماهلا داخل اململكة ،سواء كان ذلك عن طريق فرع أو مكتب أو
وكالة أو أي شكل آخر.
ب  -الشركات اليت تتخذ من اململكة مقراً لتمثيل أعمال تقوم بها خارجها ،أو توجيهها ،أو تنسيقها.
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املادة اخلامسة والتسعون بعد املائة:
ال جيوز للشركات األجنبية أن تنشئ فروعاً أو وكاالت أو مكاتب هلا داخل اململكة ،إال بعد صدور
ترخيص هلا من اهليئة العامة لالستثمار واجلهة املختصة بالتنظيم واإلشراف على نوع النشاط أو
األعمال اليت تزاوهلا الشركة األجنبية داخل اململكة .وال جيوز هلا كذلك أن تصدر أو تعرض أوراقاً
مالية لالكتتاب أو البيع داخل اململكة إال وفقاً لنظام السوق املالية.
املادة السادسة والتسعون بعد املائة:
تزود اهليئة العامة لالستثمار الوزارة بنسخة من الرتخيص الصادر منها ،ونسخة مصدقة من عقد
تأسيس الشركة ونظامها األساس.
املادة السابعة والتسعون بعد املائة:
ال جيوز للشركة األجنبية املرخص هلا البدء يف مزاولة نشاطها وأعماهلا إال بعد قيدها يف السجل
التجاري.
املادة الثامنة والتسعون بعد املائة:
جيب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع باللغة العربية على مجيع أوراقه
ومستنداته ومطبوعاته عنوانه يف اململكة باإلضافة إىل االسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها
الرئيس واسم الوكيل.
املادة التاسعة والتسعون بعد املائة:
على فرع الشركة األجنبية أو وكالتها أو مكتبها إعداد القوائم املالية اخلاصة بنشاطه داخل
اململكة وفق املعايري احملاسبية املتعارف عليها وتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عنها ،وإيداع تلك
الوثائق لدى الوزارة خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة املالية اخلاصة بنشاط ذلك الفرع أو
الوكالة أو املكتب.
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املادة املائتان:
يُعد فرع الشركة األجنبية أو وكالتها أو مكتبها داخل اململكة موطناً هلا يف شأن نشاطها وأعماهلا
داخل اململكة ،وتطبق عليه مجيع األنظمة املعمول بها.
املادة األوىل بعد املائتني:
إذا زاولت الشركة األجنبية نشاطها وأعماهلا قبل قيامها باستيفاء إجراءات ترخيصها وقيدها يف
السجل التجاري ،أو قامت بأعمال جتاوزت املرخص بها ،كانت الشركة واألشخاص الذين أجروا تلك
األعمال مسؤولني عنها على وجه التضامن.
املادة الثانية بعد املائتني:
إذا كان وجود الشركة األجنبية يف اململكة من أجل تنفيذ أعمال حمددة وخالل مدة حمددة،
يكون تسجيلها وقيدها يف السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك األعمال وتنفيذها،
ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ،وفقاً ألحكام النظام وغريه من األنظمة األخرى
املعمول بها.
الباب العاشر :تصفية الشركات
املادة الثالثة بعد املائتني:
 - 1تدخل الشركة مبجرد انقضائها دور التصفية ،وحتتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم
للتصفية.
 - 2تنتهي سلطة مديري الشركة حبلها ،ومع ذلك يظل هؤالء قائمني على إدارة الشركة ،ويعدون
بالنسبة إىل الغري يف حكم املصفني إىل أن يعني املصفي.
 - 3تبقى مجعيات الشركة قائمة خالل مدة التصفية ،ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها اليت
ال تتعارض مع اختصاصات املصفي.
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 - 4يبقى للشريك خالل مدة التصفية حق االطالع على وثائق الشركة املقرر له يف النظام أو يف عقد
تأسيس الشركة أو يف نظامها األساس.
املادة الرابعة بعد املائتني:
ما مل ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساس أو يتفق الشركاء على كيفية تصفية
الشركة عند انقضائها ،تتم التصفية وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف النظام.
املادة اخلامسة بعد املائتني:
 - 1يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر ،من الشركاء أو من غريهم.
 - 2يصدر قرار التصفية القضائية بقرار من اجلهة القضائية املختصة ،ويصدر قرار التصفية
االختيارية من الشركاء أو اجلمعية العامة ،وإذا مل يتفق الشركاء على أي مما أشري إليه يف الفقرة
( )3من هذه املادة ،فتتوىل اجلهة القضائية القيام بذلك.
 - 3جيب أن يشتمل قرار التصفية

 -سواء أكانت اختيارية أم قضائية  -على تعيني املصفي،

وحتديد سلطاته وأتعابه ،والقيود املفروضة على سلطاته ،واملدة الالزمة للتصفية .وعلى املصفي أن
يشهر القرار بطرق الشهر املقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساس.
 - 4جيب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية مخس سنوات ،وال جيوز متديدها ألكثر من ذلك إال
بأمر قضائي.
املادة السادسة بعد املائتني:
إذا تعدد املصفون وجب عليهم أن يعملوا جمتمعني ،وال تكون تصرفاتهم صحيحة إال بإمجاعهم ،ما
مل ينص قرار تعيينهم أو تصرح هلم اجلهة اليت عينتهم بالعمل على انفراد .ويكونون مسؤولني
بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغري نتيجة جتاوزهم حدود
سلطاتهم أو نتيجة األخطاء اليت يرتكبونها يف أداء أعماهلم.
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املادة السابعة بعد املائتني:
 - 1مع مراعاة القيود الواردة يف قرار التصفية ،ميثل املصفي الشركة أمام القضاء والغري ،ويقوم
جبميع األعمال اليت تقتضيها التصفية ،وبوجه خاص حتويل موجودات الشركة إىل نقود ،مبا يف
ذلك بيع املنقوالت والعقارات باملزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل احلصول على أعلى مثن حالّ.
 - 2ال جيوز للمصفي أن يبيع أموال الشركة مجلة ،أو أن يقدمها حصة يف شركة أخرى ،إال إذا
صرحت له بذلك اجلهة اليت عينته.
 - 3ال جيوز للمصفي أن يبدأ أعماالً جديدة إال أن تكون الزمة إلمتام أعمال سابقة.
 - 4تلتزم الشركة بأعمال املصفي الداخلة يف حدود سلطاته.
 - 5تنتهي صالحيات املصفي بانتهاء مدة التصفية ،ما مل متدد وفق أحكام النظام.
املادة الثامنة بعد املائتني:
 - 1على املصفي سداد ديون الشركة إن كانت حالة حسب األولوية ،وجتنيب املبالغ الالزمة لسدادها
إن كانت آجلة أو متنازعاً عليها.
 - 2تكون للديون الناشئة من التصفية أولوية على الديون األخرى.
 - 3على املصفي بعد سداد الديون أن يرد إىل الشركاء قيمة حصصهم يف رأس املال ،وأن يوزع عليهم
الفائض بعد ذلك وفقاً ألحكام عقد تأسيس الشركة .فإن مل يتضمن العقد أحكاماً يف هذا الشأن،
وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم يف رأس املال.
 - 4إذا مل يكف صايف موجودات الشركة للوفاء حبصص الشركاء ،وزعت اخلسارة بينهم حبسب
النسبة املقررة يف توزيع اخلسائر.
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املادة التاسعة بعد املائتني:
 - 1يُعدّ املصفي خالل ثالثة أشهر من مباشرته أعماله ،وباالشرتاك مع مراجع حسابات الشركة  -إن
وجد  -جرداً جبميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم .ومع ذلك جيوز للجهة اليت
عينت املصفي متديد هذه املدة عند االقتضاء.
 - 2على مديري الشركة أو أعضاء جملس اإلدارة أن يقدموا إىل املصفي دفاتر الشركة وسجالتها
ووثائقها واإليضاحات والبيانات اليت يطلبها.
 - 3يعد املصفي يف نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريراً عن أعمال التصفية ،على أن يتضمن
التقرير بياناً عن ملحوظاته وحتفظاته على أعمال التصفية واألسباب اليت أدت إىل إعاقة أعمال
التصفية أو تأخريها  -إن وجدت  -واقرتاحاته لتمديد مدة التصفية .وعليه تزويد الوزارة بنسخة
من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو اجلمعية العامة للموافقة عليها وفقاً ألحكام عقد
تأسيس الشركة أو نظامها األساس.
 - 4يقدم املصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريراً مالياً تفصيلياً عما قام به من أعمال .وتنتهي
التصفية بتصديق اجلهة اليت عينت املصفي على هذا التقرير.
 - 5يشهر املصفي انتهاء التصفية بطرق الشهر املقررة ملا يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظامها
األساس من تعديالت.
املادة العاشرة بعد املائتني:
فيما عدا حاليت الغش والتزوير ،ال تسمع الدعوى ضد املصفي بسبب أعمال التصفية أو ضد
الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد مديري الشركة أو أعضاء جملس اإلدارة أو مراجع احلسابات
بسبب أعمال وظائفهم بعد انقضاء مخس سنوات على شهر انتهاء التصفية وفق أحكام املادة (التاسعة
بعد املائتني) من النظام وشطب قيد الشركة من السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري ،أو ثالث
سنوات من انتهاء عمل املصفي؛ أيهما أبعد.
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الباب احلادي عشر :العقوبات
املادة احلادية عشرة بعد املائتني:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس
سنوات وبغرامة ال تزيد على ( )5,000,000مخسة ماليني ريال ،أو بإحدى هاتني العقوبتني:
أ  -كل مدير أو مسؤول أو عضو جملس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجَّل بيانات كاذبة أو
مضللة يف القوائم املالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة ،أو أغفل تضمني هذه
القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء املركز املالي للشركة عن الشركاء أو غريهم.
ب  -كل مدير أو مسؤول أو عضو جملس إدارة يستعمل أموال الشركة استعماالً يعلم أنه ضد مصاحل
الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو حملاباة شركة أو شخص أو االنتفاع من مشروع أو صفقة له
فيها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة.
ج  -كل مدير أو مسؤول أو عضو جملس إدارة يستعمل السلطات اليت يتمتع بها أو األصوات اليت
حيوزها بتلك الصفة ،استعماالً يعلم أنه ضد مصاحل الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو
حملاباة شركة أو شخص أو االنتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة.
د  -كل مدير أو مسؤول أو عضو جملس إدارة أو مراجع حسابات مل يدعُ اجلمعية العامة للشركة أو
الشركاء  -أو مل يتخذ ما يلزم لذلك حبسب األحوال  -عند علمه ببلوغ اخلسائر احلدود
املقدرة وفقاً ألحكام املادتني (اخلمسني بعد املائة) و( احلادية والثمانني بعد املائة) من النظام ،أو مل
يشهر الواقعة وفق أحكام املادة (احلادية والثمانني بعد املائة) منه.
هـ  -كل مصف يتوىل مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أمواهلا أو أصوهلا أو حقوقها لدى الغري
استعماالً يعلم تعارضه مع مصاحل الشركة أو يسبب عمداً الضرر للشركاء أو الدائنني ،وذلك
سواء كان من أجل حتقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو االنتفاع من مشروع أو
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صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة أو كانت تصرفاته يف أموال الشركة متحققة من
أجل تفضيل دائن على آخر يف استيفاء حقه دون سبب مشروع.
املادة الثانية عشرة بعد املائتني:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر  ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة
وبغرامة ال تزيد على ( )1,000,000مليون ريال ،أو بإحدى هاتني العقوبتني:
أ  -كل مراجع للحسابات مل يبلغ الشركة عن طريق األجهزة أو األشخاص املسؤولني عن إدارتها عن
املخالفات اليت يكتشفها أثناء عمله واليت يبدو له اشتماهلا على خمالفات جنائية.
ب  -كل موظف عام أفشى لغري اجلهات املختصة أسرار الشركة اليت اطلع عليها حبكم وظيفته.
ج  -كل شخص معني من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمداً فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة،
أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر يف نتيجة التفتيش.
د  -كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصداً اإليهام حبصول تسجيل شركة مل تستكمل
إجراءات تسجيلها ألي سبب.
هـ  -كل من عمل

 -من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام احلصص

 -على نشر أمساء

ألشخاص خالفاً للحقيقة واعتبارهم مرتبطني أو سريتبطون بالشركة بأي شكل من األشكال.
و  -كل من يُثبت  -عمداً  -يف عقد تأسيس الشركة أو يف نظامها األساس أو يف غري ذلك من
وثائق الشركة أو يف طلب الرتخيص بتأسيس الشركة أو يف املستندات املرافقة لطلب التأسيس؛
بيانات كاذبة أو خمالفة ألحكام النظام ،وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك.
ز  -كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غريهم فيما خيص تقويم احلصص العينية
أو توزيع احلصص بني الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك ،سواء كان ذلك عند
تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس املال أو عند تعديل توزيع احلصص بني الشركاء.

80

ح  -كل من انتحل شخصية مالك األسهم أو الشريك ،أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت يف إحدى
مجعيات املساهمني أو الشركاء ،سواء قام بذلك شخصياً أو بوساطة شخص آخر.
ط  -كل من استخدم الشركة يف غري الغرض الذي رخصت من أجله.
املادة الثالثة عشرة بعد املائتني:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب بغرامة ال تزيد على ()500,000
مخسمائة ألف ريال:
أ  -كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية ،أرباحاً أو عوائد على خالف أحكام النظام أو عقد تأسيس
الشركة أو نظامها األساس ،وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه باملخالفة.
ب  -كل من تسبب عمداً من أعضاء جملس اإلدارة يف تعطيل دعوة اجلمعية العامة أو انعقادها.
ج  -كل من قبل تعيينه عضواً يف جملس إدارة يف شركة مساهمة أو عضواً منتدباً إلدارتها أو ظل
متمتعاً بالعضوية خالفاً لألحكام املقررة يف النظام ،وكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة لشركة
تقع فيها تلك املخالفات إن كان عاملاً بها.
د  -كل عضو يف جملس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خالفاً ألحكام
النظام ،وكل رئيس جملس إدارة شركة تقع فيها هذه املخالفة إن كان عاملاً بها.
هـ  -كل من قبل القيام مبهمات مراجع احلسابات أو استمر يف مزاولتها مع علمه بوجود األسباب اليت
متنع قيامه بتلك املهمات وفقاً ألحكام النظام.
و  -كل من منع عن قصد مساهماً أو شريكاً من املشاركة يف إحدى مجعيات املساهمني أو الشركاء ،أو
منعه من التمتع حبقوق التصويت املرتبطة باألسهم أو باحلصص أو بوصفه شريك ًا خالفاً ألحكام
النظام.
ز  -كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت يف اجتاه معني أو عدم
املشاركة يف التصويت ،وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك املنافع.
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ح  -كل من أهمل يف أداء واجبه يف دعوة اجلمعية العامة للمساهمني أو الشركاء لالنعقاد خالل املدة
املقررة النعقادها وفقاً ألحكام النظام.
ط  -كل من أخل بأداء واجبه يف نشر القوائم املالية للشركة وفقاً ألحكام النظام.
ي  -كل من مل يضع الوثائق الالزمة يف متناول املساهم أو الشريك وفقاً ألحكام النظام.
ك  -كل من أهمل يف أداء واجبه يف تزويد الوزارة بالوثائق املنصوص عليها يف النظام.
ل  -كل من مل يعمل على إعداد حماضر االجتماعات وتدوينها وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف
النظام.
م  -كل من أعاق عمداً عمل من هلم احلق  -حبكم النظام  -يف االطالع على أوراق الشركة
ومستنداتها وحساباتها ووثائقها ،أو تسبب يف ذلك ،أو امتنع من متكينهم من أداء عملهم.
ن  -كل من أهمل يف أداء واجبه يف شأن القيام بشهر عقد تأسيس الشركة أو قيدها يف السجل
التجاري وفقاً للنظام ،وكل من ختلف عن شهر التعديل يف عقد تأسيس الشركة أو نظامها
األساس أو التعديل يف بيانات سجلها التجاري وفقاً للنظام.
ق  -كل مصف مل يقم بواجب شهر التصفية أو انتهائها وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف النظام.
ر  -كل من أهمل يف أداء واجبه يف إدراج أي من البيانات املنصوص عليها يف املادة (اخلامسة عشرة) من
النظام.
ش  -كل مراجع حسابات خالف أيًّا من أحكام النظام.
ت  -كل شركة أو مسؤول يف شركة ال يراعي تطبيق األنظمة والقرارات املرتبطة بعمل الشركة
ونشاطها وال ميتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط اليت تصدرها اجلهة املختصة ،وذلك دون
إبداء سبب معقول لذلك.
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املادة الرابعة عشرة بعد املائتني:
تضاعف يف حالة العود العقوبات املقررة عن اجلرائم واملخالفات املنصوص عليها يف املواد (احلادية
عشرة بعد املائتني) و(الثانية عشرة بعد املائتني) و(الثالثة عشرة بعد املائتني) من النظام .ويعد عائداً يف
أحكام النظام كل من ارتكب اجلرمية أو املخالفة نفسها احملكوم عليه فيها حبكم نهائي؛ خالل ثالث
سنوات من تاريخ احلكم عليه.
املادة اخلامسة عشرة بعد املائتني:
ختتص هيئة التحقيق واالدعاء العام مبهمة التحقيق واالدعاء عن األفعال اجملرمة يف املادتني
(احلادية عشرة بعد املائتني) و(الثانية عشرة بعد املائتني) من النظام.
املادة السادسة عشرة بعد املائتني:
للجهة املختصة إيقاع العقوبات املقررة عن املخالفات املنصوص عليها يف املادة (الثالثة عشرة بعد
املائتني) ،وملن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام اجلهة القضائية املختصة.
املادة السابعة عشرة بعد املائتني:
إذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب إحدى األفعال اجملرمة املنصوص عليها يف املادتني (احلادية
عشرة بعد املائتني) و(الثانية عشرة بعد املائتني) ،فلهيئة التحقيق واالدعاء العام إقامة الدعوى على
الشركة للمطالبة باحلكم عليها بالغرامة املنصوص عليها.
املادة الثامنة عشرة بعد املائتني:
ال خيل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذا الباب حبق أي شخص يف الرجوع بالتعويض على
كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من اجلرائم واملخالفات املنصوص عليها يف هذا الباب.
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الباب الثاني عشر :أحكام ختامية
املادة التاسعة عشرة بعد املائتني:
مع عدم اإلخالل بأحكام النظام ،وما ملؤسسة النقد العربي السعودي من صالحيات وفقاً ملا تقضي
به األنظمة ذات العالقة ،وخباصة نظام مراقبة البنوك ،ونظام مراقبة شركات التأمني التعاوني ،ونظام
مراقبة شركات التمويل ،تكون اهليئة اجلهة املختصة باإلشراف على شركات املساهمة املدرجة يف
السوق املالية السعودية ومراقبتها ،وإصدار القواعد املنظمة لعملها ،مبا يف ذلك تنظيم عمليات االندماج
إذا كان أحد أطرافها شركة مدرجة يف السوق املالية السعودية.
املادة العشرون بعد املائتني:
مع مراعاة ما ورد يف املادة (التاسعة عشرة بعد املائتني) ،للجهة املختصة حق الرقابة على الشركات
فيما يتعلق بتطبيق األحكام املنصوص عليها يف النظام أو يف عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس،
مبا يف ذلك صالحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات من جملس
اإلدارة أو مديري الشركة وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خرباء ختتارهم هلذا
الغرض.
املادة احلادية والعشرون بعد املائتني:
على مجيع املسؤولني يف الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة ،وكذلك اهليئة إذا كانت شركة
مساهمة مدرجة يف السوق املالية أو تسعى إىل ذلك  -فيما يتعلق باألعمال املنصوص عليها يف املادة
(العشرين بعد املائتني)  -على كل ما يطلبونه من دفاتر الشركة وسجالتها ووثائقها ،وأن يقدموا هلم
كل املعلومات واإليضاحات املتعلقة بذلك.
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املادة الثانية والعشرون بعد املائتني:
للموظفني  -الصادر بتسميتهم قرار من اجلهة املختصة  -صفة الضبط اجلنائي يف إثبات
اجلرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام النظام .وهلم  -يف سبيل ذلك  -التحفظ على ما يرونه متعلقاً
باجلرمية من وثائق وسجالت.
املادة الثالثة والعشرون بعد املائتني:
تنظر اجلهة القضائية املختصة يف مجيع الدعاوى املدنية واجلزائية واملنازعات الناشئة من تطبيق
أحكام النظام وتوقيع اجلزاءات املقررة ملخالفة أحكامه.
املادة الرابعة والعشرون بعد املائتني:
على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل مدة ال تزيد على
سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام ،واستثناءً من ذلك حتدد الوزارة وجملس اهليئة  -كل فيما خيصه
 األحكام الواردة فيه اليت ختضع هلا تلك الشركات خالل تلك املدة.املادة اخلامسة والعشرون بعد املائتني:
 - 1تصدر بقرار من الوزير مناذج اسرتشادية لعقود التأسيس واألنظمة األساسية لكل نوع من أنواع
الشركات خالل مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور النظام ،وتنشر يف موقع الوزارة اإللكرتوني،
ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
 - 2يصدر الوزير وجملس اهليئة ما يلزم لتنفيذ ما خيص كل منهما من أحكام النظام.
املادة السادسة والعشرون بعد املائتني:
حيل النظام حمل نظام الشركات ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ ،ويلغي
كل ما يتعارض معه من أحكام.
املادة السابعة والعشرون بعد املائتني:
يعمل بالنظام بعد مائة ومخسني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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