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 احملتويات

 

 متهيديةالباب األول: أحكام 

 (7.  )...........................................................................................................................املادة األوىل 

 شركات املساهمةمكافآت أعضاء جملس اإلدارة  يف  الباب الثاني:

 (01)...........................................................................................................................  املادة الثانية

 (00...........................................................................................  )...............................املادة الثالثة 

 (00..........................................................................................................................  )املادة الرابعة

 (00......................................................................................................................  ).املادة اخلامسة

 (00..  ).....................................................................................................................املادة السادسة

 (00.........................................................................................................................  )املادة السابعة

ومشاركة املساهمني فيها عقد اجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني الباب الثالث: 

 شركات املساهمةيف  بواسطة وسائل التقنية احلديثة

 (01..........................................................................................................................  )املادة الثامنة

 (01.......................................  ).................................................................................املادة التاسعة

 (01........................................................................................................................  )املادة العاشرة

 (01............................................................  )..................................................املادة احلادية عشرة

 شركات املساهمة ألسهمهاشراء الباب الرابع: 

 ضوابط عملية الشراءالفصل األول: 

 (01...............  )................................................................................................املادة الثانية عشرة

 (01..............................................................................................................  ) املادة الثالثة عشرة

 (01................................  )..............................................................................املادة الرابعة عشرة

 (01........................................................................................................  ) املادة اخلامسة عشرة
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 (01......................................  )...................................................................املادة السادسة عشرة

 (01...........................................................................................................  )املادة السابعة عشرة

 (01.................................................  )...........................................................املادة الثامنة عشرة

 (07...........................................................................................................  )املادة التاسعة عشرة

 (07...............................................................  ).....................................................املادة العشرون

 آثار عملية الشراءالفصل الثاني: 

 (07....................................................................................................  )املادة احلادية والعشرون

 (07......................................................................................................  ).املادة الثانية والعشرون

 (07.......................................................................................................  )املادة الثالثة والعشرون

 (01......................................................................................................  )والعشرون املادة الرابعة

 ضوابط بيع أسهم اخلزينة وارتهانهاالفصل الثالث: 

 (01......................  ).............................................................................املادة اخلامسة والعشرون

 (01........................  )...........................................................................املادة السادسة والعشرون

 (01.........................  )............................................................................املادة السابعة والعشرون

 األسهم املخصصة للموظفنيالفصل الرابع: 

 (01.  )......................................................................................................املادة الثامنة والعشرون

 شركات املساهمةرهن أسهم الباب اخلامس: 

 ضوابط رهن األسهماألول:  الفصل

 (11)  ......................................................................................................املادة التاسعة والعشرون

 (11)  ......................................................................................................................املادة الثالثون

 عقد الرهن وقيدهالفصل الثاني: 

 (11............  )..........................................................................................املادة احلادية والثالثون
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 (10)  ........................................................................................................املادة الثانية والثالثون

 (11)  ........................................................................................................املادة الثالثة والثالثون

 (11)  .......................................................................................................املادة الرابعة والثالثون

 (11......  )..............................................................................................املادة اخلامسة والثالثون

 فيذ عليهبيع الرهن والتنالفصل الثالث: 

 (11....  ).................................................................................................املادة السادسة والثالثون

 أحكام عامةالفصل الرابع: 

 (11........  )...............................................................................................املادة السابعة والثالثون

 شركات املساهمة أسهم ممتازة و شراؤها وحتويلهاإصدار الباب السادس: 

 صدار وشراء وحتويل األسهم املمتازةإضوابط وأحكام الفصل األول: 

 (11)  .........................................................................................................املادة الثامنة والثالثون

 (11........  )..............................................................................................املادة التاسعة والثالثون

 (11)  ......................................................................................................................املادة األربعون

 (17............  )..........................................................................................املادة احلادية واألربعون

 (17)  ........................................................................................................املادة الثانية واألربعون

 (17)  ........................................................................................................املادة الثالثة واألربعون

يف حال ختلف املساهم عن الوفاء بقيمة  السوقو بيع السهم يف املزاد العلين أالباب السابع: 

 السهم يف ميعاد االستحقاق

 (11....  )...................................................................................................املادة الرابعة واألربعون

 (11......  ).............................................................................................املادة اخلامسة واألربعون

 (11).... ................................................................................................املادة السادسة واألربعون

 (11..........................  )...........................................................................املادة السابعة واألربعون
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 شركات املساهمةعلى مساهمي الباب الثامن: توزيع األرباح 

 توقيت دفع األرباحالفصل األول: 

 (11....................  )...................................................................................املادة الثامنة واألربعون

 توزيع أرباح مرحليةالفصل الثاني: 

 (11.  )....................................................................................................املادة التاسعة واألربعون

 (11.  ).................................................................................................................املادة اخلمسون

 (11....  )...............................................................................................املادة احلادية واخلمسون

 (11.......  )..............................................................................................املادة الثانية واخلمسون

 ولوية الناجتة عن زيادة رأس املالإصدار وبيع حقوق األالباب التاسع: 

 تعريف حقوق األولويةالفصل األول: 

 (10.......  )..............................................................................................املادة الثالثة واخلمسون

 (10....................................  )................................................................املادة الرابعة واخلمسون

 آلية تداول حقوق األولويةالفصل الثاني: 

 (11..........................................  ).......................................................مسوناملادة اخلامسة واخل

 اخليارات املتاحة للمساهمني املقيدين وللمستثمرين اجلددالفصل الثالث: 

 (11....  ).............................................................................................املادة السادسة واخلمسون

 (11.............................  )......................................................................املادة السابعة واخلمسون

 قيمة احلق اإلرشاديةالفصل الرابع: 

 (11.........  )........................................................................................... املادة الثامنة واخلمسون

 إجراءات التوكيل يف حضور اجلمعيات العامة واخلاصةالباب العاشر: 

 (11........  )..........................................................................................املادة التاسعة واخلمسون

 (11.....................  ).................................................................................................املادة الستون
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 (17..........................  ).............................................................................املادة احلادية والستون

 (17...................  )......................................................................................املادة الثانية والستون

 (17..........  )...............................................................................................املادة الثالثة والستون

 (17...  ).....................................................................................................املادة الرابعة والستون

 (17.......  ).......................................املادة اخلامسة والستون.......................................................

 (11) ..... .........................................منوذج طلب الرهن الصادر عن الدائن املرتهن(: 1ملحق )

 (11) ... ..........................................منوذج طلب الرهن الصادر عن املساهم الراهن(: 2ملحق )

 (11) ..................... ...............................................................منوذج طلب فك رهن(: 3ملحق )

 (10....... ).......................................................................................منوذج التوكيل(: 4ملحق )
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 الباب األول

 أحكام متهيدية

 املادة األوىل: 

مبا ورد من أحكام يف نظام الشركات ونظام السوق املالية  هذه الضوابط ال ختل ( أ

 ولوائحهما التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة.

ا نهم كل  أمام الواردة يف هذه الضوابط املعاني املوضحة الكلمات والعباراتب يقصد ( ب

 :ذلك بغري النص مل يقض سياقما

  .شركات املساهمةأسهم  األسهم: -

 األسهم املشرتاة اليت تقوم الشركة باالحتفاظ بها.أسهم اخلزينة:  -

 األسهم املشرتاة اليت ختصصها الشركة ملوظفيها.األسهم املخصصة للموظفني:  -

األسهم اليت مت شرائها من قبل الشركة مبوجب املادة الثانية عشرة األسهم املشرتاة:  -

 نظام الشركات. بعد املائة من

ترتب ألصحابها احلق يف احلصول على نسبة الشركة تصدرها أسهم  :متازةاألسهم امل -

أكثر من األرباح الصافية للشركة بعد جتنيب االحتياطي النظامي، وال تعطي تلك 

 األسهم أصحابها حق التصويت يف اجلمعيات العامة للمساهمني.

عقد حبضور املساهمني يف الشركة مبوجب اجلمعية العامة اليت تناجلمعية العامة:  -

 أحكام نظام الشركات والنظام األساس للشركة.

فيما يتعلق بالشركات غري املدرجة يف  وزارة التجارة والصناعة: اجلهة املختصة -

 .يف السوق فيما يتعلق بالشركات املدرجة وهيئة السوق املاليةالسوق، 

غري  و تتعاقد على إعداده الشركةسجل املساهمني الذي تعده أ :ساهمنيسجل امل -

، الذي يتضمن أمساء املساهمني وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام املدرجة

 األسهم على ترد اليت التصرفات مجيع فيه وتقيد ،األسهم والقدر املدفوع منها

 . الصادرة عنها
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 السوق املالية السعودية. :السوق -

 أعمال األوراق املالية.مارسة اهليئة مب: شخص مرخص له من الشخص املرخص له -

 شركة املساهمة.الشركة:  -

قبل قيام  -ط أخرى وضمن شر – شروط جيب توفرهاشروط املالءة املالية:  -

  وهي: هاأو ارتهانأسهمها شراء بالشركة 

  أن يكون لدى الشركة، منفردًة أو باملشاركة مع شركاتها التابعة، رأس مال

( شهرًا تلي مباشرًة تاريخ إمتام شراء األسهم أو 01)عامل يكفي مدة اثين عشر 

 ارتهانها.

  قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها )مبا فيها االلتزامات احملتملة( أال تقل

قبل وبعد قيامها بسداد مثن شراء األسهم وذلك وفقًا آلخر قوائم مالية مفحوصة أو 

  قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. 

السوق  قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن جملس هيئة :دراجاإلوالتسجيل  قواعد -

  .املالية

 هيئة جملس املوافق عليها من املالية األوراق يداع: قواعد مركز إاإليداع مركز قواعد -

 .السوق املالية

املديرون يف الشركة املنوط بهم اقرتاح القرارات االسرتاتيجية كبار التنفيذيني:  -

 ها، كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي.وتنفيذ

وزارة العن الصادرة  شركات املساهمةالئحة حوكمة الئحة حوكمة الشركات:  -

يئة فيما يتعلق اهلالصادرة عن غري املدرجة يف السوق، والشركات فيما يتعلق ب

 .بالشركات املدرجة يف السوق

 كمة الشركات.مبوجب أحكام الئحة حو مشكلةجلنة جلنة املكافآت:  -

 جملس إدارة الشركة.اجمللس:  -
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نهاية يوم انعقاد يف يف سجالت الشركة املساهمون املقيدون  :املساهمون املقيدون  -

مال الشركة وإصدار األسهم زيادة رأس  للموافقة علىاجلمعية العامة غري العادية 

 .اجلديدة املمثلة هلا

كمها، واملكافآت الدورية أو السنوية والبدالت واألرباح وما يف ح املبالغاملكافآت:  -

  .املرتبطة باألداء، واخلطط التحفيزية قصرية أو طويلة األجل، وأية مزايا عينية أخرى

 ( وتاريخ11م/املرسوم امللكي رقم )ب: نظام التنفيذ الصادر نظام التنفيذ -

 هـ.01/11/0111

( وتاريخ 11لكي رقم )م/املرسوم املب: نظام السوق املالية الصادر نظام السوق املالية -

 هـ.1/1/0111

وتاريخ  1نظام الشركات الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم م/نظام الشركات:  -

 هـ.11/0/0117

 إيداع األوراق املالية. زمرك: اإليداع مركز -

 .هيئة السوق املاليةاهليئة:  -

 : وزارة التجارة والصناعة.الوزارة -

 .عمل يوميوم:  -

  .كان يوم عمل أم الأاء أي يوم، سو: يوم تقوميي -
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 الثانيالباب 

 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة  

 شركات املساهمةيف 
 

 : الثانيةاملادة 

جيب أن يراعي اجمللس يف حتديد وصرف املكافآت اليت حيصل عليها كل من  ( أ

الئحة حوكمة و نظام الشركات ذات العالقة الواردة يفحكام األأعضاء اجمللس 

  املعايري التالية:الشركات، باإلضافة اىل

أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع خربة العضو واختصاصاته  (0

واستقالليته واألعمال واملسؤوليات اليت يقوم بها ويتحملها أعضاء اجمللس، 

حتقيقها خالل السنة املراد ددة من قبل اجمللس احملهداف األباإلضافة اىل 

 املالية.

 ة جلنة املكافآت.أن تكون املكافآت مبنية على توصي (1

أن تكون املكافآت ومتناسبة مع نشاط الشركة واملهارة واخلربة الالزمتني  (1

 إلدارتها.

وخربة أعضاء  هااألخذ بعني االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجم (1

 اجمللس. 

أن تكون املكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء جملس ذوي  (1

 واإلبقاء عليهم. وحتفيزهممناسبة كفاءة وخربة 

عضاء اجمللس التصويت على بند مكافأة أعضاء جملس اإلدارة يف اجتماع أل ال جيوز ( ب

 اجلمعية العامة.
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 : الثالثة املادة

مقابل عضويته يف اللجان املشكلة من قبل  أةدارة احلصول على مكافجيوز لعضو جملس اإل

 أوابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية وذلك وفقًا لنظام حوكمة الشركة املعتمد أو مق اجمللس

ضافية يكلف بها يف الشركة، وذلك باإلضافة اىل املكافأة اليت إ استشارية أو داريةإ أو فنية

األساس نظام البصفته عضو جملس ادارة وفقًا لنظام الشركات و عليها حيصل أن كنمي

 لشركة.ل

 : الرابعةاملادة 

وتة املقدار حبيث تعكس مدى خربة العضو جيوز أن تكون مكافآت أعضاء اجمللس متفا

 أنوجيب وغريها من االعتبارات.  وعدد اجللسات اليت حيضرها واختصاصاته واستقالليته

 أجل من األرباح من نسبة وليست مقطوع مبلغ نياملستقل اإلدارة جملس أعضاء مكافأة تكون

 .قراراتهم حيادية تأمني

 : اخلامسة املادة

نهاء عضوية من تغيب من أعضاء اجمللس بسبب عدم حضوره ثالثة إامة قررت اجلمعية الع إذا

، منذ آخر مكافآت أي العضو هذا يستحق فالاجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع 

 املكافآت اليت قبضها عن تلك الفرتة. مجيعوجيب عليه إعادة  اجتماع حضره،

  :السادسةاملادة 

إذا تبني أن صرف من مكافآت ألي من أعضاء اجمللس حيق للشركة املطالبة باسرتداد ما 

مت عرضها على اجلمعية العامة أو  مضللةخاطئة أو بناًء على معلومات  تصرف تلك املكافآت

  .تضمينها ضمن تقرير اجمللس السنوي

 : السابعةاملادة 

يات آلواملكافآت ب املتعلقة سياساتال عن تفاصيلالسنوي جيب أن يفصح اجمللس يف تقريره 

مقابل أي واملزايا املالية والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء اجمللس واملبالغ حتديدها 

من الئحة حوكمة  ذات العالقةحكام األمع مراعاة  تنفيذية وغري تنفيذية،أعمال أو مناصب 

 دراج.قواعد التسجيل واإلوالشركات 
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 الثالثالباب 

ومشاركة املساهمني فيها عقد اجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني 

 شركات املساهمةيف  بواسطة وسائل التقنية احلديثة

 

 : الثامنةاملادة 

تلك  أعمال ، واطالع املساهمني على جداولاخلاصةواجتماعات اجلمعيات العامة  عقدجيوز 

والتصويت على قراراتها  ، واملستندات ذات العالقة، واالشرتاك يف مداوالتهااالجتماعات

 التالية:للضوابط وسائل التقنية احلديثة، وذلك وفقًا بواسطة 

 صوتي حلظي للجمعية العامة.وأن تكون املشاركة عن طريق نقل  مرئي  (0

أن تكون املشاركة عن طريق اتصال مباشر بني الشركة واملساهمني، مبا  (1

وبصورة  أو اخلاصة ميكن املساهم من املشاركة بشكل فعال يف اجلمعية العامة

بالرأي واملناقشة والتصويت واإلدالء هم من االستماع ومتابعة العروض آنية متكن

 على القرارات.

لمساهمني اإلدالء بأصواتهم، سواًء قبل أو خالل اجتماع لأن يتيح التصويت اآللي  (1

اجلمعية  اجتماع ، دون احلاجة إىل تعيني وكيل حلضورأو اخلاصة اجلمعية العامة

 .أو اخلاصة العامة

أو  عامة مجعية اجتماع أي أعمال جدول على اآللي التصويت يبدأ ال جيوز أن  (1

  قبل أكثر من ثالثة أيام من تاريخ انعقاد اجلمعية. خاصة

  :التاسعةاملادة 

، أو اخلاصة جيب على اجمللس يف حال استخدام وسائل التقنية احلديثة يف اجلمعية العامة

املشارك يف  ذي يصوت آليًا واملساهمال وضع الضوابط والقيود للتأكد من هوية املساهم

 لشركة املساهمة.  أو اخلاصة جتماع اجلمعية العامةا
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 : العاشرةاملادة 

 أو اخلاصة  يف اجلمعيات العامةني املشاركنيلمساهمل واألصواتاحلضور  يتم احتساب

أو  امةالعاجلمعيات لصحة انعقاد اجتماع الالزم ضمن النصاب  وسائل التقنية احلديثة واسطةب

 . اخلاصة

 : احلادية عشرةاملادة 

جيوز للشركة توجيه الدعوة ، دون اإلخالل باملادة احلادية والتسعني من نظام الشركات

   النعقاد اجلمعية العامة ملساهميها عن طريق وسائل التقنية احلديثة.
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 الرابعالباب 

 سهمهاأل شركات املساهمةشراء 
 فصل االولال

ة الشراءضوابط عملي 

 

  :الثانية عشرةاملادة 

 ذلك، جواز نص نظامها األساس على إذااملمتازة،  وأالعادية  جيوز للشركة، شراء أسهمها

 ية: تالضوابط اللل ًاوفق

أو بهدف متلكها  الشركة لأن يكون شراء األسهم بهدف ختفيض رأس ما (0

 كأسهم خزينة.

% من 1نسبة   أي وقت من األوقاتواململوكة للشركة يفاملشرتاة األسهم أال تتجاوز  (1

 فئة األسهم موضوع عملية الشراء.

احملاسب صادر عن وذلك مبوجب تقرير "شروط املالءة املالية" الشركة  أن تستويف (1

 القانوني للشركة يؤكد فيه استيفاء الشركة لتلك الشروط. 

على لعدد على عملية الشراء مع حتديد احلد األموافقة اجلمعية العامة غري العادية  (1

على مرحلة  الشراء لس بممتاماجملتفويض  ، وعلى هالشراء وأغراض حمل األسهم 

اجلمعية واحدة أو عدة مراحل خالل فرتة أقصاها اثين عشر شهرًا من تاريخ قرار 

املوافقة وشروطها فورًا  هذه عنعلى أن تعلن الشركة  املشار إليه، العامة غري العادية

 .بعد صدور هذا القرار

  عشرة:الثالثة املادة 

 شراء أسهمهاااللتزام بالضوابط االضافية التالية عند  يف السوق درجةامل الشركة جيب على

 املمتازة: وأالعادية 

 : ما يليعن  أسهمهاسعر شراء  يزيدأال   (0
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ليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية ل السابقمن سعر إغالق السوق يف اليوم  %1نسبة  (أ 

 الشراء. 

 يف منفذةسعر آخر صفقة شراء  أو ماألسه لبيع  يف السوق عرض أعلى سعر (ب 

 السوق. 

من فئة األسهم موضوع  اجلمهورن عملية شراء األسهم اخنفاض ملكية عينتج  أال (1

أو أي نسبة أخرى مللكية اجلمهور حمددة يف نشرة  %11عملية الشراء إىل أقل من 

األسهم  وأسب أسهم اخلزينة وال حت ،املوافق عليها من قبل اهليئة إصدار الشركة

 ربامج األسهم املخصصة للموظفني ضمن ملكية اجلمهور.لاليت تستخدم 

 التداول. فرتة دقيقة من  11 خالل آخر أو بيعها أسهمهابشراء عدم قيام الشركة  (1

 الشراء.  عند بيع أمر أو البيع عند شراء أمر أال يكون للشركة املدرجة (1

 :خالل الفرتات التاليةأو بيعها ا أسهمهشراء قيام الشركة ب عدم (1

 (يومًا تقومييًا السابقة لنهاية ربع السنة املالية حتى تاريخ إعالن 01الـ ) الشركة

 املالية األولية بعد فحصها  هالقوائم

 (يومًا تقومييًا السابقة لنهاية السنة املالية حتى تاريخ إعالن 11الـ ) الشركة

 .املالية السنوية املراجعة هاأو لقوائم ااملالية األولية بعد فحصه هالقوائم

  عشرة:الرابعة املادة 

 : التاليةألغراض إال ل الستخدامها كأسهم خزينةشراء أسهمها  ال جيوز للشركة

 .إذا رأى جملس اإلدارة أو من يفوضه أن سعر السهم يف السوق أقل من قيمته العادلة (0

 .سداد دين قائم على الشركة (1

 .شركة أو شراء أصلأسهم أو حصص بل االستحواذ على عمليات املبادلة مقا (1

  ختصيصها ملوظفي الشركة ضمن برنامج أسهم املوظفني. (1
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 : عشرةاخلامسة املادة 

شراء  بعملية-وفقًا للوسيلة اليت حتددها  -اهليئة  جيب على الشركة املدرجة إشعار

عملية الشراء ذات  التالي قل من افتتاح السوق يف اليومقبل ساعتني على األ سهمهاالشركة أل

 .العالقة

 : السادسة عشرةاملادة 

 وذلك هاأو بيع ها ألسهمهانتائج عملية شراءعن   للجمهور عالناإلجيب على الشركة املدرجة 

يوم التالي إلمتام عملية الشراء إذا كان لل من بداية فرتة التداول على األقل ساعة نصف قبل

 الشراء مت من خالل السوق. 

  :السابعة عشرةدة املا

 واحدة لدىمن خالل حمفظة  هابيع وأ أسهمها الشركة املدرجة تنفيذ عملية شراءجيب على 

 :باآلتيشريطة االلتزام  شخص مرخص له، 

من قبل  من الكمية املعتمدة ٪01تنفيذ عمليات الشراء أو البيع مبا ال يتجاوز  (0

 .للشراء خالل اليوم الواحد للتداول اجلمعية العامة

 .من تاريخ بدء أول عملية شراء أو بيع تقومييًا ( يومًا11أال تتجاوز مدة التنفيذ ) (1

خدام تمامل يكن الغرض من اس من خالل السوق،تتم عمليات الشراء أو البيع أن  (1

ستحواذ على شركة أو شراء أسهم اخلزينة هو متويل عمليات املبادلة مقابل اال

 .أصل

 فتتاح السوق أواع خالل النصف ساعة األوىل من أال تتم عمليات الشراء أو البي (1

   .السوق غالقالنصف ساعة السابقة إل

 : الثامنة عشرةاملادة 

جيب على الشركة غري املدرجة توفري املعلومات الكافية للمساهمني فيما خيص شروط 

عملية الشراء من خالل صفقة  عرض الشراء والفرتة املتاحة وكيفية بيع األسهم إذا كانت

  خاصة، إضافة إىل منح فرصة عادلة للجميع لعرض أسهمهم.
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 : التاسعة عشرةاملادة 

أو عن طريق مصادر متويل  "األرباح القابلة للتوزيع"ال حيق للشركة شراء أسهمها إال من خالل 

 .خارجية، شرط أن يكون رصيد األرباح القابلة للتوزيع يفوق رصيد مصادر التمويل اخلارجية

  :ونالعشراملادة 

مراعاة إذا كان الغرض من شراء الشركة ألسهمها ختفيض رأس ماهلا، وجب عليها 

  بعد املائة من نظام الشركات.نيالثامنة واألربعاملادة  الواردة يف حكاماأل

 

 انيالث الفصل

آثار عملية الشراء 

  والعشرون:احلادية املادة 

متام عملية إهم املمتازة تعد ملغاة عند إذا قامت الشركة بشراء أسهمها املمتازة فمن تلك األس

، وجيب على الشركة اختاذ اإلجراءات النظامية الالزمة لتعديل نظامها األساس تبعًا الشراء

 لذلك.

  والعشرون:الثانية املادة 

ملوظفني ا لربنامج أسهم ختصيصهاُتعد ملغاة أي أسهم خزينة ال يتم إعادة بيعها أو الغاؤها أو 

وألغراض حساب هذه املدة، تعترب أي عملية  .املعنية شراء األسهمتاريخ من سنتني  بعد مضي

  بيع ألسهم اخلزينة متت على األسهم األقدم شراء.    

 : والعشرونالثالثة املادة 

 الشركة كانتإذا  سهم حقوق أولويةأمن خالل طرح  ازيادة رأس ماهلال جيوز للشركة 

 متلك أسهم خزينة. 
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  والعشرون: الرابعةاملادة 

عن طريق إصدار الرمسلة،  -اليت متلك أسهم خزينة  -الشركة  يف حال زيادة رأس مال

صدار إاحلقوق املرتتبة حلملة األسهم اآلخرين، وال جيوز للشركة  نفسيكون للشركة 

 .متلكها لفئة معينة من أسهمها بغرض إلغائها يف حالرمسلة ال

 

 الفصل الثالث

 ضوابط بيع أسهم اخلزينة وارتهانها

 والعشرون:  اخلامسة املادة

ضوابط لل ًاوفق ذلك، على األساس نظامها ينص أن شريطة ،اخلزينة أسهمجيوز للشركة بيع 

 ية: تالال

 .املشرتاةاألسهم  فئة إمجالي % من1األسهم نسبة  بيع عملية تتجاوز أال (0

 .موافقة اجمللس على بيع األسهم. (1

عن قرار بيع  للجمهور واإلعالن اهليئة إشعارفيجب عليها الشركة مدرجة، ذا كانت إ (1

 .يوم [  ]يف السوق خالل  األسهم

% من سعر إغالق السوق 1عن سعر البيع يقل  أالفيجب ذا كانت الشركة مدرجة، إ (1

 يف اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية البيع. 

  والعشرون:السادسة املادة 

بيع أسهم اخلزينة ب اجمللسوقت صدور قرار  غري املدرجة ةيف الشركللمساهمني يكون 

وذلك بنسبة ما ميلكونه من أسهم من املبيعة األولوية يف شراء األسهم  مقابل عوض نقدي،

 .وذلك خالل الفرتة اليت حيددها قرار اجمللس مجالي رأس مال الشركة املدفوعإ
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  :السابعة والعشروناملادة 

نص نظامها األساس  إذاضمانًا لدين مستحق يف ذمة الغري  هاللشركة ارتهان أسهم جيوز

 :يةتالضوابط اللل ًاوفق ذلك، جواز على

 أن تكون عملية االرتهان تصب يف مصلحة الشركة واملساهمني. (0

 . بشكل جوهري املالي ومديونيتها الشركة على وضع سلبيًاأال تؤثر عملية االرتهان  (1

 شروط املالءة املالية. ركة الشأن تستويف  (1

وجيوز احلصول على موافقة  موافقة اجلمعية العامة غري العادية على عملية االرتهان (1

 . كثر من عمليةمسبقة أل

اللوائح األخرى ذات واألنظمة وأال ينتج عن عملية االرتهان إخالل بنظام الشركات  (1

  العالقة.
 

 الفصل الرابع

األسهم املخصصة للموظفني  
 

  :الثامنة والعشرونادة امل

ألسهمها ختصيصها ملوظفي الشركة ضمن برنامج  الشركة من شراءالغرض إذا كان 

، فيجب على الشركة، باإلضافة إىل الضوابط األخرى املتعلقة بشرائها أسهم املوظفني

 : ألسهمها، استيفاء الشروط التالية

 أن ينص نظام الشركة األساس على جواز ذلك. (0

برنامج األسهم املخصصة على اجلمعية العامة غري العادية وافقة ماحلصول على  (1

فصاح عن مجيع شروط الربنامج وسعر التخصيص لكل سهم للموظفني بعد اإل

 .ذا كان مبقابلإ معروض على املوظفني

 لس غري التنفيذيني ضمن برنامج األسهم املخصصة للموظفنياجملإشراك أعضاء عدم  (1

 .ني التصويت على قرارات اجمللس املتعلقة بالربنامجعضاء التنفيذيوال جيوز لأل
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 اخلامسالباب 

 شركات املساهمةرهن أسهم 
 

 األول فصلال

ضوابط رهن األسهم 

 

 : التاسعة والعشروناملادة 

أي متلك أسهم  حق لهملن  جيوزمع عدم اإلخالل باألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة، 

  واردة يف هذا الباب.أن يرتهنها وفقًا للضوابط الشركة 

 : ثالثوناملادة ال

 ، وفقًا للضوابط التالية: هاجيوز للمساهم يف الشركة رهن كل أسهمه أو بعض

 .املوافقات النظامية الالزمة إلنشاء الرهناحلصول على  (0

لشروط ااملرتهن  والدائنبني املساهم الراهن  األسهم رهن أن تستويف اتفاقية  (1

 .الباب امن هذ الفصل الثانييف  الواردة
 

 

  الثاني فصلال

وقيده عقد الرهن 
 

 : والثالثوناحلادية املادة 

أو  مكتوبـــة اتفاقيــة ينشــأ الــرهن الــذي يـــرد علــى أســهم الشــركة املدرجـــة مبوجــب         (أ 

البيانـات املنصـو     تتضـمن املرتهن، وجيـب أن  الدائن الراهن واملساهم بني  ةإلكرتوني

 .يداعاإلعليها يف قواعد مركز 

ــتم تســ   (ب  ــد ي ــًا     وفــك جيل وقي ــرهن علــى األســهم يف الشــركة املدرجــة وفق  لألحكــامال

 يداع.اإلاملنصو  عليها يف قواعد مركز 
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 : والثالثونالثانية املادة 

أو  مكتوبة اتفاقيةمبوجب ينشأ الرهن على األسهم يف الشركة غري املدرجة  ( أ

 بيانات التالية: التتضمن ، وجيب أن املرتهنالدائن الراهن واملساهم بني  ةإلكرتوني

 .وعنواناهمااملرتهن، الدائن الراهن، واملساهم اسم  (0

 .ورقم سجلها التجاري عدد األسهم املرهونة، وقيمتها والشركة املصدرة هلا (1

 مقدار الدين املضمون بالرهن، أو احلد األقصى الذي ينتهي إليه. (1

 تاريخ عقد الرهن. (1

 شروط فك الرهن وأحكامه. (1

 ها الطرفني.أي شروط أخرى يتفق علي (1

 وفقًا ملا يلي: املدرجةغري الرهن على األسهم يف الشركة وفك يتم تسجيل وقيد  (ب 

جيب على كل من الدائن املرتهن واملساهم الراهن تقديم منوذج طلب الرهن موجه  (0

إىل رئيس جملس إدارة الشركة، إذا كانت الشركة هي اجلهة املعدة واحملتفظة 

املعهود إليها من قبل الشركة بمعداد وحفظ  بسجل املساهمني، أو ممثل اجلهة

مصادق عليه  سجل املساهمني، حيتوي على البيانات التالية،على أن يكون النموذج

من الغرفة التجارية والصناعية أو أحد املصارف العاملة يف اململكة أو أحد 

إذا كان  –إحدى القنصليات السعودية  أواألشخا  املرخص هلم من قبل اهليئة 

 :اململكة خارج مؤسسالدائن املرتهن  أوساهم الراهن امل

(، 0منوذج طلب الرهن من الدائن املرتهن بالصيغة الواردة يف امللحق رقم ) .أ 

 متضمنًا املعلومات التالية:

 .املساهم الراهن الذي سوف ترهن أسهمه لصاحل الدائن املرتهناسم  -

 .، إن وجدترهنها رقم احملفظة االستثمارية املودع فيها األسهم املراد -

 اسم شركة املساهمة املصدرة لألسهم. -
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 عدد األسهم املطلوب رهنها. -

ويف حال عدم حتديد ن ال يسبق تاريخ عقد الرهن، أعلى تاريخ بدء الرهن،  -

، الشركة يف سجل مساهميهاتاريخ قيد الرهن من  ُيعتمدتاريخ بدء الرهن، 

 ًاتارخي مبا يف ذلك السوق(، أو من قبل اجلهة املتعاقد معها إلعداده وحفظه )

 بدء الرهن.ل

 إن وجدت. ،مدة الرهن -

حتديد حصة توزيع أرباح األسهم سواء النقدية أو اليت تدفع كأسهم منحة  -

  .أو الدائن املرتهن الراهن للمساهم

(، 1منوذج طلب الرهن من املساهم الراهن بالصيغة الواردة يف امللحق رقم ) .ب 

 متضمنًا املعلومات التالية:

 .هسهم لصاحلاألرهن ي سوف ُتالذ الدائن املرتهناسم  -

 .ورقم سجلها التجاري اسم شركة املساهمة املصدرة لألسهم -

 عدد األسهم املطلوب رهنها. -

ويف حال عدم حتديد ، ن ال يسبق تاريخ عقد الرهنأ، على تاريخ بدء الرهن -

هميها الشركة يف سجل مساتاريخ قيد الرهن من  ُيعتمدتاريخ بدء الرهن، 

 بدء الرهن.ل ًاتارخي

 مدة الرهن إن وجدت. -

حتديد حصة توزيع أرباح األسهم سواء النقدية أو اليت تدفع كأسهم منحة  -

  .أو الدائن املرتهن الراهن للمساهم

يتم قيد الرهن يف سجل املساهمني املعد واحملتفظ به من قبل الشركة أو من قبل  (1

 ا يف ذلك السوق(. اجلهة املتعاقد معها إلعداده وحفظه )مب

 يؤشر على شهادات األسهم املرهونة مبا يفيد رهنها واسم الدائن املرتهن، إن وجدت. (1
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منوذج طلب فك رهن مدة الرهن، إن وجدت، أو مبوجب  نقضاءابفك الرهن  يتم (1

 إدارة جملس رئيسإىل موجه من الدائن املرتهن  (1بالصيغة الواردة يف امللحق رقم )

إىل  أو املساهمني، بسجل واحملتفظة املعدة اجلهة هي الشركة كانت إذا ، الشركة

مصادق عليه من قبل إحدى اجلهة املتعاقد معها إلعداده وحفظه )مبا يف ذلك السوق(، 

( من هذه املادة يفيد مبوافقته على فك ورفع إشارة 0اجلهات املشار إليها يف الفقرة )

  الرهن عن األسهم املرهونة لصاحله.

 : والثالثونلثالثة ااملادة 

قيده لدى مركز اإليداع إذا كانت األسهم  الرهن نافذًا يف مواجهة الغري إال بعد يعدال 

كانت األسهم املرهونة صادرة املساهمني إذا املرهونة صادرة عن شركة مدرجة، أو سجل 

 .عن شركة غري مدرجة

 : والثالثونالرابعة املادة 

الناجتة عن األسهم املرهونة، واستعمال احلقوق املتصلة بها  جيوز للدائن املرتهن قبض األرباح

 مامل ينص عقد الرهن على خالف ذلك.

 : والثالثوناخلامسة املادة 

، ال جيوز للدائن املرتهن حضور الرابعة والثالثون من هذه الضوابطمع مراعاة أحكام املادة 

 اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني أو التصويت فيها.

 

  فصل الثالثال

 بيع الرهن والتنفيذ عليه

 : والثالثونالسادسة املادة 

يتم التنفيذ على األسهم املرهونة الصادرة عن شركة املساهمة املدرجة وغري املدرجة  (أ 

وفقًا لنظام التنفيذ والضوابط ذات العالقة الصادرة مبوجبه، باإلضافة إىل األنظمة 

اعاة أحكام املادة الثامنة من نظام الشركات والتعليمات ذات العالقة، على أن يتم مر

 غري املدرجة.  شركات املساهمةاملتعلقة بالتنفيذ على أسهم 
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أو املتوفرة يف حمفظة حيق للشخص املرخص له التنفيذ على األسهم املودعة لصاحله  (ب 

كضمان للتمويل باهلامش املمنوح من قبله للعميل املتعاقد معه من خالل بيعها عميله 

التمويل باهلامش املربمة  واتفاقيةسوق مباشرة وفقًا للقواعد املطبقة يف هذا الشأن يف ال

 فيما بينهما. 

 الرابع فصلال

أحكام عامة 

 : السابعة والثالثوناملادة 

األسهم اخلاضعة للرهن سواء أكانت من أي سهم ال جيوز قيد أكثر من رهن واحد على 

  جة.صادرة عن شركة مساهمة مدرجة أم غري مدر
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 السادسالباب 

  هاحتويلو شراؤها وأسهم ممتازة  شركات املساهمةإصدار 

 الفصل االول

صدار وشراء وحتويل األسهم املمتازةضوابط وأحكام إ 

 : الثامنة والثالثوناملادة 

 .املمتازة األسهم إصدار عند الشرعية األحكام مراعاة الشركة على جيب

  :التاسعة والثالثوناملادة 

للشركة أن تصدر أسهمًا ممتازة أو أن تقرر شراؤها أو حتويل أسهم عادية إىل أسهم  جيوز

 ممتازة أو حتويل األسهم املمتازة إىل عادية، وفقًا للضوابط التالية: 

 أن ينص نظام الشركة األساس على جواز ذلك. (0

 صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.احل (1

أصحاب األسهم املمتازة، يف مجعية خاصة بهم، إذا كان احلصول على موافقة  (1

أصحاب تلك  حقوق أي من تعديليتعلق بتحويل األسهم املمتازة إىل عادية أو القرار 

 .األسهم

وقات يف مجيع األ الشركة املدرجة املصدرة من قبل أال تتجاوز نسبة األسهم املمتازة (1

 [ من نسبة ملكية اجلمهور.●]

 [% من رأس مال الشركة.  ●املمتازة نسبة ] أال تتجاوز األسهم (1

 بالكامل. الشركة أن يكون قد مت الوفاء برأس مال (1

اللوائح وأال ينتج عن عملية إصدار الشركة لألسهم املمتازة إخالل باألنظمة  (7

 األخرى ذات العالقة.
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 املادة األربعون: 

 نيواد التسعتعقد اجلمعيات اخلاصة بأصحاب األسهم املمتازة وفقًا ألحكام امل ( أ

الضوابط  ، باإلضافة إىل من نظام الشركاتني والثانية والتسعنيواحلادية والتسع

 : اآلتية

ال يكون اجتماع اجلمعية اخلاصة بأصحاب األسهم املمتازة من فئة معينة صحيحًا  (0

سهم املمتازة لنفس الفئة، ما مل ينص ذا حضره مساهمون ميثلون نصف عدد األإال إ

 ساس على نسبة أعلى. ألاالشركة نظام 

( 0) الفرعية ذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية اخلاصة وفق الفقرةإ (1

املنصو  عليها األوضاع ىل اجتماع ثان يعقد بنفس إدعوة ال، وجهت الفقرةمن هذه 

ومع ذلك جيوز عقد االجتماع الثاني  من نظام الشركات. نييف املادة احلادية والتسع

اعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول، بشرط أن تتضمن الدعوة بعد س

عقد هذا االجتماع. ويف مجيع لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية 

أصحاب األسهم ذا حضره عدد من الثاني صحيحًا إيكون االجتماع  األحوال،

 الفئة.  سهم املمتازة لنفس ميثل ربع عدد األاملمتازة 

ذا مل يتوافر النصاب الالزم يف االجتماع الثاني، وجهت دعوة اىل اجتماع ثالث إ (1

 من نظام نياملنصو  عليها يف املادة احلادية والتسعاألوضاع بنفس ينعقد 

املمثلة  سهم املمتازةكان عدد األأيًا الشركات. ويكون االجتماع الثالث صحيحًا 

     جلهة املختصة.، بعد موافقة امن نفس الفئة فيه

سهم املمتازة بأغلبية ثلثي األسهم تصدر قرارات اجلمعية اخلاصة بأصحاب األ (1

 املمتازة من نفس الفئة املمثلة يف االجتماع.

اجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني اخلا  بعقد  الثالثتنطبق أحكام الباب  ( ب

شر اخلا  اعاللباب وا بواسطة وسائل التقنية احلديثةومشاركة املساهمني فيها 

بمجراءات التوكيل يف اجتماعات اجلمعية العامة واخلاصة على اجتماعات اجلمعيات 

 اخلاصة بأصحاب األسهم املمتازة.
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 : واألربعوناحلادية املادة 

إذا ال جيوز أن تعطي األسهم املمتازة احلق يف التصويت يف اجلمعيات العامة للمساهمني، إال 

رباح الصافية للشركة األمن األسهم  تلك ألصحاب النسبة احملددةفشلت الشركة يف دفع 

 . بعد جتنيب االحتياطي النظامي مدة ثالث سنوات متتالية

  :واألربعون الثانية املادة

أصحاب األسهم املمتازة، مبا يف ذلك إذا كان من شأن قرار اجلمعية العامة تعديل حقوق 

 قرار نافذًاال هذا ال يكونإىل عادية أو العكس، ف تصفية الشركة أو حتويل األسهم املمتازة

 إال إذا صادق عليه من له حق التصويت من أصحاب األسهم املمتازة يف مجعية خاصة بهم. 

 : واألربعونالثالثة املادة 

من األرباح الصافية  املمتازة ذا فشلت الشركة يف دفع النسبة احملددة ألصحاب األسهمإ

جيوز للجمعية فمنه  ،تياطي النظامي مدة ثالث سنوات متتاليةللشركة بعد جتنيب االح

، املنعقدة وفقًا ألحكام املادة التاسعة والثمانني من نظام األسهمهذه  صحابألاخلاصة 

أن تقرر إما حضورهم اجتماعات اجلمعية العامة للشركة واملشاركة يف  ،الشركات

ا يتناسب مع قيمة أسهمهم يف رأس التصويت، أو تعيني ممثلني عنهم يف جملس اإلدارة مب

املال، وذلك إىل أن تتمكن الشركة من دفع كل األرباح املخصصة ألصحاب هذه األسهم 

 وحيق العامة اجلمعية اجتماع يف واحد صوت ممتاز سهم لكل ويكونعن السنوات السابقة. 

 ةيالعاد معيةاجل أعمال جدول بنود كافة على التصويت احلالة هذه يف املمتاز السهم لصاحب

 .استثناء دون
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 السابع الباب 

سوق يف حال ختلف املساهم عن الوفاء ال يف بيع السهم يف املزاد العلين أو

 بقيمة السهم يف ميعاد االستحقاق
 

  واألربعون:الرابعة املادة 

س جيب على املساهم يف الشركة غري املدرجة دفع قيمة السهم املتبقي عند أول طلب من اجملل

يومًا ، وإذا ختلف املساهم عن  01لذلك مبوجب خطاب مسجل، وذلك خالل فرتة أقصاها 

بعد إعالمه بالطرق املقررة يف نظام الشركة -الوفاء يف ميعاد االستحقاق، جاز للمجلس 

بيع السهم يف املزاد العلين وفقًا لنظام التنفيذ واألنظمة  -األساس أو إبالغه خبطاب مسجل

 عالقة.األخرى ذات ال

 واألربعون: اخلامسة املادة 

تستويف الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي إىل صاحب السهم. وإذا مل 

تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ، جاز للشركة أن تستويف الباقي من مجيع أموال 

 املساهم.

 : واألربعونالسادسة املادة 

عن الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه مضافًا إليها جيوز للمساهم املتخلف 

 املصروفات اليت أنفقتها الشركة يف هذا الشأن.

 املادة السابعة واالربعون: 

 مدفوعة بكاملها.  األسهمقيمة  أن تكونشركة يف السوق  أييشرتط لقبول إدراج 
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 الثامنالباب 

  همةشركات املساتوزيع األرباح على مساهمي 

 الفصل األول

 رباحتوقيت دفع األ

  :واألربعون الثامنةاملادة 

سبعة على املساهمني خالل  تنفيذ قرار اجلمعية العامة يف شأن توزيع األرباحلس اجمل جيب على

  لس القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.اجملأو قرار  هذا القرارمن تاريخ صدور  أيام

 الفصل الثاني

توزيع أرباح مرحلية 

  :واألربعون التاسعةادة امل

ذات الرحبية اجليدة املنتظمة واليت يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع  للشركة جيوز

نصف سنوي أو على مساهميها بشكل مرحلية بدرجة معقولة مبستوى أرباحها، توزيع أرباح 

 .ربع سنوي إذا مسحت إمكانياتها املالية بذلك

  :اخلمسوناملادة 

 بالضوابط التالية: االلتزامالشركة الراغبة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها  جيب على

و أمن سنة  مبقاة أو احتياطيات اختيارية،أن يتوفر لدى الشركة أرباح مرتاكمة  (0

كافية لتغطية األرباح  ،شهرًا عشر اثين عنسنوات مالية سابقة، ال تقل مدتها 

 .املقرتح توزيعها

املزمع التوزيع تحققة خالل الفرتات املختلفة من السنة املالية أن تكون األرباح امل (1

لتغطية املتطلبات املتوقعة املخصصات ما يكفي من بعد خصم رباحها، أعن 

وأن إمكانية  ،كافية لتغطية التوزيع ،الضريبةالزكاة وحتياطيات النظامية ولال
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ة هي إمكانية معقولة نتهاء السنة املالية للشركااإلبقاء على هذه األرباح لغاية 

 بدرجة كبرية.

 وضع الشركة املالي والسيولة املتوفرة لديها تسمح بالقيام بهذا التوزيع. يكون أن (1

  اخلمسون:و احلادية املادة

لس أن يضمن تقريره السنوي املقدم للجمعية العامة للشركة نسب األرباح اليت مت اجملعلى 

ختلفة من السنة إضافة إىل نسبة األرباح املقرتح توزيعها على املساهمني خالل الفرتات امل

 توزيعها يف نهاية السنة وإمجالي هذه األرباح.

  واخلمسون: الثانيةاملادة 

املرتاكمة من السنوات السابقة أو  املبقاةيتم قيد توزيع األرباح على حساب األرباح  ( أ

ل واالنتظام يف كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلس أو االحتياطيات االختيارية

كيفية ونسب توزيع األرباح حسب اإلمكانيات والسيولة املتوفرة لدى الشركة، وعلى 

لس اإلفصاح واإلعالن عن نسب األرباح الدورية املنتظمة اليت يتقرر توزيعها على اجمل

 طالع عليها.ااملساهمني يف مواعيدها حتى يكون املساهمون على علم بها و

 باإلفصاح واإلعالن عن املرحلية ختاذ قرار توزيع األرباحاعند  شركات املساهمةتلتزم  ( ب

 بنسخة منه فور صدوره. اجلهة املختصةوتزويد  ذلك فورًا
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 التاسعالباب 

 ولوية الناجتة عن زيادة رأس املالإصدار وبيع حقوق األ

  ولاأل فصلال

تعريف حقوق األولوية 

  :واخلمسون الثالثةاملادة 

مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها أحقية االكتتاب يف األسهم  ًاأوراق حقوق األولوية تعد

زيادة  باملوافقة على اجلمعية العامة غري العادية صدور قراراملطروحة عند  النقدية اجلديدة

. ويعطي كل حق حلامله أحقية االكتتاب نقدية رأس املال عن طريق إصدار أسهم جديدة

 طرح.بسهم واحد جديد وذلك بسعر ال

  :واخلمسون الرابعةملادة ا

سهم حقوق أبعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة رأس املال من خالل طرح 

حقوق األولوية كأوراق مالية يف احملافظ يتم تعديل سعر السهم من قبل السوق وتودع  ،أولوية

سبة ما ميلكه كل بالنسبة والتناسب مع ن اخلاصة باملساهمني املقيدين حسب أحقيتهم

، وذلك بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بيومي عمل على األكثر. مساهم يف رأس املال

احلقوق يف حمافظ املساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا  حبقوق األولوية، اليت  تودعو

 هذه قيمة رتظه ولن ،مينع التداول أو االكتتاب فيها إال عند بداية فرتتي التداول واالكتتاب

 وإمنا احلقوق، تداول تسبق اليت الفرتة أثناء املقيدين املساهمني حمافظ ضمن احلقوق

باحتساب ونشر قيمة إرشادية على موقعها بشكل  السوق تقوموس. فقط احلقوق عدد سيظهر

 تداول احلقوق. فرتةمستمر طوال 
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 فصل الثانيال

آلية تداول حقوق األولوية  

  :واخلمسون اخلامسةاملادة 

 تداول حقوق األولوية اخلطوات التالية: آلية تتضمن 

 تداول احلقوق  مدة  (1

مثانية أيام عمل )أيام تداول(، وميكن خالهلا للمساهمني املقيدين  مدة تداول احلقوق تستمر

التداول من خالل نشرة اإلصدار، وإعالنات مدة وغري املقيدين تداول احلقوق، وسيتم حتديد 

 صدرة.الشركة امل

  توضح نشرة اإلصدار ذات العالقة إجراءات ومراحل االكتتاب يف األسهم اجلديدة. (2

 بيع األسهم غري املكتتب بها )إن وجدت(مدة  (3

أسهم مل يتم االكتتاب بها يف املرحلتني األوىل والثانية باإلضافة إىل  وجوديف حال  (أ 

رح كحد أدنى على بسعر الطهذه األسهم  فعندئذ ُتطرحكسور األسهم )إن وجدت(، 

على أن تقوم تلك املؤسسات االستثمارية  ،عدد من املستثمرين ذوي الطابع املؤسسي

التخصيص للمؤسسات االستثمارية  وسيجريبتقديم عروض شراء لألسهم املتبقية. 

ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل، على أن يتم ختصيص األسهم بالتناسب على 

  تقدم نفس العرض.املؤسسات االستثمارية اليت

جيب أال يقل سعر االكتتاب باألسهم اجلديدة اليت مل يكتتب بها يف هذه الفرتة عن   (ب 

  .سعر الطرح

 إنيوزع الفرق ) ،إذا كان سعر بيع األسهم غري املكتتب بها أعلى من سعر الطرح ( ج)

سواء من حلملة حقوق األولوية  ًاتعويض ؛ هومصاريفاالكتتاب وجد( بعد خصم مبالغ 

الذين مل يقوموا  الذي اشرتى حقوق،د يستثمر اجلدملساهمني املقيدين أو املا

 . بنسبة ما ميلكونه من حقوق ومل يبيعوهاباالكتتاب حبقوقهم 
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 ختصيص األسهم للمكتتبني:  -1

ستحدد نشرة اإلصدار فرتة ختصيص األسهم للمكتتبني، وتاريخ حتويل مبالغ التعويض )إن 

  .وجدت(

 فصل الثالثال

للمستثمرين اجلددو اخليارات املتاحة للمساهمني املقيدين 

 

  :واخلمسون السادسةاملادة 

 التالية:  يكون للمساهم املقيد اخليارات ( أ

للحفاظ على نسبة  يهممارسة احلق باالكتتاب بكامل حقوق األولوية املودعة لد (1

 يف الشركة. تهملكي

الي املقابل املاحلصول على و وقأو جزء منها من خالل الس يهاملودعة لدبيع احلقوق  (2

 .هلذه احلقوقبيع اجلزئي أو الكلي لل

وحيق جلميع املشرتين االكتتاب يف األسهم  ،عن طريق السوق إضافيةشراء حقوق  (3

 االكتتاب الثانية.مدة خالل 

 االكتتابببيعها أو ممارسة حق  ء، سواكما هي دون تغيري حقوقه اإلبقاء على (4

طرح األسهم املتبقية الناجتة عن عدم ممارسة تلك احلقوق أو ُتفيها، ويف هذه احلالة 

يف فرتة ذا كان البيع إوقد ال حيصل على أي مقابل هلا  بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

 .بسعر الطرح الطرح املتبقي

ومن ثم بيع حقوق األولوية ومل يتم  باالكتتابام أحد املساهمني املقيدين ييف حال ق ( ب

كتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول، الوية يعادل عدد احلقوق اليت شراء عدد حقوق أو

كليًا )يف حال بيع مجيع احلقوق( أو جزئيًا مبا يعادل  االكتتابرفض طلب فعندئذ ُي

 لمة للمساهم املقيد.تساملرفوض عرب اجلهة امل االكتتابمبلغ  ويعادمن حقوق،  يَعما ِب
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  :واخلمسون السابعةاملادة 

بها يف فرتة  االكتتابد شراء حقوق أولوية خالل فرتة التداول ومن ثم يتثمر اجلدللمسجيوز 

يف هذه احلقوق بنهاية مرحلة  االكتتابحق  تهالثانية. ويف حالة عدم ممارس االكتتاب

طرح األسهم املتبقية الناجتة عن عدم ممارسة تلك احلقوق أو فعندئذ ُتالثانية،  االكتتاب

 املتبقي.بيعها يف فرتة الطرح 

 

 الفصل الرابع

قيمة احلق اإلرشادية 

 
  واخلمسون: الثامنةاملادة 

التداول مدة تعكس قيمة احلق اإلرشادية الفرق بني القيمة السوقية لسهم الشركة خالل 

 التداول على موقعهامدة خالل  واليت حتتسبها السوق وتنشرها بصورة مستمرة وسعر الطرح

؛ وذلك زودي خدمة معلومات السوقلكرتونية ملاملواقع اإل ا يفنشره يضًاأوجيوز  لكرتونياإل

 االطالع على القيمة اإلرشادية للحق عند إدخال األوامر. من ملستثمرين ا بهدف متكني 
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 العاشرالباب 

  واخلاصةلتوكيل يف حضور اجلمعيات العامة جراءات اإ

 

 واخلمسون:  التاسعةاملادة 

شخص طبيعي ساهمة مبوجب توكيل خطي توكيل حيق للمساهم يف شركة امل (أ 

على أال  همن غريأممكان هذا الشخص من بني املساهمني يف الشركة أ، سواء آخر

حلضور اجتماع اجلمعية العامة أو  لديها، يكون عضوًا يف جملس إدارتها أو موظفًا

كيل عنه، وذلك وفقًا لصيغة التو نيابًة والتصويت على بنود جدول أعماهلااخلاصة 

تكون بالصيغة املرفقة بالدعوة لالجتماع الصادرة عن شركة املساهمة واليت جيب أن 

 :تتضمن البيانات التالية( و1الواردة يف امللحق رقم )

اسم املساهم املوكل رباعيًا إذا كان شخص طبيعيًا، أو اسم املساهم وفقًا ملا هو  -

 عتباريًا. التجاري أو ما يف حكمه، إذا كان شخص ا سجلهمدون يف 

 التجاري. سجلهااسم شركة املساهمة وفقًا ملا هو مدون يف  -

ل طبيعيًا، أو رقم السج ًاشخص املساهم املوكل ذا كانرقم السجل املدني إ -

 يف حكمه. منأو  اعتباريًا ًاالتجاري إذا كان شخص

 .ورقم سجله املدني اسم الوكيل رباعيًا -

لوكالة الشرعية يف حالة ة من اعلى أن ترفق صور، وصفته اسم موقع التوكيل -

 .ع التوكيل وكياًل شرعيًاكون موق

 .، ومدة سريانهتاريخ حترير التوكيل -

 نوع اجلمعية املراد التوكيل للحضور فيها. -

سواء بالرغم مما جاء يف الفقرة )أ( من هذه املادة، جيوز للمساهم توكيل شخص آخر  (ب 

على أال يكون عضوًا  همرين غأمم كان هذا الشخص من املساهمني يف الشركة أ

ضور اجتماعات اجلمعية العامة أو اخلاصة نيابة حل لديها، يف جملس إدارتها أو موظف
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على حق الوكيل يف  صراحةمبوجب وكالة شرعية أو نظامية، على أن تنص  هعن

ساهمة للشركات امل امة واخلاصة، حسب واقع احلال،حضور اجلمعيات الع

 .ماهلاوالتصويت على بنود جدول أع

، أو براز أصل الوكالة الشرعية أو النظامية جيب تقديم أصل التوكيل املصدق (ج 

 قبل الصورة.  وال ت ،)حبسب األحوال(

 : الستوناملادة 

 ًايف اململكة أو شخص ًاأو مقيم ًاسعودي ًاطبيعي ًاجيب على املساهم إذا كان شخص (أ 

من إحدى اجلهات نه الصادر عالتوكيل مصادقة يف اململكة،  ًامؤسس ًااعتباري

 ة:التالي

ألحدها وكذلك احلال إذا  الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسبًا (0

 ة.كان املساهم شركة أو مؤسسة اعتباري

يف اململكة شريطة أن يكون أحد البنوك املرخصة أو األشخا  املرخص هلم  (1

 ق.املصدله ل حساب لدى البنك أو الشخص املرخص للموك

 ن املرخصون بالقيام بأعمال التوثيق وفقًا لنظام التوثيق.احملامو (1

موجه  كتابجيوز للمساهم إذا كان شخصًا اعتباريًا مؤسسًا خارج اململكة إرسال   (ب 

إىل الشركة ومصادق عليه من املراجع الدبلوماسية وسفارة اململكة يف البلد املؤسس 

ثليه الذين حيق هلم حضور على أن حيدد فيه ممووزارة اخلارجية السعودية، فيها، 

اجلمعيات العامة واخلاصة للشركة نيابة عنه، على أن يتم إرسال هذا  اجتماعات

اخلطاب إىل الشركة خالل الثالثة أشهر األوىل للسنة املالية أو خالل مدة شهر من 

تاريخ متلكه لألسهم يف الشركة. ويعد هذا اخلطاب توكياًل رمسيًا جييز  ملمثلي 

سنة من  ر اجتماعات اجلمعية العامة أو اخلاصة اليت تعقدها خاللالشركة حضو

  .  تاريخ التفويض
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 الستون: احلادية واملادة 

ا أقصى لعدد األصوات اليت تكون ملن حيوز عدة أن حيدد نظام الشركة األساس حد جيوز

للوكيل . وإذا خلى نظام الشركة األساس من مثل هذا القيد، جاز أسهم بالوكالة عن الغري

قبول أكثر من توكيل من مساهمي الشركة وحضور االجتماع والتصويت نيابة عنهم مهما 

 بلغ عدد األصوات اليت ميثلها يف االجتماع.

 والستون:  الثانيةاملادة 

 التوكيل الجتماع حمدد، جيب أن يكون واخلمسنيالتاسعة مع مراعاة الفقرة )ب( من املادة 

على أن يعترب التوكيل ساريًا وصحيحًا إذا مت تأجيل االجتماع إىل  للجمعية العامة أو اخلاصة،

ثالث لعدم توافر النصاب الالزم لعقد االجتماع األول الصادر بشأنه  اجتماعاجتماع ثان أو 

 .التوكيل

 والستون:  الثالثةاملادة 

 وسائلال جيوز للمساهم الذي يرغب حبضور اجتماع اجلمعية العامة أو اخلاصة للشركة عرب 

 .أخرىضور االجتماع بأي طريقة التقنية احلديثة توكيل شخص آخر حل

 والستون:  الرابعةاملادة 

على األقل من موعد  يومنية قبل التوكيل إىل الشركعلى املساهم أو وكيله تسليم أصل 

يف واهليئة وزارة ال يشاركة مندوبانعقاد اجلمعية، وتشكل جلنة من موظفي الشركة مب

تمال بياناتها قبل انعقاد ة والتأكد من صحتها واكلفرز التوكيالت املقدم االجتماع،

 .، إذا كان ذلك ممكنًااجلمعية بيوم واحد على األقل

 والستون:  اخلامسةاملادة 

ذا قدمت قبل إ، عدى املخالفة لوقت التقديم ضوابطة هلذه اليتم استبعاد التوكيالت املخالف

 .وتعترب الغيةصوات، فرز األ
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 (0ملحق )

 صادر عن الدائن املرتهنال منوذج طلب الرهن

سوف يتم تضمني نص النموذج الذي سيحتوي على قائمة بكافة املعلومات [

 ]واملستندات املطلوبة لتقديم طلب الرهن
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 (1ملحق )

 املساهم الراهنصادر عن ال منوذج طلب الرهن
ة املعلومات سوف يتم تضمني نص النموذج الذي سيحتوي على قائمة بكاف[

 ]واملستندات املطلوبة لتقديم طلب الرهن
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 (1ملحق )

 منوذج طلب فك رهن
سوف يتم تضمني نص النموذج الذي سيحتوي على قائمة بكافة املعلومات [

 ]واملستندات املطلوبة لتقديم طلب فك الرهن
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 (1ملحق )

 منوذج التوكيل
ور اجتماعات اجلمعيات سوف يتم تضمني منوذج التوكيل املطلوب اعتماده حلض[

 ]العامة
 


