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الباب األول
المادة )1(:

يتحول البنك األهلي التجاريـ  شركة تضامنـ  والذي يتعامل خارج المملكة العربية السعودية باسم »البنك األهلي التجاري السعودي« 
الخاصة بذلك، وطبقًا لهذا  والتعليمات  البنوك واألنظمة  الشركات ونظام مراقبة  إلى شركة مساهمة سعودية وفقًا ألحكام نظام 

النظام.

المادة )2( - اسم الشركة:
اسم الشركة هو »البنك األهلي التجاري« شركة مساهمة سعودية وتبقى كلمة »السعودي« مضافة إلى اسمها في الخارج ليصبح 

االسم » البنك األهلي التجاري السعودي«.

المادة )3( - أغراض الشركة:
غرض الشركة مزاولة كافة أنواع األعمال المصرفية واالستثمارية لحسابها الخاص ولحساب اآلخرين داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها وذلك وفقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية وضمن الحدود الموضوعة 

وفق الشروط المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بما فيها العمليات اآلتية:

فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع النقدية سواًء كانت تستحق الدفع عند الطلب أو ألجل أو غير ذلك بالشروط واألحكام التي . 1
تقررها الشركة من آنٍ إلى آخر، ودفع الشيكات واألوامر التي يصدرها أي مودع لدى الشركة، سواًء بالعملة السعودية أو بغيرها 

من العمالت.
فتح وإدارة حسابات االستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعمالت األخرى بغرض الحصول على عوائد تشغيلها.. 2
اقتراض األموال أو جمعها أو الحصول عليها بإصدار سندات دين أو بخالف ذلك بضمان أو بغير ضمان وتسديد تلك القروض أو . 3

المبالغ عند استحقاقها أو قبله.
مزاولة الخدمات االستشارية والنصح في مجال االستثمار والقيام بعمل مدير الستثمار األموال أو وكيل أو ممثل مالي باإلضافة . 4

إلى القيام بعمل إدارة الشئون المالية ألي شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
أنواعها . 5 اختالف  على  والتجارية  المالية  واألوراق  السندات  وتحصيل  وبيع  وشراء  خصم  وإعادة  وخصم  وقبول  وتحرير  سحب 

والتعامل بها وفقًا لطبيعة كل منها مثل السندات ألمر والكمبياالت وقسائم أرباح األسهم والحواالت وبوالص الشحن وسندات 
أو  للتحويل  القابلة  القابلة منها وغير  المالية  التجارية واألوراق  السندات  الدين وشهادات األسهم وغيرها من  اإليداع وسندات 

التداول.
شراء وبيع السبائك والمعادن النفيسة والنقود المعدنية والعمالت األجنبيـة وحفظها والتعامل بها وإقراض المبالغ بضمانها و / . 6

أو رهنها وبيع وشراء الحـواالت والشيكات.
اإلقراض والتسليف وتقديم االئتمانات وجميع أنواع التسهيالت المصرفية بضمان أو بدون ضمان أو بكفالة شخصية أو مقابل . 7

أو أسهم شركات  أو خاصة  أو سندات مؤسسات عامة  أو سندات خزينة  أو سندات حكومية  أو غير منقولة  أموال منقولة  رهن 
مساهمة أو بأية أوراق مالية أخرى فيما عدا أسهم الشركة رهنـًا حيازيًا أو غير حيازي.

إدارة وحدات وأموال االستثمار واالشتراك في أسواق رؤوس األموال.. 8
االقراض مقابل بوالص الشحن أو بوالص الناقلين أو أوامر التسليم.. 9

مزاولة كل نوع من أنواع العمل المتعلق بالكـفاالت والضمانات مقابل ضمان أو بدونه.. 10
مزاولة أعمال التوفير واالدخار بالعملة السعودية أو بغيرها من العمالت.. 11
اعتمادات وشيكات . 12 أو بطاقات  اعتمادات شخصية  أنواعها وإصدار  المستندية بكافة  أو تعزيز خطابات االعتمادات  أو قبول  فتح 

مسافرين وإشعارات اعتماد دورية وتملك أو حفظ األسهم واألموال والحصص وسندات الدين المتداولة وأسهم الدين وااللتزامات 
واألوراق المالية واالستثمارات بأنواعها واالحتفاظ بها، وإصدارها واالكتتاب بها. والتعامل بها وشراء وبيع سندات الدين المتداولة 
وشهادات األسهم أو غيرها من أنواع األوراق المالية والحصول على القروض والسلف وتسلم كافة أنواع سندات الدين المتداولة 
أو شهادات األسهم أو األشياء ذات القيمة أو الطرود على سبيل الوديعة أو من أجل حفظها أو لغير ذلك، وتأجير خزائن خاصة 

وجمع النقود واألوراق المالية ونقلها.
المشاركة في جميع نشاطات االستثمار المتعددة من تجارية وزراعية وصناعية وعقارية وخدماتية وغيرها.. 13
التعامل باألسهم وسندات المضاربة وفقًا للقواعد التي تنظم عملية تداول أسهـم الشركات.. 14
مزاولة أية عمليات مصرفية أخرى غير محظورة بمقتضى أنظمة البنوك والنقد النافذة في المملكة العربية السعودية.. 15
القيام بتحصيل األموال المستحقة لدى الغير وإعطاء مخالصة بها، سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالنيابة عن . 16

أي شخص طبيعي أو اعتباري أو بصفته أمينا عليها أو منفذًا لوصية.
العمل كوكالء للحكومات أو للسلطات المحلية أو ألي شخص طبيعي أو اعتباري ومزاولة عمل الوكالة من أي نوع، بما في ذلك . 17

إبراء ذمة واستالمها وتعيين وكالء  العمل كوكالء لتحصيل الحقوق واألموال وإعطاء سندات  الغير وصالحية  إدارة استثمارات 
مقابل مكافآت أو بدونها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

عقد قروض عامة أو خاصة والحصول عليها وإصدارها في المملكة العربية السعودية أو خارجها.. 18
مساندة إصدار أي قرض حكومي أو أي قرض آخـر أو أسهم عامـة كانـت أو خاصة وأية حصص أو أسهم أو سندات دين تابعة . 19

ألية شركة أو هيئة، والقيام بإصدارها وكفالتها واالكتتاب بها واالشتراك فيها وإدارتها وإقراض أو اقتراض األموال في سبيل 
إصدارها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

االشتراك في مساندة أي عمل مماثل ألي شخص أو شركة أو االندماج معه أو معها وحيازة أصولها كلها أو بعضها وإدارة شركات . 20
االستثمارات المالية ومساندة الشركات المساهمة واالكتتاب في أسهمها ومساعدتها على تحقيق غاياتها.
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إدارة وبيع ورهن واستغالل وحيازة العقار والتعامل في أية أموال منقولة أو غير منقولة قد تؤول إلى الشركة أو تتملكها أو تدخل . 21
في حيازتها استيفاًء لكل أو بعض مطلوباتها أو ضمانًا ألية قروض أو تسهيالت مقدمة منها، وتملك وإنشاء وصيانة وتغيير أي 

مبنى أو إنشاءات الزمة أو مناسبة ألغراض الشركة.
تعهد إدارة األمالك العقارية كمنفذي وصايا أو أمناء أو وكالء أو بأية صفة أخرى.. 22
إنشاء وإدارة مخازن جمركية أو مستودعات لخزن البضائع التجارية والصناعية وإقراض األموال إلنشائها وإدارتها.. 23
إقراض األفراد أو األشخاص االعتباريين مبالغ مضمونة برهونات أو غير ذلك من الضمانات بقصد تنفيذ وتطوير العقار السكني . 24

والتجاري أو مشاريع اإلسكان واإلنشاء أو القيام ببنائها.
القيام بجميع األعمال األخرى التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها مع مراعاة األنظمة السارية المفعول.. 25
أو هيئات ذات عالقة بأغراض . 26 أو المساهمة والمشاركة في شركــات أو مؤسسات  تأسيس شركات تابعة أو شراء شركات قائمة 

الشركة، أو المساعدة على تحقيقها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

المادة )4( - المركز الرئيسي للشركة:
المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العاديـة نقل هذا المركز إلى أي مكان آخر داخل المملكة 
وخارجهـا  السعودية  العربية  المملكة  بداخل  ومكاتب  لـها  فروع  فتح  أغراضها  تحقيق  مجال  فـي  للشركة  ويكون  السعوديـة.  العربية 
مراعاة  مع  دائمًا  وذلك  إدارتها  مـن مجلس  بقرار يصـدر  كله  وذلك  وخارجها  السعودية  العربية  المملكة  داخل  لها في  وكالء  وتعيين 

األنظمة واللوائح السارية في المملكة بهـذا الخصوص.

المادة )5( - مدة الشركة:
مدة الشركة )99( سنة هجرية تبدأ من تاريخ 26 / 2 / 1418 هـ الموافق 1 / 7 / 1997م ويجوز دائما إطالة المدة لعدة مرات بناًء على قرار 

من الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء مدتها بسنة على األقل.

الباب الثاني: رأس المال واألسهم
المادة )6( - رأس المال:

عادي  مليار سهم  إثنين   )2,000,000,000( إلـــى  ريـال سعـودي مقسـم  مليار  ( عشرون   20,000,000,000( هـو  الشركة  مال  رأس 
متساوية القيمة، القيمة األسمية للسهم الواحد )10( عشرة رياالت سعودية مدفوعة بالكامل ترتب حقوقًا والتزامات متساوية لجميع 

المساهمين.

المادة )7( - الشهادات المؤقتة:
تكون الشهادات المؤقتـة التي تسلم إلى المساهمين قبل إصدار األسهم اسميــة. وال يجوز تداولها إلى أن يستبدل بها صك السهم. 

ويجوز أن تصدر الشهادة المؤقتة لسهم واحد أو لعدد من األسهم في شهادة واحدة.

المادة )8( ـ األسهم اسمية غير قابلة للتجزئة:
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي الحالة األخيرة يضاف فرق 
القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه عدة أشخاص وجب 
من  بالتضامن  مسئولون  األشخاص  هؤالء  ويكون  بالسهم،  المختصة  الحقوق  استعمال  في  عنهم  لينوب  أحدهم  يختاروا  أن  عليهم 
االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم وال يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد عن مقدار ما التزم به عند إصدار السهم، وال 
يجوز للمساهم أن يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة، كما ال يجوز لورثته أو دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع األختام 
على دفاتر الشركة أو أوراقها أو الحجز على ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو بيعها، وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، 

ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها وعلى قرارات الجمعية العمومية.

المادة )9( - قابلية األسهم للتداول:
األسهم قابلة للتـداول، وفضاًل عن القيود األخرى المنصـوص عليها في هذا النظام ال يجوز تداول األسهم قبل نشر الميزانية وحساب 
األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منهما عن اثنى عشرة شهرًا من تاريخ تحول الشركة ويؤشر على هذه األسهم 
بما يدل على نوعها وتاريخ تحويل الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقًا 
ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر منهم أو إلى أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد 

المساهمين في حالة وفاته إلى الغير.

المادة )10( - كيفية تداول األسهم:
تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال إقامتهم 
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على كل سهم منها. وال يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة 
أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور ويظل المالكون المتعاقبون للسهم مسئولون بالتضامن عن الوفاء بقيمة الباقي منه 
إذا كان هناك باقيًا إلى أن يتم سدادها وفيما عدا المالك األخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد 
وال  الملكية،  نقل  سجل  في  األسهم  لقيد  المثبتة  الشهادات  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  إثنان  ويوقع  األسهم،  سجل  في  تصرفه 
يجوز قيد أي نقل لملكية األسهم في السجل الخاص بذلك في الفترة بين تاريخ نشر إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العمومية وتاريخ 
انفضاض تلك الجمعيةـ  ويقيد االكتتاب في األسهم أو تملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات 

المساهمين وفقًا ألحكام هذا النظام سواًء كان حاضرًا أو غائبًا، موافقًا على هذه القرارات أو مخالفًا لها.
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المادة )11( - بيع األسهم المتخلف عن سدادها:
إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم 
في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات 
التي أنفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحـب السهم، فإذا لم تفِ حصيلة البيع 
بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، ويجوز للشركة أن تلغي السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهمًا 

جديدًا يحمل رقم السهم الملغي ويؤشر بذلك في سجل األسهم.

المادة )12( ـ كيفية استخراج األسهم:
تستخرج األسهم أو السندات الممثلة لها بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة وتختم بأختام الشركة ويتضمن 
السهم على األخص رقم وتاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتحويل الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر باعالن تحول الشركة 

وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها ويكون لألسهم أرقام تسلسلية.

المادة )13( ـ زيادة رأس المال:
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله ويعين 
القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة ويخطر هؤالء المساهمين بقرار زيادة رأس 
المال وبأولويتهم في االكتتاب وشروطه بإعالن ينشر في صحيفة يومية ويبدي المساهم رغبته كتابة في استعمال حقه في األولوية 
خالل الخمسة عشر يومًا التالية لإلعالن المذكور وتوزع تلك األسهم على المساهمين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم 
قديمة بشرط أن ال يتجاوز ما يحصلون عليه من األسهم الجديدة عدد ما طلبوا االكتتاب فيه منها. ويوزع الباقي من األسهم الجديدة 
على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من األسهم القديمة على أال يتجاوز ما يحصلون عليه من 

األسهم الجديدة عدد ما طلبوا االكتتاب فيه منها، ويطرح ما تبقى من األسهم إن وجد لالكتتاب العام وفقًا ألحكام هذا النظام.

المادة )14( ـ تخفيض رأس المال:
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر شريطة أن ال 
يقل رأسمال الشركة عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام مراقبة البنوك، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات 
عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات ويبين القرار طريقة إجراء هذا التخفيض 
إبداء  إلى  الدائنين  المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة  التخفيض نتيجة زيادة رأس  بمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، وإذا كان 
التي يقع فيها مركز  المدينة  أكثر توزع في  أو  التخفيض في جريدة يومية  تاريخ نشر قرار  اعتراضاتهم عليه خالل ستين يومًا من 
الشركة الرئيسي، فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان 

حااًل أو أن تقدم له ضمانا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.

الباب الثالث: السندات
المادة )15( - السندات:

يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر مقابل القروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة تكون قابلة للتداول 
وغير قابلة للتجزئة.

الباب الرابع: إدارة الشركة
المادة )16( ـ إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات، ويجوز دائمًا إعادة تعيين 
العضو الذي انتهت مدته.

المادة )17( ـ شروط العضوية:
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االسمية عن عشرة آالف ريال وتودع هذه األسهم خالل 
ثالثين يومًا من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لـهذا الغرض وتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية 
أعضاء مجلس اإلدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة )77( 
من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة. وإذا لم يقدم عضو مجلس اإلدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك 
بطلت عضويته. وال يجوز شغل عضوية مجلس اإلدارة لمن يكون عضوًا بصفته الشخصية بشركة أخرى في داخل المملكة العربية 

السعودية تتشابه في نشاطها وأغراضها مع أغراض هذه الشركة.

المادة )18( ـ إنتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في مجلس اإلدارة:

بإنتهاء مدتها.. 1
بإستقالة العضو أو وفاته.. 2
إذا بلغ العضو سن السبعين ) السنة الميالدية ( إال إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك.. 3
إذا اصبح غير صالح للعضوية وفقًا ألحكام أي نظـام نافذ في المملكة العربية السعودية.. 4
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إذا تم عزله بقرار من الجمعية العامة.. 5
إذا فقد قواه العقلية.. 6
إذا حكم بإدانته في جريمة مخلة باألمانة أو غش أو ماسة بالشرف.. 7
إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحًا مع دائنيه.. 8

إذا شغر مركز أحد األعضاء أثناء مدته ألي سبب فللمجلس أن يعين مؤقتًا في المركز الشاغر من بين المساهمين الذين تتوفر 
فيهم شروط العضوية عضوًا يتسلم العمل في الحال على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع 
لها القرار التعيين أو انتخاب عضوًا آخر، وفي كل الحاالت يكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك كله في الحالة التي ال ينقص عدد 
األعضاء فيها عن خمسة، وإذا هبط عدد األعضاء عن هذا الحد وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين 

العدد الالزم من األعضاء.

المادة )19( ـ سلطات المجلس:
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون للمجلس أوسع السلطات إلدارة الشركة، كما يكون له في حدود اختصاصاته أن 
يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو يستعين بأية هيئة أو مؤسسة استشارية أو فنية خارج 
المملكة العربية السعودية أو داخلها ألداء عمل من أعماله وعلى العموم يجوز له مباشرة جميع التصرفات فيما عدا ما نص عليه صراحة 
في هذا النظام باعتباره من اختصاصات الجمعيات العامة. ويملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض، ولمجس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن 
يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين في الداخل أو في الخارج، ولمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في عقد القروض 
وإبرام ذمم مديني الشركة من التزاماتهم وعقد الصلح وشراء وبيع ورهن العقارات أيًا كان غرضها بما فيها العقار الضروري إلدارة 

أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم، مع التقيد بما جاء في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك.

المادة )20( ـ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
العربي  النقد  مؤسسة  من  الشأن  هذا  في  الصادرة  للتعليمات  وفقًا  العادية  العامة  الجمعية  من  بقرار  المجلس  أعضاء  مكافأة  تحدد 
السعودي. وتدفع الشركة إلى األعضاء كل النفقات الفعلية التي تحملوها في سبيل حضور اجتماعات المجلس أو اللجنة التنفيذية بما 
فيها مصروفات السفر واإلقامة. ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء 
مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ومكافآت وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على 

بيان ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية.

المادة )21( ـ رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب:
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه عضوًا منتدبًا، ويجوز أن يجمع عضو 

واحد بين مركز الرئيس والعضو المنتدب، كما يجوز للمجلس أن يعين مديرًا عامًا للبنك من غير أعضائه.

ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصات وصالحيات العضو المنتدب والمدير العام ومكافأتهما، كما يحدد المجلس االختصاصات والصالحيات 
الممنوحة لرئيس مجلس اإلدارة ومكافأته.

ويعين مجلس اإلدارة سكرتيرًا يختاره من غير أعضائه ويحدد له اختصاصاته وال تزيد مدة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب عن 
مدة عضوية كاًل منهم في المجلس ويجوز إعادة تعيينهم.

المادة )22( ـ اللجنة التنفيذية:
يشكل مجلس اإلدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية مؤلفة من خمسة أعضاء على أن يكون العضو المنتدب أحدهم ويرأس اللجنة، 
وتكون مهمتها البت في األمور التي تقع بين فترات اجتماع المجلس وذلك في حدود السلطات المخولة لها من مجلـس اإلدارة، وال 
يكـون للجنة سلطة تغيير أي من القرارات أو القواعد أو اللوائح الصادرة من المجلس، وال يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إال إذا حضره 
أربعة أعضاء على األقل بأنفسهم أو بطريق الوكالة، بشرط أال يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن ثالثة، ولعضو اللجنـة أن ينيب 
عنه عضـوًا آخر في الحضور والتصويت في اجتماعات اللجنة، على أنه ال يجوز للعضو الواحد أن ينوب عن أكثر من عضو من أعضاء 
اللجنة، وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعًا واحدًا على األقل كل شهر أو كلما دعاها الرئيس لالجتماع وتصدر قراراتها باألغلبية فإذا 
اللجنة  أعضاء  من  موقعة  محاضر  في  وقراراتهـا  اللجنة  مداوالت  وُتثبت  اللجنة  رئيس  فيه  الذي  الجانب  يرجح  األصوات  تسـاوت 
الحاضرين وتوزع المحاضر على كل أعضاء مجلس اإلدارة أثناء االجتماع التالي للمجلس وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه 

رئيسها وأمين السر.

المادة )23( ـ اجتماعات مجلس اإلدارة:
1. الدعوة:

يجتمع مجلس اإلدارة مرتين على األقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس، وتكون الدعوة مصحوبة بجدول األعمال، ويدعو رئيس 
المجلس لالجتماع في أي وقت دون التقيد بمدة معينة وكذلك بناًء على طلب عضوين من أعضائه. ويتم توجيه الدعوة إلى كل عضو 

كتابيًا قبل الموعد المحدد لالجتماع.

2. النصاب القانوني:
ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره على األقل خمسة أعضاء بأنفسهم، وللعضو أن ينيب عنه عضوًا آخر في حضور اجتماعات 

المجلس وفي التصويت فيها على أنه ال يجوز للعضو أن يمثل أكثر من عضو واحد.
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3. القــرارات:
تصدر قرارات المجلس بأغلبية اراء األعضاء الحاضرين والممثلين وعند تساوي االراء يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس أو من يقوم 
مقامه. وللمجلس في حاالت الضرورة أو االستعجال أن يصدر قراراته بطريق عرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء 

كتابيًا إجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل لها.

4. محاضر اجتماعات المجلس:
ُتثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها جميع األعضاء الحاضرين، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس 

المجلس والسكرتير.

5. لرئيس مجلس اإلدارة أن يسمي في أول اجتماع لدورة المجلس عضوين على األقل ليقوم أحدهما بدعوة المجلس لالجتماع عند 
الضرورة وذلك في الحالة التي يتعذر فيها تواجد رئيس المجلس لظروف خارجة عن اإلرادة.

المادة )24( ـ اإلفصاح عن المصالح الشخصية:
ال يجوز أن يكون لعضو المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من 
العضو هو صاحب  يكون  أن  العامة بشرط  المناقصات  بطريق  تتم  التي  األعمال  ذلك  ويستثنى من  يجدد كل سنة،  العامة  الجمعية 

العرض األفضل.

وعلى أي عضو من أعضاء المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض للنظر 
فيه على المجلس أو اللجنة التنفيذية أن يبلغ المجلس أو اللجنة بطبيعة مصلحته في األمر المعروض وال يشترك في المداوالت أو 

التصويت عليه.

الباب الخامس: الجمعيات العامة
المادة )25( ـ الجمعية العامة:

الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال في المدينة التي يوجد فيها المركز الرئيسي.

المادة )26( ـ حضور الجمعية العامة:
لكل مساهم حائز لعشرين سهمًا فأكثر حق حضور الجمعيات العامة وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهمًا آخرًا من غير أعضاء مجلس 

اإلدارة في حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية.

المادة )27( ـ اختصاص الجمعية العامة العادية:
1. تختص أول جمعية عامة باألمور اآلتية:

وضع النصوص النهائية لهذا النظام ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية عليه إال بموافقة جميع المساهمين الممثلين فيها على 
أال يخالف ذلك أحكام نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك.

2. تعيين وتحديد أتعاب أول مراقبي حسابات الشركة.
ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على األقل

بالشركة،  المتعلقة  األمور  بجميع  العادية  العامة  الجمعية  تختص  العادية  غير  العامة  الجمعية  بها  تختص  التي  األمور  عدا  وفيما 
وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، كما ويجوز دعوة جمعية عامة عادية أخرى 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتجتمع على األخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقبي الحسابات 
إذا  اإلدارة  مجلس  والنتخاب  أتعابهم  وتحديد  الحسابات  مراقبي  وتعيين  والخسائر  األرباح  حساب  وعلى  الميزانية  على  والتصديق 

اقتضى الحال وغير ذلك مما ورد بأحكام هذا النظام.

المادة )28( ـ اختصاص الجمعية العامة غير العادية:
بإصدار  وتختص كذلك  نظامًا،  تعديلها  عليها  المحظور  األحكام  باستثناء  الشركة  نظام  بتعديل  العادية  غير  العامة  الجمعية  تختص 
أو  مدتها ألي سبب  انتهاء  قبل  حلها  أو  تقصيرها  أو  الشركة  مدة  إطالة  في  والنظر  تخفيضه  أو  المال  رأس  بزيادة  الخاصة  القرارات 
دمجها في شركة أو منشأة أخرى، ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط 

واألوضاع المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة )29( ـ كيفية انعقاد الجمعية العامة:
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعالن الدعوة، وعلى مجلس اإلدارة 
أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل 5 % من رأس المال على األقل، وتنشر 
الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وعلى األقل في صحيفة يومية توزع في بلد المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد 
الجدول،  المدرجة في  الموضوعات  الدعوة على جدول األعمال وتناقش  المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين يومًا على األقل، وتشتمل 
ويجري التصويت عليها دون غيرها، إال ما يكون قد استجد بين تاريخ الدعوة وتاريخ االجتماع، ويجب أن يكون مجلس اإلدارة ممثاًل في 
الجمعية العامة بما ال يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وفي جميع األحوال يجب أن يحضر االجتماع رئيس مجلس 

اإلدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس اإلدارة المفوض في حال غيابهما.
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المادة )30( ـ البيانات الواجب إثباتها عند انعقاد الجمعية العامة:
حيازتهم  في  التي  األسهم  عدد  بيان  مع  إقامتهم  ومحال  والممثلين  الحاضرين  المساهمين  بأسماء  الجمعية كشف  انعقاد  عند  يحرر 

باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المخصصة لها، ولكل ذي مصلحة حق االطالع على هذا الكشف.

المادة )31( ـ شروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل، فإذا لم يتوافر هذا 
النصـاب في االجتماع األول وجهت الدعـوة إلى اجتماع ثانٍ بنفس األوضـاع المنصوص عليهـا في المادة )30( يعد خـالل الثالثيـن يومًا 

التالية لالجتماع السابق ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهـم الممثلـة فيه.

المادة )32( ـ شروط صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على اأٌلقل فإذا لم يتوفر هذا 
النصاب في االجتماع األول وجهت دعوة الجتماع ثانٍ بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون االجتماع الثاني صحيحًا 

إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل.

المادة )33( - التصويت في الجمعيات العامة:
تحتسب األصوات في جميع الجمعيات العامة على أساس صوت واحد لكل سهم ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في 

التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.

المادة )34( - شروط إصدار القرارات في الجمعيات العامة:
باألغلبية  العادية  العامة  الجمعية  قرارات  وتصدر  فيها،  الممثلـة  لألسهم  المطلقة  باألغلبية  األولى  الجمعية  في  القرارات  تصدر 
المطلقـة لألسهم الممثلة في االجتمـاع، أما قرارات الجمعية العامة غير العادية فتصدر بأغلبيـة ثلثي األسهم الممثلة في االجتمـاع 
المدة المحددة في  أو بحـل الشركة قبل انقضاء  أو بإطالة مدة الشركة  المـال  أو بتخفيض رأس  القرار متعلقًا بزيادة  إذا كان  إال 
نظامها أو بادماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة 

فـي االجتماع.

المادة )35( - حق المساهمين في توجيه االسئلة في الجمعيات:
إلى أعضاء مجلس اإلدارة ويجيب  الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها  المدرجة في جدول أعمال  الموضوعات  لكل مساهم حق مناقشة 
مجلس اإلدارة أو مراقبا الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد على 

سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

المادة )36( ـ رئاسة الجمعية وإجراءات انعقادها:
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس اإلدارة المفوض من قبل رئيس المجلس 
في حالة غيابهما ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع وجامعين اثنين أو أكثر لألصوات على أن تقر الجمعية تعيينهم، ويحرر 
أو  باألصالة  حيازتهم  في  التي  األسهم  وعدد  والممثلين  الحاضرين  المساهمين  أسماء  يتضمن  محضر  الجمعية  باجتماع 
وافية  وخالصة  خالفتها  أو  عليها  وافقت  التي  األصوات  وعدد  اتخذت  التي  والقرارات  لها  المقررة  األصوات  وعدد  بالوكالة 
للمناقشات التي دارت في االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية 

وسكرتيرها وجامعي األصوات.

الباب السادس: الحسابات
المادة )37( ـ تعيين مراقبي الحسابات:

يكون للشركة مراقبان للحسابات تعينهما الجمعية العامة العادية من بين المحاسبين القانونيين المعتمدين والمرخص لهم بالعمل في 
المملكة. وتحدد الجمعية العامة المذكورة مكافأتهما ومدة عملهما، ولها إعادة تعينهما أو تغيرهما.

المادة )38( - سلطة مراقبي الحسابات:
لمراقبي الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ولهما أن يطلبا البيانات واإليضاحات 
أن  اإلدارة  والتزاماتها ويتعين على مجلس  الشركة  أن يتحققا من موجودات  أيضًا  الحصول عليها ولهما  التي يرى كل منهما ضرورة 

يمكنهما من كل ما تقدم.

المادة )39( ـ تقرير مراقبي الحسابات:
على مراقبي الحسابات أن يقدما إلى الجمعية العامة السنوية تقريرًا يضمنانه موقف الشركة من تمكينهما من الحصول على البيانات 
البنوك ورأيهما في مـدى مطابقة حسابات  أية مخالفات ألحكام نظام الشركات ونظام مراقبة  التي طلباها ويبينان فيه  واإليضاحات 

الشركة للواقع.
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الباب السابع: حسابات الشركة وتوزيع األرباح
المادة )40( ـ السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، على أن السنة المالية األولى للشركة تشمل المدة 
التي تبدأ من تاريخ تحولها وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه إال إذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر فإن السنة المالية األولى 

تمتد في هذه الحالة إلى نهاية ديسمبر من العام التالي.

المادة )41( - التقارير السنوية:
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردًا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب 

األرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي. 

ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات 
الوثائق  )55( خمسة وخمسون يومًا على األقل. ويوقع رئيس مجلس اإلدارة على  بـ  العامة  الجمعية  المحدد النعقاد  الموعد  قبل 
المذكورة، وتودع نسخة منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة 

بخمسة وعشرين يومًا على األقل.

وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة يومية ـ على األقل توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة ـ 
الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية لتقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات وترسل نسخة من 

هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومًا على األقل.

المادة )42( - توزيع األرباح:
طبقًا القتراح مجلس اإلدارة وبعد موافقة الجمعية العامة توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية 

والمبالغ المخصصة للخسائر المحتملة واألعباء األخرى أيًا كانت على الوجه اآلتي:

1. تجنب الزكاة الشرعية.
2. يجنب 25 % خمسة وعشرون بالمائة من الربح الصافي لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا 

التجنيب أو أن تخفض معدله إذا بلغ مجموع االحتياطي مبلغًا يعادل كامل رأس المال.
3. توزع من الباقي حصة أولى للمساهمين ال تقل عن 5 % ) خمسة في المائة ( من رأس المال، فإذا كان الباقي من الربح الصافي 

ال يكفي لدفع الحصة المذكورة فال يجوز للمساهمين المطالبة بتوزيعها من أرباح السنوات التالية.
4. تخصص بعد ما تقدم نسبة من الباقي كمكافأة لمجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن من مؤسسة النقد العربي 

السعودي.
5. يستخدم الباقي بعد ذلك بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة لتكوين احتياطي إضافي أو لتوزيعه كحصة إضافية من األرباح، أو في 
أي غرض آخر تقرره الجمعية العامة، ومع ذلك ال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع أية حصة من األرباح تزيد عما اقترحه 

مجلس اإلدارة.

المادة )43( ـ ميعاد ومكان توزيع األرباح:
األرباح  تحبس حصة  أن  وللشركة  اإلدارة  يحددها مجلس  التي  والمواعيد  المكان  في  المساهمين  على  توزيعها  المقرر  األرباح  تدفع 

المستحقة ألي مساهم لتستخدمها في أداء ما في ذمته من ديون والتزامات للشركة.

الباب الثامن: المنازعات
المادة )44( ـ دعوى المسئولية:

للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية 
العامة رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة، ولكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء 
مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائمًا ويجب 

على المساهم أن يخطر الشركة كتابيًا بعزمه على رفع الدعوى.

الباب التاسع: حل الشركة وتصفيتها
المادة )45( ـ انقضاء الشركة:

إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة 
أو حلها قبل انتهاء أجلها. وإذا تقرر حل الشركة قبل األجل المحدد لها لهذا السبب أو ألي سبب آخر أو النتهاء مدة الشركة تقرر الجمعية 

العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفيًا أو أكثر وتحدد سلطاتهم وأتعابهم.

وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة عند حل الشركة. ومع ذلك يستمر المجلس قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي. وتبقى 
ألجهزة الشركة األخرى سلطاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع سلطات المصفين.
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الباب العاشر: أحكام ختامية
المادة )46(:

تحل هذه الشركة محل البنك األهلي التجاري ـ شركة تضامنية ويكون لها ما له من حقوق وعليها ما عليه من التزامات ويعتبر إعالن 
تحولها في الصحف المحلية بمثابة إخطار لجميع الدائنين.

المادة )47( - خاتم الشركة:
يعد مجلس اإلدارة خاتمًا للشركة تختم به الوثائق التي يرى مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية أو العضو المنتدب ضرورة ختمها به.

المادة )48( - تطبيق نظام الشركات:
يطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام األساسي.

المادة )49 (:
يودع هذا النظام األساسي وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركات ويجب مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك مع القرارات والقواعد التنظيمية 

التي تصدر بقرار من وزير المالية واالقتصاد الوطني والتي تتفق مع طبيعة األعمال البنكية المعتادة.


