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القسم األول – تأسيس الرشكة
املادة (:)1
تأسســت مبوجــب هــذا النظــام األســايس رشكــة مســاهمة ســعودية ،مــن املســاهمني املعنيــن،
طبقــا ألحــكام نظــام الــركات ونظــام مراقبــة البنــوك واألنظمــة الســارية املعمــول بهــا يف اململكــة
واألحــكام املبينــة فيــا يــي:

املادة ( :)2اسم الرشكة:

اسم الرشكة « بنك الجزيرة » ويشار إليها فيام ييل بـ « الرشكة ».

املادة ( :)3أغراض الرشكة:
تتمثــل أغــراض الرشكــة يف مزاولــة األعــال املرصفيــة واالســتثامرية وفقـاً ألحــكام نظــام مراقبــة البنــوك
وكافــة األنظمــة األخــرى واللوائــح والقــرارات النافــذة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وتحقيقــاً لهــذه
األغــراض تقــوم الرشكــة مبزاولــة العمليــات املرصفيــة واالســتثامرية لحســابها أو لحســاب الغــر داخــل
اململكــة وخارجهــا مبــا فيهــا العمليــات التاليــة- :
أ -فتــح الحســابات الجاريــة وتلقــي الودائــع تحــت الطلــب ،بالعملــة الســعودية أو غريهــا مــن العمــات
األخــرى.
ب -فتح حسابات التوفري ومزاولة أعامل التوفري واالدخار بالعملة السعودية أو غريها من العمالت.
ج -حيازة ومتلك وبيع والتعامل بالعمالت األجنبية واملسكوكات واملعادن الثمينة.
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د -تقديــم التمويــل والتســهيالت بالريــاالت الســعودية أو بعمــات أخــرى عــى أســاس املشــاركة بالربــح
والخســارة أو وفق ـاً ألي أســس أخــرى.
هـــ -إصــدار وقبــول التعامــل يف األوراق التجاريــة كالســندات ألمــر والكمبيــاالت والشــيكات وقبــول
التعامــل بــأوراق النقــد والنقــود املعدنيــة والعمــات مبختلــف انواعهــا.
و-االقــراض أو الحصــول عــى التمويــل بــأي طريقــة تتناســب مــع القواعــد املحــددة لعمــل الرشكــة وإبــرام
العقــود وتقديــم الضامنــات والكفــاالت والرهــون املتعلقــة بذلــك ،ســواء داخــل اململكــة أو خارجهــا.
واإلقــراض والتســليف وتقديــم االئتامنــات وجميــع التســهيالت املرصفيــة بــدون ضــان أو مضمونــة
بكفالــة شــخصية أو مقابــل رهــن أمــوال منقولــة أو غــر منقولــة أو ســندات حكوميــة أو ســندات خزينــة
أو ســندات مؤسســات عامــة أو أســهم رشكات مســاهمة مرخصــة أو أيــة أوراق ماليــة أخــرى فيــا عــدا
أســهم الرشكــة رهنـاً حيازيـاً أو غــر حيــازي.
ز -فتــح اعتــادات مســتندية وإصــدار خطابــات الضــان ،وكذلــك منــح التســهيالت املرصفيــة لالســترياد
والتصديــر والتجــارة املحليــة و الدوليــة.
ح -القيام بعمل الوكيل أو املراسل أو املمثل للمصارف املحلية واألجنبية.
ط -فتح حسابات باسم الرشكة لدى املصارف املحلية واألجنبية أو املؤسسات املالية األخرى.
ي -إنشاء صناديق األمانات (الخزائن) وإدارتها وتأجريها.
ك -مزاولــة عمــل الوكيــل لتحصيــل األمــوال والكمبيــاالت والســندات ألمــر وأي وثائــق أخــرى يف اململكــة
وخارجهــا.
ل -إنشــاء وتشــغيل وإدارة املســتودعات واملخــازن األخــرى لتخزيــن البضائــع والســلع ،وكذلــك توفــر
التمويــل بضــان هــذه البضائــع والســلع.
م -القيــام بتحصيــل األمــوال املســتحقة لــدى الغــر وإعطــاء مخالصــة بهــا ،ســواء داخــل اململكــة أو خارجها،
بالنيابــة عــن أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أو بصفتــه أمينـاً عليهــا ،أو منفــذا ً لوصيــة.
ن -تلقــي النقــود واملســتندات واألشــياء ذات القيمــة كوديعــة أو متويــل أو لحفظهــا وإصــدار اإليصــاالت
املثبتــة لذلــك.
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س -القيام بعمليات تحويل األموال إىل داخل اململكة أو خارجها.
ع -التعامــل و البيــع و حيــازة وإدارة أيــة أمــوال أو حقــوق أو مصالــح يف أي أمــوال منقولــه أو ثابتــه  ،قــد
تــؤول إىل الرشكــة أو تتملكــه أو يدخــل يف حوزتهــا اســتيفاء لــكل أو بعــض مطلوباتهــا أو ضامن ـاً أليــة
متويــات أو تســهيالت مقدمــة منهــا أو قــد تتعلــق بــأي طريقــة أخــرى بهــذه املطالبــة أو بهــذا الضــان،
وذلــك وفــق األحــكام يف الحــدود املقــررة يف األنظمــة.
ف -اإلرشاف عــى إدارة وحــدات وأمــوال االســتثامر واالشــراك يف أســواق رؤوس املــال بهــدف ترويــج
األســاليب اإلســامية يف مجــال االســتثامر والتمويــل.
ص -املشــاركة يف جميــع النشــاطات االســتثامرية املختلفــة مــن تجاريــة وزراعيــة وصناعيــة وعقاريــة
وغريهــا وفــق أحــكام النظــام.
ق -تأســيس الــركات التابعــة أو املســاهمة أو االشــراك بأيــة طريقــة يف رشكات أو هيئــات ذات نشــاط
يدخــل ضمــن أغــراض الرشكــة أو يكــون مشــابهاً أو متمـاً لهــا أو يســاعد عــى تحقيقهــا واالندمــاج فيهــا
أو رشاؤهــا .كــا يجــوز أن تكــون لهــا مصلحــة أو تشــرك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع الــركات األخــرى مبا ال
يتجــاوز ( )%20رأس املــال واالحتياطيــات وال يزيــد عــن ( )%10مــن رأس مــال الرشكــة التــي تشــارك فيهــا
وأن ال يتجــاوز إجــايل هــذه املشــاركات قيمــة االحتياطــات مــع إبــاغ الجمعيــة العامــة العاديــة مــع مراعــاة
أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك وكذلــك األنظمــة واللوائــح والتعليــات الســارية يف اململكــة العربيــة
الســعودية والحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي الكتابيــة املســبقة.
ر -إصــدار صكــوك التمويــات املشــركة واملخصصــة وغــر ذلــك مــن صيــغ التمويــل التــي ال تتعــارض مــع
النظــام األســايس للرشكــة وسياســتها املعلنــة عــى أن يتوافــق ذلــك مــع نظــام مراقبــة البنــوك وبعد
الحصــول عــى موافقــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي وهيئــة الســوق املاليــة.
ش -القيــام بجميــع األعــال األخــرى التــي يرتتــب عليهــا والتــي يكــون مــن شــأنها أن تســهم يف تقديــم
وتحقيــق أهــداف الرشكــة أو اتســاع أعاملهــا.
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ت -القيــام بــأي عمليــات مرصفيــة أخــرى غــر محظــورة مبقتــى أنظمــة البنــوك والنقــد النافــذة يف
اململكــة.
ث -تخضــع جميــع األعــال التــي تتضمنهــا هــذه املــادة ألحــكام نظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الــركات
واألنظمــة األخــرى الســارية املفعــول يف حينهــا.
ومتــارس الرشكــة أنشــطتها وفــق األنظمــة املتبعــة وبعــد الحصــول عــى الرتاخيــص الالزمــة مــن الجهــات
املختصــة إن وجــدت.

املادة ( :)4املشاركة والتملك يف الرشكات:
مــع مراعــاة أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك وبعــد الحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب
الســعودي الكتابيــة ،يجــوز للرشكــة تأســيس رشكات مــن شــخص واحــد مبفردهــا ســواء ذات مســئولية
محــدودة أو مســاهمة مقفلــة أو رشكات ذات غــرض خــاص ،كــا يجــوز لهــا أن متتلــك األســهم والحصــص
يف رشكات أخــرى قامئــة أو تندمــج معهــا ولهــا حــق اإلشــراك مــع الغــر يف تأســيس الــركات ومنهــا
الــركات املســاهمة أو ذات املســئولية املحــدودة أو الصناديــق داخــل اململكــه أو خارجهــا وذلــك بعــد
إســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليــات املتبعــة يف هــذا الشــأن ،كــا يجــوز للرشكــة التــرف يف
هــذه األســهم أو الحصــص عــى األ يشــمل ذلــك الوســاطة يف تداولهــا.

املادة ( :)5املركز الرئيس – مكاتب أخرى:
يكــون مركــز الرشكــة الرئيــس يف مدينــة جــدة ،ويجــوز نقلــه إىل أي مــكان أخــر داخــل اململكــة العربيــة
الســعودية بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غــر العاديــة ويجــوز ملجــــلس اإلدارة أو مــن يفوضــه إنشــــاء
فــروع ووكــــاالت داخــــل املمــلكــــة وخـــارجهـــــا وتعــيــيــــن مراســــلني يف األمـــــاكن التــي قــد تكــون رضوريــــة
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لعمليــات وأنشــطة البنــك داخــل اململكــة وخارجهــا ،مــع مراعــاة األنظمــة واللوائــح الســارية يف اململكــة
بهــذا الخصــوص وبعــد الحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.

املادة ( :)6مدة الرشكة:
مــدة الرشكــة ( )99تســع وتســعون ســنة مــن تاريــخ صــدور قــرار وزيــر التجــارة بإعــان تاســيس الرشكــة،
ويجــوز دامئـاً إطالــة هــذه املــدة بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غــر العاديــة قبــل ســنة واحــدة عــى األقــل
مــن تاريــخ انتهائهــا.

القسم (  – ) 2رأس املال واألسهم
املادة ( :)7رأس املال:
رأس مــال الرشكــة ( )8,200,000,000مثانيــة آالف ومائتــي مليــون ريــال ســعودي مقســم إىل
( )820,000,000مثامنائــة وعــرون مليــون ســهم نقــدي وعــادي متســاوية فيــا ترتبــه مــن حقــوق
وإلتزامــات ،وقيمــة الســهم الواحــد ( )10عــرة ريــاالت ســعودية.

املادة ( :)8إصدار أسهم بأعىل من قيمتها واألسهم اململوكة باالشرتاك:
القيمــة االســمية لــكل ســهم (  ) 10ريــاالت ســعودية وال يســمح بإصــدار أســهم بســعر يقــل عــن
القيمــة االســمية ولكــن يجــوز إصدارهــا بســعر أعــى ويف الحالــة األخــرة يح ـ ٌول مــا زاد مــن ســعر اإلصــدار
عــى القيمــة االســمية  ،إىل بنــد مســتقل ضمــن حقــوق املســاهمني حتــى ولــو بلــغ هــذا البنــد حــده
األقــى املحــدد لــه  .وتكــون األســهم غــر قابلــة للتجزئــة يف مواجهــة الرشكــة ،ويف حــال متلــك
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الســهم الواحــد أكــر مــن شــخص واحــد وجــب عــى هــؤالء إختيــار أحدهــم لينــوب عنهــم يف إســتعامل
الحقــوق املتصلــة بالســهم ، ،ويكونــون مســئولني بالتضامــن عــن أي التــزام ناشــئ عــن ملكيــة األســهم.

املادة ( :)9تداول األسهم:
تكــون األســهم قابلــة للتــداول مــع مراعــاة أيــة قيــود مبوجــب هــذا النظــام األســايس أو األنظمــة أو
التعليــات األخــرى الســارية املفعــول يف اململكــة العربيــة الســعودية.

املادة ( :)10سجل املساهمني :
يجــري تحويــل األســهم بقيــد يثبــت يف ســجل حملــة األســهم ويــؤرش بهــذا القيــد عىل شــهادات األســهم
التــي تحتفــظ بــه الشــركــــة لكـــي تُبــن فيــه أسمـــاء حملـــة األســــهم وجنســياتهـــم وعناوينهـــم ومهنهــم
وأرقـــــــــام األســهم املتسلســلة واملبالــغ التــي ُدفعــت يف مقابلهــا ،ويجــب كذلــك تظهري األســهم وقت
التحويــل مبــا يُفيــد تحويلهــا وفق ـاً للقيــد املثبــت يف ســجل حملــة األســهم ،ولــن يعتــر تحويــل ملكيــة
الســهم صحيح ـاً لــدى الرشكــة ولــدى الغــر إال اعتبــارا ً مــن تاريــخ املعاملــة الــواردة يف الســجل املذكــور
أو اســتكامل إجــراءات نقــل امللكيــة عــن طريــق النظــام اآليل ملعلومــات األســهم ،ولــن يتــم تحويــل أي
ســهم مــا مل تــودع الشــهادات الخاصــة بــه لــدى الرشكــة مــع اســتامرة التحويــل املقــررة بعــد ملئهــا بصــورة
صحيحــة وان اكتتــاب العضــو أو متلكــه لألســهم يعتــر ضمن ـاً مبثابــة قبــول منــه بنظــام الرشكــة والتزامــه
بالقــرارات التــي تتخــذ يف جمعيــات املســاهمني وفقـاً ألحــكام النظــام األســايس ســواء كان حــارضا ً أو ال
وســواء وافــق عــى تلــك القــرارات أم مل يوافــق.

املادة ( :)11طريقة تداول األسهم:
تتداول أسهم الرشكة وفقأ ألحكام نظام السوق املالية.
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املادة ( :)12حجز األسهم وبيع األسهم املحجوزة:
مــع مراعــاة عــدم جــواز الحصــول عــى أســهم الرشكــة كضــان لتمويــل يقــ ّدم منهــا؛ يجــوز للرشكــة أن
تحجــز عــى األســهم املســجلة لديهــا باســم أحــد املســاهمني أو التــي ميلكهــا باالشــراك مــع شــخص
آخــر وعــى أيــة أربــاح غــر مدفوعــة عنهــا لتأمــن تســديد التســهيالت أو الوفــاء بااللتزامــات أو التعهــدات
التــي تعاقــد عليهــا املســاهم مــع الرشكــة إمــا منفــردا ً أو باالشــراك مــع شــخص آخــر .فــإذا تخلــف عــن
تســديد الديــن بعــد تبليغــه إشــعارا ً بذلــك مدتــه أســبوعان ،كان للمجلــس الحــق يف بيــع األســهم املحجــوزة
الســرداد املبلــغ املطلــوب للرشكــة .ويدفــع ملالــك األســهم أو ملمثلــه مــا زاد مــن حصيلــة البيــع عــن
املبلــغ املســتحق ،وإذا مل تكــف حصيلــة البيــع للوفــاء بهــذه املبالــغ ،جــاز للرشكــة أن تســتويف الباقــي
مــن جميــع أمــوال املســاهم.

املادة ( :)13زيادة رأس املال:
 .1مــع مراعــاة أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك وكافــة األنظمــة األخــرى واللوائــح الســارية يف اململكــة وبعــد
الحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي؛ فللجمعيــة العامــة غــر العاديــة أن
تقــرر زيــادة رأس مــال الرشكــة ،بــرط أن يكــون رأس املــال قــد ُدفــع كامــا وال يشــرط أن يكــون رأس
املــال قــد دفــع بأكملــه إذا كان الجــزء غــر املدفــوع مــن رأس املــال يعــود إىل أســهم صــدرت مقابــل
تحويــل أدوات ديــن أو صكــوك متويليــة إىل أســهم ومل تنتــه بعــد املــدة املــق ررة لتحويلهــا إىل أســهم.
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 .2للجمعيــة العامــة غــر العاديــة يف جميــع األحــوال أن تخصــص األســهم املصــدرة عنــد زيــادة رأس املال أو
جــزءا ً منهــا للعاملــن يف الرشكــة والــركات التابعــة أو بعضهــا أو أي مــن ذلــك وال يجــوز للمســاهمني
مامرســة حــق األولويــة عنــد إصــدار الرشكــة لألســهم املخصصــة للعاملــن.
 .3للمســاهم املالــك للســهم وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة غــر العاديــة باملوافقــة عــى زيــادة
رأس املــال األولويــة يف االكتتــاب يف األســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة.
 .4يحــق للجمعيــة العامــة غــر العاديــة وقــف العمــل بحــق األولويــة للمســاهمني يف االكتتــاب بزيــادة رأس
املــال مقابــل حصــص نقديــة أو إعطــاء األولويــة لغــر املســاهمني يف الحــاالت التــي تراهــا مناســبة
ملصلحــة الرشكــة وذلــك يف جميــع أو بعــض األســهم الجديــدة.
 .5يحــق للمســاهم بيــع حــق األولويــة أو التنــازل عنــه خــال املــدة مــن وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة
باملوافقــة عــى زيــادة رأس املــال إىل آخــر يــوم لالكتتــاب يف األســهم الجديــدة املرتبطــة بهــذه
الحقــوق وفق ـاً للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة املختصــة.
 .6مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة ( )4أعــاه ،تــوزع األســهم الجديــدة عــى حملــة حقــوق األولويــة الذيــن
طلبــوا االكتتــاب بنســبة مــا ميلكونــه مــن حقــوق أولويــة مــن إجــايل حقــوق األولويــة الناتجــة عــن زيــادة
رأس املــال بــرط أال يتجــاوز مــا يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم الجديــدة ويــوزع الباقــي مــن
األســهم الجديــدة عــى حملــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا أكــر مــن نصيبهــم بنســبة مــا ميلكونــه
مــن حقــوق األولويــة مــن إجــايل حقــوق األولويــة الناتجــة مــن زيــادة رأس املــال بــرط أال يتجــاوز مــا
يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم الجديــدة ويطــرح مــا تبقــى مــن األســهم عــى الغــر مــا مل
تقــرر الجمعيــة العامــة غــر العاديــة أو ينــص نظــام الســوق املاليــة عــى غــر ذلــك ،ويشــرط يف جميــع
األحــوال الحصــول عــى املوافقــة الكتابيــة املســبقة مــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.
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املادة ( :)14تخفيض رأس املال:
يجــوز للجمعيــــة العامــة غــر العاديـــــة بنــاء عــى مــررات مقبولــة ومبــا يتوافــق مــن األنظمــة والضوابــط ذات
الصلــة وبعــد الحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي الكتابيــة وموافقــة الجهــات
املختصة ذات الصلة أن تقرر تخفيض رأســـال الشــــركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا تكبدت الرشكة خســارة.
وال يجــوز اتخــاذ مثــل هــذا القــــرار إال إذا قـــدم مراجعــو حســـــابات الشــــركة تقريـــرا يبــن مــررات هــذا اإلجــراء
والتزامــات الرشكــة وتأثــر التخفيــض عــى تلــك االلتزامــات .ويجــب أن يحــدد القــرار كيفيــة إجــراء التخفيــض.
وإذا كان التخفيــض راجعــا إىل زيــادة رأس املــال عــن حاجــات الرشكــة ،وجــب أن يطلــب مــن الدائنــن أن
يقدمــوا اعرتاضاتهــم عــى هــذا اإلجــراء خــال  60يومــا مــن تاريــخ نــر قــرار التخفيــض يف إحــــدى الصحــف
اليوميــــة املنتشــــرة يف املدينـــة التي يقع فيها مقـــر الشــــركة الرئيســــي املســجل .فإذا أعرتض أي أحد
مــن الدائنــن وقــدم إىل الرشكــة ادعــاءا ً صحيحــا خــال التاريــخ املعــن ،فعــى الرشكــة أن تدفــع لــه دينــه إذا
كان مســتحقا أو أن تقــدم كفالــة مقبولــة لدفــع املبلــغ يف تاريــخ اســتحقاقه.

املادة ( :)15جواز رشاء الرشكة ألسهمها أو ارتهانها:
يجــوز أن تشــري الرشكــة أســهمها أو ترتهنهــا وفقــاً لضوابــط تضعهــا الجهــات املختصــة ،وذلــك بعــد
الحصــول عــى عــدم مامنعــة مســبقة مــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .كــا يجــوز للرشكــة بعــد
الحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي رشاء اســهمها إلســتخدامها كأســهم
خزينــة وبيعهــا وفق ـاً للضوابــط والــروط الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة .وال يكــون لألســهم التــي
تشــريها الرشكــة أصــوات يف جمعيــات املســاهمني .ويجــوز رهــن األســهم وفقــاً لضوابــط تضعهــا
الجهــات املختصــة ،ويكــون للدائــن املرتهــن قبــض األربــاح واســتعامل الحقــوق املتصلــة بالســهم ،مــا مل
يتفــق يف عقــد الرهــن عــى غــر ذلــك ،ولكــن ال يجــوز للدائــن املرتهــن حضــور اجتامعــات الجمعيــة العامــة
للمســاهمني أو التصويــت فيهــا.
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القسم (  – ) 3أدوات الدين
املادة ( :)16أدوات الدين:
يجــوز للرشكــة إصــدار أي نــوع مــن أنــواع أدوات الديــن القابلــة للتــداول وفقــاً لنظــام الســوق املاليــة
كالصكــوك مبختلــف أنواعهــا ســواء يف جــزء أو عــدة أجــزاء أو مــن خــال سلســلة مــن اإلصــدارات أو مبوجــب
برنامــج أو أكــر تنش ـئُها الرشكــة مــن وقــت آلخــر ســواء كانــت لالكتتــاب العــام أو غــر ذلــك داخــل اململكــة
العربيــة الســعودية أو خارجهــا بالعملــة الســعودية أو بــأي مــن العمــات األجنبيــة ،وكل ذلــك يف األوقــات
وباملبالــغ والــروط التــي يقرهــا مجلــس اإلدارة وبعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غــر العاديــة ولــه حــق اتخــاذ
جميــع اإلجــراءات الالزمــة إلصدارهــا.

القسم (  – ) 4إدارة الرشكة
املادة ( :)17مجلس اإلدارة:
يتــوىل إدارة الرشكــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن تســعة أعضــاء يتــم انتخابهــم يف الجمعيــة العامــة العاديــة–
بعــد الحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي الكتابيــة املســبقة– ملــدة ثــاث
ســنوات بإتبــاع أســلوب التصويــت الرتاكمــي ،ويجــوز إعــادة تعيــن مــن انتهــت عضويتــه مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة.
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املادة ( :)18انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية يف املجلس:
 بانتهاء مدتها. باستقالة العضو أو وفاته. إذا أصبح غري صالح للعضوية وفقاً ألحكام أي نظام نافذ يف اململكة العربية السعودية. بعزلــه بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك دون إخــال بحــق العضــو املعــزول تجــاه الرشكــة يفاملطالبــة بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غــر مقبــول أو يف وقــت غــر مناســب.
 إذا أصبحت قواه العقلية غري سليمة. إذا حكم بإدانته يف جرمية مخلة باألمانة أو الغش أو ماسة بالرشف. إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه. إذا أصبح عضوا ً يف مجلس إدارة أي بنك آخر يف اململكة العربية السعودية. إذا اعتــزل عضــو مجلــس اإلدارة ،بــرط أن يكــون ذلــك يف وقــت مناســب ،وإال كان مســئوالً قبــلالرشكــة عــا يرتتــب عــى االعتــزال مــن أرضار.
 يف حال عدم مشاركة العضو يف ثالثة اجتامعات يف السنة دون عذر يستدعي ذلك.وإذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء املجلــس ،جــاز للمجلــس بعــد الحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة
النقــد العــريب الســعودي الكتابيــة أن يُعــن مؤقتــا عضــوا ً يف املركــز الشــاغر ،عــى أن يكــون
ممــن تتوافــر فيهــم الخــرة والكفايــة ،ويجــب أن تبلــغ بذلــك وزارة التجــارة ،وهيئــة الســوق املاليــة،
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ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ التعيــن ،وأن يعــرض هــذا التعيني
عــى الجمعيــة العامــة العاديــة يف أول اجتــاع لهــا إلقــراره ،ويُكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه .وإذا هبــط
عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن النصــاب الــازم لصحــة اجتامعاتــه وجبــت دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة
لالنعقــاد خــال ســتني يومـاً النتخــاب العــدد الــازم مــن األعضــاء.

املادة ( :)19صالحيات مجلس اإلدارة:
دون اإلخــال بالصالحيــات املقــررة للجمعيــة العامــة يكــون ملجلــس اإلدارة أوســع الســلطات الكاملــة يف
إدارة أعــال الرشكــة واإلرشاف عــى شــؤونها مبــا يحقــق اغراضهــا مبوجــب هــذا النظــام األســايس.
بــرط أال يكــون النظــام األســايس قــد اســتلزم رصاحــة إجــراء هــذه األعــال بواســطة الجمعيــة العامــة.
وللمجلــس يف ســبيل القيــام بواجباتــه مبــارشة كافــة الســلطات والقيــام بكافــة األعــال والترصفــات
التــي يحــق للرشكــة إجراؤهــا .ويتمتــع مجلــس اإلدارة بصالحيـــة إبــرام القــروض والتســــهيالت آلجــال تزيــد
مدتهــا عــى ثــاث ( )3ســــنوات والقيــام بــراء وبيــع العقــارات ورهنهــا ،وإبــراء ذمــة مدينــي الرشكــة وعقــد
الصلــح وتأســيس رشكات وهيئــات واملشــاركة ومتلــك الحصــص أو األســهم يف رشكات أو مؤسســات
أخــرى داخــل وخــارج اململكــة واإلرشاف عليهــا وإدارتهــا.
وملجلــس اإلدارة الســلطة الكاملــة يف عقــد اتفاقيــة إدارة فنيــة بــن الرشكــة وأيــة رشكــة متخصصــة يف
األعــال البنكيــة أو الدخــول يف رشاكــة معهــا وذلــك بعــد أخذ موافقة مؤسســة النقد العريب الســعودي.
ويحــق ملجلــس اإلدارة أن يعهــد بــأي مــن ســلطاته إىل رئيســه و/أو إىل العضــو املنتــدب أو أي عضــو
يف مجلــس اإلدارة أو إىل أي لجنــة منبثقــة مكونــة مــن أعضــاء يف املجلــس أو إىل أي مــن املوظفــن
املفوضــن أو العاملــن يف الرشكــة .ويحــق للمجلــس أيضــاً مــن وقــت آلخــر أن يفــوض أي شــخص
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بســلطة أو ســلطات محــددة للمــدة التــي يراهــا املجلــس مناســبة .ومــع ذلــك ال يحــق ملجلــس اإلدارة
التــرع بــيء مــن أمــوال الرشكــة إال يف الحــدود املقــررة يف األنظمــة واللوائــح النافــذة يف اململكــة.

املادة ( :)20اللجنة التنفيذية:
يشــكل مجلــس اإلدارة مــن بــن أعضائــه لجنــة تنفيذيــة يتــم الحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد
العــريب الســعودي الكتابيــة عــى تعيينهــم ،مــع مراعــاة التعليــات والقيــود التــي يصدرهــا مجلــس اإلدارة
مــن وقــت آلخــر فإنــه يحــق للجنــة التنفيذيــــة أن متــارس جميــع السلطــــــات التي يخولهــا إياها مجلــس اإلدارة
وال يحــق للجنــة التنفيذيــة تعديــل أي قــرارات يصدرهــا املجلــس أو أيــة قواعــد أو لوائــح يصدرهــا.
وتؤلــف اللجنــة التنفيذيــة مــن ( )5خمســة أعضــاء مبــا فيهــم الرئيــس .وللمجلــس تغيــر أعضــاء اللجنــة
التنفيذيــة وتعيــن بــدل مــن شــغرت عضويتــه ويحــدد املجلــس صالحيــات واختصاصــات اللجنــة التنفيذيــة.
وتعقــد اللجنــة التنفيذيــة إجتامعاتهــا بدعــوة مــن رئيســها أو بنــا ًء عــى طلــب اثنــن مــن األعضــاء .وتعــن
اللجنــة ســكرتريا ً لتدويــن مداوالتهــا وقراراتهــا وتوصياتهــا .وال يكــون اجتــاع اللجنــة التنفيذيــة صحيحـاً إال إذا
حــره ( )4أربعــة أعضــاء عــى األقــل بأنفســهم أو بطريــق الوكالــة وبــرط أال يقــل عــدد األعضــاء الحارضيــن
شــخصياً عــن ( )3ثالثــة أعضــاء ،ويحــق لعضــو اللجنــة التنفيذيــة أن ينيــب عنــه عضــوا ً آخــر يف الحضــور
والتصويــت يف اجتامعــات اللجنــة التنفيذيــة عــى أنــه ال يجــوز للعضــو أن ينــوب عــن أكــر مــن عضــو واحــد
يف اللجنــة التنفيذيــة.
وتصـــدر اللجنـــة التنفيذيـــة قراراتهـــا باألغلبيـــة فـــإذا تســـاوت األصـــوات يكـــون صـــوت الرئيـــس مرجحـــاً،
وتثبـــت مـــداوالت اللجنـــة وقراراتهـــا وتوصياتهـــا يف محـــارض موقعـــة مـــن رئيـــس اللجنـــة والســـكرتري
تـــوزع عـــى كافـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة .وميكـــن حضـــور اجتامعـــات اللجنـــة والتصويـــت عـــى
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القــرارات مــن خــال االتصــال املــريئ أو االتصــال املســموع أو كالهــا ،ويعــد الحضــور بهــذا الطريــق
حضــور شــخيص .وميكــن إصــدار قــرارات للجنــة بالتمريــر إال إذا طلــب أحــد األعضــاء كتابــة عقــد اجتــاع اللجنــة
للمداولــة فيــه ،وتدفــع ألعضــاء اللجنــة التنفيذيــة بــدالت حضــور جلســات يقررهــا مجلــس اإلدارة يف حــدود
أي قيــود يف االنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.

املادة ( :)21لجنة املراجعة:
تشــكل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة لجنــة مراجعــة مــن غــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــن ســواء
مــن املســاهمني أو مــن غريهــم ،عــى أال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة وال يزيــد عــى خمســة ،وأن تحــدد
يف القــرار مهــات اللجنــة وضوابــط عملهــا ،ومكافــآت أعضائهــا وفق ـاً لألنظمــة والتعليــات ذات الصلــة،
ويتعــن أن يكــون أعضــاء اللجنــة ممــن تنطبــق عليهــم التعليــات والضوابــط النظاميــة وأن يتــم الحصــول
عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي الكتابيــة قبــل انتخابهــم.
ويشــرط لصحــة اجتــاع لجنــة املراجعــة حضــور أغلبيــة أعضائهــا ،وتصــدر قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الحارضيــن،
وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتــاع.
وتختــص لجنــة املراجعــة باملراقبــة عــى أعــال الرشكــة ،ولهــا يف ســبيل ذلــك حــق اإلطــاع عــى ســجالتها
ووثائقهــا ،وطلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء املجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة ،ويجــوز للجنــة أن تطلــب
مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للرشكــة لإلنعقــاد إذا أعــاق املجلــس عملهــا أو تعرضــت الرشكــة
ألرضار أو خســائر جســيمة.
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وللجنــة النظــر يف القوائــم املاليــة للرشكــة والتقاريــر وامللحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات
وإبــداء مرئياتهــا حيالهــا إن وجــدت ،وعليهــا كذلــك إعــداد تقريــر عــن رأيها يف شــأن مــدى كفاية نظــام الرقابة
الداخليــة يف الرشكــة وعــا قامــت بــه مــن أعــال أخــرى تدخــل يف نطــاق اختصاصهــا .وعىل مجلــس اإلدارة
أن يــودع نســخاً كافيــة مــن هــذا التقريــر يف مركــز الرشكــة الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة
بواحــد وعرشيــن يومـاً عــى األقــل ،لتزويــد كل مــن رغــب مــن املســاهمني بنســخة منــه ،ويتــى التقريــر
أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

املادة (( :)22أ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضورهم االجتامعات:
تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وبــدالت حضورهــم عــى أســاس مبلــغ معــن ويتــم تحديــد معايريهــا
ضمــن سياســة مســتقلة تقرهــا الجمعيــة العامــة  ،ويحصــل عضــو اللجنــة التنفيذيــة وأعضــاء لجــان املجلــس
األخــرى عــن كل اجتــاع يحــره عــى نفــس البــدل املقــرر عــن حضــور جلســات مجلــس اإلدارة ،وال تزيــد
تلــك املكافــآت والبــدالت عــا هــو محــدد يف املــادة السادســة والســبعون مــن نظــام الــركات ،كــا
تكــون عــى النحــو الــذي تقــره الضوابــط والتعليــات التــي تضعهــا مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.
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املادة ( ( )22ب):
يجــب أن يشــمل تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي بيانــا شــامال لــكل مــا حصــل عليــه األعضــاء مــن مبالــغ خــال
ســنة الرشكــة املاليــة مــن مكافــأة وبــدل حضــور ومرصوفــات نرثيــة ،وكذلــك املزايــا النقديــة أو العينيــة كــا
يشــمل التقريــر بيــان املبالــغ التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة بوصفهــم مفوضــن بــاإلدارة يف
الرشكــة أو عاملــن بهــا أو مــا قبضــوه مقابــل خدمــات فنيــة أو إداريــة أو استشــارية .وأن يشــتمل أيضــاُ
عــى بيــان بعــدد جلســات املجلــس وعــدد الجلســات التــي حرضهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتــاع للجمعيــة
العامــة.

املادة ( :)23تعيني رئيس املجلس/النائب/الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب/أمني الرس:
أ .يعــن مجلــس اإلدارة مــن بــن أعضائــه رئيســا ونائبــا وعضــوا منتدبــا ،وال يجــوز الجمــع بــن منصــب رئيــس
مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي آخــر بالرشكــة ،ويختــص رئيــس املجلــس برئاســة اجتامعــات مجلــس
اإلدارة واجتامعــات الجمعيــة العامــة ،ويقــوم الرئيــس بكافــة املهــام األخــرى التــي يعهــد بهــا إليــه
املجلــس ،ويحــل نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة محــل رئيــس املجلــس عنــد غيابــه.
ب .يختــص الرئيــس التنفيــذي والعضــو املنتــدب بتنفيــذ سياســات الرشكــة التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة،
ويقــوم بــاإلرشاف عــى عمليــات الرشكــة وهــو املســؤول التنفيــذي للرشكــة ،وملجلــس اإلدارة أن
يعهــد أو يســند إىل الرئيــس التنفيــذي والعضــو املنتــدب أي صالحيــة ميارســها املجلــس ،وذلــك طبقــا
ألحــكام ورشوط يــرى املجلــس أنهــا مناســبة ،كــا يحــق ملجلــس اإلدارة مــن وقــت آلخــر أن يلغــي أو
يســحب أو يغــر كل أو بعــض هــذه الصالحيــات.
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ج .لرئيــس مجلــس اإلدارة حــق متثيــل الرشكــة متثيــا كامــا أمــام الســلطات املختصــة والقضــاء والغــر
وطلــب التحكيــم و لــه حــق املطالبــة وإقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وســاع
الدعــاوى والــرد عليهــا و طلــب اإلدخــال و التدخــل لــدى جميــع املحاكــم و ديــوان املظــامل و لجــان الفصــل
و التــاس إعــادة النظــر و طلــب نقــض األحــكام لــدى املحكمــة العليــا و طلــب تنحــي القــايض و احضــار
الشــهود و البينــات و الطعــن فيهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل واإلبــراء وطلــب اليمــن ورده
واالمتنــاع عنــه و اإلجابــة و الجــرح و التعديــل و الطعــن بالتزويــر و إنــكار الخطــوط و األختــام و التواقيــع
و طلــب رد االعتبــار وطلــب املنــع مــن الســفر ورفعــه ومراجعــة دوائــر الحجــز والتنفيــذ وطلــب الحجــز
والتنفيــذ وطلــب الحبــس التنفيــذي ورفعــه وتعيــن الخــراء واملحكمــن وتحديــد أتعابهــم وقبــول
تقاريرهــم والطعــن بهــا وطلــب اســتبدالهم واملطالبــة بتنفيــذ األحــكام وقبولهــا ونفيهــا واالعــراض
عليهــا بكافــة الطــرق النظاميــة واســتالم األحــكام واملبالــغ وذلــك أمــام كافــة الجهــات القضائيــة واللجــان
والهيئــات بدرجاتهــا .ولرئيــس املجلــس والرئيــس التنفيــذي والعضــو املنتــدب مجتمعــن او منفرديــن
عــى ســبيل املثــال ال الحــر الحــق يف البيــع بثمــن آجــل و البيــع بالتقســيط للعقــار و بيــع ورشاء
العقــارات ورهــن وفــك رهــن وقبــول رهــن و فــك رهــن مبوجــب خطــاب مــن بنــك الجزيــرة وفــرز العقــارات
والبيــع بــرط رهــن العقــارات و التنــازل و قبــول التنــازل و تعديل الصكوك املرهونة وتســليم واســتالم
الثمــن والهبــة واإلفــراغ وقبــول الهبــة و اإلفــراغ والتجزئــة والفــرز واســتالم الصكــوك و دمجهــا وتحديثهــا
وتعديلهــا أمــام كتابــات العــدل وكافــة جهــات االختصــاص وذلــك يف الحــدود املقــررة بقــرارات مجلــس
اإلدارة ذات الصلــة والتنــازل عــن النقــص يف املســاحة و قبــول الزيــادة يف املســاحة وتحويــل األرايض
الســكنية اىل زراعيــة او صناعيــة والعكــس وتعديــل اســم املالــك و رقــم الســجل املــدين ورقــم
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الحفيظــة وتعديــل الحــدود واألطــوال واملســاحة وأرقــام القطــع و املخططــات والصكــوك و تواريخهــا
وأســاء األحيــاء و ضــم املســاحة الزائــدة املجــاورة لــأرض و التنــازل لصالــح أمــاك الدولــة و اســتخراج
صــك بــدل فاقــد و بــدل تالــف و تحويــل الذرعــة اىل أمتــار يف الصــك واســتخراج رخصـــة تســوير وهــدم
وفســح بنــاء أو ترميــم واســتخراج شــهادات امتــام البنــاء وعمــل مخطــط لــأرض اململوكــة ومراجعــة
األمانــات والبلديــات و اســتالم املبالــغ والتعويضــات الخاصــة و اســتالم التثمــن الخــاص وقبــول
التثمــن واالعــراض عليــه والتأجــر وتوقيــع عقــود اإليجــار وتعديلهــا وتجديدهــا وفســخها واســتالم
األجــرة وتســليمها وتعيــن وتوكيــل املمثلــن النظاميــن للرشكــة والــركات التــي تســاهم فيهــا
وتحديــد صالحياتهــم ومــدة تعيينهــم ومراجعـــــــة اإلدارة العامــة للمــرور واملديريــة العامــة للســجون
ومراجعــة مراكــز الرشطــة والنيابــة العامــة وإدارة األدلــة الجنائيــة واملديريــة العامــة للدفــاع املــدين
ومراجعـــــــة كافــــة الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة وطلــب تنفيــذ وإلغـــــــاء الخدمــات وإنهــاء كافــة
املعامــات واســتالم وتســليم كل مــا يلــزم إلنهــاء معامــات الرشكــة لــدى هــذه الجهــات وتأســيس
الــركات والتوقيــع عــى عقــود التأســيس ومالحــق التعديــل وقــرارات الــركاء واألنظمــة األساســية
وتعيــن املــدراء وتحديــد صالحياتهــم وعزلهــم وتحديــد وتعديــل بنــد اإلدارة وزيــادة رأس املــال وخفــض
رأس املــال عــر كافــة األدوات النظاميــة وتحديــده ورشاء الحصــص واألســهم وبــذل الثمــن وبيــع
الحصــص واألســهم وقبــض الثمــن والتنــازل عــن الحصــص واألســهم وقبولــه ونقــل الحصــص واألســهم
والســندات وتعديــل أغــراض الرشكــة وتعديــل بنــود عقــد التأســيس أو مالحــق التعديــل واألنظمــة
األساســية أمــام كافــة الجهــات الرســمية وكتابــات العــدل واســتخراج الســجالت التجاريــة والرتاخيــص
وتجديدهــا وتوقيــع العقــود الخاصــة بالرشكــة مــع الغــر ونــر عقــود التأســيس وتعديالتهــا وملخصاتهــا
واألنظمــة األساســية والتعامــل مــع البنــوك واملؤسســات املاليــة املحليــة والخارجيــة والتوقيــع
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واالســتالم والتســليم وتوكيــل مــن يرونــه مــن داخــل الرشكــة أو خارجهــا يف كل أو بعــض الصالحيــات
املبينــة بهــذه املــادة ومنــح مــن يتــم توكيلــه حــق توكيــل الغــر ،مــع مراعــاة أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك.
د .تحــدد املكافــآت التــي يحصــل عليهــا كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب باإلضافــة إىل
املكافــآت املقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مبوجــب قــرار مــن مجلــس اإلدارة.
هـــ .يعــن مجلــس اإلدارة أمينــا للــر مــن بــن أعضائــه أو مــن غريهــم ،ويختــص بإثبــات مــداوالت املجلــس
وقراراتــه وتســويتها يف الســجل الخــاص ،ويتــم تحديــد اختصاصــات أمــن الــر ومكافآتــه بقــرار مــن
مجلــس اإلدارة.
و .ال تزيــد مــدة رئيــس املجلــس والرئيــس التنفيــذي والعضــو املنتــدب وأمــن الــر-إذا كان عضــوا يف
مجلــس اإلدارة-عــن مــدة عضويــة كل منهــم يف املجلــس ويجــوز إعــادة انتخابهــم.
ز .يجــب مراعــاة الحصــول عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،عــى اختيــار وتعيــن
األعضــاء يف املناصــب املذكــورة يف هــذه املــادة.

املادة ( :)24اجتامعات املجلس:
دون اإلخــال مبــا توجبــه األنظمــة واللوائــح ،يجتمــع مجلــس اإلدارة يف اي مــكان يحــدده ( )4أربــع
مــرات عــى األقــل يف العــام بدعــوة مــن رئيســه وتكــون الدعــوة مصحوبــة بجــدول األعــال .ويجــب
عــى رئيــس املجلــس أن يدعــو إىل االجتــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء .توجــه الدعــوة
لــكل عضــو بالربيــد املســجل أو بالفاكــس او بالربيــد االلكــروين قبــل املوعــد املحــدد لالجتــاع
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بأســبوعني عــى األقــل ،ويف حالــة تغيــب الرئيــس عــن أي اجتــاع يــرأس االجتــاع نائــب الرئيــس ويف حالــة
غيابهــم يــرأس االجتــاع عضــو املجلــس الــذي ينتخبــه األعضــاء الحــارضون لهــذا الغرض.

املادة ( :)25نصاب وقرارات املجلس:
ال يكــون اجتــاع املجلــس صحيح ـاً إال إذا حــره عــى األقــل خمســة أعضــاء بأنفســهم أو بطريــق اإلنابــة
لعضــو آخــر يف املجلــس ،وال يجــوز أن ينــوب عضــو واحــد عــن أكــر مــن عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.
وميكــن حضــور اجتامعــات املجلــس والتصويــت عــى القــرارات مــن خــال االتصــال املــريئ أو االتصــال
املســموع أو كالهــا ،ويعــد حضــور عضــو املجلــس بهــذا الطريــق حضــــــور شخصـــــــــي .وتتخــذ قــرارات
املجلــس يف اجتامعاتــــه بأغلبيــة أصـــوات األعضــــاء الحارضيــن أو املمثلــن يف االجتــاع ،ويف حالــة
التســاوي يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه الرئيــس أو مــن ينــوب عنــه .وميكــن إصــدار قــرارات املجلــس
بالتمريــر إال إذا طلــب أحــد األعضــاء كتابــة عقــد اجتــاع املجلــس للمداولــة فيــه.

املادة ( :)26اإلفصاح عن املصالح الشخصية ومنافسة الرشكة:
ال يجــوز أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أيــة مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف األعــال والعقــود التــي
تتــم لحســاب الرشكــة إال برتخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة ووفقــاً للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة
املختصــة.
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وعــى عضــو مجلــس اإلدارة أن يبلــغ املجلــس مبــا لــه مــن مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف
األعــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الرشكــة ،ويثبــت هــذا التبليــغ يف محــر االجتــاع وال يجــوز لهــذا
العضــو االشــراك يف التصويــت عــى القــرار الــذي يصــدر بهــذا الشــأن يف مجلــس اإلدارة وجمعيــات
املســاهمني .ويبلــغ رئيــس مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة العاديــة عنــد انعقادهــا عــن األعــال والعقــود
التــي يكــون ألحــد أعضــاء املجلــس مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة فيهــا ،ويرافــق التبليــغ تقريــر خــاص مــن
مراجــع حســابات الرشكــة الخارجــي.
وإذا تخلــف عضــو املجلــس عــن اإلفصــاح عــن مصلحتــه املشـــــار إليهــا أعــاه ،جــاز للشــــركة أو لــكل ذي
مصلحــة املطالبــة أمــام الجهــة القضائيـــــة املختصــة بإبطــال العقــد أو إلــزام العضــو بــأداء أي ربــح أو منفعــة
تحققــت لــه مــن ذلــك ،ويعفــى أعضــاء مجلــس اإلدارة املعارضــون للقــرار مــن املســؤولية متــى أثبتــوا
اعرتاضهــم رصاحــة يف محــر االجتــاع ،وال يعــد الغيــاب عــن حضــور االجتــاع الــذي يصــدر فيــه القــرار ســبباً
لإلعفــاء مــن املســؤولية إال إذا ثبــت أن العضــو الغائــب مل يعلــم بالقــرار أو مل يتمكــن مــن االعــراض عليــه
بعــد علمــه بــه.
كــا ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن يشــرك يف أي عمــل مــن شــأنه منافســة الرشكــة ،أو أن ينافــس
الرشكــة يف أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه ،وإال كان للرشكــة أن تطالبــه أمــام الجهــة القضائيــة املختصــة
بالتعويــض املناســب ،مــامل يكــن حاص ـاً عــى ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة يســمح لــه القيــام
بذلــك ،ووفق ـاً للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة املختصــة.
يجــوز للرشكــة – يف حــدود أغراضهــا وباألوضــاع والــروط التــي تتبعهــا يف معامالتهــا مــع الجمهــور و
وفق ـاَ ألحــكام نظــام مراقبــة البنــوك والتعليــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي -أن
تقــرض أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أحــد املســاهمني فيهــا أو أن تفتــح لــه اعتــادا ً أو أن تضمنــه يف
القــروض التــي يعقدهــا مــع الغــر.

املادة ( :)27سجل اجتامعات املجلس واللجنة التنفيذية:
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تثبــت مــداوالت املجلــس وقراراتــه يف محــارض تــوزع عــى كافــة أعضــاء املجلــس ويوقعهــا الرئيــس
والســكرتري بعــد التصديــق عليهــا مــن املجلــس وذلــك بتوقيــع جميــع األعضــاء الحارضيــن عــى إحــدى نســخ
املحــر وتــدون هــذه املحــارض يف ســجل خــاص يوقعــه رئيــس املجلــس والســكرتري.

القسم (  – ) 5جمعيات املساهمني
املادة ( :)28جمعيات املساهمني:
الجمعيــة العامــة املكونــة تكوين ـاً صحيح ـاً متثــل كافــة املســاهمني ،وتكــون قراراتهــا الصــادرة يف حــدود
اختصاصاتهــا وفقـاً لهــذا النظــام ملزمــة لجميــع املســاهمني ،وتعقــد جمعيــات املســاهمني يف املدينــة
التــي يوجــد فيهــا مقــر الرشكــة الرئيــي مبوجــب املــادة ( ،)4أو يف أي مــكان آخــر يحــدده مجلــس اإلدارة.

املادة ( :)29حضور جمعيات املساهمني:

لــكل مســاهم أي ـاً كان عــدد أســهمه حــق حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمني أو عــن طريــق الوســائل
األخــرى املســموح بهــا وفقـاً لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة ،ولــه يف ذلــك أن يــوكل عنــه شــخصاً آخــر مــن
غــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عامــي الرشكــة أو املكلفــن بالقيــام بصفــة دامئــة بعمــل فنــي أو إداري
لحســابها يف حضــور الجمعيــة العامــة.

املادة ( :)30عقد الجمعية التأسيسية:

تختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة يف نظام الرشكات.

املادة ( :)31الجمعية العامة العادية:
باســتثناء املســائل التــي تدخــل ضمــن صالحيــة الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للمســاهمني ،تكــون
للجمعيــة العامــة العاديــة صالحيــة معالجــة جميــع املســائل التــي تتعلــق بالرشكــة .وتعقــد الجمعيــة
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العامــة العاديــة مــرة واحــدة يف الســنة عــى األقــل وذلــك خــال األشــهر الســتة التــي تــي ختــام الســنة
املاليــة للرشكــة .ويجــوز دعــوة جمعيــات عامــة عاديــة أخــرى كلــا دعــت الــرورة لذلــك.

املادة ( :)32الجمعيات غري العادية:
مــع مراعــاة أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك؛ تكــون لجمعيـــــات املســــاهمني الغــر عاديـــة صالحيــة تعديــل
نظــــام الشـــركة األســـايس إىل املــدى الــذي يســــمح بــه النظــــام .وباإلضافـــــــة إىل الصالحيـــات املخولـــة
لجمعيــــات املســــــاهمني العامــة الغــر عاديــــــة مبوجــب النظــام يجــوز لهــا أن تصــدر قــرارات يف مســائل
تقــع عــادة ضمــن صالحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة وفقــاً لنفــس الــروط واألحــكام املقــررة للجمعيــة
العامــة العاديــة.

املادة ( :)33إنعقاد الجمعيات العامة:
تعقــد الجمعيــة العامــة للمســاهمني العاديــة أو غــر العاديــة بنــاء عــى دعــوة مــن مجلــس اإلدارة .وعــى
مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة إذا طلبــت ذلــك مؤسســة النقــد العــريب الســعودي أو
مراقبــا الحســابات أو لجنــة املراجعــة أو عــدد مــن املســاهمني ميثــل ( )%5عــى األقــل مــن رأس املــال أو
بنــا ًء عــى قــرار مــن الجهــة املختصــة.
وإذا مــى شــهر عــى املوعــد املحــدد النعقــاد الجمعيــة دون أن تدعــى لالنعقــاد ،كان للجهــة املختصــة
أن تدعوهــا لالنعقــاد بنــا ًء عــى طلــب عــدد مــن املســاهمني ميثــل ( )%2اثنــان باملائــة مــن رأس املــال
عــى األقــل إذا توافــرت أي مــن الحــاالت املنصــوص عليهــا يف نظــام الــركات أو األنظمــة ذات العالقــة.
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وينــر إعــان الدعــوة لحضــور الجمعيــة العامــة بعــد الحصــول عــى موافقــة الجهــات التنظيميــة يف موقــع
الســوق املاليــة ويف صحيفــة يوميــة تــوزع يف املركــز الرئيــي للرشكــة قبــل امليعــاد املحــدد لالجتــاع
بواحــد وعرشيــن يومـاً عــى األقــل.
ويجــوز ملجلــس اإلدارة توجيــه الدعــوة إىل جميــع املســاهمني يف امليعــاد املذكــور بخطابــات مســجلة.
ويشــمل إعــان الدعــوة مــكان ووقــت وجــدول األعــال املعروضــة عــى الجمعيــة العامــة وترســل صــورة
مــن الدعــوة وجــدول األعــال إىل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ووزارة التجــارة وكذلــك صــورة إىل
هيئــة الســوق املاليــة خــال املــدة املحــددة للنــر ســالف الذكــر.

املادة ( :)34سجل حضور الجمعيات العامة:
عــى املســاهمني الراغبــن يف حضــور الجمعيــة العامــة العاديــة أو الجمعيــة العامة غري العادية أن يســجلوا
أســاءهم يف مكتــب الرشكــة الرئيــي عند افتتاح الجلســة.
وعنــد افتتــاح الجلســة تعــد قامئــة بأســاء املســاهمني الحارضيــن واملمثلــن وعناوينهــم وعــدد األســهم
التــي ميلكهــا كل منهــم باألصالــة أو بالنيابــة وعــدد األصــوات املخصصــة لهــا .ويجــوز لــكل ذي مصلحــة أن
يطلــع عــى هــذه القامئــة.

املادة ( :)35النصاب القانوين يف الجمعية العامة العادية:
لــن يكــون انعقــــاد الجمعيــــــة العامـــــــة العاديــــــة صحيحــا مــا مل يحــره مسـاهمـــون ميثلــون ربــــــع رأســال
الرشكــة عــى األقــل .فــإذا مل يتوفــر هــذا النصــــاب يف االجتــاع األول وجــب إصــدار إعــان آخــر

النظام األسايس

اسم الرشكة

رشكة بنك الجزيرة
مساهمة عامة

وزارة التجارة واالستثامر

إدارة حوكمة الرشكات

سجل تجاري ( )٤٠٣٠٠١٠٥٢٣

التاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ ٢٠٢١/٠١/٠٧ -م

رقم الصفحة

فيصل البلوي

 ٣٧من  26صفحة

* تم اصدار نسخة النظام بناء عىل قرار الجمعية العامة غري العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠

26

النظام األسايس 2020

بالدعــوة إىل اجتمـــــــاع ثــان يعقـــد خــال  30يومــا مــن تــــــاريخ االجتمــــــــاع األول ،وينــر هــذا اإلعـــــان عــى
النحــو املحــدد يف املــادة ( . )31ومــع ذلــك يجــوز أن يعقــد االجتــاع الثــاين بعــد ســاعة مــن انتهــاء املــدة
املحــددة النعقــاد االجتــاع األول .عــى أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتــاع األول مــا يفيــد اإلعــان عــن
أمكانيــة عقــد هــذا االجتــاع .ويف جميــع األحــوال يكــون االجتــاع الثــاين صحيح ـاً أيّ ـاً كان عــدد األســهم
املمثلــة فيــه.

املادة ( :)36النصاب القانوين يف الجمعية العامة غري العادية:
ال يكــون اجتــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للمســاهمني صحيحــا إال إذا حــره مســاهمون ميثلــون
نصــف رأس مــال الرشكــة عــى األقــل .فــإذا مل يتوفــر هــذا النصــاب يف االجتــاع األول وجهــت الدعــوة
إىل اجتــاع ثــان وفقــا لنفــس الــروط املحــددة يف املــادة ( )31مــن هــذا النظــام .ومــع ذلــك يجــوز أن
يعقــد االجتــاع الثــاين بعــد ســاعة مــن انتهــاء املــدة املحــددة النعقــاد االجتــاع األول ،عــى أن تتضمــن
الدعــوة لعقــد االجتــاع األول مــا يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتــاع .ويف جميــع األحــوال يكــون
االجتــاع الثــاين صحيح ـاً إذا حــره عــدد مــن املســاهمني ميثــل ربــع رأس املــال عــى األقــل .ويف حــال
عــدم توفــر النصــاب الــازم يف االجتــاع الثــاين ،توجــه دعــوة إىل اجتــاع ثالــث وفق ـاً لنفــس الــروط
املحــددة يف املــادة ( .)31ويكــون االجتــاع الثالــث صحيحــاً أيّــاً كان عــدد األســهم املمثلــة فيــه ،بعــد
موافقــة الجهــات املختصــة.

املادة ( :)37حقوق التصويت:
يكــون لــكل مســاهم صــوت واحــد عــن كل ســهم ميثلــه يف جمعيــات املســاهمني ،عــى أنــه ال يجــوز
ألعضــاء مجلــس اإلدارة أن يصوتــوا عــى قــرارات تتعلــق مبكافآتهــم ومميزاتهــم أو بإبــراء ذمتهــم مــن
املســئولية املرتتبــة عــى إدارتهــم أو بإعطائهــم الرتاخيــص الواجبــة للقيــام أو التعاقــد ببعــض األعــال
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التــي تشــتمل عــى مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة .ويجــب اســتخدام التصويــت الرتاكمــي يف حــال
انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،بحيــث ال يجــوز اســتخدام حــق التصويــت للســهم أكــر مــن مــرة واحــدة.

املادة ( :)38قرارات جمعيات املساهمني:
تصــدر الجمعيــة العامــة العاديــة قراراتهــا باألغلبيــة املطلقــة لألســهم املمثلــة يف االجتــاع .و تصــدر
القـــــرارات يف الجمعيــة العامــة غــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي األســهم املمثلــة يف االجتــاع ،إال إذا كان
القــرار متعلقــا بزيــادة رأســال الرشكــة أو تخفيضــه ،أو بإطالــة مــدة الرشكــة ،أو بحلهــا أو بدمجهــا مــع رشكــة
أو مؤسســة أخــرى ،ففــي هــذه الحالــة لــن يكــون القــرار صحيحــا إال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم
املمثلــة يف االجتــاع ،وال يكــون نافــذا ً إال يف حــال اســتيفاء عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب
الســعودي الكتابيــة .
وعــى مجلــس اإلدارة أن يشــهر قــرارات الجمعيــة غــر العاديــة إذا كانــت تتضمــن تعديــات لنظــام الرشكــة
األســايس ،وذلــك وفقــا ألحــكام نظــام الــركات.

املادة ( :)39حق املساهمني يف توجيه األسئلة يف الجمعيات العامة:
ألي مســاهم الحــق يف مناقشــة املواضيــع املدرجــة يف جــدول أعــال الجمعيــة وأن يوجــه أســئلة بشــأنها
إىل أعضــاء مجلــس اإلدارة وإىل مراجعــي الحســابات .وعــى مجلــس اإلدارة ومراجعي الحســابات أن يجيبوا
عــى أســئلة املســاهمني بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الرشكــة للــرر .وإذا رأى املســاهم أن الــرد عىل
ســؤاله غــر مقنــع ،احتكــم إىل الجمعيــة وكان قرارهــا يف هــذا الشــأن نافــذا ً.
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املادة ( :)40اإلجراءات املتبعة يف الجمعية العامة:
يــرأس رئيــس مجلــس اإلدارة الجمعيــات العامــة للمســاهمني .ويف حالــة غيابــه ينــوب عنــه نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة يف رئاســة هــذه الجمعيــات ،أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة مــن بــن أعضائــه لذلــك يف حــال
غيــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه .ويعــن الرئيــس أمــن رس الجمعيــة ،كــا يعــن جامعــن لألصــوات مــن
بــن املســاهمني الحارضيــن.
ويحــرر باجتــاع الجمعيــة محــر يتضمــن أســاء املســاهمني الحارضيــن أو املمثلــن ،وعــدد األســهم
التــي ميلكونهــا أصالــة أو وكالــة وعــدد األصــوات املخصصــة لتلــك األســهم والقــرارات التــي اتخــذت،
وعــدد األصــوات التــي صوتــت إىل جانــب القــرارات أو ضدهــا وخالصــة وافيــة للمناقشــات التــي جــرت أثنــاء
االجتــاع ،وتــدون هــذه املحــارض بانتظــام عقــب كل اجتــاع يف ســجل خــاص يوقعــه رئيــس الجمعية وأمني
رسهــا وجامعــا األصــوات.

القسم (  – ) 6مراقب الحسابات
املادة ( :)41مراقب الحسابات:
يكــون للرشكــة مراقبــان للحســابات مــن بــن املراقبــن املــرح لهــم بالعمــل يف اململكــة العربيــة
الســعودية تعينهــا الجمعيــة العامــة العاديــة ســنوياً ،وتحــدد مكافآتهــا ،ويجــوز لهــا إعــادة تعيينهــا.

املادة ( :)42صالحيات مراقبي الحسابات:
عــى مراقبــي الحســابات أن يفتشــا دفاتــر الرشكــة وســجالتها ومســتنداتها األخــرى يف أي وقــت،
وأن يطلبــا بيانــات أو إيضاحــات يريانهــا رضوريــة ،كــا أن عليهــا أن يتأكــدا مــن صحــة موجــودات الرشكــة
والتزاماتهــا.
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املادة ( :)43تقرير مراقبي الحسابات:
عــى مراقبــي الحســابات أن يقدمــا إىل الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة تقريــرا ً يضمنانــه موقــف
مجلــس اإلدارة إزاء متكينهــا مــن الحصــول عــى البيانــات واإليضاحــات التــي طلباهــا ،ويبينــان فيــه أيــة
مخالفــات قــد يكتشــفانها ألحــكام نظــام الــركات أو لنظــام الرشكــة األســايس ،مــع إبــداء رأيهــا حــول
دقــة حســابات الرشكــة.

القسم (  – ) 7حسابات الرشكة وتوزيع األرباح
املادة ( :)44السنة املالية:

تبــدأ ســنة الرشكــة املاليــة يف  1ينايــر وتنتهــي يف  31ديســمرب مــن كل عــام .عــى أن تدخــل يف الســنة
املاليــة األوىل املــدة التــي تبــدأ مــن تاريــخ تأســيس الرشكــة يف  31ديســمرب مــن الســنة التاليــة.

املادة ( :)45التقارير السنوية:
 - 1يجــب عــى مجلــس اإلدارة يف نهايــة كل ســنة ماليــة للرشكــة أن يعــد القوائــم املاليــة للرشكــة وتقريــرا ً
عــن نشــاطها ومركزهــا املــايل عــن الســنة املاليــة املنقضيــة ،ويضّ مــن هــذا التقرير الطريقــة املقرتحة
لتوزيــع األربــاح .ويضــع املجلــس هــذه الوثائــق تحــت تــرف مراجعــي الحســابات قبــل املوعــد املحــدد
النعقــاد الجمعيــة العامــة بخمســة وأربعــن يومـاً عــى األقــل.
 - 2يجــب أن يوقــع رئيــس مجلــس إدارة الرشكــة ورئيســها التنفيــذي ومديرهــا املــايل الوثائــق املشــار
إليهــا يف الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة ،وتــودع نســخ منهــا يف مركــز الرشكــة الرئيــس تحــت تــرف
املســاهمني قبــل املوعــد املحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بواحــد وعرشيــن يومــاً عــى األقــل.
النظام األسايس

اسم الرشكة

رشكة بنك الجزيرة
مساهمة عامة

وزارة التجارة واالستثامر

إدارة حوكمة الرشكات

سجل تجاري ( )٤٠٣٠٠١٠٥٢٣

التاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ ٢٠٢١/٠١/٠٧ -م

رقم الصفحة

فيصل البلوي

 ٣٧من  30صفحة

* تم اصدار نسخة النظام بناء عىل قرار الجمعية العامة غري العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠

30

النظام األسايس 2020

 - 3عــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يــزود املســاهمني بالقوائــم املاليــة للرشكــة ،وتقريــر مجلــس اإلدارة،
وتقريــر مراجعــي الحســابات ،مــا مل تنــر يف صحيفــة يوميــة تــوزع يف مركــز الرشكــة الرئيــس .وعليــه
أيضـاً أن يرســل صــورة مــن هــذه الوثائــق إىل الــوزارة ،وكذلــك يرســل صــورة إىل هيئــة الســوق املاليــة،
وصــورة إىل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،وذلــك خــال املــدة املشــار إليهــا يف الفقــرة  2أعــاه.

املادة ( :)46توزيع األرباح:
تــوزع أربــاح الرشكــة الســنوية الصافيــة التــي تحددهــا بعد خصــم املرصوفــات العمومية والتكاليــف األخرى،
وتكويــن االحتياطيــات الالزمــة ملواجهــة الديــون املشــكوك فيهــا وخســائر االســتثامرات وااللتزامــات
الطارئــة التــي يــرى مجلــس اإلدارة رضورتهــا مبــا يتفــق وأحــكام نظــام مراقبــة البنــوك ،عــى النحــو اآليت:
( أ ) تحتســب املبالــغ الالزمــة لدفــع الــزكاة املقــررة عــى املســاهمني الســعوديني ،والرضيبــة املقــررة
عــى الجانــب الغــر ســعودي طبقـاً لألنظمــة النافــذة يف اململكــة العربية الســعودية وتقــوم الرشكة
بدفــع هــذه املبالــغ للجهــات املختصــة وتخصــم الــزكاة املدفوعــة عــن الســعوديني مــن نصيبهــم يف
صــايف الربــح كــا تحســم الرضيبــة املدفوعــة عــن الجانــب الغــر ســعودي مــن نصيبــه يف صــايف
الربــح.
(ب) يُرحــل مــا ال يقــل عــن  %25مــن املتبقــي مــن األربــاح الســنوية الصافيــة بعــد خصــم الــزكاة لالحتياطــي
النظامــي إىل أن يصبــح االحتياطــي املذكــور مســاوياً عــى األقــل لــرأس مــال الرشكــة املدفوع.
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وللجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء عــى اقــراح مــن مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة معينــة مــن صــايف
األربــاح لتكويــن إحتياطــي إتفاقــي وال يجــوز أســتخدام اإلحتياطــي اإلتفاقــي اإل بقــرار مــن الجمعيــة
العامــة غــر العاديــة .وإذا مل يكــن هــذا اإلحتياطــي مخصصـاً لغــرض معــن ،جــاز للجمعيــة العامــة العاديــة
– بنــاء عــى اقــراح مجلــس اإلدارة -أن تقــرر رصفــه فيــا يعــود بالنفــع عــى الرشكــة أو املســاهمني.
(جـــ) يخصــص مــن الباقــي مــن األربــاح بعــد خصــم االحتياطــي القانــوين والــزكاة والرضيبــة مبلــغ ال يقــل
عــن (  2.5باملائــة ) مــن رأس املــال املدفــوع للتوزيــع عــى املســاهمني عــى أن يتــم توزيعــه بنســبة
املدفــوع مــن قيمــة األســهم طبق ـاً ملــا يقرتحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعيــة العامــة ،فــإذا كانــت
النســبة املتبقيــة مــن األربــاح املســتحقة ألي مــن املســاهمني ال تكفــي لدفــع األربــاح للمســاهمني
املعنيــن فــا يجــوز للمســاهمني املطالبــة بدفعهــا يف الســنة أو الســنوات التاليــة ،وال يجــوز
للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع نســبة مــن األربــاح تزيــد عــا أقرتحــه مجلــس اإلدارة.
( د) يســتخدم الباقــي بعــد تخصيــص املبالــغ املذكــورة يف الفقــرات ( أ  ،ب  ،ج ) الســابقة عــى النحــو الــذي
يقرتحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعيــة العامة.
(هـــ) يجــب الحفــاظ عــى نســبة املســاهمة لــكل مــن الســعوديني وغــر الســعوديني عنــد احتســاب
املخصصــات الالزمــة لالحتياطــي القانــوين واالحتياطــات األخــرى مــن صــايف األربــاح -بعــد خصــم الــزكاة
والرضيبــة – ويجــب عــى كل مــن املجموعتــن املســاهمة يف تلــك االحتياطيــات حســب نســبهم
يف رأس املــال عــى أن تخصــم مســاهامتهم مــن حصصهــم يف األربــاح الصافيــة.
و) مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرات (أ) و (ب) و (ج) و( د) و (هـــ) مــن هــذه املــادة ،يجــوز للرشكــة بعــد حصولها
عــى عــدم مامنعــة مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،ووفق ـاً للقواعــد التنظيميــة ذات الصلــة ،أن
تــوزع أرباحـاً مرحليــة عــى مســاهميها بشــكل نصــف أو ربــع ســنوي – إن وجــدت.
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املادة ( :)47أرباح األسهم:
(أ) يســتحق املســاهم حصتــه يف األربــاح وفق ـاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر يف هــذا الشــأن ،ويبــن
القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح ملالــي األســهم املســجلني يف
ســجالت املســاهمني يف نهايــة اليــوم املحــدد لالســتحقاق.
(ب) يجــوز للرشكــة االحتفــاظ بأيــة أربــاح لألســهم واســتعاملها لتســديد ديــون املســاهم أو التزاماتــه أو
ارتباطاتــه تجــاه الرشكــة.

القسم (  - ) 8املنازعات
املادة ( :)48املنازعات:
للرشكــة أن ترفــع دعــوى املســئولية عــى اعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي منهــم بســبب األخطــاء التــي تنشــأ
عنهــا أرضار ملجمــوع املســاهمني ،وتقــرر الجمعيــة العامــة رفــع هــذه الدعــوى وتعيــن مــن ينــوب عــن
الرشكــة.
ولــكل مســاهم أن ميــارس الحــق املمنــوح للرشكــة إلقامــة دعــوى املســئولية ضــد أعضــاء مجلــس
اإلدارة إذا كان الخطــأ الــذي ارتكبــه هــؤالء قــد ســبب لــه رضرا ً خاصــاً بــه ،ولكــن ال يجــوز للمســاهم
أن يقيــم هــذه الدعــوى إال إذا كان حــق الرشكــة يف رفــع الدعــوى ال يــزال قامئــاً وعــى املســاهم أن
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يشــعر الرشكــة بعزمــه عــى إقامــة تلــك الدعــوى قبــل  60يومـاً مــن إقامتها لدى الجهــة القضائيــة املختصة.
وإذا أقامهــا اقتــر حقــه عــى املطالبــة بالتعويــض عــن الــرر الخــاص الــذي لحق به.
ويجــوز تحميــل الرشكــة النفقــات التــي تكلفهــا املســاهم إلقامــة الدعــوى أيـاً كانــت نتيجتهــا ،وذلــك متــى
توافــرت الــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة (الثامنــون مكــرر) مــن نظــام الــركات.

القسم (  – ) 9حل الرشكة وتصفيتها
املادة ( :)49حل الرشكة وتصفيتها:
تحــل الرشكــة يف حــال تقــرر ذلــك قبــل األجــل املحــدد ألي ســبب مــن األســباب ،أو النتهــاء مــدة الرشكــة،
وتقــرر الجمعيــة العامــة غــر العاديــة بنــاء عــى اقــراح مجلــس اإلدارة طريقــة التصفيــة وتعــن مصفي ـاً أو
أكــر وتحــدد ســلطاتهم وأتعابهــم.
كام تحل الرشكة يف حال آلت جميع أسهمها إىل مساهم واحد ،ودون أن تتوافر الرشوط الواردة يف
املادة ( )55من نظام الرشكات ،وتبقى الرشكة وحدها مسئولة عن ديونها والتزاماتها ،ومع ذلك سيتعني
عىل هذا املساهم توفيق أوضاع الرشكة مع أحكام نظام الرشكات ونظام مراقبة البنوك وتعليامت
مؤسسة النقد العريب السعودي ،خالل مدة ال تتجاوز سنة ،وإال انقضت الرشكة بقوة النظام.
إذا بلغــت خســائر الرشكــة نصــف رأس املــال املدفــوع ،يف أي وقــت خــال الســنة املاليــة ،وجــب
عــى أي مســئول يف الرشكــة أو مراجعــي الحســابات فــور علمــه بذلــك إبــاغ رئيــس مجلــس اإلدارة،
وعــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــاغ أعضــاء املجلــس فــورا ً بذلــك ،وعــى مجلــس اإلدارة-خــال خمســة
عــر يومــاً مــن علمــه بذلك-دعــوة الجمعيــة العامــة غــر العاديــة لالجتــاع خــال خمســة وأربعــن
يومــاً مــن تاريــخ علمــه بالخســائر ،لتقــرر إمــا زيــادة رأس مــال الرشكــة أو تخفيضه-وفقــاً ألحــكام نظــام
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الــركات ونظــام مراقبــة البنــوك وتعليــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي وذلــك إىل الحــد الــذي
تنخفــض معــه نســبة الخســائر إىل مــا دون نصــف رأس املــال املدفــوع ،أو حــل الرشكــة قبــل األجــل املحــدد
يف نظامهــا األســاس.
وتعــد الرشكــة منقضيــة بقــوة النظــام إذا مل تجتمــع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة خــال املــدة املحــددة
أعــاه ،أو إذا اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار يف املوضــوع ،أو إذا قــررت زيــادة رأس املــال وفــق
األوضــاع املقــررة يف هــذه املــادة ومل يتــم االكتتــاب يف كل زيــادة رأس املــال خــال تســعني يومـاً مــن
صــدور قــرار الجمعيــة بالزيــادة.
تدخــل الرشكــة مبجــرد انقضائهــا دور التصفيــة ،وتحتفــظ بالشــخصية االعتباريــة بالقــدر الــازم للتصفيــة،
ويصــدر قــرار التصفيــة االختياريــة مــن الجمعيــة العامــة غــر العاديــة ويجــب أن يشــتمل قــرار التصفيــة عــى
تعيــن املصفــي وتحديــد ســلطاته وأتعابــه والقيــود املفروضــة عــى ســلطاته واملــدة الزمنيــة الالزمــة
للتصفيــة ويجــب أال تتجــاوز مــدة التصفيــة االختياريــة خمــس ســنوات وال يجــوز متديدهــا ألكــر مــن ذلــك إال
بأمــر قضــايئ.
وتنتهــي ســلطة مجلــس إدارة الرشكــة بحلهــا ،ومــع ذلــك يظــل هــؤالء قامئني عــى إدارة الرشكــة ،ويعدون
بالنســبة إىل الغــر يف حكــم املصفــن إىل أن يعــن املصفي.
ويراعــى يف جميــع مــا ذُكــر التنســيق مــع مؤسســة النقــد العــريب الســعودي والحصــول عــى عــدم
مامنعتهــا الكتابيــة املســبقة ،ومــع مراعــاة األنظمــة األخــرى الســارية يف اململكــة العربيــة الســعودية.
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القسم (  – ) 10أحكام متنوعة
املادة ( :)50املوظفون اإلداريون وغريهم:
عــى جميــع موظفــي الرشكــة اإلداريــن وغريهــم مــن املســتخدمني أن يكرســوا جميــع أوقــات عملهــم
لخدمــة الرشكــة وأال يقبلــوا أيــة مكافــأة تعرضهــا أيــة مؤسســة أخــرى أو يتعاطــوا أي عمــل أخــر خــاف عمــل الرشكــة.

املادة ( :)51تعهد أعضاء املجلس واملوظفني باملحافظة عىل الرسية:
ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة اســتغالل مــا يعلمــون بــه – بحكــم عضويتهــم -يف تحقيــق مصلحــة لهــم أو
ألي مــن أقاربهــم أو الغــر ،وإال وجــب عزلهــم ومطالبتهــم بالتعويــض.
وعــى كل عضــو يف املجلــس أو موظــف يف الرشكــة أن يوقــع ترصيحـاً عــى منــوذج مخصــوص يتعهــد
فيــه بــأن يراعــي الرسيــة فيــا يتعلــق بجميــع معامــات الرشكــة مــع عمالئهــا وجميــع املســائل املتعلــق
بهــا،
كــا يتعهــد فيــه بــأال يفــي أي أمــر مــن األمــور التــي تصــل إىل علمــه أثنــاء قيامــه بواجباتــه إال عندمــا
يطلــب منــه ذلــك ،أو يــرح لــه بــه مجلــس اإلدارة ،أو عندمــا يتطلــب ذلــك أي نظــام معمــول بــه يف ذلــك
الوقــت و وفق ـاً للتعليــات املنظمــة لذلــك.
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املادة ( :)52أحكام متنوعة:
يــودع هــذا النظــام األســايس وينــر طبقـاً ألحــكام نظــام الــركات وتراعــى أحكام نظــام مراقبــة البنوك
مــع القــرارات والقواعــد التنظيميــة التــي تصــدر بقــرار مــن وزيــر املاليــة والتــي تتفــق مــع طبيعــة األعــال
البنكيــة طبقـاً ألحــكام الرشيعــة اإلســامية.

النظام األسايس

اسم الرشكة

رشكة بنك الجزيرة
مساهمة عامة

وزارة التجارة واالستثامر

إدارة حوكمة الرشكات

سجل تجاري ( )٤٠٣٠٠١٠٥٢٣

التاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ ٢٠٢١/٠١/٠٧ -م

رقم الصفحة

فيصل البلوي

 ٣٧من  37صفحة
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