
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 

 نظام الشركاتالالئحة التنفيذية ل
 
 
 

 م2023  /هـ1444
  



 

                                             
 

2 
  

 احملتوايت
 

 3 ................................................................ الالئحة التنفيذية لنظام الشركات 
 3 ....................................................................... الباب األول: أحكام عامة 

 4 ...................................................................................................... الشركة أتسيس األول: الفصل

 5 .......................................................................................................... الشركة  مالية الثاين: الفصل

 7 .........................................................................................................الشركة إدارة الثالث: الفصل

 9 ........................................ الباب الثاين: شركة املسامهة غري املدرجة يف السوق املالية 
 9 .........................................................................................................اإلدارة  جملس األول: الفصل

 13 ................................................................................................ املسامهي  مجعيات الثاين: الفصل

 16 ...........................................................................................أسهمها  الشركة شراء الثالث: الفصل

 19 ............................................................................................. األسهم   رهن ضوابط الرابع: الفصل

 21 .......................................................................... وحتويلها  األسهم إصدار ضوابط اخلامس: الفصل

 24 ................................................................................. العلين  املزاد يف األسهم بيع السادس: الفصل

 25 .............................................املال رأس زايدة عن  الناجتة األولوية حقوق وبيع إصدار السابع: الفصل

 26 ................................................. الباب الثالث: الشركة ذات املسؤولية احملدودة 
 26 ........................................................................................................ الشركة  إدارة األول: الفصل

 27 ...................................................................................................الشركة  مال رأس الثاين: الفصل

 27 .............................................................................. وارهتاهنا  ورهنها احلصص شراء الثالث: الفصل

 28 ............................................................... الباب الرابع: الشركة غري الرحبية 
 30 ................................................................. الباب اخلامس: الشركة املهنية 

 30 .............................................. املهنة  وممارسة املهنية الشركات أتسيس وضوابط شروط األول: الفصل

 33 ............................................................................................ املهنية الشركات إدارة الثاين: الفصل

 35 .......................................... الباب السادس: حتول الشركات واندماجها وتقسيمها 
 38 .................................................................. الباب السابع: أحكام ختامية 

 40 ....................................................................................... النماذج 
  



 

                                             
 

3 
  

 حة التنفيذية لنظام الشركاتالالئ
 الباب األول: أحكام عامة

 املادة األوىل: التعريفات
املادة )األوىل( من  يف أمام كل منها  والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املوضحة يكون للكلمات   .1

 ـه.  1/12/1443( واتريخ 132لكي رقم )م/الصادر ابملرسوم امل  ،نظام الشركات
نها، ما مل  املعاين املوضحة أمام كل م  -ه الالئحةأينما وردت يف هذ  -والعبارات اآلتية  يقصد ابلكلمات .2

 :يقتض السياق غري ذلك
 .للنظامالالئحة التنفيذية  الالئحة:
موافقة  للاملساهم املقيد يف سجل املسامهي يف هناية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية    املقيد:املساهم  

على زايدة رأس مال الشركة وإصدار األسهم اجلديدة املمثلة هلا، أو يف هناية يوم استحقاق األرابح احملدد  
 حوال.من اجلمعية العامة أو جملس اإلدارة حبسب األ

ملساهم الذي ميلك أسهًما هلا  مينح اأسلوب تصويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة  التصويت الرتاكمي:  
حبيث يتيح له التصويت هبا ملرشح واحد أو تقسيمها  ،  بعدد تلك األسهم قدرة تصويتيةحقوق تصويت  

 بي من خيتارهم من املرشحي دون تكرار هلذه األصوات.
 )الرابعة عشرة بعد املائة( من النظام.  األسهم اليت اشرتهتا الشركة مبوجب املادة  ألسهم املشرتاة:ا

 .شركةالهبا    حتتفظاة اليت : األسهم املشرت أسهم اخلزينة
 .لعامليهاشركة  الأسهم اخلزينة اليت ختصصها    :للعاملنياألسهم املخصصة  

، وال تعطي  على األسهم العاديةحقوقًا تفضيلية    : أسهم تصدرها الشركة ترتب ألصحاهبااألسهم املمتازة
 .تلك األسهم أصحاهبا حق التصويت يف اجلمعيات العامة للمسامهي

  اخيار الشركة ووفقً على  ءً بنا: أسهم تصدرها الشركة تكون قابلة لالسرتداد  األسهم القابلة لالسرتداد
 لشروط وأحكام اسرتدادها.
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  السابقة  للسنوات  اخلسارة  أو  الربح  لصايف املالية  القوائم بتاريخ  املتبقي  الرتاكمي الرصيد  :املبقاة  األرابح
 عليه  أخرى  تعديالت  أي أو  الحتياطيات،  جتنيب أو  لألرابح  توزيعات أبي  تعديله  بعد احلالية، والسنة
 .املعتمدة احملاسبة  معايري  متطلبات تطبيق نتيجة

مهنة يقدم من خالهلا شخص خدمات إىل الغري، وذلك على سبيل االحرتاف واستنادًا    املهنة احلرة:
املعنية ابإلشراف    ةالالزم من اجله وبعد احلصول على الرتخيص  ،خربة أو أتهيل أو ملكة أو مهارة إىل

 .والرقابة على املهنة احلرة
عضو جملس اإلدارة من مبالغ وبدالت و املكافآت:     رابح وما يفاأل  صايف  من  نسبةما حيصل عليه 

حكمها، ومكافآت دورية أو سنوية مرتبطة ابألداء أو ابخلطط التحفيزية قصرية أو طويلة األجل، وأي  
أعضاء  بغرض أداء املعقولة اليت تتحملها الشركة  املصروفات الفعلية    وال يشمل ذلك، مزااي عينية أخرى

 .مهماهتم  جملس اإلدارة
الصادر    ،صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له وفًقا لنظام املقّيمي املعتمدين وشخص ذ املقّيم املعتمد:

 ه.9/7/1433بتاريخ   (43م/)ابملرسوم امللكي رقم  
 الفصل األول: أتسيس الشركة

   أتسيس الشركة وتعديل عقد التأسيس أو النظام األساس:  الثانيةاملادة  
  عديل عقد أتسيسها من خاللعند أتسيس الشركة أو ت  التحقق من هوية املؤسسي أو الشركاءيكون  .1

من خالل  أ  ،لدى مركز املعلومات الوطين  املوثقةالبياانت   أو  السجل التجاريو  اجلهة من خالل  ، 
 املختصة ابلتوثيق يف احلاالت اليت حتددها الوزارة ابلتنسيق مع وزارة العدل.

شركة املسامهة أو شركة املسامهة املبسطة التقدم إىل السجل التجاري  األساس لنظام  التعديل ليشرتط  .2
 .تعديل والواثئق واملتطلبات الالزمةالبقرار اجلمعية العامة غري العادية أو املسامهي ابملوافقة على 
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 املقدمة يف رأس مال الشركة    حلصص العينيةتقييم اتقرير :  الثالثةاملادة  
إصدار تقرير من  أال تتجاوز املدة بجيمع مراعاة أحكام تقييم احلصة العينية املنصوص عليها يف النظام، 

املقدمة يفاملقيّ  القيمة العادلة للحصص العينية  املسامهة  شركة  املسامهة و  ةشرك  رأس مال  م املعتمد بتقدير 
 . ، )ستة( أشهرهلااملقابلة  إصدار احلصص أو األسهم  إىل  ذات املسؤولية احملدودة، الشركة  املبسطة و 

 املادة الرابعة: اتفاق الشركاء وامليثاق العائلي
الشركاء أو املسامهي  اتفاق    تعديلنصاب  ( من املادة )احلادية عشرة( من النظام، يكون  2حلكم الفقرة )  اتنفيذً 

ا لألوضاع املقررة لتعديل  جزءًا من عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس وفقً أو امليثاق العائلي إذا كان  
 .حبسب شكل الشركةاألساس  عقد أتسيس الشركة أو نظامها  

 الفصل الثاين: مالية الشركة
 إيداع القوائم املالية  وسيلة  :  اخلامسة  املادة

  -إن وجد   -، وتقرير مراجع احلساابتللشركةالقوائم املالية  إيداع  على مدير الشركة أو رئيس جملس إدارهتا 
 . لكرتوين للقوائم املاليةبرانمج اإليداع اإلمن خالل    لدى املركز السعودي لألعمال االقتصادية

 الشركة ومدة عمله    مراجع حساابت  تعيني:  السادسة  املادة
آداب مهنة و سلوك  ميثاقيف    وردوما  ،ذات الصلةواللوائح األنظمة  يف   اليهنصوص ع املدد املة  مع مراعا
مع  مراجع حساابت )أو أكثر(   نو أو املسامهاجلمعية العامة  يعي الشركاء أو  ،املعتمد يف اململكةاحملاسبة  

 :مراعاة ما أييت
   .متصلة  مالية ( سنواتعشرأال تتجاوز مدة عمل مراجع احلساابت الفرد ) .أ

بعد مضي هذه املدة  وجيوز    ،( سنوات مالية متصلة)عشرشركة  مراجع احلساابت الأال تتجاوز مدة عمل   .ب
على توصية من جلنة املراجعة إن وجدت، أو وجود عروض أخرى ملراجعة حساابت    اءً بن  أن يعاد تعيينها

ال  أ و  ،)عشرين( سنة مالية متصلةشركة  مراجع احلساابت ال مدة عملجمموع  على أال تتجاوز  الشركة، 
   .متصلة  مالية  ( سنواتعشرشرف على املراجعة )فيها املالشريك  تتجاوز مدة عمل 
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أعمال املراجعة ملدة تقل عن )سنتي( ماليتي، أن يعاد تعيينه للمدة املتبقية من املدد  جيوز ملن توقف عن   .ج
 ليها يف الفقرتي )أ( و)ب( من هذه املادة.ع املنصوص  القصوى  

أن يعاد  من هذه املادة  )ج(و  )ب(ت )أ( وايف الفقر ليها ع املنصوص املدد القصوى  جيوز ملن استنفد  .د
 .انتهاء عملهمن اتريخ    ماليتيتعيينه بعد مضي )سنتي( 

 صغريةالتناهية الصغر أو  مبالشركة معايري وصف  :  السابعة  املادة
( من املادة )التاسعة 1للفقرة ) اتعد الشركة متناهية الصغر أو صغرية خالل السنة املالية الواحدة وفقً  .1

 عشرة( من النظام عند حتقق اثني من اآليت:
 .سعودي   رايلييمال( ةعشر )السنوية مبلغ   اتجاوز جمموع إيراداهتأال ي .أ
 .سعودي  رايل  ماليي( ةعشر )مبلغ    اأصوهلأال تتجاوز   .ب
 .اموظفً تسعة وأربعي(  )هبا  أال يتجاوز عدد املوظفي   .ج

 يفيد عدم  بياانً ا هبيرفق  أن للشركة  القوائم املالية   إيداع  عند هتاجملس إدار رئيس على مدير الشركة أو  .2
ميثلون ممن  أو أكثر ، وعدم تقدم شريك أو مساهم  الشركةسراين متطلب تعيي مراجع احلساابت على 

 بطلب تعيي مراجع حساابت.  ( من املادة )التاسعة عشرة( من النظام3النسبة املقررة يف الفقرة )
 ضوابط طلب تعيني مراجع احلساابت  :الثامنة  املادة

وفقًا   ( من املادة )التاسعة عشرة( من النظام3على الفقرة ) بناءً   ساابتاحلتعيي مراجع    يكون طلب .1
  للضوابط اآلتية:

 إىل مدير الشركة أو جملس إدارهتا.  أن يقدم الطلب مكتوابً أ. 
 هناية السنة املالية للشركة على األقل.  من  ا)ثالثي( يومً   أن يقدم الطلب قبلب.  

املادة،  من هذه ( 1)ملشار إليه يف الفقرة سلم الطلب اتعند  إدارهتا الشركة أو جملس   جيب على مدير .2
ألحكام  ، وفًقا ساابتاحل  مراجعللتصويت على تعيي  ، دعوة الشركاء أو اجلمعية العامة أو املسامهي

 .نهتعيي
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 : التزامات مراجع احلساابت  التاسعة  املادة
األعمال اليت جيوز ملراجع حساابت الشركة   ( من املادة )العشرين( من النظام، حتدد3الفقرة )مع مراعاة  

اهليئة السعودية وما تصدره   ،ةعتمد يف اململكامل  سلوك وآداب مهنة احملاسبةميثاق   يف وردملا   القيام هبا وفًقا
   .من تعليمات هبذا الشأنللمراجعي واحملاسبي  

   توزيع األرابحضوابط  : العاشرة  املادة
أو نظامها األساس    هاعقد أتسيسكان  جيوز للشركة توزيع أرابح مرحلية على الشركاء أو املسامهي إذا   .1

 :اآليتبعد استيفاء  على ذلك،  ينص 
توزيع أرابح  يف مدير الشركة أو جملس إدارهتا    ،ونأو املسامه ،أو اجلمعية العامة  الشركاء،أن يفوض   .أ

  .سنوايً يصدر  مرحلية مبوجب قرار  
 وقع مستوى أرابحها.تسيولة معقولة وتستطيع    ى الشركةفر لداتو تأن  .ب
لتغطية األرابح املقرتح توزيعها،    تكفيآلخر قوائم مالية    افر لدى الشركة أرابح قابلة للتوزيع وفقً اتو تأن   .ج

 القوائم.  تلكاألرابح بعد اتريخ    هذهما مت توزيعه ورمسلته من حسم  بعد  
رصيد األرابح املبقاة الظاهر يف قائمة املركز املايل املعدة يف آخر الفرتة  من    للتوزيع  األرابح القابلة تتكون .2

 . احتياطيات قابلة للتوزيع صيد أي  قرار التوزيع، ابإلضافة إىل ر خالهلا  ذ  خاليت تسبق مباشرة الفرتة اليت يت
،  ح، ومل ختصص ألغراض معينة يعد من قبيل االحتياطيات القابلة للتوزيع االحتياطيات املكونة من األراب .3

 .أجلهمن    تكون  أو اليت تقرر إلغاء الغرض اليت
 : إدارة الشركةالثالثالفصل  

 : واجبات العناية والوالء  احلادية عشرة  املادة
املادة )السادسة والعشرين( من النظام، جيب على مدير الشركة أو عضو جملس إدارهتا االلتزام ع مراعاة  م

 ابآليت:
األساس واألنظمة األخرى   هانظام وأتسيس الشركة أ  ، وعقدولوائحه  النظامالصالحيات وفق  ممارسة  .أ

 ذات العالقة، لتحقيق األغراض اليت منح ألجلها تلك الصالحيات.
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وتنميتها  ها رص على بذل كل ما من شأنه تعزيز جناحاحل، و مصلحة الشركة لتحقيقحبسن نية   العمل .ب
 .استدامتهاحتقيق  و وتعظيم قيمتها لصاحل الشركاء أو املسامهي  

فيما يتعلق إبدارة الشركة واختاذ القرارات فيها، وأن يتجنب احلاالت اليت  وحياد ه مبوضوعية مهمات  ممارسة .ج
 اختاذ القرارات أو التصويت عليها.عند حياده   يفتؤثر 

ملعرفة العامة واخلربة اليت ميتلكها وتلك  واب ،لشخص احلريصيف ا  املعتادةملهارة  ابواجباته ومسؤولياته  أداء   .د
 .يتوىل هذا املنصبممن  املتوقعة 

 ائح.و ألحكام النظام واللواإلفصاح عنها وفًقا  جتنب احلاالت اليت قد ينشأ عنها تعارض مصاحل،     .ه
والصالحيات اليت لديه بصفته مدير الشركة أو عضو جملس إدارهتا أبي    هماتاستغالل منصبه وامل  عدم   .و

 للحصول على منافع من الغري. حال من األحوال،
 االستثمارية  الشركة  عشرة: استغالل فرص  الثانية  املادة  
، ال جيوز ملدير الشركة، وال لعضو جملس  ( من املادة )السابعة والعشرين( من النظام3الفقرة )ا حلكم تنفيذً 

املعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا يف جملس إدارهتا أو املعروضة على    استغالل الفرص االستثماريةإدارهتا،  
 حال حتقق أي من اآليت:  يف  الشركة

 إذا كانت الفرصة االستثمارية تدخل ضمن أنشطة الشركة املعتادة. .أ
 إذا كانت الشركة ترغب يف االستفادة من الفرصة االستثمارية أو من املتوقع أن تستفيد منها. .ب

 املنافسة أعمال  يف حاالت تعارض املصاحل أو    شركة التضامنملدير  الشركاء  : ترخيص  عشرةالثالثة  املادة  
 القيام ابآليت:    التضامن  ال جيوز ملدير شركة)األربعي( من النظام،    ملادةابإخالل دون  

للشركاء  و   ،على حدةالشركاء يصدر يف كل حالة  من مجيع    برتخيص  تعاقد حلسابه اخلاص مع الشركة إالال .أ
 .  يف حال تعددهمألي من مديري الشركة  أو أكثر يف إصدار هذا الرتخيص    تفويض مدير

وللشركاء تفويض مدير    ،من مجيع الشركاء جيدد سنوايً نشاط من نوع نشاط الشركة إال برتخيص   ةارسمم .ب
 .أو أكثر يف إصدار هذا الرتخيص ألي من مديري الشركة يف حال تعددهم
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 غري املدرجة يف السوق املالية: شركة املسامهة  الثاينالباب  
 : جملس اإلدارةاألولالفصل  

 : انتخاب أعضاء جملس اإلدارةعشرةالرابعة  املادة  
مع  لتصويت الرتاكمي. و ابمن قبل اجلمعية العامة العادية    الشركة  يكون انتخاب أعضاء جملس إدارة .1

 نص نظام الشركة األساس على ذلك.  إذا   العادي  تصويتلاب  نتخاهبما  جيوزذلك،  
الذي تبلغ نسبة ساهم  املإخالل أبحكام النظام، جيوز أن ينص يف نظام الشركة األساس على حق دون  .2

مقاعد  يف حجز اليت هلا حقوق تصويت النسبة اليت حيددها نظام الشركة األساس  ها  ملكيته يف أسهم
مع املسامهي  صاحب  رشحه. وال جيوز للمساهم من ياجمللس لتعيي  يف  عضوية   هذا احلق االشرتاك 

 اآلخرين يف انتخاب ابقي أعضاء جملس اإلدارة.
 : انتهاء دورة جملس اإلدارة أو اعتزال أعضائهعشرةاخلامسة  املادة  

، يستمر أعضاؤه يف  لدورة جديدة وانتهت دورة اجمللس احلايلالشركة  يف حال تعذر انتخاب جملس إدارة   .1
أداء مهماهتم إىل حي انتخاب جملس إدارة لدورة جديدة، على أال تتجاوز مدة استمرار أعضاء اجمللس  

، وجيب على جملس اإلدارة اختاذ ما يلزم النتخاب جملس  ئهامن اتريخ انتها  ا( يومً تسعياملنتهية دورته )
 احملددة يف هذه الفقرة.إدارة حيل حمله قبل انقضاء مدة االستمرار  

رئيس وأعضاء جملس اإلدارة،  ايف حال اعتز  .2 جب عليهم دعوة اجلمعية العامة العادية إىل االنعقاد  و ل 
تتجاوز مدة    أالالنتخاب جملس إدارة جديد، وال يسري االعتزال إىل حي انتخاب اجمللس اجلديد، على  

 .خ االعتزالمن اتري  ااستمرار اجمللس املعتزل )مائة وعشرين( يومً 
يف   على تفويض من اجلمعية العامة بناء   لس إدارة الشركةضوابط الرتخيص جمل  عشرة:السادسة املادة 

 األعمال والعقود
( من النظام  لسابعة والعشريناملادة )ا  ( من1الفقرة )  صالحية الرتخيص الواردة يف  تفويضللجمعية العامة   .1

 اآلتية: لشروط  وذلك إذا توافرت ا،  الشركةإىل جملس إدارة  
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أقل من   -أو جمموع األعمال والعقود خالل السنة املالية- أن يكون إمجايل مبلغ العمل أو العقد .أ
آلخر قوائم مالية، وأن يكون أقل من )عشرة( ماليي رايل   امن إيرادات الشركة وفقً  )واحد يف املائة(

 سعودي.
 ضمن نشاط الشركة املعتاد.  أو العقد  العمل    يكونأن  .ب
األوضاع والشروط    ذاتوأن تكون ب  ،عضو جملس اإلدارةلالعقد شروطًا تفضيلية    العمل أو  أال يتضمن .ج

 اليت تتبعها الشركة مع عموم املتعاملي واملتعاقدين.  
يكون عضو جملس اإلدارة الذي تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أّي من األعمال والعقود   .2

 خالل السنة املالية الواحدة.   /أ( من هذه املادة1مسؤواًل عن حساب إمجايل املبلغ املشار إليه يف الفقرة )
دورة جملس    انتهاءالعامة أو حىت   ةمن اتريخ موافقة اجلمعي  (سنة)  دة التفويضمل احلد األقصىيكون   .3

 يهما أسبق.  أاملفوض،  اإلدارة  
 .حيظر على أعضاء جملس اإلدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض يف اجلمعية العامة .4
 الشروط الواردة يف هذه املادة.للجمعية العامة إضافة شروط أخرى إىل   .5

 عشرة: املصلحة غري املباشرةالسابعة  املادة  
غري مباشرة إذا كانت األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة ميكن عضو جملس إدارة الشركة  تعد مصلحة  

 تية على سبيل املثال ال احلصر:أن حتقق فوائد مالية أو غري مالية للفئات اآل
 إلدارة.أقارب عضو جملس ا .أ

أو أي من    جملس إدارة الشركة  ضوع التضامن أو التوصية البسيطة أو املسؤولية احملدودة اليت يكون    ةشرك .ب
 فيها.  اشريكً   أقاربه

ميلك فيها عضو جملس اإلدارة أو أي من أقاربه متفرقي أو   اليت  أو شركة املسامهة املبسطة  سامهةاملشركة   .ج
 أو أكثر من إمجايل أسهمها.مخسة يف املائة( )جمتمعي ما نسبته 

 يديروهنا.  أو أي من أقاربه أو  الشركة  ميلك فيها عضو جملس إدارة  -من غري الشركات-  منشأة .د
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يف جملس إدارهتا أو من كبار    افيها أو عضوً  اأو أي من أقاربه مديرً جملس إدارة الشركة  عضو  شركة يكون   .ه
 ا.يي هبتنفيذال

بناء على تفويض من اجلمعية العامة يف :  عشرةالثامنة املادة   الشركة  ضوابط الرتخيص جمللس إدارة 
 نافسة  امل  أعمال

( من املادة )السابعة  2يف الفقرة ) املنصوص عليهاللجمعية العامة العادية تفويض صالحية الرتخيص   .1
املنافسة واألنشطة    معايرينظام إىل جملس إدارة الشركة، على أن حيدد قرار اجلمعية العامة  الوالعشرين( من  

 .هبذا الشأن  ة، ما مل يكن للشركة سياسها خالل مدة التفويضفياليت جيوز للمجلس الرتخيص  
دورة جملس    انتهاءاجلمعية العامة أو حىت  موافقة  من اتريخ    (سنة)التفويض  احلد األقصى ملدة يكون   .2

 يهما أسبق.  أاملفوض،  اإلدارة  
 عن أعمال املنافسة واحلصول على الرتخيص  فصاحاإلعشرة:  التاسعة  املادة  

إذا رغب عضو جملس اإلدارة االشرتاك يف عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها يف أحد فروع النشاط  
 ا أييت:مب االلتزامب  جي تزاوله،  اليت

أن يبلغ العضو جملس اإلدارة ابألعمال املنافسة اليت يرغب يف مزاولتها وإثبات هذا اإلبالغ يف حمضر   .أ
 اجتماع جملس اإلدارة.

أال يشرتك العضو يف التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن يف اجتماع جملس اإلدارة أو   .ب
 العامة.اجلمعية  

أعمال املنافسة اليت   .ج انعقادها عن  العامة عند  عضو اجمللس يف  أن يبلغ جملس اإلدارة اجلمعية  يرغب 
 ، ما مل يكن اجمللس مفوًضا بصالحية الرتخيص يف أعمال املنافسة.مزاولتها

  يسمح  -لحبسب األحوا-أن حيصل العضو على ترخيص من اجلمعية العامة أو جملس اإلدارة املفوض   .د
  وجيدد سنواًي.  ،للعضو مبمارسة األعمال املنافسة
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 : رفض منح الرتخيصالعشرون  املادة
( من  السابعة والعشريناملادة )  ( من2)( و1)  الفقرتي إذا رفضت اجلمعية العامة منح الرتخيص مبوجب .1

حتددها اجلمعية العامة، وإال عدت عضويته مدة  النظام، فعلى عضو جملس اإلدارة تقدمي استقالته خالل  
احملددة من  املدة  أو املنافسة قبل انقضاء    العمل أو العقديف اجمللس منتهية، وذلك ما مل يقرر العدول عن 

 اجلمعية العامة.قبل 
مدة  ، فعلى عضو جملس اإلدارة تقدمي استقالته خالل  منح الرتخيصاملفوض  إذا رفض جملس اإلدارة  .2

العمل أو  عضويته يف اجمللس منتهية، وذلك ما مل يقرر العدول عن    عدتحيددها جملس اإلدارة، وإال 
 .احملددة من قبل جملس اإلدارةاملدة  قبل انقضاء    املنافسة  أو  العقد

 : ضوابط مكافآت أعضاء جملس اإلدارةالعشرونو  احلادية  املادة
ى ، يراع املعنيةاألنظمة واللوائح ذات العالقة الصادرة عن اجلهات  و ،  ولوائحه  النظامإخالل أبحكام  دون   .1

 :ةاآلتي  الضوابطأعضاء جملس اإلدارة  يف حتديد مكافآت  
مع اختصاصات العضو واألعمال  املكافآت  أن تكون   .أ ومتناسبة  ، به  املنوطةواملهمات  عادلة 

 السنة املالية.األهداف احملددة من قبل جملس اإلدارة املراد حتقيقها خالل  و 
 أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الشركة واملهارة الالزمة إلدارهتا. .ب
 .أعضاء جملس اإلدارة اتوخرب الشركة    حجماألخذ بعي االعتبار   .ج
 كفاءة وخربة وحتفيزهم واإلبقاء عليهم.أعضاء ذوي  الستقطاب    مناسبةأن تكون املكافأة   .د

مدى خربة العضو واختصاصاته    تراعيجيوز أن تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة متفاوتة املقدار حبيث   .2
 املنوطة به وعدد اجللسات اليت حيضرها وغريها من االعتبارات.  هماتواملواألعمال  

الشركة، أو أن  جيب أال تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة املستقلي نسبة من األرابح اليت حتققها   .3
 تكون مبنية بشكل مباشر أو غري مباشر على رحبية الشركة.
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تفاصيل السياسات املتعلقة ابملكافآت .4   كيفيةو  ،جيب أن يفصح جملس اإلدارة يف تقريره السنوي عن 
مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية  ئهواملبالغ واملزااي العينية املدفوعة لكل عضو من أعضا  ،حتديدها
 .أو إدارية أو فنية

 : عدم استحقاق املكافأة أو إعادهتا  العشرونو الثانية    املادة
 (ثالثة)عدم حضوره  لإهناء عضوية من تغيب من أعضاء جملس اإلدارة   العادية  إذا قررت اجلمعية العامة .1

يقبله جملس    دون عذر مشروعمتفرقة خالل مدة عضويته   أو )مخسة( اجتماعات  اجتماعات متتالية
ب عليه إعادة  جياليت تلي آخر اجتماع حضره، و املدة عن مكافأة  يستحق هذا العضو أي فال ،  اإلدارة
 .املدةاملكافآت اليت صرفت له عن تلك  مجيع  

إذا تبي أن املكافآت اليت صرفت ألي من أعضاء جملس اإلدارة مبنية على معلومات غري صحيحة أو   .2
 .مطالبته بردها وهلا،  لشركةإىل ا  ردها  على عضو اجمللس  جيب  ،مضللة

 الثاين: مجعيات املسامهني  الفصل
 وسائل التقنية احلديثة  من خاللالدعوة  ضوابط توجيه  :  والعشرونالثالثة  املادة  
من خالل وسائل التقنية العامة أو اخلاصة    توجيه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعيةجمللس إدارة الشركة  جيوز  

 اآليت:تتيح احلديثة اليت 
 .ووقتها  واتريخ إرساهلا  ةإثبات حمتوى الدعو إمكانية   .أ

 إليه.وجهة الدعوة وامل وجهإمكانية معرفة م   .ب
 من خالل وسائل التقنية احلديثةاجلمعية   اجتماع:  والعشرونالرابعة  املادة  

على جداول  واطالعهمومداوالهتا،  اخلاصة   وأجيوز اشرتاك املسامهي يف اجتماعات اجلمعيات العامة  .1
 :تيةللضوابط اآل  اوسائل التقنية احلديثة، وذلك وفقً من خالل    ،واملستندات ذات العالقة  اأعماهل

 .اخلاصة  وأ  جلمعية العامةجتماع اأن تكون مشاركة املساهم عن طريق نقل مرئي وصويت حلظي ال .أ
من    وأاجلمعية العامة  اجتماع  يف  علية  اشاركة بفاملللمساهم يتاح  أن   .ب اخلاصة وبصورة آنية متكنه 

 االستماع ومتابعة العروض وإبداء الرأي واملناقشة والتصويت على القرارات.
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  وأ   التصويت اآليل على بنود جدول أعمال اجتماعات اجلمعية العامةأن تتيح للمسامهي  للشركة    جيوز .2
 : يتملا أي  امل حيضروا هذه االجتماعات، وذلك وفقً   وإن اخلاصة

 اخلاصة  وأ  قبل اجتماع اجلمعية العامة  اإلدالء أبصواهتم سواءمن  ملسامهي  االتصويت اآليل  ميكن  أن   .أ
 للحضور نيابة عنهم.كيل  ، دون احلاجة إىل تعيي و أو خالله

توجيه اتريخ  بعد  خاصة    وأمجعية عامة  اجتماع  أي  أن يفتح ابب التصويت اآليل على بنود جدول   .ب
يوقف ، و اجلمعيةعقد  أايم قبل اتريخ  (ثالثة)أال تقل مدة إاتحة التصويت اآليل عن  على    ،دعوةال

عند االنتهاء من  اخلاصة  وأالتصويت اآليل على أي بند من بنود جدول اجتماع اجلمعية العامة  
 .يف اجلمعية مناقشته والتصويت عليه

وسائل التقنية احلديثة، دون   من خاللللمسامهي   اخلاصة  وأ  ال حيول عقد اجتماعات اجلمعيات العامة .3
الدعوة، ومنح املسامهي حق حضور تلك االجتماعات  عقد تلك االجتماعات يف املكان احملدد يف  

 .  اشخصيً 
 التقنية احلديثة  وسائلمن خالل  املشارك  : التحقق من هوية املساهم  والعشروناخلامسة  املادة  

من خالل وسائل التقنية اخلاصة    وأعقد اجتماع اجلمعية العامة يف حال  الشركة  إدارة  جيب على جملس
ساهم املشارك يف اجتماع وامل  امن هوية املساهم الذي يصوت آليً   حققللتالالزمة   اإلجراءاتوضع    ،احلديثة
 يف التصويت على أي من بنود االجتماع.  ته، ومن أحقياجلمعية
 القرارات    وصحة صدوراحلضور  : نصاب  والعشرونالسادسة  املادة  

وسائل التقنية احلديثة من خالل اخلاصة    وأالعامة  ةملسامهي املشاركي يف اجلمعياسب حضور وأصوات  حي
 . وصدور القرارات  ةالالزم لصحة انعقاد اجتماع اجلمعي  النصابضمن   اواملسامهي الذي يصوتون آليً 

   : التوكيل حلضور اجلمعيةوالعشرونالسابعة  املادة  
من غري أعضاء جملس إدارة  آخر من املسامهي أو من غريهم   اشخصً   -كتابة  -أن يوكلحيق للمساهم   .1

حلضور اجتماع اجلمعية العامة أو اخلاصة والتصويت على بنود جدول أعماهلا نيابة عنه، وذلك  الشركة  
للدعوة إىل االجتماع الصادرة عن الشركة وفق    اوفقً  املرافقة  املرافق   (1)رقم    النموذجلصيغة التوكيل 
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أو    العامة ةمبوجب وكالة شرعية أو نظامية تنص صراحة على حق الوكيل يف حضور اجلمعي  أو، الئحةل
 للشركة والتصويت على بنود جدول أعماهلا.   اخلاصة

الجتماع اجلمعية العامة أو اخلاصة التايل    ما مل ينص يف التوكيل على خالف ذلك، يكون التوكيل سارايً  .2
 .لصدوره أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه

 التوقيع على التوكيلصحة  على  صادقة  امل  والعشرون:الثامنة  املادة  
 ةاعتباريصفة    اذ ايف اململكة أو شخصً   اأو مقيمً صفة طبيعية    اذ  اجيب على املساهم إذا كان شخصً  .1

 :املصادقة على صحة التوقيع الوارد يف التوكيل الصادر عنه من إحدى اجلهات اآلتية، هافي  امؤسسً 
  .الغرفة التجارية اليت ينتسب إليها .أ

بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق املالية، على أن يكون للموكل حساب لدى   .ب
 .البنك أو الشخص املرخص له

 .أعمال التوثيقيف  كتابة العدل أو شخص مرخص له    .ج
 .األشخاص أو اجلهات األخرى اليت توافق عليها الوزارة .د

موقع منه إىل الشركة  غري مقيم يف اململكة إرسال توكيل   ةطبيعيصفة  اذ  اجيوز للمساهم إذا كان شخصً  .2
 .ممثليات اململكة يف اخلارج  إحدىمن  اإلجراءات النظامية املتبعة حسب  ومصادق عليه 

موقع   إىل الشركة خارج اململكة إرسال توكيل  امؤسسً   ةاعتباريصفة    اذ  اجيوز للمساهم إذا كان شخصً  .3
 .ممثليات اململكة يف اخلارج  ىحدإمن  اإلجراءات النظامية املتبعة حسب من ممثله ومصادق عليه  

( من هذه املادة على املستندات والواثئق 3)( و2ة املشار إليه يف الفقرتي )متطلب املصادقال يسري  .4
 يف حال اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة.املعفاة من التصديق  

 اجلمع بني احلضور والتوكيل  :والعشرونالتاسعة  املادة  
من خالل  للشركة نيابة عنه    أو اخلاصة  توكيل شخص آخر حلضور اجتماع اجلمعية العامة  جيوز للمساهم   .1

 وسائل التقنية احلديثة.
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للشركة وتوكيل شخص آخر   أو اخلاصة  ال جيوز للمساهم اجلمع بي حضور اجتماع اجلمعية العامة .2
 للحضور أبي وسيلة.

 تزويد الشركة ابلتوكيل :الثالثون  املادة
اجتماع على األقل من موعد عقد   (يومي)د الشركة بنسخة من التوكيل قبل و ز أن يعلى املساهم أو وكيله  

يف حال  ت  . وللشركة قبول التوكيالجتماع، وعلى الوكيل إبراز التوكيل قبل عقد االالعامة أو اخلاصة  اجلمعية
 اجلمعيات العامة أو اخلاصة.تزويدها هبا قبل انتهاء إجراءات تسجيل املسامهي يف 

 نشاط الشركة  عن اإلدارة  جملس  تقريرب  تزويد الوزارة  :الثالثونو  احلادية  املادة
لس عن نشاط الشركة قبل املوعد احملدد النعقاد  اجمل  أن يزود الوزارة بتقرير الشركة رئيس جملس إدارةعلى    

 . يوًما على األقلاجلمعية العامة العادية السنوية )بواحد وعشرين(  
 توزيع األرابح على املسامهنيوالثالثون: الثانية  املادة  

جيب على جملس إدارة شركة املسامهة تنفيذ قرار اجلمعية العامة بشأن توزيع األرابح على املسامهي املقيدين  
خالل مدة ال تزيد على )مخسة عشر( يوًما من اتريخ استحقاق تلك األرابح احملدد يف قرار اجلمعية أو قرار 

 حبسب األحوال.مرحلية  جملس اإلدارة بتوزيع أرابح  
 لألسهممسية  والثالثون: القيمة االالثة  الثاملادة  

ال جيوز أن تصدر األسهم أبقل من قيمتها االمسية، وجيوز أن تصدر أبعلى من هذه القيمة إذا نص نظام  
الشركة األساس على ذلك أو وافقت عليه اجلمعية العامة غري العادية، ويف هذه احلالة يوضع فرق القيمة يف  

استخدامه يف زايدة رأس املال  جيوز  و ، نقدية، وال جيوز توزيعه كأرابح بند مستقل ضمن حقوق املسامهي
بعد استنفاد أي احتياطيات سبق تكوينها    إطفاء اخلسائرمن خالل إصدار أسهم جمانية، أو استخدامه يف  

 .من األرابح
 شراء الشركة أسهمها  :الفصل الثالث

 أسهمها: ضوابط شراء الشركة  الثالثونو الرابعة    املادة
 :اآلتيةللضوابط    انظامها األساس ذلك وفقً إذا أجاز    جيوز للشركة شراء أسهمها العادية أو املمتازة
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الشراء ختفيض رأس مال الشركة أو االحتفاظ ابألسهم العادية حمل الشراء كأسهم    غرضأن يكون   .أ
 خزينة.

  أسهم الشركةفئة  من إمجايل  )عشرة يف املائة( أال تتجاوز نسبة أسهم اخلزينة يف أي وقت من األوقات   .ب
 .حمل الشراء

 أن تكون قيمة األسهم حمل الشراء مدفوعة ابلكامل. .ج
  املدين ألسهم اخلزينة رصيد األرابح املبقاة.أال يتجاوز الرصيد  .د

 : شراء الشركة أسهمهاوالثالثوناخلامسة    املادة
مبوجب قرار صادر عن اجلمعية العامة غري العادية ابملوافقة على الشراء مع وضع حد   هاالشركة أسهمشرتي  ت

تفويض جملس اإلدارة يف إمتام الشراء على مرحلة  القرار أعلى لعدد األسهم حمل الشراء وأغراضه، ويتضمن 
الشركة عن  من اتريخ املوافقة، على أن تعلن  اواحدة أو عدة مراحل خالل مدة أقصاها )اثنا عشر( شهرً 

تقرر تغيري أغراض أن  هذه املوافقة وشروطها فور صدورها، وجيوز للجمعية العامة غري العادية يف أي وقت  
 .شراء األسهم

 أسهم اخلزينةأغراض استخدام  :  والثالثونالسادسة  املادة  
 ال جيوز للشركة شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة إال لألغراض اآلتية:

لشروط تلك األدوات    االصكوك التمويلية القابلة للتحويل إىل أسهم وفقً   وأن  يحبقوق محلة أدوات الدالوفاء   .أ
 أو الصكوك وأحكامها.

 املبادلة مقابل االستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول. .ب
   ختصيصها للعاملي يف الشركة ضمن برانمج أسهم العاملي. .ج
 ألحكام ختفيض رأس املال.  اإلغاء األسهم وفقً    .د
 .أي غرض آخر تراه الشركة وتوافق عليه الوزارة .ه
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 توفري املعلومات للمسامهني  : والثالثونالسابعة    املادة
، ومنح الفرصة العادلة  تهجيب على الشركة توفري املعلومات الكافية للمسامهي عن عرض شراء األسهم ومد

 لعرض أسهمهم.  مهل
 والثالثون: آاثر شراء األسهم املمتازةالثامنة  املادة  

لتخفيض رأس  ، وعلى الشركة اختاذ اإلجراءات النظامية الالزمة  هاءالشركة شراعند إمتام    تلغى األسهم املمتازة
 .املال

 والتصرف فيها  والثالثون: مدة االحتفاظ أبسهم اخلزينةالتاسعة  املادة  
املدة اليت جيوز خالهلا للشركة  حتديد  لجمعية العامة غري العادية يف قرار املوافقة على شراء الشركة أسهمها  ل

 ، واألثر املرتتب على انقضاء تلك املدة دون التصرف فيها.االحتفاظ أبسهم اخلزينة
 : زايدة رأس مال الشركة حبقوق أولويةاألربعون  املادة

بطرح أسهم  املصدر  صة لربانمج أسهم العاملي، ال جيوز للشركة زايدة رأس ماهلا  مل تكن أسهم اخلزينة خمص  ما
حقوق أولوية إذا كانت حتتفظ أبسهم خزينة أو وافقت اجلمعية العامة غري العادية على شراء أسهم الشركة  

 ومل تلغ موافقتها.
 : زايدة رأس مال الشركة بطريق الرمسلةاحلادية واألربعوناملادة  

 املقررة لألسهم األخرى.ذاهتا  يف حال زايدة رأس مال الشركة بطريق الرمسلة، يكون ألسهم اخلزينة احلقوق 
 : األسهم املخصصة للعاملنيواألربعونالثانية  املادة  

مراعاة   إذا كان غرض الشركة من شراء أسهمها هو ختصيصها لعامليها ضمن برانمج أسهم العاملي، فيجب
 الالئحة، ابإلضافة إىل اآليت:  يها يفنصوص علة أسهمها املضوابط شراء الشرك

 أن ينص نظام الشركة األساس على جواز ختصيص األسهم للعاملي. .أ
موافقة اجلمعية العامة غري العادية على برانمج األسهم املخصصة للعاملي، وهلا تفويض جملس اإلدارة يف   .ب

 التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان مبقابل.حتديد أحكام هذا الربانمج مبا فيها سعر  
 عدم إشراك أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيي ضمن برانمج األسهم املخصصة للعاملي. .ج
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عدم اشرتاك أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيي يف التصويت على قرارات جملس اإلدارة املتعلقة بربانمج   .د
 األسهم املخصصة للعاملي.

   اخلزينة  سهمأل: ضوابط بيع الشركة األربعونثالثة و ال  املادة
 :يتواحدة أو عدة مراحل مع مراعاة ما أيعلى مرحلة  بيع أسهم اخلزينة    الشركة  جيوز بقرار من جملس إدارة

 أن ينص نظام الشركة األساس على جواز ذلك. .أ
 األسهم.  تلكأال يتعارض قرار جملس اإلدارة مع قرار اجلمعية العامة غري العادية ابملوافقة على شراء  . ب 

 : األولوية يف شراء أسهم اخلزينةاألربعونو الرابعة  املادة  
وقت صدور قرار جملس اإلدارة ببيع أسهم اخلزينة مقابل عوض نقدي األولوية   يكون للمسامهي يف الشركة

نسبة ما ميلكونه من أسهم من إمجايل رأس مال الشركة املصدر، وذلك خالل املدة احملددة يف يف الشراء ب
 القرار.
 ارهتان الشركة أسهمهاضوابط  :  واألربعوناخلامسة    املادة

 للضوابط اآلتية:  اجيوز للشركة ارهتان أسهمها وفقً 
 األساس على جواز ذلك.أن ينص نظام الشركة   .أ

 .للشركة  لدين  أن يكون االرهتان ضماانً  .ب
 أن يكون االرهتان يف مصلحة الشركة واملسامهي وفق تقدير جملس اإلدارة. .ج
 موافقة اجلمعية العامة على عملية االرهتان، وجيوز احلصول على موافقة مسبقة ألكثر من عملية. .د

 سهم  األ رهنضوابط  : الفصل الرابع
 رهن املساهم أسهمه    ضوابطواألربعون:  السادسة  املادة  

  :للضوابط اآلتية  اجيوز للمساهم يف الشركة رهن أسهمه وفقً 
 .إن وجدت ،احلصول على املوافقات النظامية الالزمة إلنشاء الرهن .أ

 هذا الفصل.  يف  واردة  ال  لضوابطواحكام  ألابي املساهم الراهن والدائن املرهتن  األسهم  استيفاء عقد رهن   .ب
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 : ارهتان األسهم  واألربعونالسابعة  املادة  
أو حيازهتا ملصلحة    امتالكهاإخالل ابألنظمة واللوائح ذات العالقة، جيوز ارهتان األسهم ملن له حق دون 

 .الفصلهذا الواردة يف    ضوابطالو حكام  ألل  اشخص آخر، وذلك وفقً 
 : بياانت عقد الرهنواألربعونالثامنة  املادة  

 :األسهم مبوجب عقد مكتوب يتضمن البياانت اآلتيةينشأ الرهن على  
 .اسم املساهم الراهن، واسم املرهتن، وأرقام هوايهتم، وعناوينهم .أ

 .عدد األسهم املرهونة، وقيمتها، وأرقامها، والشركة املصدرة هلا، ورقم سجلها التجاري .ب
 .مقدار الدين املضمون ابلرهن، واحلد األقصى الذي ينتهي إليه إن وجد   .ج
 .اسم املدين )إذا كان غري الراهن(، ورقم هويته، وعنوانه .د
 .اتريخ عقد الرهن .ه
 .شروط فك الرهن وأحكامه .و
 .أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان .ز

 وفكهالرهن   : ضوابط قيدواألربعونالتاسعة    املادة
 :يتملا أي  االرهن على األسهم وفكه وفقً  قيد  كوني
تقدمي كل من املرهتن واملساهم الراهن طلب الرهن إىل رئيس جملس اإلدارة، إذا كانت الشركة هي اجلهة  .أ

على أن   املعدة واحملتفظة بسجل املسامهي، أو إىل ممثل اجلهة املتعاقد معها إلعداد السجل وحفظه، 
أو بنك مرخص له، أو شخص مرخص له   التجارية،عليه من الغرفة   ايكون توقيع مقدم الطلب مصادقً 

أو كتابة العدل، أو شخص مرخص له   أو مصادقً يف  من هيئة السوق املالية،  عليه   اأعمال التوثيق، 
إذا كان املساهم الراهن أو املرهتن  ممثليات اململكة يف اخلارج    ىحدإمن  اإلجراءات النظامية املتبعة  حسب  

  (2)  يرقم النموذجيخارج اململكة، وذلك وفق   امؤسسً شخصية اعتبارية   اخارج اململكة أو ذ  امقيمً 
  .الئحةل ياملرافق  (3)و

 .سجل املسامهي، ويؤشر على شهادات األسهم املرهونة مبا يفيد رهنها واسم املرهتنيف يقيد الرهن  .ب
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  الئحةلاملرافق   (4)رقم    للنموذج  اوفقً إن وجدت، أو مبوجب طلب فك رهن    الرهن ابنقضاء مدتهيفك   .ج
موجه من املرهتن إىل رئيس جملس اإلدارة إذا كانت الشركة هي اجلهة املعدة واحملتفظة بسجل املسامهي،  

املتعاقد معها إلعداد السجل وحفظه،   عن األسهم  و أو إىل ممثل اجلهة  يفيد موافقته على فك الرهن 
جلهات أو األشخاص  عليه من إحدى ا  ااملرهونة ملصلحته، على أن يكون توقيع مقدم النموذج مصادقً 

 يف الفقرة )أ( من هذه املادة.   احملددين
)ج( من هذه املادة على املستندات والواثئق  ( وال يسري متطلب املصادقة املشار إليه يف الفقرتي )أ .د

 املعفاة من التصديق يف حال اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
 الرهن  نفاذ: اخلمسون  املادة

 .يف مواجهة الغري إال بعد قيده يف سجل املسامهي  اال يعد الرهن انفذً 
   وحتويلها  الفصل اخلامس: ضوابط إصدار األسهم

 إصدار األسهمضوابط  :  اخلمسونو  احلادية  املادة
أو    امتنح حقوقً وجيوز أن تشتمل على فئات    ،ممتازة أو أسهم قابلة لالسرتداد  أسهمإصدار  جيوز للشركة     .1

 على بعض تلك الفئات، مع مراعاة الضوابط اآلتية:  اضع قيودً ت  أو  ،امتيازات خمتلفة
 .نظام الشركة األساس على جواز ذلك  ينصأن   .أ

 .  كاماًل   املصدرال  املأن يكون قد مت الوفاء برأس  .ب
للمادة )التاسعة والثماني( من النظام من أصحاب  احلصول على موافقة مجعية خاصة مكونة وفًقا   .ج

 الذين يضارون من هذا اإلصدار، وموافقة اجلمعية العامة غري العادية.من فئاهتا   أي  األسهم أو
دعوة اجلمعية العامة غري العادية مقرتح إصدار أنواع أو فئات األسهم على أن يتضمن  بيرفق  أن  .د

 القيود على أنواع أو فئات األسهم املقرتح إصدارها.احلقوق أو االمتيازات أو  
احلقوق أو االمتيازات أو القيود على أنواع أو فئات األسهم اليت األساس  لشركة  انظام تضمن  يأن  .ه

 يتقرر إصدارها.
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لقابلة لالسرتداد املصدرة وفئاهتا جمتمعة يف أي وقت أال تتجاوز نسبة األسهم املمتازة أو األسهم ا .و
 )مخسي يف املائة( من مقدار رأس مال الشركة.

 أن يتم الوفاء بقيمة األسهم املمتازة أو األسهم القابلة لالسرتداد كاملة عند االكتتاب.   .ز
جيب أن يتضمن قرار اجلمعية العامة غري العادية شروط وأحكام اسرتداد األسهم القابلة لالسرتداد، على   .2

، ويتعي  هلا الشركة مبجرد اسرتداد  اةاسرتدادها. وتعد األسهم املسرتدة ملغيف الشركة  تتضمن خيارأن 
إخالل  اختاذ اإلجراءات النظامية املقررة لتخفيض رأس املال املنصوص عليها يف النظام، وذلك دون  

 ملادة )التاسعة واخلمسي( من النظام.اب
 وفئاهتا  حتويل أنواع األسهمضوابط    اخلمسون:و الثانية  املادة  

األسهم إىل نوع أو فئة من مع مراعاة املادة )التاسعة بعد املائة( من النظام، يكون حتويل نوع أو فئة   .1
 تية:وفًقا للضوابط اآل ،أخرى

 على جواز ذلك.قد نّص  نظام الشركة األساس  كون  أن ي .أ
ائة( من  إىل أي نوع أو فئة من األسهم املنصوص عليها يف املادة )الثامنة بعد املالتحويل   يكون  أن.ب

 .تحويل بي أنواع أو فئات األسهم املكونة لرأس املال قبل إجراء التحويلالأن يكون  ، و النظام
( من النظام من أصحاب  ياحلصول على موافقة مجعية خاصة مكونة وفًقا للمادة )التاسعة والثمان .ج

أو يرتتب عليه مساس حبقوقهم، وموافقة   التحويلاألسهم أو أي من فئاهتا الذين يضارون من هذا 
 اجلمعية العامة غري العادية.

بعد إجراء   جمتمعة -ن وجدتإ- القابلة لالسرتداداألسهم املمتازة أو األسهم    نسبةتجاوز  تأال   .د
 .  الشركة  رأس مالمقدار  من  )مخسي يف املائة( التحويل 

حتويل   .2 كيفية  يتضمن  غري العادية  إىل اجلمعية العامة األسهم جيب على جملس اإلدارة تقدمي بيان عن 
  املزمعأو فئة من األسهم    انوعً  الذين ميلكونملسامهي  حقوق ا  يف هأتثري مدى حساب نسبة التحويل و 

 .املسامهي اآلخرين  حقوق يفالتحويل إليها وأتثريه  
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   واخلمسون: حقوق األسهم املمتازة واألسهم القابلة لالسرتدادالثالثة  املادة  
حقوقًا تفضيلية على األسهم العادية، وال جيوز  داد  األسهم املمتازة أو األسهم القابلة لالسرت متنح   جيوز أن .1

 .  للمسامهي  التصويت يف اجلمعيات العامةحق   هذه األسهم  تعطىأن  
حق احلصول على  على إذا نصت شروط وأحكام إصدار األسهم املمتازة أو األسهم القابلة لالسرتداد   .2

بتة سنوية من األرابح السنوية للشركة، أو احلصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية  نسبة اث
يف األرابح الصافية، وكان لدى الشركة أرابح سنوية كافية للوفاء ابلنسبة املقررة ومل توزع تلك النسبة ملالك  

ملد لالسرتداد  القابلة  أو األسهم  املمتازة  للجمعية اخلاصة    (ثالث)  ةاألسهم  جاز  متتالية،  سنوات 
ألحكام املادة   من األسهم املمتازة أو األسهم القابلة لالسرتداد، املنعقدة وفًقا  الفئة  ألصحاب هذه 
للشركة واملشاركة يف   العامة  تقرر حضورهم اجتماعات اجلمعية  أن  النظام،  من  والثماني(  )التاسعة 

از أو سهم قابل لالسرتداد صوت واحد، وذلك إىل أن تتمكن  التصويت على أن يكون لكل سهم ممت
 الشركـة من دفع األرابح املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.  

 واخلمسون: ضوابط تقسيم األسهم ودجمهاالرابعة  املادة  
يشرتط لتقسيم األسهم إىل أسهم ذات قيمة امسية أقل، أو   ،النظاممع مراعاة املادة )الثالثة بعد املائة( من 

 اآليت:  ،دجمها حبيث متثل أسهًما ذات قيمة امسية أعلى
 .على جواز ذلكنظام الشركة األساس    ينصأن   .أ

األسباب اليت تستدعي التقسيم أو    ايعد جملس إدارة الشركة مقرتح تقسيم األسهم أو دجمها متضمنً   أن .ب
د زو أن يو ي، ونسبة ما يستحقه كل مساهم من األسهم بعد تقسيمها أو دجمها،  املسامه وأثره يفالدمج  

 .  واحد وعشرين( يوًما على األقل ب)  نعقاد اجلمعية العامة غري العاديةاملوعد احملدد القبل    ابملقرتح  املسامهي
 احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على عملية تقسيم األسهم أو دجمها. .ج
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 سهم يف املزاد العلين: بيع األالسادسالفصل  
 : ضوابط بيع السهم يف املزاد العلينواخلمسوناخلامسة    املادة

من اتريخ مطالبة    اجيب على املساهم يف الشركة دفع قيمة السهم املتبقية خالل مدة ال تزيد على )ثالثي( يومً 
أو أبي وسيلة   مسجل  خطاباملقررة يف نظام الشركة األساس أو مبوجب  وسائل الي من  جملس اإلدارة له أب

 :يتملا أي  ام يف املزاد العلين وفقً ، وإال جاز جمللس اإلدارة بيع السهمن وسائل التقنية احلديثة
 .شار إليها يف هذه املادةاملي من الوسائل  املساهم أب  اخطار .أ

 األسهم غري مدفوعة القيمة ابلكامل ابملزاد العلين.جملس اإلدارة الوزارة برغبته يف بيع  غ  بالإ .ب
 :اآلتيةطرق أن يكون السداد خالل عملية البيع ابملزاد إبحدى ال .ج

 .انقدً  . 1
 .شيك مصريفب . 2
 .مصرفية أخرى طريقةي  أب . 3

 اقبل اليوم احملدد إلجرائه مبدة ال تزيد على )ثالثي( يومً  هوموعد هواترخياملزاد  تعلن الشركة عن مكان   .د
، وحتسب  الوزارةيف صحيفة يومية أو أكثر أو أبية وسيلة أخرى حتددها    اوال تقل عن )مخسة عشر( يومً 

 .تكلفة اإلعالن ضمن مصروفات املزاد
 .حيظر التأثري أو التضليل يف أسعار املزاد بدعاايت وإعالانت تسويقية .ه
 تثبت فيه إجراءات املزاد، واسم من رسا عليه، ومقدار الثمن.  الشركة حمضرً حترر ا .و

 : استيفاء الشركة املبالغ املستحقة هلاواخلمسونالسادسة  املادة  
وترد الباقي إىل صاحب    ،بيع املبالغ املستحقة هلا مبا يف ذلك مصروفات املزادتستويف الشركة من حصيلة ال

 السهم، وإذا مل تكف حصيلة البيع للوفاء هبذه املبالغ، جاز للشركة أن تستويف الباقي من مجيع أموال املساهم. 
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 : إصدار وبيع حقوق األولوية الناجتة عن زايدة رأس املالالسابع  الفصل
 حق األولويةاكتساب  :  واخلمسونالسابعة    املادة

د صدور  عن  النظام،والعشرين بعد املائة( من  التاسعة) ن بعد املائة( ويوالعشر السابعة )املادتي  مع مراعاة 
املصدر أو قرار جملس اإلدارة ابملوافقة  اجلمعية العامة غري العادية ابملوافقة على زايدة رأس مال الشركة  ن  ع قرار  

حيصل كل مساهم   ؛إبصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية على زايدته يف حدود رأس املال املصرح به
، عقد تلك اجلمعية  يوميف هناية بنسبة ما ميتلكه من أسهم يف رأس مال الشركة أولوية  مقيد على حقوق  

وال جيوز للمساهم املقيد ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة    .ة نوع وفئة السهم الذي ميلكهاوذلك مبراع 
ة للعاملي، أو إذا قررت اجلمعية العامة غري العادية وقف العمل حبقوق األولوية للمسامهي  األسهم املخصص

مقابل حصص نقدية أو منحها لغريهم يف احلاالت اليت تراها حمققة  املصدر  يف االكتتاب بزايدة رأس املال 
 ملصلحة الشركة.  

 حق األولوية  ممارسة:  واخلمسونالثامنة    املادة
صدور قرار اجلمعية  وقت  اجلديدة املزمع إصدارها  يف األسهم  حيق ألصحاب حقوق األولوية االكتتاب  .1

يف   أو قرار جملس اإلدارة ابملوافقة على زايدتهاملصدر   لالعامة غري العادية ابملوافقة على زايدة رأس املا
 .حدود رأس املال املصرح به

أو  ، حق األولوية االكتتاب بسهم واحد جديد ابلسعر احملدد من اجلمعية العامة غري العادية  لصاحب .2
 به.  يف حدود املصرح لرأس املال زايدتهيف قرار جملس اإلدارة    من
 البيع أو التنازل عن حقوق األولوية:  واخلمسونالتاسعة  املادة  

سواء كان من مسامهي الشركة  -مع مراعاة نظام الشركة األساس، حيق للمساهم املقيد أن يبيع أو يتنازل للغري  
ابلسعر والشروط اليت يتفق عليها، وذلك خالل مدة  ميلكها  عن حقوق األولوية أو بعضها اليت  -أو غريهم

احملددة يف قرار زايدة رأس املال إبصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية، جلديدة االكتتاب ابألسهم ا
 .  اعلى أال تقل هذه املدة عن )مخسة عشر( يومً 
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 ابلتنازل عن حق األولوية بالغ  اإل: الستون  املادة
  -كتابة -جيب على املساهم املقيد الذي يبيع أو يتنازل للغري عن حقوق األولوية أو بعضها إبالغ الشركة  

قوق وجنسيته ومكان إقامته  هذه احلابلبيع أو التنازل، وتزويدها ابسم الشخص الذي اشرتى أو حصل على  
هم البائع أو املتنازل يف ممارسة  عة أو املتنازل عنها. وحيل هذا الشخص حمل املسايومهنته وعدد احلقوق املب

 .أولوية  من حقوق حق االكتتاب يف األسهم اجلديدة مبقدار ما اشرتاه أو حصل عليه
 حق األولويةفقدان  :  الستوناحلادية و   املادة

ل على حق األولوية مبوجب صاشرتى أو ح  اأو شخصً   امقيدً   ايفقد صاحب حق األولوية سواء كان مسامهً 
اليت تصدر مقابل حصص  االكتتاب يف األسهم اجلديدة يف  ( من الالئحة حقه يواخلمس  التاسعةاملادة )
 هناية آخر يوم من مدة االكتتاب.يف   إذا مل ميارس هذا احلقنقدية  

 : الشركة ذات املسؤولية احملدودةالثالث  الباب
 الفصل األول: إدارة الشركة

 تفويض من الشركاءالرتخيص ملديري الشركة بناء على    :والستونالثانية  املادة  
للعضو فيها مصلحة   يكون اليتاألعمال والعقود  يف الرتخيص جمللس إدارة شركة املسامهة  ضوابط تسري   .1

يف  على جملس مديري الشركة ذات املسؤولية احملدودة ما مل ينص    ،وأعمال املنافسةمباشرة أو غري مباشرة  
 .خمتلفةضوابط  على    هاعقد أتسيس

ويصوت على القرارات املتعلقة ابألعمال والعقود    ،أن يشرتك يف املداوالت  كة صاحب املصلحةملدير الشر  .2
عقد أتسيس الشركة    نصإذا أو يف أعمال املنافسة له فيها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة  يكون اليت  

 .على ذلك
 : نصاب صحة قرار عزل مدير الشركةالستونو الثالثة  ملادة  ا

  هافي اكان شريكً   وإن الشركة ذات املسؤولية احملدودة مدير يكون قرار عزل  الشركة،  عقد أتسيسمع مراعاة 
لصحة صدور قرارات الشركاء املنصوص   املقرر  للنصاب اوفقً معينًا يف عقد أتسيسها أو يف عقد مستقل 

 عليها يف النظام.



 

                                             
 

27 
  

 الفصل الثاين: رأس مال الشركة
 : زايدة رأس مال الشركةوالستونالرابعة  املادة  

زايدة رأس  .1 طريق إصدار حصص جديدة،  مال الشركة لكل شريك عند  احلق يف أن يتملك من  عن 
من النسبة احلصص اجلديدة أبقل    متلكشريك  طلب  وإذا  حصص الزايدة بنسبة ما ميلكه يف رأس ماهلا،  

 ملكوا احلصص الباقية بنسبة عدد احلصص اليت ميلكوهنا. ت، جاز للشركاء اآلخرين أن يمتلكهااليت حيق له  
ابلوفاء بقيمة   اوإقرارً يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد أتسيس الشركة متضمنًا زايدة رأس مال الشركة   .2

 ويكون قرار الزايدة انفًذا بعد قيده وشهره لدى السجل.    التجاري،إىل السجل  حصص الزايدة  
 نشاط الشركةعن  تقرير  تزويد الوزارة بوالستون:  اخلامسة  املادة  

د الوزارة بتقرير عن نشاط الشركة قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة السنوي  زو أن ي  على مدير الشركة
 )بواحد وعشرين( يوًما على األقل.

 الفصل الثالث: شراء احلصص ورهنها وارهتاهنا
 شراء الشركة حصصها:ضوابط  :  والستونالسادسة  املادة  
احلصول ويشرتط    ،على ذلكينص  عقد أتسيسها  كان  إذا    شراء حصصها  احملدودة  املسؤوليةذات    للشركةجيوز  

وتنازهلم عن احلق يف اسرتدادها، وتفويض مدير الشركة يف لحصص  لعلى موافقة الشركاء على شراء الشركة  
مدة    إمتام الشراء خالل مدة أقصاها )ثالثون( يوًما من اتريخ موافقة الشركاء، ما مل ينص عقد التأسيس على

 أطول.
 ضوابط ارهتان الشركة حصصها    :والستونالسابعة  املادة  

 للضوابط اآلتية:  اجيوز للشركة ارهتان حصصها وفقً 
 أن ينص عقد أتسيس الشركة على جواز ذلك. .أ

 .للشركة  لدين  أن يكون االرهتان ضماانً  .ب
 .والشركاء  مصلحة الشركةأن يكون االرهتان يف  .ج
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، وجيوز احلصول املقرر لتعديل عقد أتسيس الشركة  االرهتان وفق النصابموافقة الشركاء على عملية   .د
 على موافقة مسبقة ألكثر من عملية.

 : رهن الشريك حصصه  والستونالثامنة  املادة  
  للضوابط اآلتية:  اجيوز للشريك يف الشركة رهن حصصه وفقً 

 .إن وجدت ،احلصول على املوافقات النظامية الالزمة إلنشاء الرهن .أ
 . الفصلا  يف هذ  ةالواردالضوابط  األحكام و الراهن والدائن املرهتن    الشريكبي    احلصصاستيفاء عقد رهن   .ب

 : بياانت عقد الرهنوالستونالتاسعة  املادة  
  :مبوجب عقد مكتوب يتضمن البياانت اآلتية  احلصصينشأ الرهن على  

 .الراهن، واسم املرهتن، وأرقام هوايهتم، وعناوينهم  الشريكاسم   .أ
 .التجاري  سجل الشركة، ورقم  احلصص املرهونة، وقيمتهاعدد .ب
 .مقدار الدين املضمون ابلرهن، واحلد األقصى الذي ينتهي إليه إن وجد .ج
 .اسم املدين )إذا كان غري الراهن(، ورقم هويته، وعنوانه .د
 .اتريخ عقد الرهن .ه
 .الرهن وأحكامهشروط فك   .و
 .أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان .ز

 : الشركة غري الرحبية الرابع  الباب
 وجماالهتا  العامة ة: مصارف الشركة غري الرحبيالسبعوناملادة  

منها يف النظام األساس   أيّ على اليت يشرتط النص عليها أو املصارف واجملاالت غري الرحبية العامة  مل تش
 اآليت:للشركة غري الرحبية العامة  

 األنشطة الدينية. .أ
 .التعليم والتدريب واألحباث وجماالهتا .ب
 عالج املرضى وخدماهتا.و الشؤون الصحية والنفسية والتمريض  .ج
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 برامج رعاية األسرة والطفولة. .د
 والعلمي.دعم برامج التأهيل املهين والصحي واالجتماعي والنفسي   .ه
 اآلداب والثقافة والفنون واملواهب واهلواايت وأنشطتها.   .و
 الرتاث والسياحة والرتفيه وأنشطتها. .ز
 .دعم ورعاية احلرف واملهن مبختلف أنواعها .ح
 األنشطة الرايضية. .ط
 تقدمي اخلدمات القانونية خلدمة اجملتمع. .ي
 دعم ورعاية برامج املواطنة والتنمية االجتماعية واالقتصادية.   .ك
 عم برامج توفري اإلسكان لفئات اجملتمع.  د .ل
 برامج مكافحة الفقر وتقدمي اإلعاانت ملستحقيها.   .م
 دعم الدخل وصيانته.  .ن
 أنشطة تقنية املعلومات والبياانت والذكاء االصطناعي.   .س
 واحلياة الفطرية. البيئة  ايةمح .ع
 املستهلك.دعم برامج رايدة األعمال واملشروعات الصغرية واملتوسطة ومحاية  .ف
 .كز الطبيةاملرا املستشفيات و صيانة إنشاء أو تشغيل أو   .ص
   دعم ومتكي االستثمار االجتماعي واألعمال التطوعية. .ق
القطاع  لتنمية  رة ابلتنسيق مع املركز الوطين حتددها الوزاأخرى غري رحبية عامة  جماالت  مصارف و أي  .ر

 ي.غري الرحب
 املتعلقة بفئات العضوية يف الشركات غري الرحبية  األحكام:  والسبعون احلاديةاملادة  

يكون لكل حصة أو سهم يف رأس مال الشركة غري الرحبية صوت واحد يف اجتماعات الشركاء أو اجلمعية 
أن ينص عقد أتسيس الشركة غري الرحبية أو نظامها األساس على  جيوز  ومع ذلك،   العامة أو املسامهي.
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إخالل  ، وذلك دون  تلك الفئاتأي من  على   اقيودً   ضعأو امتيازات، أو ت  امتنح حقوقً حتديد فئات للعضوية  
 .من النظام و)التاسعة والثماني بعد املائة( )الثامنة والثماني بعد املائة(تي  ملاداب

   لعمااألالتوسع يف   وأاستخدام األرابح يف تنمية االستثمارات  :  والسبعون  الثانيةاملادة  
لتنمية األرابح  من  بة معينة  على جتنيب نس  أو نظامها األساسغري الرحبية    عقد أتسيس الشركة  جيوز النص يف

ما مل ينص ، املائة( من األرابح)ثالثي يف  نسبة  الهذه  تتجاوز   أال ، علىاستثماراهتا أو التوسع يف أعماهلا
   .رأس مال الشركة  يفزايدة  ذلك  يرتتب على  وال  عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس على خالف ذلك.  

 توزيع األرابح    :والسبعون  الثالثةاملادة  
مشمولي مبصارف وجماالت  إذا كان أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء جملس إدارهتا أو عامليها  

فيكون احلد األقصى لنسبة األرابح  ،  الشركة غري الرحبية املنصوص عليها يف عقد أتسيسها أو نظامها األساس
 اليت ميكن توزيعها هو )عشرة يف املائة(.

 : الشركة املهنيةاخلامس  الباب
 الفصل األول: شروط وضوابط أتسيس الشركات املهنية وممارسة املهنة

 : شروط وضوابط أتسيس شركة مهنية من شخص واحدوالسبعون  الرابعةاملادة  
 مهنيةذات مسؤولية حمدودة  شركة  أومهنية  مسامهة مبسطة شركة  أو مهنية  مسامهة  يشرتط لتأسيس شركة 

 :من شخص واحد ملمارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر اآليت
 .املهن احلرة حمل نشاط الشركة املهنيةممارسة املهنة أو يف مرخًصا له  املالك  أن يكون   .أ

االلتزام عند أتسيس شركة مهنية ملمارسة أكثر من مهنة حرة ابلشروط والضوابط املنصوص عليها يف   .ب
مع طبيعتها كشركة مملوكة  والسبعي  والسادسة( و)والسبعي  اخلامسةاملادتي ) ( من الالئحة مبا يتفق 

 .لشخص واحد
 : شروط أتسيس شركة مهنية ملمارسة أكثر من مهنة حرةوالسبعون  اخلامسةاملادة  

 :يشرتط لتأسيس شركة مهنية ملمارسة أكثر من مهنة حرة اآليت .1
 ممارسة املهن احلرة حمل نشاط الشركة املهنية.يف أن يكون من بي الشركاء أو املسامهي مرخص هلم   .أ
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 .احلرة ممارستها مع مهن حرة أخرىأال حتظر األنظمة أو اللوائح املنظمة للمهنة  . ب 
ممارسة املهنة احلرة ذات العالقة مع املهن احلرة األخرى اليت تعتزم الشركة  املعنية اجلهات  عدم ممانعة  .ج

 .املهنية ممارستها
فيما خيص   -كل يف حدود اختصاصها  -  املعنية اتاجلهاستيفاء الشروط والضوابط اليت تضعها  .د

 .ر من مهنة حرةأتسيس شركة مهنية متارس أكث
اليت ميكن ممارستها من خالل شركة  إصدار قائمة ابملهن احلرة  -املعنيةابلتنسيق مع اجلهات -للوزارة   .2

 .مهنية واحدة
 : ضوابط ممارسة الشركة املهنية أكثر من مهنة حرةوالسبعون  السادسةاملادة  

مراعاة األنظمة واللوائح واملعايري ذات العالقة هبا عند على الشركة املهنية اليت متارس أكثر من مهنة حرة  
 ممارسة أعماهلا وتقدمي خدماهتا، وااللتزام ابلضوابط اآلتية:

 ممارستها.يف من خالل مرخص له   تكون ممارسة املهنة احلرةأن   .أ
والفصل بينها من حي . ب  ث احلفاظ على استقاللية كل مهنة من املهن احلرة حمل نشاط الشركة املهنية، 

احلاالت اليت تقدم فيها اخلدمات واألعمال مبشاركة   مع مراعاة، املتصلة هبا  تقدمي اخلدمات واألعمال
 أكثر من مهنة حرة يف موضوع واحد.

ممارستها ووفق أنظمة يف  أن يؤدي كل مرخص له اخلدمة املهنية يف حدود ونطاق مهنته احلرة املرخص له   .ج
 دخل يف خدمات وأعمال املهن احلرة األخرى.ولوائح ومعايري املهنة احلرة دون الت

 أن يلتزم كل مرخص له أبنظمة ولوائح ومعايري مهنته احلرة عند التعامل مع حاالت تعارض املصاحل. .د
فيما خيص ممارسة    -كل يف حدود اختصاصها-املعنية    اتاجلهااللتزام ابلشروط والضوابط اليت تضعها   .ه

 الشركة املهنية.  حمل نشاطاملهنة احلرة مع املهن احلرة األخرى  
 شروط وضوابط أتسيس شركة مهنية ابملشاركة مع شركة مهنية غري سعودية:  والسبعون  السابعةاملادة  

العالقة، يشرتط لتأسيس شركة مهنية والقرارات ذات  والئحته التنفيذية  مع مراعاة نظام االستثمار األجنيب 
 :اآليت ،وشركة أو شركات مهنية غري سعودية  ،ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثريف   بي مرخص له
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 .من رأس مال الشركة املهنية)مخسة وعشرين يف املائة( أال تقل حصة املرخص هلم السعوديي عن   .أ
اركة أو املسامهة يف الشركة املهنية ذات مسعة متميزة  أن تكون الشركة املهنية غري السعودية اليت تنوي املش . ب 

 .يف جمال املهنة احلرة
أن يكون للشركة املهنية غري السعودية املشاركة أو املسامهة يف الشركة املهنية ممثل أو أكثر حاصل على  .ج

الشركة املهنية غري يف موطن املعنية  ممارسة املهنة احلرة حمل نشاط الشركة املهنية من اجلهة  يف  ترخيص 
 .السعودية أو يف موطنه، وذلك يف كل مهنة حرة تشرتك أو تساهم فيها الشركة املهنية

 .يف اململكة يف األحوال اليت يلزم فيها ذلكاملعنية احلصول على موافقة اجلهة  .د
 .ريب السعوديي فيهاالشركة املهنية غري السعودية بنقل اخلربة واملعرفة الفنية إىل الشركة املهنية وتد التزام .ه

 ةضوابط مشاركة شخص غري مرخص له يف الشركة املهني:  السبعونو   الثامنة  املادة
من النظام، يشرتط ملشاركة أو مسامهة شخص ذي صفة املائتي( من املادة )4مع مراعاة الفقرة ) .1  )

 :املهنية اآليتالشركة  يف   احلرةاملهنة ممارسة  يف   مرخص هلاملغري  أو اعتبارية من  طبيعية  
أال تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو املساهم غري املرخص له يف الشركة املهنية )ثالثي يف املائة( من  .أ

بعد التنسيق مع اجلهة -اليت هلا حقوق تصويت. وللوزير    املهنية  رأس مال الشركة  حصص أو أسهم
 .يف احلاالت اليت يقدرها تعديل هذه النسبة  -املعنية 

أال يكون للشريك أو املساهم غري املرخص له سيطرة مباشرة أو غري مباشرة على الشركة املهنية أو  .ب
 .إدارهتا

إال   .ج بياانت العمالء، وعدم اإلفصاح عنها داخل الشركة املهنية  على سرية وخصوصية  احملافظة 
 .قيق مصاحل العمالءابلقدر الالزم والضروري لتأدية اخلدمات املهنية وحت

أال يتدخل الشريك أو املساهم غري املرخص له، أو يكون له أتثري، على حنو خيل ابستقالل أي  .د
 .املهنية  ة حمل نشاط الشركةاحلر املهنة من الشركاء أو املسامهي املرخص هلم عند ممارسة  

ال۱إخالل ابلفقرة )دون   .2 أن يكون عدد املهنية  بسيطة  /أ( من هذه املادة، ال جيوز يف شركة التوصية 
 .الشركاء املوصي غري املرخص هلم أكرب من عدد الشركاء املرخص هلم
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 الفصل الثاين: إدارة الشركات املهنية
 : إدارة الشركة املهنية من أكثر من شخصالسبعونو   لتاسعةااملادة  

الشركاء املرخص  ذا توىل إدارة الشركة املهنية أكثر من شخص، فيجب أن يكون نصفهم على األقل من  إ .1
هلم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على األقل يف كل مهنة من املهن احلرة حمل نشاط الشركة  

 ما مل ينص عقد أتسيس الشركة على خالف ذلك. املهنية
جيب أن يكون نصف أعضاء جملس اإلدارة يف شركة املسامهة املهنية على األقل من املسامهي املرخص   .2

من بينهم مرخص له واحد على األقل يف كل مهنة من املهن احلرة حمل نشاط الشركة  ، وأن يكون  هلم
 .ما مل ينص نظام الشركة األساس على خالف ذلك املهنية

على    -اململوكة من شخص واحد-شركة املسامهة املهنية يف  دارة  اإليكون نصف أعضاء جملس  جيب أن     .3
 .رخص لهاملالك  املمن املرخص هلم، وأن يكون من بينهم    األقل

 .إدارة شركة املسامهة املبسطة املهنيةعلى  أحكام هذه املادة  تسري   .4
 : قرارات اإلدارةالثمانوناملادة  

  -( من الالئحة، تصدر قرارات مديري الشركة املهنية أو جملس إدارهتا التاسعة والسبعيمع مراعاة املادة )
عقد أتسيس الشركة املهنية أو نظامها  ما ينص عليه  لكل قرار حبسب  للنصاب الالزم  وفًقا    -ب األحوالحبس

القرار نصف الشركاء املديرين أو املسامهي أعضاء جملس اإلدارة   األساس، مع اشرتاط أن يصوت بتأييد 
 أو نظامها األساس على نسبة أعلى.املرخص هلم على األقل، ما مل ينص عقد أتسيس الشركة املهنية 

 كثر من شركة: املشاركة يف أاحلادية والثمانوناملادة  
جيوز للشريك أو املساهم املرخص له املشاركة أو  ملادة )السادسة بعد املائتي( من النظام،  ابإخالل  دون  

هتا إذا وافق ابقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على  اة أخرى متارس املهنة احلرة ذاملسامهة يف شركة مهني
 .حبسب األحوالأو املسامهي  موافقة اجلمعية العامة  
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 األصول املالية والعقاريةامتالك  :  الثانية والثمانوناملادة  
نوع آخر األصول العقارية واستثمار أمواهلا يف العقارات أو األوراق املالية أو أي  امتالك  يكون للشركة املهنية 
 للضوابط اآلتية:  امن االستثمارات وفقً 

 خدمة أغراض الشركة املهنية.  ذلك  أن يكون الغرض من .أ
 إىل تعريض الشركة املهنية ملخاطر جسيمة تؤثر يف أعماهلا املهنية.ذلك  أال يؤدي .ب
 حمظورًا مبوجب أنظمة ولوائح ومعايري املهن احلرة حمل نشاط الشركة املهنية.ذلك  أال يكون   .ج

 : حتويل الشركة املهنية إىل شكل آخرالثالثة والثمانوناملادة  
املشار إليها يف   أشكال الشركاتمن  خر  آشكل  جيوز للشركاء أو املسامهي يف الشركة املهنية حتويلها إىل

 .املادة )الرابعة( من النظام
 : حل الشركة املهنية قبل هناية مدهتاالرابعة والثمانوناملادة  

املعنية إال بعد اإلعالن عن ذلك وإبالغ اجلهة    -إن وجدت-حل الشركة املهنية قبل هناية مدهتا  ال جيوز   .1
 :يوًما على األقل، وذلك وفق اآليت (بتسعي)ل  احلواملتعاملي معها قبل 

 أن يكون اإلعالن يف الوسيلة اليت حتددها الوزارة. .أ
عرب وسائل االتصال املتفق عليها أو أي وسيلة أخرى حتددها    الشركة  أن يكون إبالغ املتعاملي مع.ب

 الوزارة.
ومن ذلك إحالة    ،على الشركة املهنية اختاذ الرتتيبات الالزمة لضمان استكمال األعمال املهنية لعمالئها .2

 .هذه األعمال إىل مرخص هلم آخرين بعد موافقة العمالء
 أو التغيري: اإلبالغ ابلتعديل  اخلامسة والثمانون  املادة

أبي تعديل أو تغيري يطرأ على أي من اآليت خالل )مخسة املعنية  على الشركة املهنية إبالغ الوزارة واجلهة  
 عشر( يوًما من اتريخ التعديل أو التغيري:

 .الرتاخيص املهنية للشركاء أو املسامهي .أ
 .أو شركة املسامهة املبسطة املهنيةاملهنية غري املدرجة يف السوق املالية    بياانت املسامهي يف شركة املسامهة.ب
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 عنوان الشركة املهنية ووسائل االتصال هبا. .ج
من االشرتاطات واملتطلبات الالزم   .د أو أي  فقد أي من اشرتاطات ومتطلبات أتسيس الشركة املهنية 

 توافرها يف الشركاء أو املسامهي فيها.
 ول الشركات واندماجها وتقسيمهاحت  السادس:الباب  

 : حتول الشركة غري الرحبيةالسادسة والثمانون  املادة
ركة غري الرحبية اخلاصة الراغبة يف جيب على الشمع مراعاة املادة )احلادية والعشرين بعد املائتي( من النظام،  

الوزارة مبا يثبت تصرف غري   املصارف واجملاالتيف   أتسيسهازاد على رأس ماهلا عند   فيما هاالتحول تزويد 
على أن يرفق ورد أي إعفاءات حصلت عليها،    املنصوص عليها يف عقد أتسيسها أو نظامها األساس  الرحبية

وال جيوز استكمال    اململكة،تقرير خاص من مراجع حساابت الشركة يعد وفق معايري املراجعة املعتمدة يف    به
 لتحول إال بعد تقدمي الشركة غري الرحبية اخلاصة ذلك التقرير.إجراءات ا

   أو مملوكة لنفس الشركاء أو املسامهني  هلا  ة: اندماج الشركة يف شركة مالكالسابعة والثمانوناملادة  
، دون الشركة الداجمة من  هلا ابلكامل بقرار يصدر  ةمالكأخرى يكون اندماج شركة أو أكثر يف شركة  .1

أو جملس  يف الشركة    مدير  كل  يعدو  الشركات املندجمة.الشركة أو    ابالندماج مناحلاجة إىل صدور قرار 
الديون  ءداأالداجمة على  االندماج يفيد قدرة الشركةيف  بيان املالءة املالية عن كل شركة طرف  إدارهتا 

 .نفاذ االندماجباملتعلقة ابلشركة أو الشركات املندجمة  االلتزامات  و 
تطلب إعداد مقرتح االندماج وتقييم م  ( من هذه املادة1املشار إليها يف الفقرة )  يف احلالةيسري   ال .2

 ( من النظام.تيوالعشرين بعد املائ  )اخلامسةاملشار إليه يف املادة  فيه   أصول كل شركة طرف
 طرفن كل شركة  ع بقرار يصدر   نفسهم لشركاء أو املسامهيل ةأكثر مملوكيكون اندماج شركتي أو  .3

نصوص عليها يف النظام، فيما عدا تقييم أصول كل شركة  فيه. وتطبق يف هذه احلالة أحكام االندماج امل
 .االندماج يف  طرف
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 بشراء األسهم أو بيعها لزاماإل:  الثامنة والثمانون  املادة
منفردين أو  -يتصرفون ابالتفاق بزايدة ملكيتهم إىل حد تبلغ فيه   من شخص  أكثرعند قيام شخص أو   .1

نسبة )تسعي يف املائة( أو أكثر من أسهم    -جمتمعي مع األشخاص الذين يتصرفون ابالتفاق معهم
يتهم ابلتعاقد  ء بشكل مباشر أو غري مباشر، أو عند زايدة ملكاليت هلا حقوق تصويت سواً شركة املسامهة  

وجب عليهم  على شراء تلك النسبة بشكل غري مشروط أو من خالل صفقة واحدة أو عدة صفقات،  
اإلفصاح عن ذلك ملسامهي الشركة من خالل جملس إدارة الشركة. وجيب على جملس إدارة الشركة فور  

و نظام الشركة األساس.  لطرق املقررة يف النظام ألتلقي ذلك اإلفصاح إبالغ بقية مسامهي الشركة وفًقا  
مالك تلك   ىلإمن اتريخ اإلفصاح تقدمي طلب    اويكون ألي من مسامهي الشركة خالل )تسعي( يومً 

   يف الشركة.  هشراء أسهمل ئهاالنسبة أو املساهم املتعاقد على شرا
من مسامهي    اسلمه طلبً ت( من هذه املادة، عند  1على الشخص أو املساهم املتعاقد املشار إليه يف الفقرة ) .2

لطلب، على  اسلمه  تمن اتريخ   اخالل )ستي( يومً ئها  لشرا  ا نقدايً الشركة لشراء أسهمه، أن يقدم عرضً 
  (االثين عشر )الشركة خالل    أال يقل عن سعر أعلى عملية شراء قام هبا مالك تلك النسبة ألي من أسهم

 السابقة لتاريخ تقدمي العرض. اشهرً 
أكثر  ، عند بلوغ ملكية شخص أو  من النظام ( من املادة )الثالثي بعد املائتي(2حلكم الفقرة ) اتنفيذً  .3

تفاق ما نسبته )تسعي يف املائة( أو أكثر من أسهم شركة املسامهة اليت هلا  اليتصرفون ابمن شخص  
أو عند تعاقد املساهم على شراء هذه النسبة  ،بشكل مباشر أو غري مباشر  كان  ءسواً  حقوق تصويت

من   اخالل )ستي( يومً  -من خالل صفقة واحدة أو عدة صفقات، فله  ءبشكل غري مشروط سواً 
سهم اليت يبلغ معها تلك النسبة األاتريخ بلوغ امللكية ذلك املقدار أو من اتريخ التعاقد على شراء تلك  

لزامي إلجبار املسامهي اآلخرين على  إالتقدم إىل الوزارة بطلب احلصول على موافقتها لتقدمي عرض    -
متضمنًا سعر الشراء وأي   الطلب املقدم إىل الوزارة عرض الشراء  بيع أسهمهم له. ويشرتط أن يرافق 

  (االثين عشر )ل  بياانت أخرى. ويف مجيع األحوال جيب أال يقل سعر الشراء ألي من أسهم الشركة خال
 السابقة لتقدمي العرض.   اشهرً 
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( من املادة )الثالثي بعد املائتي( من النظام،  3املشار إليها يف الفقرة ) اإذا انتهت مدة )الستي( يومً  .4
وجب على الشخص التقدم إىل جملس إدارة الشركة إلمتام عملية الشراء، ويضع اجمللس املقابل النقدي  

 ي، وتقيد بياانت املالك اجلديد يف سجل املسامهي.  يلمسامهي املعنلاحملدد يف حساب بنكي خيصص  
 الشركات  تقسيم  ضوابط  :  التاسعة والثمانوناملادة  

 وز تقسيم الشركة إىل شركتي أو أكثر، على أن يراعى يف ذلك الضوابط اآلتية: جي
وفقًا  يف الشركة حمل التقسيم  أو املسامهي  ،  اجلمعية العامة ، أون الشركاءع  اصادرً التقسيم  أن يكون قرار  .أ

 األساس.    هانظامأو    هاأتسيسللنصاب املقرر لتعديل عقد  
بنسبة ما ميلكه   يف الشركة الناشئة عنه  اأو أسهمً   احصصً التقسيم  الشركة حمل   مينح الشركاء أو مسامهو .ب

فيما  تقسيم احلصص أو األسهم  ، ما مل يتفقوا على إعادة لشركة حمل التقسيماكل منهم يف رأس مال  
 بينهم أو مع غريهم.
 قرار تقسيم الشركةاملادة التسعون: مقرتح  

 اآليت: على األقل  متضمنًا،  يعد مدير الشركة حمل التقسيم أو جملس إدارهتا مقرتح التقسيم .1
 أسباب التقسيم. .أ

 .تقسيمها  كيفيةحمل التقسيم، و وااللتزامات  حتديد األصول  .ب
من مقيم معتمد يبي فيه القيمة العادلة لألصول وااللتزامات حمل التقسيم، والتاريخ الذي    هيعد اتقريرً  .ج

    للتقييم.  اسً ااختذ أس
 يف الشركة الناشئة عن التقسيم. ن  و الشركاء أو املسامه  اسيحصل عليهعدد احلصص أو األسهم اليت   .د
طالبة إىل الشركة الناشئة عن أي اتفاق مع دائين الشركة حمل التقسيم على انتقال حقوقهم يف امل .ه

 التقسيم اليت آلت إليها الديون وااللتزامات، إن وجد.
من هذه املادة، إذا كانت    ج(/1)الوارد يف الفقرة  االلتزامات  الديون و   متطلب تقييم األصول أوسري  يال   .2

بنسبة ملكية كل  احلصص أو األسهم يف الشركة الناشئة عن التقسيم ستوزع على الشركاء أو املسامهي  
 حمل التقسيم.  منهم يف رأس مال الشركة  



 

                                             
 

38 
  

 تزويد الشركاء أو املسامهني مبقرتح التقسيم  :والتسعوناحلادية   املادة
أو املسامهي بنسخة من مقرتح التقسيم    د الشركاءزو أن يجملس إدارهتا على مدير الشركة حمل التقسيم أو 

بوسائل التقنية احلديثة أو أبي وسيلة أخرى ينص عليها عقد أتسيس الشركة أو نظامها األساس، وذلك قبل 
د واحبقرار التقسيم )للتصويت على   أو املسامهي اجلمعية العامةاجتماع الشركاء أو  املوعد احملدد النعقاد  

 على األقل. اوعشرين( يومً 
 : نفاذ قرار التقسيموالتسعون  الثانيةاملادة  

تعديل عقد أتسيس الشركة حمل التقسيم أو نظامها األساس  قيد من اتريخ   ايسري قرار التقسيم ويعد انفذً 
 .السجللدى  الشركة الناشئة عنه وقيد  السجل التجاري    لدى

 أحكام ختامية  :السابع  الباب
 والتسعون: عدم مزاولة الشركة نشاطها  الثالثةاملادة  

ومل تقم    نشاطأي  جيوز للشركاء أو اجلمعية العامة أو املسامهي إصدار قرار ابإلمجاع حلل الشركة إذا مل تزاول 
 قرار إىل الوزارة على أن يتضمن البياانت اآلتية:ال، ويقدم  أبي عمل

أي نشاط ومل تقم أبي عمل، وبعدم وجود أصول أو  زاولمن الشركاء أو املسامهي أبن الشركة مل ت اإقرارً  .أ
ممتلكات هلا، وأبنه مل يرتتب عليها ديون أو التزامات حالة أو آجلة أو متنازع عليها جتاه الغري، وليس 

 ختصة. مستحًقا عليها أي زكاة أو ضرائب أو رسوم للدولة أو اجلهات املعنية أو امل
مجيع الشركـاء أو املسامهي متضامني فيمـا بينهم أبداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو   ا منتعهدً  .ب

لغري وذلك من أمواهلم اخلاصة. ويعد هذا التعهد مبثابة تقرير انتهاء أعمال التصفية، وتقريرًا جتاه ا  التزامات
الشركة من السجل التجاري تطبيًقا ألحكام املادة    شطب قيدلماليًا حلساهبا اخلتامي، كما يعد طلبًا 

 )السابعة واخلمسي بعد املائتي( من النظام.  
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 التبليغ بقرار العقوبة  والتسعون:  الرابعة  املادة
ليها يف املادة )السابعة  ع  املنصوص  املخالفاتيف نظر اللعقوبة من جلنة  ابتبليغ من صدر ضده قرار   للوزارة

اهلاتف احملمول املوثق أو الربيد اإللكرتوين املوثق.  رقم  خالل  من ا  إلكرتونيً   من النظام، املائتي(والستي بعد  
 :ا يف حال حتقق أي من اآليتويعد اهلاتف احملمول أو الربيد اإللكرتوين موثقً 

 .لدى السجل التجاري  امقيدً إذا كان   .أ
 .لكرتونية املعتمدةأو األنظمة اإل  لدى مركز املعلومات الوطين  إذا كان مسجاًل  . ب 

 : سراين أحكام الالئحةوالتسعون  اخلامسة  املادة
 من اتريخ نفاذ النظام.  الالئحةتسري أحكام  

 وهللا املوفق
  



 

                                             
 

40 
  

 النماذج
 (1) النموذج رقم

  

 منوذج التوكيل 
 اتريخ حترير التوكيل:  

 املوافق:
أو رقم هوية مقيم أو جواز السفر  [(  [  ]شخصية رقم )اجلنسية، مبوجب هوية  [  ] ] اسم املوكل الرابعي [أان املساهم

مفوض ابلتوقيع عن/مدير/رئيس جملس  [أو  ]الشخصية/ وكيال عن .. مبوجب..[، بصفيت  [  ]صادرة من ]لغري السعوديني
 اوفق    اسم الشركة املسامهة  [من أسهم شركة  اسهم    [  ]ألسهم عددها   ]ة[ومالك  ]]اسم الشركة املوكلة   [ ادارة شركة

 [  ]إىل نص املادة   ا، واستناد  [  ]برقم   [  ])مسامهة سعودية( املسجلة يف السجل التجاري يف   ]لسجلها التجاري
نوع اجلمعية املراد [  لينوب عين يف حضور اجتماع اجلمعية]  اسم الوكيل الرابعي  [من نظام الشركة األساس فإنين هبذا أوكل

اململكة العربية السعودية يف متام الساعة ب،  ]اسم املدينة[يف مدينة  ]مكان انعقاد االجتماع[سيعقد يفالذي ]التوكيل حلضورها
[  ] من يوم[  ]   بتاريخ[  ]  هـ )حسب تقومي أم القرى( املوافق[  ] م. وقد وكلته ابلتصويت نيابة عين على

للتصويت عليها، والتوقيع نيابة  عين  قد تطرحها اجلمعية  املوضوعات املدرجة على جدول األعمال وغريها من املوضوعات اليت
اجتماع   على مجيع القرارات واملستندات املتعلقة هبذه االجتماعات، ويعترب هذا التوكيل ساري املفعول هلذا االجتماع أو أي 

 الحق يؤجل إليه.

 اسم موقع التوكيل:
 صفة موقع التوكيل:

 
ملوقع التوكيل )أو رقم هوية مقيم أو جواز رقم اهلوية الوطنية  

 السفر لغري السعودي(:
 توقيع املوكل:
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 (2) النموذج رقم
 الرهن الصادر عن املرهتن طلب  منوذج  

 تعليمات تعبئة النموذج
املسامهني،  جيب على املرهتن تقدمي النموذج إىل رئيس جملس اإلدارة إذا كانت الشركة هي اجلهة املعدة واحملتفظة بسجل  .1

مصاد يكون توقيع مقدم الطلب  أن  وحفظه، على  السجل  ممثل اجلهة املتعاقد معها على إعداد  عليه من الغرفة   قًاأو 
يف التجارية، أو بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق املالية، أو كتابة العدل، أو شخص مرخص له 

 إذا كان املرهتن  ممثليات اململكة يف اخلارج  ىحدإمن   النظامية املتبعة  حسب اإلجراءات  عليهقًا  أعمال التوثيق، أو مصاد
 خارج اململكة.  امؤسس  اعتبارية    شخصية اخارج اململكة أو ذ  مقيًما

أو من اجلهة املتعاقد معها  يف حال عدم حتديد اتريخ بدء الرهن، يعتمد اتريخ قيد الرهن من الشركة يف سجل املسامهني، .2
 لبدء الرهن. االسجل وحفظه، اتري  إلعداد 

 املوافق:           التاريخ:
 العنوان: اسم املساهم الراهن:

لغري السعودي(، أو رقم السجل التجاري للشركة )أو ما  أو جواز السفر  مقيمرقم اهلوية الوطنية للمساهم الراهن )أو رقم هوية  
 يقوم مقامه لألشخاص االعتبارية األخرى(:

 مدة الرهن )إن وجدت(: الرهن:اتريخ بدء  
 رقم السجل التجاري، ومكان إصداره، واتريه: املصدرة لألسهم: الشركةاسم  

 عدد األسهم املطلوب رهنها وأرقامها )كتابة(: (:اعدد األسهم املطلوب رهنها وأرقامها )رقم  
  الراهن واملرهتن: طريقة توزيع األرابح واستعمال احلقوق املتصلة ابألسهم بني املساهم 

والتأشري إلعداد سجل املسامهي وحفظه قيد الرهن يف سجل املسامهي للشركة نطلب من الشركة أو ممثل اجلهة املتعاقد معها 
على شهادات األسهم اإللكرتونية )حبسب    اابلرهن على شهادات األسهم الورقية املبينة تفاصيلها أعاله، أو بقيد الرهن إلكرتوني  

 األحوال(.
 بياانت مقدم الطلب )املرهتن(

 اسم املرهتن:
رقم السجل التجاري للشركة، أو ما يقوم مقامه    أو جواز السفرمقيم رقم اهلوية الوطنية )أو رقم هوية  السعودي(، أو  لغري 

 لألشخاص االعتبارية األخرى:
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رقم اهلوية الوطنية ملمثل الشخصي االعتباري )املرهتن( )أو رقم  )املرهتن(:اسم ممثل الشخص االعتباري  
 لغري السعودي(:  أو جواز السفر  مقيمهوية  

        اهلاتف: العنوان: 
 الربيد اإللكرتوين:         الفاكس:

 توقيع املرهتن:
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 (3) النموذج رقم
 طلب الرهن الصادر عن املساهم الراهنمنوذج  

 النموذجتعليمات تعبئة 
جيب على املساهم الراهن تقدمي النموذج إىل رئيس جملس اإلدارة إذا كانت الشركة هي اجلهة املعدة واحملتفظة بسجل املسامهني،  .1

عليه من الغرفة التجارية أو قًا  أو ممثل اجلهة املتعاقد معها إلعداد السجل وحفظه، على أن يكون توقيع مقدم الطلب مصاد
أعمال التوثيق، أو يف  بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق املالية، أو كتابة العدل، أو شخص مرخص له 

خارج   مقيًماإذا كان املساهم الراهن  يف اخلارج   ممثليات اململكة إحدىمن    حسب اإلجراءات النظامية املتبعة عليه  قًامصاد
 خارج اململكة.  امؤسس  شخصية اعتبارية  ااململكة أو ذ

أو من اجلهة املتعاقد معها   يف حال عدم حتديد اتريخ بدء الرهن، يعتمد اتريخ قيد الرهن من الشركة يف سجل املسامهني، .2
 لبدء الرهن. اإلعداد السجل وحفظه اتري  

 املوافق:           التاريخ:
 العنوان: اسم املرهتن:

لغري السعودي(، أو رقم السجل التجاري للشركة )أو ما يقوم مقامه   أو جواز السفر  مقيمالوطنية للمرهتن )أو رقم هوية  رقم اهلوية  
 لألشخاص االعتبارية األخرى(:

 مدة الرهن )إن وجدت(: اتريخ بدء الرهن:
 رقم السجل التجاري، ومكان إصداره، واتريه: املصدرة لألسهم: الشركةاسم  

 عدد األسهم املطلوب رهنها وأرقامها )كتابة(: (:ااملطلوب رهنها وأرقامها )رقم  عدد األسهم 
 طريقة توزيع األرابح واستعمال احلقوق املتصلة ابألسهم بني املساهم الراهن واملرهتن:

وحفظه قيد الرهن يف سجل املسامهي للشركة  الشركة أو ممثل اجلهة املتعاقد معها   نطلب من سجل املسامهي  والتأشري إلعداد 
على شهادات األسهم اإللكرتونية )حبسب  اابلرهن على شهادات األسهم الورقية املبينة تفاصيلها أعاله، أو قيد الرهن إلكرتوني  

 األحوال(.
 بياانت مقدم الطلب )املساهم الراهن(

 الراهن:اسم املساهم 
اهلوية الوطنية )أو رقم هوية مقيم السفر  رقم  جواز  يقوم مقامه    أو  ما  أو  للشركة،  التجاري  السجل  رقم  أو  السعودي(،  لغري 

 لألشخاص االعتبارية األخرى:
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 اسم ممثل الشخصية االعتبارية )املساهم الراهن(:
 

رقم اهلوية الوطنية ملمثل الشخص االعتباري )املساهم الراهن( )أو 
 لغري السعودي(:  أو جواز السفر  مقيمرقم هوية  

                اهلاتف: العنوان: 
 الربيد اإللكرتوين:                  الفاكس:

 توقيع املساهم الراهن:
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 (4) النموذج رقم

 

 الرهنمنوذج طلب فك 
 تعليمات تعبئة النموذج

املوجه من املرهتن إىل رئيس جملس اإلدارة إذا كانت الشركة هي اجلهة  الطلبالرهن ابنقضاء مدته، إن وجدت، أو مبوجب هذا    يفك .1
الطلب مصاد املتعاقد معها إلعداد السجل وحفظه، على أن يكون توقيع مقدم  ممثل اجلهة  املسامهني، أو   قًا املعدة واحملتفظة بسجل 

التجارية  الغرفة  العدل، أو شخص مرخص له عليه من  املالية، أو كتابة  السوق  يف أو بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة 
املتبعة  عليه  قًاأعمال التوثيق، أو مصاد النظامية  اململكة يف اخلارج إحدىمن    حسب اإلجراءات  خارج   مقيًما  إذا كان املرهتن  ممثليات 

 ملكة.خارج امل  امؤسس   شخصية اعتبارية ااململكة أو ذ
هذا الطلب موافقة املرهتن على فك ورفع إشارة الرهن عن األسهم املرهونة ملصلحته. .2  يفيد 

 املوافق:                  التاريخ:
 العنوان: اسم املساهم الراهن:

الوطنيةرقم  أو جواز السفر  للمساهم الراهن )أو رقم  اهلوية  التجاري للشركة، أو ما  هوية مقيم  السعودي(، أو رقم السجل  يقوم مقامه  لغري 
 لألشخاص االعتبارية األخرى:

الصادر عن املرهتن: الرهن: اتريخ منوذج طلب رهن األسهم   اتريخ بدء 
 رقم السجل التجاري، ومكان إصداره، واتريه: اسم شركة املسامهة املصدرة لألسهم املرهونة:

 املطلوب فك رهنها وأرقامها )كتابة(:عدد األسهم  (:اعدد األسهم املطلوب فك رهنها وأرقامها )رقم  
الرهن من سجل إلعداد سجل املسامهي وحفظه  الشركة أو ممثل اجلهة املتعاقد معها    نطلب من هذا الطلب وإزالة قيد  الرهن موضوع  فك 

أعاله )حبسب    األحوال(.املسامهني للشركة، وإزالة أي أتشري أو قيد ابلرهن على شهادات األسهم املبني تفاصيلها 
النموذج )املرهتن(  بياانت مقدم 

 االسم:
الوطنية )أو اهلوية  مقيم  رقم  رقم  السفر  هوية  جواز  أو  مقيم  مقامه    هوية  يقوم  ما  أو  التجاري للشركة،  السجل  رقم  أو  السعودي(،  لغري 

 لألشخاص االعتبارية األخرى:
 اسم ممثل الشخص االعتباري:

 
الشخص االعتباري الوطنية ملمثل  اهلوية  هوية    رقم  رقم  أو    مقيم)أو 

السعودي(: جواز السفر  لغري 
             اهلاتف:   العنوان: 

 الربيد اإللكرتوين:               الفاكس:  
املرهتن:  توقيع 


