
 
 

عن طريق وسائل   األول( )االجتماع    العادية   غير   اجتماع الجمعية العامة حضور  ل بنك البالد مساهميه    يدعو 

 التقنية الحديثة 
 

 توضيح  بند 
 

  4 من  1 صفحة 

 

 مقدمة 

يسر مجلس إدارة بنك البالد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع 

وضمن دعم الجهود  مساهمي البنكعلى سالمة  األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصا  

واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا 

(، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة COVID-19) مستجدال

 نع انتشاره.العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لم

 باستخدام وسائل التقنية الحديثة )عن ُبعد( – الرياض –مقر اإلدارة العامة  مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة 

 https://www.tadawulaty.com.sa رابط بمقر االجتماع 

 م.2120-04-11ه الموافق 1442-08-29 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

 مساء   19:30 العامة وقت انعقاد الجمعية  

 حق الحضور 
لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة  بنكيحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي ال

 التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح.

 النصاب الالزم النعقاد الجمعية 

العادية صحيحا  إذا  غير النظام االساس للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة( من 32بناء  على المادة ) •

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني رأس المال على األقل.  نصفحضره مساهمون يمثلون 

في االجتماع األول، فسيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد االجتماع 

 .رأس المال على األقل ربعإذا حضره مساهمون يمثلون  صحيحا  الجتماع الثاني األول، ويعتبر ا

 جدول أعمال الجمعية 

 م.31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  (1

 م.31/12/2020التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في  (2

 م.31/12/2020القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في التصويت على  (3

من بين المرشحين بناء  على توصية لجنة  بنكالتصويت على تعيين مراجعي حسابات ال (4

القوائم و للربع الثاني والثالث للبنك المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية

 .موتحديد أتعابهم، 2022م، والربع األول من العام المالي 2021لعام المالي ل ةالسنوي المالية 

 م.31/12/2020اإلدارة عن العام المالي المنتهي في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس  (5

التصويت على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف  (6

 .م2021سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

( ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع 3,520,000التصويت على صرف مبلغ ) (7

 م.31/12/2020العام المالي المنتهي في  ل لكل عضو، عن( ألف ريا320)

 )مرفق(  المجتمعية.المسؤولية  تعديل سياسةالتصويت على  (8

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في  (9

( من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة 1الفقرة )
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الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا  للشروط الواردة 

لضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة في ا

 .المدرجة

 .الشركة والمتعلقة بأغراض من النظام األساس للبنك 3 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (10

 )مرفق( 

  .المشاركة واالندماجوالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 4 رقم تعديل المادةالتصويت على  (11

 )مرفق( 

 )مرفق(  .مدة الشـركةوالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 5 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (12

 )مرفق(  .مركز الشركةوالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 6 رقمالتصويت على تعديل المـادة  (13

 )مرفق(  .االكتـتـابوالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 8 رقمالتصويت على تعديل المـادة  (14

 )مرفق(  .األسهــموالمتعلقة ب  النظام األساس للبنك من 9 رقمالتصويت على تعديل المـادة  (15

شراء أسهم والمتعلقة ب  مكرر من النظام األساس للبنك 10 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (16

 )مرفق(  .الشركة والتصرف فيها

  .زيادة رأس المــالوالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 13 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (17

 )مرفق( 

تخفيض رأس والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 14 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (18

 )مرفق(  .المال

عضو مجلس والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 16رقم  تعديل المـادةالتصويت على  (19

 )مرفق(  .اإلدارة

انتهاء العضوية والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 17 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (20

 )مرفق(  .واالحالل

صالحـيات والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 18 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (21

 )مرفق(  .اإلدارةواختصاصات مجلس 

لجان المجلس والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 19 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (22

 )مرفق(  .ولجنة المراجعة

 )مرفق(  .المكافـــآتوالمتعلقة ب  النظام األساس للبنك من 20 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (23
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رئيس المجلس والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 21 رقم المـادةتعديل التصويت على  (24

 )مرفق(  .السر المنتدب وأمينونائبه والعضو 

 .االجتماعــاتوالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 22 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (25

 )مرفق( 

 .نصاب االجتماعاتوالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 23 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (26

 )مرفق( 

  .المجلسقرارات والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 24 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (27

 )مرفق( 

 )مرفق(  من النظام األساس للبنك. 25 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (28

الجمعية والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 26 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (29

 )مرفق(  .التأسيسية

الجمعية العـامة والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 27 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (30

 )مرفق(  .العاديــة

الجمعية العامة غير والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 28 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (31

 )مرفق(  .ديــةالعـا

انعقاد الجمعيات والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 29 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (32

 )مرفق(  .العامة للمساهميـن

  .طريقــة الحضـــوروالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 30 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (33

 )مرفق( 

 )مرفق(  .القــــراراتوالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 34 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (34

 .الماليةالوثائق والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 40 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (35

 )مرفق( 

 .توزيع األربــاحوالمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 41 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (36

 )مرفق( 

 .الشركـة والمتعلقة بخسائر من النظام األساس للبنك 44 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (37

 )مرفق( 
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آليات تصفية والمتعلقة ب  من النظام األساس للبنك 45 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (38

 )مرفق(  .الشركة

الشـركات  والمتعلقة بنظام من النظام األساس للبنك 46 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (39

 )مرفق(  .الصلةواألنظمة ذات 

النظام  والمتعلقة بإيداع من النظام األساس للبنك 47 رقم تعديل المـادةالتصويت على  (40

 )مرفق(  .األساس

 ال يوجد  نموذج التوكيل 

 التصويت االلكتروني 

 اعتبارا  بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت إلكترونيا  عن بعد على بنود الجمعية 

 أبريل 7 الموافق( القرى ام تقويم حسب) ه1442 شعبان 25 ربعاءاأل يوم صباح من العاشرة الساعة من

وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا  ومجانا    م،2021

 www.tadawulaty.com.saلجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: 

 احقية تسجيل الحضور والتصويت 
أحقية التصويت على أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن 

 بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.

 معلومات اضافية 

 ونود االحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداوالتي.

 

 :طريقعن  تثمرينفي حال وجود أي استفسارات يرجى االتصال على عالقات المس

 011 4798585الهاتف 

 Shareholders@bankalbilad.comالبريد االلكتروني: 



 

 Corporate Secretary 

 

              

                             

 

 

   Proxy Formنموذج التوكيل  

 

 

 الكرام     بنك البالد  السادة مساهمي 

   

  

الجمعية باالكتفاء بعقد  نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم

وذلك  ُبعد،عبر وسائل التقنية الحديثة عن العامة غير العادية 

حرصًا على سالمة مساهمي البنك وضمن دعم الجهود 

واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية 

المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد 

(COVID-19 وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة ،)

تخاذ الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في ا

 التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.

  

 

ونود االحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية 

 وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداوالتي.

 

 

في حال وجود أي استفسارات يرجى االتصال على عالقات 

 المستثمرين عن طريق:

 

 011 4798585الهاتف 

 Shareholders@bankalbilad.comالبريد االلكتروني: 

 

 

 وتقبلوا وافر التحية والتقدير 

 

 

Dear Bank Albilad’s Shareholders 

 

 

The form of power of attorney is not available as the extraordinary 

general assembly meeting will be conducted by means of modern 

technology, in order to ensure the safety of the bank's 

shareholders and to support the efforts and preventive measures 

and measures by the competent and relevant health authorities to 

address the new coronavirus(COVID-19),and as an extension of 

the continuous efforts made by all government agencies in the 

Kingdom of Saudi Arabia to take preventive measures to prevent 

its spread.   

 

We would like to inform you that there will be a live audio 

broadcast of the meeting through the link available in Tadawulaty 

system. 

 

For any quires please contact Investor Relations Department at: 

 

 

Phone Number: 00966 11 4798585 

Email: shareholders@bankalbilad.com 

 

 

Best Regards 

 

 

 

mailto:Shareholders@bankalbilad.com
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 المجتمعية   المسئولية   سياسة      
  



  

 

 11 من   2 صفحة 
 

 المجتمعية   المسئولية   سياسة     17  – 1  

  المقدمة   1-   17  –   1

  والقانوني   والديني  األخالقي  اللتزامه   وتطبيقا   المجتمع تجاه  وواجبه  بدوره  البالد   بنك  من  إيمانا −

  في   مجتمعه  بخدمة  الدائم  التزامه  على  البنك  حرص  سالمية، اإل  ةشريعال   وأحكام  مبادئ  من  النابع

  والحفاظ   ،ورفاهيته  تقدمه   وزيادة   ، هأفراد  مصالح  وحماية   تحقيق   في   للمساهمة   المجاالت   مختلف 

  ، الوطن  ربوع  في  المستدامة و الشاملة  التنمية  تحقيق المساهمة في و  وصيانتها،  البيئة على 

 . مواطن  كبنك  وواجبه لدوره وتفعيال  

  وخططته  سياساته  وصنع لتوجهاته  أساسية ركيزة  المجتمعية المسئولية  من البنك  يتخذ لم −

  الوعي  زيعزبت  ونشاطاته، اليومية  عملياته لتضمينها ويسعى بل ،فحسب االستراتيجية  وقراراته

  أفضل تباعوالسعي إل  وأهدافها،  وأهميتها  المجتمعية  بالمسئولية  منسوبيه  لدى الداخلي 

  يعكس   وبما.  التزامه   وبيئة   البنك  ثقافة  ضمن   المجتمعية  المسئولية   لتصبح   ،لتطبيقها  الممارسات 

  المبادرات  ودعم  طرح خالل  من  وملتزم رائد مجتمعي  إسالمي  كبنك البالد لبنك  صورة   أفضل 

سعيه  و  ،المستدامة التنمية االستدامة و ب والمتعلقة  والبيئية  المجتمعية  والمشاريع  والبرامج

 . مجتمعيا   والمسئول األخالقي   الستثمارالتبني 

 : التعريفات   2-   17  –   1

 : المجتمعية   المسئولية      1-2-   17  –   1

  والتعاون،  للتكافل تحقيقا   المجتمع تجاه  البنك قبل من وقانوني وديني أخالقي التزام −

  البيئة  على والحفاظ ،ورفاهيته تقدمه وزيادة أفراده، مصالح وحماية صيانة في  ومساهمة  

 . المستدامةو  الشاملة  التنميةستدامة واال  وتحقيق  وصيانتها،
  

 : األخالقي   االستثمار   2-2-   17  –   1

  على   وتأثيرها  للبنك،   الجوهرية   القيم   االعتبار  بعين   يأخذ   الذيذو الدوافع األخالقية    االستثمار   هو −

خدمة المجتمع، وال يضره بشكل مباشر أو غير   إلى يهدف  بماو، االستثماري القرار   صناعة عملية

 مباشر. 

 : مجتمعيا    المسئول   االستثمار   3-2-   17  –   1

  المعايير  جانب إلى  االستدامة  ومعايير  المجتمعية  المسئولية معايير  راعي ي   الذي  الستثمار ا هو −

 . التقليدية المالية 

 : المستدامة   التنمية   4-2  17  –  1

  تلبية   على  القادمة  األجيال  بقدرات  اإلخالل  دون  الحاضر  احتياجات  تلبي  التي  التنمية  هي

  االستمرار  عوامل  وتمتلك  باالستقرار  تتصف التي  التنمية  عن  تعبير  هي أو احتياجاتها،

 . والتواصل

 



  

 

 11 من   3 صفحة 
 

 : المجتمعية   المسئولية   مبادرات   5-2-   17  –   1

  محددة بأهداف  لإليفاء  واضح،و  محدد  بشكل  المخصصة  المختارة  األنشطة  أو  البرامج −

 . المجتمعية بالمسئولية متعلقة

 المجتمع:   عناصر       6-2-   17  –   1

 . والتنمية والبيئة  ناس ال −

 : المؤسسية   المواطنة   / الشركات   مواطنة     7-2-   17  –   1

   عناصر  كافةو  والمواطنين، الوطن تجاه البنك والتزامات مسؤوليات تعني −

 ،البنك  ورسالة  قيم  تتضمن  التي  االستراتيجيات  وتنفيذ  وضع   خالل  من  ،المجتمع

  فال   .مجتمعيا    المسئولة  بأنشطته  ةتعلقمال  قراراته  على  وتؤثر  عمله  تحكم  والتي

ا مواطنا   شركة بنك كال عدي    فعالة ال تهشاركبم إال مجتمعيا   ومسئوال   صالحا   اعتباري 

 والتنموية والصحية التعليمية البرامج فيو  بل  -فحسب الخيرية  األعمال في ال-

 فضال   فيه، عملي  يذال  جتمعالم ظروف تحسينو  البيئة، حمايةب  المتعلقة  البرامجو 

 .والمسألة والمسئولية الشفافية لمبادئ وفقا العمل  عن

 :  السياسة   نطاق   3-   17  –   1

   اإلدارة  مجالس  أعضاء ذلك  في  بما البالد،  بنك  مجموعة  السياسة  هذه  نطاق  يشمل  −

التابعة ومجالس اداراتها   الشركاتو البنك  موظفي  وكافة التنفيذية  اإلدارة  أعضاء وجميع

 . وموظفيها 

 :  السياسة   أهداف   4-   17  –   1

 : إلى المجتمعية  المسئولية   سياسة  تهدف −

  قافتها ث  وتعميم   البالد،   لبنك  المجتمعية   للمسئولية   مؤسسي  وإطار   منهجية   وضع .1

 البنك ثقافة  ضمن  خدمة المجتمع   وجعل،  له التابعة  والشركات  بالبنك 

لتنمية   -بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم -البنك  حث وتحفيز موظفي  .2

وخلق روح التعاون والتكافل والتكامل    المجتمعيةمهاراتهم وحسهم بمسئولياتهم  

 ، تجاه المجتمع بكافة عناصره وفئاتهلديهم 

 . المجتمعية  والمبادرات   البرامج  ودعم  وتطوير  وتقييم  حديدلت   األساسية  األطر  وضع .3

  في  السلبية النواحي  معالجة و، المجتمع لرضا االيجابية  النواحي  تعظيم .4

 . وغيرها االستبيانات  نتائج من  استخالصه   يتم   فق ماو  المحددة  البرامج / المواضيع

  ،األهمية في تقل ال ثانوية أخرى أهداف هناك رئيسية أهداف من ذكره سبق ما بجانب −

 : أهمها تحقيقها  إلى  السياسة  هذه  تسعى

 صورة يعزز بما الجمهور  مع أكبر  ثقة وبناء المعنية، األطراف مع العالقة   تنظيم تحسين .1

 .  عمالئه ووالء  ومبيعاته التجارية  وعالمته البنك وسمعة 



  

 

 11 من   4 صفحة 
 

  والسالمة،  الصحة  عوامل وتحسين  المعنوية، وروحهم الموظفين  والء  زيادة .2

  واالحتفاظ الموظفين وتحفيز توظيف على  البنك قدرة  على  اإليجابي والتأثير 

 . والفعالية والكفاء  والجودة اإلنتاجية زيادة من  يتبعه  وما بهم،

  بزيادة   المالي  الوفر   تحقيق   من  عليه  يترتب   وما  المعامالت  ونزاهة  اعتمادية   تحسين .3

 . النفايات وخفض  والمياه، الطاقة   استهالك  وخفض الموارد، وكفاءة اإلنتاجية 

 

 مبادئ المسئولية المجتمعية:    5-   17  –   1

خدمة المجتمع  يسعى بنك البالد والشركات التابعة له حال ممارسته لمسئوليته المجتمعية إلى  −

مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية،   وفق ما تقتضيه زيادة مساهمته في التنمية المستدامة، و

 : وهيلمسئولية المجتمعية دئ ا وأفضل ممارسات ومباالمملكة العربية السعودية وأنظمة  

 الشفافية:  .1

فصح  −   اإلجراءات و سياسات الواضح ودقيق عن مالئم على نحو  يلتزم البنك بأن ي 

ينتهج   وأن المجتمع، عناصر ا المعروفة والمحتملة على وتأثيراته واألنشطة قرارات الو

الصالحيات، لكل من يشترك في إعداد وإصدار أو اعتماد   وتفويض   ل  فص البنك منهج  

في إظهار  واالفصاح ، من خالل التدرج في الصالحيات. كما يعتمد الشفافية اتالقرار 

الممارسات الخاصة   ل فضأل والمعلومات المهمة ذات العالقة وفقا  البيانات المالية، 

 . البنك  إدارةبالحوكمة المؤسسية والتي اعتمدها مجلس 

 : السلوك األخالقي  .2

  والعدل  والنزاهة  األمانة أخالقيات  على  وتصرفاته ه سلوكيات   البالد بنك يبني −

 . المعنية األطراف  مصالح بتحقيق وااللتزام  المجتمع عناصر  كافة   تجاه والتكامل 

 األطراف المعنية: احترام مصالح   .3

يضع البنك في اعتباره العالقة بين مصالح األطراف المعنية والتوقعات األكبر   −

للمجتمع بشكل عام والتنمية المستدامة بشكل خاص باإلضافة إلى طبيعة عالقة  

األطراف التي قد تتأثر بقرار  في االعتبار رؤى هذه  وكذا األخذتلك األطراف بالبنك. 

 .ما

 : نظمة اال   احترام   .4

جميع  يلتزم البنك و  -بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ذات الصلة   التزامه عن  فضال    −

الجهات الحكومية   ذات العالقة والصادرة من واللوائح  الدولة أنظمة  كافة به يمنسوب

االتفاقيات  واحترام المعايير واألعراف الدولية للسلوك ، وكذا الرقابية والتنظيمية

مدة والمصادق  المعت الدولية واللوائح التنفيذية واإلعالنات والمواثيق والقرارات 

 ، من الدولةعليها 



  

 

 11 من   5 صفحة 
 

 أبعاد المسئولية المجتمعية:   6-   17  –   1

سيقوم  في نطاقها وسوف يعمل البنك    أبعاد عدة  المجتمعية  ة المسئولي  تتضمن −

   : وهي ،ضمن موضوعاتهااختيار برامجه من ب

 البعد القانوني:   1-   6-   17  –   1

من الجهات  صادرة الالقواعد القانونية كافة وواللوائح باألنظمة  - البنك يلتزم −

تستهدف المحافظة على التوازن بين حقوق  التي  و،  ،  والتنظيمية المختلفة الرقابية  

  ، حقوق اإلنسان ومنع التمييزكاحترام  وحقوق األطراف المعنية األخرى، بنك ال

لعمل  افرص إتاحة و، العملوتحسين ظروف  ،تحقيق العدالةوحماية العمالء، و

 . وحماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية وتنميتها ،ةلذوي االحتياجات الخاص 

 البعد االقتصادي.     2-   6-   17  –   1

االقتصادي للمسئولية المجتمعية إلى الربح كجانب من جوانب  ال يشير البعد  −

بممارسات مثل حوكمة الشركات،  البنك التزام عمال التجارية، إنما يشير إلى األ

االلتزام  وكذلك ومكافحة االحتيال والرشوة والفساد، واالستثمار األخالقي. 

 : تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية ب

 حوكمة الشركات:   1-2-   6-   17  –   1

 هابوصف، بالغ األهمية في مجال المسئولية المجتمعيةوتلعب الحوكمة دورا أساسيا   −

األهداف   تحقيق المناسبة ل ظروف آلية توفر لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ال 

، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فعالة، بما يساعد على  بنكالتي تصب في مصلحة ال 

عدم تركز السلطة، مع تطبيق مبدأ المساءلة  الحوكمة  استغالل الموارد بكفاءة. كما تضمن  

عمليات صنع  في  تطبيق جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بلتزام ال وكذا ا ، فيما بينها

 . والسياسات ذات العالقة الحوكمة  ادلةلقرارات وتنفيذها، وتطوير  ا  اتخاذو

 ين: تعامل الم العمالء و حماية مصالح    2-2-   6-   17  –   1

التزاما  بمبدأ العدالة واالنصاف    المجتمعية بممارسات التسويق العادلة  ترتبط المسئولية −

  والحصول  وحماية الصحة والسالمة، من قبل البنك تجاه عمالئه والمتعاملين معه، 

تها  لضمان سالم  الزمة واتخاذ الخطوات ال  على الخدمات والمنتجات األساسية،   المستدام

الة وذات  لخصوصية والسرية، وتوفير إجراءاتوا  وحماية البيانات ،تهاوجود شفافية  فعَّ

 وتسوية المنازعات والتعويضات.  ، الشكاوىوالتصرف في دراسة قبول وعند 

 : عي واإلنساني ا جتم البعد اال   3-   6-   17  –   1

،  الذي يعمل فيه البنك   رفاهية المجتمع تحقيق    في  يسهم   ما   كل   حول   البعد   يتمحور هذا  −

 واهم المحاور التي تسهم في ذلك ما يلي: 

 

 



  

 

 11 من   6 صفحة 
 

 ممارسات التشغيل والعمل العادلة:   1-   3-   6-   17  –   1

من موجودات   يه أغلى ما لد هم للبنك رأس المال البشري  باعتبارهم نوموظفال −

نجاح  إل  -يس فقط ل- ،  همكسب دعم  يحرص البنك على، لذا  له  كبيرةميزة تنافسية  يمثلون  و

سعيا  إلى  ؛ طلبات القضايا المجتمعيةمقتضى التزامه بمتول  بل، عملياته وزيادة أرباحه

التي تتكامل مع قيم  ووالبيئي(  واالجتماعي القتصادي اتحقيق أركان االستدامة الثالثة ) 

ل  أهم العوام وفير أفضل الممارسات وت عمل البنك على تطبيق البنك العليا. لذا ي

ج  انتحفز على االت  ةفعال و  ةصالح عمل    بيئةالتي من شأنها أن تسهم في إنشاء  التنظيمية  

  ، نموظفيالاألداء لدى  حسن مستوىوي  ،اإلبداع واالبتكاروالمبادرة روح ينمي  وكل ما

 وسبل التطوير المستمر. التعليم والتدريب توفير  كفالة ك

  والقيم   األخالقية   المعايير   مراعاة و   المساهمة في المجتمع المحلي   2-   3-   6-   17  –   1

 : المجتمع ب   السائدة   االجتماعية 

المساهمة فيها على العديد من العوامل من أهمها     مكنالتي ي  المجاالت يعتمد تحديد   −

خلق فرص العمل، ومبادرات التنمية   مثلالمجتمع ومتطلبات واحتياجات خصائص 

االقتصادية المحلية، بتوسيع برامج التعليم، وتنمية المهارات، وتوفير الخدمات الصحية،  

ورعاية الشباب من خالل األندية الثقافية والرياضية وااللتزام بالتبرع لخدمة القضايا  

التركيز على المنتجات  بقية  الجوانب األخالو احترام العادات والتقاليد  مع مراعاة    المجتمعية. 

الحاجات   وفيرتما يساعد على و توافق ونوعية الحياة في المجتمع التي توالخدمات 

 . هاألساسية ل 

 البعد البيئي.    4-   6-   17  –   1  

خدمات  ال منتجات و العمليات و ال على  التي قد تترتب  اآلثار البيئية    يعني هذا البعد مراعاة −

أقصى قدر    كما يعني بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق   الصلة،ذات  والقرارات    ةنشطاألو

  الممارسات التي قد تؤثر سلبا عليها.  تجنب و ، من الكفاءة واإلنتاجية من الموارد المتاحة

على سبيل المثال بأن يضع البنك ضمن اهتماماته وضمن برامج ذلك أن يتم ويمكن 

)تقليل المخلفات،  مثل: بيئية قضايا ال ببعض ال  مبادرات مسئوليته المجتمعية ما يتعلق 

 (. ...إلخ الحفاظ على المياه  وللخامات كـ)الورق(، للطاقة  المقتصد   االستخدام الفّعال

 منفذي السياسة   مسئوليات ومهام     7  –   17  –   1

 لجنة اإلدارة   1-   7  –   17  –   1

  والمجتمعية  الرسمية  لألنشطة  المقدمة  المنح  بشأن  التنفيذية  اللجنة  إلى  التوصيات  رفع −

 . الصالحيات تفويض  لمصفوفة  وفقاللتقرير بشأنها 

التوصية للجنة التنفيذية باعتماد الجهات والجمعيات التي سيتعامل معها البنك في هذا   −

 المجال  

 اعتماد االستراتيجية الخاصة بالمسئولية المجتمعية  −



  

 

 11 من   7 صفحة 
 

 

 المجتمعية   المسئولية   وحدة   ومهام   مسئوليات   2-   7  –   17  –   1

ومتابعة أنشطتها وتنسيقها   بالبنك  المجتمعية  المسئولية  أنشطة إدارة  .1

 . وجدولتها مع الجهات ذات العالقة داخل البنك او خارجه 

واعتمادها   اعداد/تطوير/تحديث االستراتيجية الخاصة بالمسئولية المجتمعية  .2

 . من لجنة اإلدارة

  الموافقات   ألخذ   المختلفة  الصالحية  لجهات  والرفع  المبادرات  وتحليل  تقييم  .3

 . الالزمة

إقليميا  و داخليا  المجتمعية لمسئوليةبا يتعلق  ما كل  في  البنك  تمثيل  .4

  والشراكات  المبادرات أصحاب مع واللقاءات االجتماعات وعقد ،ودوليا

 . دور البنك وانجازاته في مجال المسؤولية المجتمعية إلبراز والبرامج

  المحلية  والمصارف  اإلعالمية  واللجان الرقابية  الجهات  مع الجهود  تنسيق  .5

  بالنفع  يعود بما التعاون وزيادة الجهود تعظيم سبيل في الراعية والجهات

 . عام بشكل  المصرفي  والوعي المجتمع على 

والمسؤولة عن المبادرات او بعضها او تنفيذها  متابعة الجهات ذات العالقة   .6

 .والرفع لجهة الصالحية في حال التقصير او عدم التعاون

 إعداد خطط وبرامج المسؤولية االجتماعية.  .7

 الميزانية السنوية المقترحة لبرامج المسؤولية االجتماعية.  بشأنالتوصية  .8

 

 : مبادرات المسئولية المجتمعية   برامج نشطة و األساسية أل ضوابط  ال حكام و األ   8  –   17  –   1

مبادرات المسئولية المجتمعية التي تقوم بها إدارة البنك والشركات التابعة  ترتبط   −

نسبة   بنك ال حيث يخصص ،  لدوره المجتمعي  ا  ز يله باالستراتيجية العامة للبنك تعز

  ، برامج مبادرات المسئولية المجتمعيةأنشطة ومن صافي أرباحه السنوية لدعم 

 . االدارة  مجلس  عتماد مناو  االدارة   لجنة  قبل  منبموجب توصية    المبلغ  تحديد  ويتم

 ة: األتي  األساسيةضوابط األحكام واللبرامج والمبادرات ألنشطة وا اويحكم هذه   −

تبرعا  نقديا أو عينيا  فحسب،   المجتمعيةالبالد   برامج مبادراتأنشطة وال تكون ن أ .1

فئة  الأو ككل خدم المجتمع أنشطة وأعمال ت  وإنما تمتد إلى االسهام في

 . تحديدا   المستهدفة 

شخص طبيعي أو اعتباري  أن ال تتضمن البرامج والمبادرات تقديم دعم نقدي ألي   .2

%  30ها فريق العمل وبما ال يزيد عن  حددوالعتبارات ي إال في أضيق نطاق    مباشرة

 . للمسئولية المجتمعية من إجمالي الموازنة السنوية المعتمدة 

 أن تعمل البرامج والمبادرات على دعم مشروعات ومبادرات التنمية المستدامة.  .3



  

 

 11 من   8 صفحة 
 

أن تستهدف األنشطة دعم الجهات الرسمية واألهلية والجمعيات والمنظمات   .4

بمزاولة   المرخص لها نظاما  والمؤسسات غير الربحية ذات الشخصية االعتبارية 

ن يتم  ، وأيذ البرامج والمبادرات والمشاريععملها والدخول في شراكات معها لتنف

 . هات من قبل اللجنة التنفيذية. اعتماد تلك الج 

ن تكون كافة البرامج والمبادرات والمشاريع المجتمعية المنفذة قابلة للتقييم  أ .5

والمراجعة والقياس وفق معايير علمية ومهنية محددة تتضمن األهداف ومدة  

التنفيذ والفئة المستفيدة وآلية التنفيذ، والتكلفة المالية، وأسلوب المتابعة  

 والتقييم. 

وفي حالة  ، اخل المملكة العربية السعوديةالتركيز على المبادرات والبرامج د .6

يتم   فال السعودية والبرامج لجهات خارج المملكة العربية المبادرات في المشاركة 

 . فيها إال بموافقة اللجنة التنفيذية شاركة الم

كسياسة عامة يفضل أن تكون المشاركات والمبادرات مع الجهات المستفيدة   .7

 متجها  للمستفيدين مباشرة.بشكل مباشر وأن يكون أثرها 

اإلعالمي،  % من تكلفة أي مبادرة اجتماعية للتفاعل 20تخصيص ما ال يزيد عن  .8

اجمالي الميزانية السنوية  % من 10على أال يزيد المبلغ اإلجمالي السنوي عن 

 .  المخصصة للمسؤولية المجتمعية

 اآلتية: منح األولوية للبرامج والمبادرات والمشاريع المجتمعية  أن ت   .9

لبرامج والمبادرات النوعية واإلبداعية المبتكرة الموجهة لخدمة المستفيدين  ا . أ

 مباشرة ولها أثر على أعداد كبيرة من أفراد المجتمع. 

مّكن من تدوير المبالغ الموجهة لها.  .ب  التي ت 

 رافي. التي تراعي التوزيع والتوازن الجغ  .ج

، وذوي  التي تبتغي تطوير فئات مجتمعية محددة مثل المرأة والطفل والشباب . د

مه.  االحتياجات الخاصة...إلخ،  ي   بما يتفق مع مبادئ المجتمع وق 

عدم المشاركة او الدعم في برنامج مجتمعي تابع لجهة ما تم دعمها مسبقا من   .10

 قبل البنك خالل نفس السنة المالية. 

% من اجمالي الميزانية المقررة لبرامج المسئولية  10المشاركة بأكثر من عدم  .11

إال في الظروف االستثنائية ووفق توصية    المجتمعية في برنامج او مبادرة واحدة

 ترفع إلى مجلس اإلدارة لالعتماد. 

  أحكام وضوابط عامة   9  –   17  – 1

  المسئولية  وأنشطة جهود لتنظيم به يعتد الذي األساس السياسة  هذه تعتبر . أ

  لوائح  أو  سياسات  من معها يتعارض ما كل  لغي يو البالد بنك  في المجتمعية 

 .  آخري وإجراءات 



  

 

 11 من   9 صفحة 
 

مكملة لهذه    ة من البنكتمدالمعلمسئولية المجتمعية  االستراتيجية الخاصة با  عتبرت .ب

ضوابط  السياسة وعلى المعنين بالمسئولية المجتمعية العمل على االلتزام بال 

 . الواردة بهامعايير  الو

  الالزمة  العمل  إجراءات  بعمل المجتمعية  الوحدة المعنية بالمسئولية /اإلدارة  تقوم .ج

  المحددة  األطر  مع بتوافق  بما  بالبنك المجتمعية المسئولية  أعمال لضبط 

 . واالستراتيجية المعتمدة من البنك بالسياسة

  واللوائح القواعدو السياسات عليه طبق ت ةالسياس  هذه  في ذكره ردي لم ما كل .د

 ومنسوبيه.  البنك ألعمال  المنظمة المختلفة  واإلجراءات 

 وتعديل السياسة   تطوير   10  –   17  – 1

إلى  لجنة االلتزام والحوكمة من يتم تحديث/تعدل/تطوير/تغيير هذه السياسة بناء على توصية 

  .العادية اعتمادها من الجمعية العامةمجلس اإلدارة بالموافقة عليها و



  

 

 11 من   10 صفحة 
 

 السياسة   على   تمت   التي   التعديالت 

 

 مسئوليات ومهام منفذي السياسة     7  –   17  –   1

 لجنة اإلدارة   1-   7  –   17  –   1

 تم استبعاد المهام التالية من لجنة اإلدارة نظرا  إللغاء فريق عمل المسئولية المجتمعية:

 خطط وبرامج المسئولية المجتمعية.  اعداد .1

 إنشاء فريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك وإجراء أي تعديالت على تكوينه من حين آلخر.  .2

 . المجتمعيةالدراسات والتوصيات المرفوعة من فريق عمل المسئولية   مراجعة .3

من    التنفيذيةوتقديم مقترحات تعديلها للجنة    المسئولية المجتمعية  عمل  فريق  عمل   قواعد   إجازة .4

 حين آلخر. 

 فريق عمل المسئولية المجتمعية: إللغاء  تم تعديل الفقرة التالية من مهام لجنة اإلدارة  

  المرفوعة اعتماد االستراتيجية الخاصة بالمسئولية المجتمعية/تحديثاتها/والتغيرات التي تطرأ عليها، )  من: 

 ( المجتمعيةمن فريق عمل المسئولية إليها 

 ( اعتماد االستراتيجية الخاصة بالمسئولية المجتمعية/تحديثاتها/والتغيرات التي تطرأ عليها )  : لتصبح 

 المجتمعية:   المسئولية   عمل   فريق   3-7  –   17  –   1

 .إللغائهوأدواره من السياسة نظرا  المسئولية المجتمعية تم استبعاد فريق عمل 

 تم إضافة األدوار التالية لوحدة المسئولية المجتمعية:

 . المجتمعيةلية ئوإعداد خطط وبرامج المس  .1

 الميزانية السنوية المقترحة لبرامج المسؤولية االجتماعية.  بشأنالتوصية  .2

 المجتمعية   المسئولية   وحدة   1-   7  –   17  –   1

 األدوار التالية من وحدة المسئولية المجتمعية إللغاء فريق العمل: تم استبعاد  

القيام بمهام سكرتارية فريق عمل المسئولية المجتمعية، واعداد المحاضر وتوقيعها من   .1

االعضاء ورفعها للجنة االدارة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة االدارة ضمن صالحياتها  

 السياسة. المنصوص عليها في هذه 

 .آلخر  حين  من  اإلدارة للجنة  تعديلها مقترحات وتقديم  العمل فريق عمل قواعد  مراجعة .2

 : المجتمعية   المسئولية   وحدة   مهام   من   2  الفقرة   تعديل   تم 

عمل   والتوصية لفريقاعداد/تطوير/تحديث االستراتيجية الخاصة بالمسئولية المجتمعية ) : من

 . (العتمادها من لجنة اإلدارة  المجتمعيةالمسئولية 

واعتمادها من لجنة   اعداد/تطوير/تحديث االستراتيجية الخاصة بالمسئولية المجتمعية) : لتصبح 

 . المسئولية المجتمعية( وذلك إللغاء فريق عمل اإلدارة 



  

 

 11 من   11 صفحة 
 

 

،  داخليا  المجتمعية  بالمسئولية  يتعلق  ما كل  في  البنك  تمثيل :) من    االجتماعات وعقد  وخارجيا 

 . (والبرامج  والشراكات  المبادرات أصحاب  مع واللقاءات 

  وعقد  ،إقليميا ودولياو داخليا المجتمعية بالمسئولية يتعلق ما كل في البنك تمثيل :)لتصبح

إلبراز دور البنك وانجازاته في   والبرامج  والشراكات  المبادرات  أصحاب  مع  واللقاءات  االجتماعات 

 .( مجال المسؤولية المجتمعية 

 : مبادرات المسئولية المجتمعية   برامج األساسية ألنشطة و ضوابط  ال حكام و األ   8  –   17  –   1

 تم إضافة الضابط التالي: 

على أال يزيد  اإلعالمي، % من تكلفة أي مبادرة اجتماعية للتفاعل 20تخصيص ما ال يزيد عن  .1

% من اجمالي الميزانية السنوية المخصصة للمسؤولية  10المبلغ اإلجمالي السنوي عن 

 .  المجتمعية  

 (: 6تم تعديل الفقرة ) 

العربية السعودية وأية مبادرات تخرج عن  التركيز على المبادرات والبرامج داخل المملكة ) : من   

 . (ذلك يتم معاملتها كحاالت استثنائية يجب أن تعتمد من قبل مجلس اإلدارة

المشاركة  وفي حالة  kالتركيز على المبادرات والبرامج داخل المملكة العربية السعودية  )لتصبح:  .1

فيها إال    شاركة فال يتم الموالبرامج لجهات خارج المملكة العربية السعودية المبادرات في 

 . بموافقة اللجنة التنفيذية

 

 

 وتعديل السياسة   تطوير   10

العتمادها    اإلدارة    لمجلس اإلدارة  من لجنة  يتم تحديث/تعدل/تطوير/تغيير هذه السياسة بناء على توصية  

 .المالية واالدارية بالبنك  حسب مصفوفة الصالحيات من الجمعية العامة للمساهمين

 بعد التعديل: 

 وتعديل السياسة   تطوير   10

  مجلسإلى لجنة االلتزام والحوكمة من يتم تحديث/تعدل/تطوير/تغيير هذه السياسة بناء على توصية 

 .العادية اعتمادها من الجمعية العامة و عليها بالموافقةاإلدارة 
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1 
اغراض    –   3المـادة /  

 الشركة: 

 المصرفية  األعمال  مزاولة  في  الشركة  أغراض  تتمثل 

 وكافة  البنوك  مراقبة  نظام ألحكام  وفقا   واالستثمارية 

 السعودية  العربية  المملكة  في  النافذة  األخرى  األنظمة 

 من  قرار  بها  يصدر  التي  والقواعد  والقرارات  واللوائح 

 العربي  النقد  مؤسسة  اقتراح على  بناء   المالية  وزير 

 الشركة  أعمال  طبيعة  مع تتفق  والتي  ، السعودي

 ، السعودية العربية  المملكة  في  النافذة  واللوائح 

 بمزاولة  الشركة  تقوم  ، األغراض لهذه  وتحقيقا  

 لحساب  أو  لحسابها  واالستثمارية  المصرفية  العمليات 

 الحدود  وضمن  وخارجها،  المملكة  داخل  الغير، 

 مؤسسة  قبل  من  المحددة  الشروط  ووفق  الموضوعة 

 : التالية العمليات  فيها  بما  السعودي  العربي  النقد 

 الطلب،  تحت  الودائع  وتلقي  الجارية  الحسابات  فتح . أ

 األخرى.  العمالت  من  غيرها  أو  السعودية  بالعملة 

 بالعملة  شابهها  وما االستثمار  حسابات  فتح  .ب

 على  الحصول  بغرض  األخرى، والعمالت  السعودية 

 تشغيلها.  أرباح 

 التجارية  األوراق  في  والتعامل  وقبول  إصدار  .ت

 وقبول  والشيكات  والكمبياالت  األذنية  كالسندات 

 المصرفية  األعمال  مزاولة  في  الشركة  أغراض  تتمثل 

 وكافة  البنوك  مراقبة  نظام ألحكام  وفقا   واالستثمارية 

 السعودية  العربية  المملكة  في  النافذة  األخرى  األنظمة 

 والتعليمات الصادرة عن  والقواعد  والقرارات واللوائح 

 تقوم  ض، غرال ا لهذ  وتحقيقا   ، البنك المركزي السعودي 

 واالستثمارية  المصرفية  العمليات  بمزاولة  الشركة 

 وضمن  وخارجها،  المملكة  داخل الغير،  لحساب  أو  لحسابها 

البنك   قبل  من  المحددة  الشروط ووفق  الموضوعة  الحدود 

 : اآلتية  العمليات  فيها  بما  المركزي السعودي 

 الطلب،  تحت  الودائع  وتلقي  الجارية  الحسابات  فتح . أ

 األخرى.  العمالت  من  غيرها  أو  السعودية  بالعملة 

 بالعملة  شابهها  وما  االستثمار  حسابات  فتح  .ب

 على  الحصول  بغرض  األخرى،  والعمالت  السعودية 

 تشغيلها.  أرباح 

 التجارية  األوراق  في  والتعامل  وقبول  إصدار  .ت

 وقبول  والشيكات  والكمبياالت األذنية  كالسندات 

 لعمالت اب و  المعدنية  والنقود النقد  بأوراق  والتعامل 

 .نوع  كل  من 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم تعديل مسمى مؤسسة  

النقد الى البنك المركزي  

 السعودي 

 

التصحيح اللغوي لبعض   -

 الكلمات 
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 لعمالت ا و  المعدنية  والنقود  النقد  بأوراق  والتعامل 

 .نوع  كل  من 

 أو  السعودية  بالرياالت  والتسهيالت  التمويل  تقديم  .ث

 بالربح  المشاركة  أساس  على  أخرى  بعمالت 

 أخرى.  أسس  ألي  وفقا   أو  والخسارة 

 للقواعد  وفقا   المضاربة  وسندات  باألسهم  التعامل  .ج

الشركات، ويجوز أن   أسهم  تداول  عمليات  تنظم  التي 

وفقا  لضوابط   أو ترتهنها تشتري الشركة أسهمها 

الجهات المختصة، بعد الحصول على عدم ممانعة  

، وال  مؤسسة النقد العربي السعوديمسبقة من 

يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في  

 جمعيات المساهمين. 

الضمان،   خطابات  وإصدار  مستنديه  اعتمادات  فتح  .ح

 لالستيراد  المصرفية  التسهيالت  منح  وكذلك 

 المحلية.  والتجارة  والتصدير 

 األجنبية  بالعمالت  والتعامل وبيع  وتملك  حيازة  .خ

 الثمينة.  والمعادن  والمسكوكات 

 أو  السعودي  بالريال  والتسهيالت  التمويل  تقديم  .ث

 والخسارة  بالربح  المشاركة  أساس  على  أخرى  بعمالت 

 أخرى.  أسس  ألي  وفقا   أو 

 للقواعد  وفقا   المضاربة  وسندات  باألسهم  التعامل  .ج

الشركات، ويجوز أن   أسهم  تداول  عمليات  تنظم  التي 

لضوابط الجهات   وفقا   أسهمها تشتري الشركة 

المختصة، بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من  

، وال يكون لألسهم التي   البنك المركزي السعودي 

 تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 

الضمان،   خطابات  وإصدار  مستنديه  اعتمادات  فتح  .ح

 لالستيراد  المصرفية  التسهيالت  منح  وكذلك 

 المحلية.  والتجارة  والتصدير 

 األجنبية  بالعمالت  والتعامل  وبيع  وتملك  حيازة  .خ

 الثمينة.  والمعادن  والمسكوكات 

 القيمة  ذات  واألشياء  والمستندات  النقود  تلقي  .د

 اإليصاالت  وإصدار  لحفظها  أو  قرض  أو  كوديعة 

 لذلك.  المثبتة 

 المحلية  المصارف  لدى  الشركة  باسم  حسابات  فتح  .ذ

 األخرى.  المالية  المؤسسات  أو  واألجنبية 

 

 

 

 

 

 

 تم حذف جملة ترتهنها 
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 القيمة  ذات  واألشياء  والمستندات  النقود  تلقي  .د

 اإليصاالت  وإصدار  لحفظها  أو  قرض  أو  كوديعة 

 لذلك.  المثبتة 

 المحلية  المصارف  لدى  الشركة  باسم  حسابات  فتح  .ذ

 األخرى.  المالية  المؤسسات  أو  واألجنبية 

 وتأجيرها.  وإدارتها  ) الخزائن (  اإليداع  صناديق  إنشاء .ر

 الممثل  أو  المراسل  أو  الوكيل  بعمل  القيام  .ز

 .واألجنبية المحلية  للمصارف 

 المملكة  داخل  إلى  األموال  تحويل  بعمليات  القيام  .س

 .خارجها أو 

 والكمبياالت  األموال  لتحصيل  الوكيل  عمل  مزاولة  .ش

 المملكة  في  أخرى  وثائق  وأي  لألمر  والسندات 

 .وخارجها

 محظورة  غير  أخرى  مصرفية  عمليات  بأي  القيام  .ص

 في  النافذة  والنقد  البنوك  أنظمة  بمقتضى 

 .المملكة

 والمخازن  المستودعات  وإدارة  وتشغيل  إنشاء  .ض

 توفير  وكذلك  والسلع، البضائع لتخزين  األخرى

 والسلع.  البضائع هذه  بضمان  التمويل 

 وتأجيرها.  وإدارتها  ) الخزائن (  اإليداع  صناديق  إنشاء .ر

 للمصارف  الممثل  أو  المراسل  أو  الوكيل  بعمل  القيام  .ز

 .واألجنبية المحلية 

 أو  المملكة  داخل  إلى  األموال  تحويل  بعمليات  القيام  .س

 .خارجها

 والكمبياالت  األموال  لتحصيل الوكيل  عمل  مزاولة  .ش

 المملكة  في  أخرى  وثائق  وأي  لألمر  والسندات 

 .وخارجها

 محظورة  غير  أخرى  مصرفية  عمليات  بأي  القيام  .ص

 . أنظمة البنك المركزي السعودي    بمقتضى 

 والمخازن  المستودعات  وإدارة  وتشغيل  إنشاء .ض

 توفير  وكذلك  والسلع،  البضائع لتخزين  األخرى 

 والسلع.  البضائع هذه  بضمان  التمويل 

 مجال  في  والنصح  االستشارية  الخدمات  تقديم  .ط

 أو  األموال  الستثمار  مدير  بعمل  والقيام  االستثمار 

 المساهمة  إلى  باإلضافة  مالي،  ممثل  أو  وكيل 

 طبيعيين  أشخاص  أو  شخص  أي  شؤون  إدارة  في 

 .العقارات  وإدارة  الوصايا  بتنفيذ  والقيام  اعتباريين  أو 
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 مجال  في  والنصح  االستشارية  الخدمات  تقديم  .ط

 األموال  الستثمار  مدير  بعمل  والقيام  االستثمار 

 المساهمة  إلى  باإلضافة  مالي،  ممثل  أو  وكيل  أو 

 طبيعيين  أشخاص  أو  شخص  أي  شؤون  إدارة  في 

 وإدارة  الوصايا  بتنفيذ  والقيام  اعتباريين  أو 

 .العقارات

 الغير  لدى  المستحقة  األموال  بتحصيل  القيام  .ظ

 أو  المملكة  داخل  سواء بها،  مخالصة  وإعطاء 

 اعتباري،  أو  طبيعي  شخص  أي  عن  بالنيابة  خارجها، 

 .لوصية منفذا   أو  عليها،  أمينا  بصفتها  أو 

 أية  في  والتعامل  وحيازة واستغالل  وبيع  إدارة  .ع 

 منقول  مال،  أي  في  مصلحة  أو  حقوق  أو  أموال 

 يدخل  أو  تتملكه  أو  الشركة  إلى  يؤول  قد  ثابت،  أو 

 أو  مطلوباتها  بعض أو  لكل  استيفاء   حوزتها  في 

 أو  منها  مقدمة  تسهيالت  أو  قروض  ألية  ضمانا  

 بهذا  أو  المطالبة  بهذه  أخرى  طريقة  بأي  تتعلق  قد 

 األنظمة.  في  المقررة  الحدود  في  وذلك  الضمان، 

 طريقة  بأي  التمويل  على  الحصول  أو  االقتراض  .غ 

 وإبرام  الشركة  لعمل  المحددة  القواعد  مع تتناسب 

 الغير  لدى  المستحقة  األموال  بتحصيل  القيام  .ظ

 خارجها،  أو  المملكة  داخل سواء بها،  مخالصة  وإعطاء 

 أو  اعتباري،  أو  طبيعي  شخص  أي  عن  بالنيابة 

 .لوصية منفذا   أو  عليها،  أمينا  بصفتها 

 أية  في  والتعامل  وحيازة  واستغالل  وبيع  إدارة  .ع 

 أو  منقول  مال،  أي  في  مصلحة  أو  حقوق  أو  أموال 

 في  يدخل  أو  تتملكه  أو  الشركة  إلى  يؤول  قد  ثابت،

 ضمانا   أو  مطلوباتها بعض  أو  لكل  استيفاء   حوزتها 

 تتعلق  قد  أو  منها  مقدمة  تسهيالت  أو  قروض  ألية 

 الضمان،  بهذا  أو  المطالبة  بهذه  أخرى  طريقة  بأي

 األنظمة.  في  المقررة  الحدود  في  وذلك 

 طريقة  بأي  التمويل  على  الحصول  أو  االقتراض  .غ 

 وإبرام  الشركة  لعمل  المحددة القواعد  مع  تتناسب 

 والرهون  والكفاالت  الضمانات  وتقديم  العقود 

 .خارجها أو  المملكة  داخل  سواء   بذلك،  المتعلقة 

 االستثمار  وأموال  وحدات إدارة  على  اإلشراف  .ف 

 ترويج  بهدف  المال  رؤوس أسواق  في  واالشتراك 

 االستثمار  ميدان  في  اإلسالمية  األساليب 

 .والتمويل 
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 والرهون  والكفاالت  الضمانات وتقديم  العقود 

 .خارجها أو  المملكة  داخل  سواء   بذلك،  المتعلقة 

 االستثمار  وأموال  وحدات  إدارة  على  اإلشراف  .ف 

 ترويج  بهدف  المال  رؤوس  أسواق  في  واالشتراك 

 االستثمار  ميدان  في  اإلسالمية  األساليب 

 .والتمويل 

 التي  األخرى  والتصرفات  األعمال  بجميع  القيام  .ق

 في  تسهم  أن  شأنها  من  يكون  والتي  عليها  يترتب 

 .أعمالها  اتساع  أو  الشركة  أهداف  وتحقيق  تقديم 

 االستثمارية  النشاطات  جميع  في  المشاركة  .ك

 وعقارية  وصناعية  وزراعية  تجارية  من  المختلفة 

 وغيرها.

 أو  الشركة  تقدمها  التي  االلتزامات  كافة  إبرام  .ل

 أو  الحكومية  المؤسسات  مختلف  مع  تقبلها 

 طبيعي  آخر،  شخص  أي مع  أو  العامة  المؤسسات 

 أو  المملكة  داخل  ذلك  كان  سواء   معنوي،  أو

 خارجها.

 التي  األخرى  والتصرفات  األعمال  بجميع  القيام  .ق

 في  تسهم  أن  شأنها  من  يكون  والتي  عليها  يترتب 

 .أعمالها  اتساع  أو  الشركة  أهداف  وتحقيق  تقديم 

 االستثمارية  النشاطات جميع  في  المشاركة  .ك

 وعقارية  وصناعية  وزراعية  تجارية  من  المختلفة 

 وغيرها.

 تقبلها  أو  الشركة  تقدمها  التي  االلتزامات  كافة  إبرام  .ل

 المؤسسات  أو  الحكومية  المؤسسات  مختلف  مع

 معنوي،  أو  طبيعي  آخر، شخص  أي  مع  أو  العامة 

 خارجها.  أو  المملكة  داخل  ذلك  كان  سواء  

2 
: المشاركة  4المـادة / 

 واالندماج 

شركات تابعة، كما يجوز لها أن   يجوز للشركة تأسيس 

تكون لها مصلحه، أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع  

شركات تابعة، كما يجوز لها أن تكون   يجوز للشركة تأسيس 

لها مصلحه، أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو  
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الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال  شبيهه بأعمالها  

كما يجوز لها   اغراضهاأو التي قد تعاونها على تحقيق 

أن تتملك األسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة  

 مراعاة  مع  ذلك  وكل   ، دمج فيها أو تشتريهاأو تندمج أو ت  

 العربية  المملكة  في  السارية  واللوائح  األنظمة  أحكام 

 دية. السعو

الشركات التي تزاول أعماال  شبيهه بأعمالها أو التي قد  

كما يجوز لها أن تتملك   اغراضهاتعاونها على تحقيق 

و  األسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج أ

بعد الحصول على عدم ممانعة    ،دمج فيها أو تشتريهات  

 أحكام  مراعاة و  البنك المركزي السعودي الكتابية المسبقة 

 السعودية. العربية  المملكة  في  السارية  واللوائح  األنظمة 

3 
مدة    -  5المـادة /  

 الشـركة: 

( تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من  99مدة الشركة )

بإعالن  وزير التجارة واالستثمار تاريخ صدور قرار معالي 

 تأسيس الشركة بموجب نظام الشركات،  

هذه المدة بقرار تصدره الجمعية   إطالة ويجوز دائما  

العامة غير العادية قبل انتهاء المدة المذكورة بسنة  

 واحدة على األقل.  

( تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من  99لشركة )مدة ا

بإعالن تأسيس   وزير التجارة تاريخ صدور قرار معالي 

 الشركة بموجب نظام الشركات،  

هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة    تمديد ويجوز دائما   

غير العادية قبل انتهاء المدة المذكورة بسنة واحدة على  

 األقل. 

وزارة  تم تعديل مسمى 

التجارة واالستثمار الى وزارة  

 التجارة. 

التصحيح اللغوي لبعض  

 الكلمات. 

4 
مركز    -  6المـادة /  

 الشركة 

يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ويجوز  

بقرار تصدره الجمعية العامة غير   نقله إلى أي جهة أخرى 

العادية، ويجوز لمجلس إدارة الشركة إنشاء فروع أو  

وكاالت في المملكة وخارجها، ويجوز له تعيين مراسلين  

في أي جهة في داخل المملكة أو خارجها حسبما يتطلبه  

نشاط الشركة أو يكون مفيدا  له، وذلك مع مراعاة  

 لكة بهذا الخصوص.  األنظمة واللوائح السارية في المم 

يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ويجوز  

بقرار تصدره الجمعية العامة غير   نقله إلى أي جهة أخرى 

العادية، ويجوز لمجلس إدارة الشركة إنشاء فروع أو  

وكاالت في المملكة وخارجها، ويجوز له تعيين مراسلين  

ا يتطلبه  في أي جهة في داخل المملكة أو خارجها حسبم

نشاط الشركة أو يكون مفيدا  له، وذلك مع مراعاة األنظمة  

مع مراعاة   واللوائح السارية في المملكة بهذا الخصوص 
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الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي  

 . الكتابية 

 تم تعديل اسم المادة  :  عند التأسيس   االكتـتـاب   –   8المـادة /     : االكتـتـاب   –   8المـادة /   االكتـتـاب:    –   8المـادة /   5

6 
 األسهــم:    –   9المـادة /  

 

تكون األسهم اسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من   . أ

سمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من  قيمتها اال 

هذه القيمة وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق  

القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده  

 األقصى.  

السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، وفي   .ب

  إختيار أشخاص عديدون  وجب عليهم  تملكهحالة 

أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق  

المختصة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص  

مسؤولين بالتضامن عن اإللتزامات المترتبة على  

 ملكية السهم.  

تكون األسهم اسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من   . أ

سمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه  قيمتها اال 

فرق القيمة إلى  القيمة وفي هذه الحالة األخيرة يضاف  

 االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى.  

السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، وفي   .ب

  وجب عليهم  ن ي عديد  أشخاصمن قبل حالة تملكه 

أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق   اختيار 

المختصة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص  

مسؤولين بالتضامن عن اإللتزامات المترتبة على  

 ملكية السهم.  

التصحيح اللغوي لبعض  

 الكلمات 

 

7 

شراء    - مكرر    10المـادة /  

أسهم الشركة  

 والتصرف فيها: 

 

مع مراعاة كافة األنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات  

المنظمة ذات الصلة كالحصول على عدم ممانعة  

وغيرها من الجهات  مؤسسة النقد العربي السعودي 

 المختصة حسب األحوال يجوز للشركة: 

مع مراعاة كافة األنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات  

البنك  المنظمة ذات الصلة كالحصول على عدم ممانعة 

وغيرها من الجهات المختصة حسب   المركزي السعودي 

 األحوال يجوز للشركة: 
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خزينة في   كأسهم  الستخدامها شراء أسهمها  - أ

 :الحاالت واألغراض المحددة حصريا  فيما يلي 

 سعر  أن  يفوضه  من  أو  اإلدارة  مجلس  رأى  إذا  1-أ

 .العادلة  قيمته  من  السوق أقل  في  السهم 

 في  للتحويل  القابلة  الدين  أدوات  حملة  الوفاء بحق    2-أ

 تلك  وأحكام  لشروط  وفقا   تحويلها  إلى أسهم 

 .األدوات 

 أو  أسهم  على  االستحواذ  مقابل  المبادلة  عمليات   3-أ

 .أصل  شراء  شركة أو  حصص 

 أسهم  برنامج ضمن  الشركة  لموظف  تخصيصها  4-أ

 .الموظفين 

 .هيئة السوق المالية  عليه  توافق  آخر  غرض  أي    5-أ

 . مراحل عدة  أو  واحدة  مرحلة  على  الخزينة  أسهم  بيع - ب

 ارتهان أسهم الشركة ضمانا  لدين.  - ت

تحويل   أو  وشراؤها  ممتازة  أسهم  الشركة  إصدار  - ث

 أسهم  تحويل  أو  ممتازة  أسهم  إلى  عادية  أسهم 

 عادية.  إلى  ممتازة 

خزينة في   كأسهم  الستخدامها  شراء أسهمها  . أ

 :المحددة حصريا  فيما يلي الحاالت واألغراض 

 السهم  سعر  أن  يفوضه  من  أو  اإلدارة  مجلس  رأى  إذا    1-أ

 .العادلة  قيمته  من  السوق أقل   في

 في  للتحويل  القابلة  الدين  أدوات  حملة  الوفاء بحق   2-أ

 تلك  وأحكام لشروط  وفقا   تحويلها  إلى أسهم 

 .األدوات 

 أو  أسهم  على  االستحواذ  مقابل  المبادلة  عمليات  3-أ

 .أصل  شراء  شركة أو  حصص 

 أسهم  برنامج  ضمن  الشركة  ي لموظف  تخصيصها  4-أ

 .الموظفين 

 .هيئة السوق المالية  عليه  توافق  آخر  غرض  أي    5-أ

 عدة  أو  واحدة  مرحلة  على  الخزينة  أسهم  بيع  .ب

 . مراحل

تحويل   أو  وشراؤها  ممتازة  أسهم  الشركة  إصدار  .ت

 أسهم  تحويل  أو  ممتازة  أسهم  إلى  عادية  أسهم 

 عادية.  إلى  ممتازة 

تم تعديل مسمى مؤسسة  

النقد الى البنك المركزي  

 السعودي 

 

 

التصحيح اللغوي لبعض  

 الكلمات 

 

 

 

 

 

 

 تم حذف الفقرة )ت( 



 

 األمانة العامة للبنك           

Corporate Secretariat   
 

 م 2021مارس   – التعديالت المقترحة على النظام األساس لبنك البالد  
 

 التعديل   اسباب  المقترح المادة بعد التعديل   حسب النظام الحالي المادة قبل التعديل   رقم المادة  م 
 

 

 35  من  9 صفحة رقم  

 

8 
زيادة رأس    –   13المـادة /  

 المــال:  

عادية بعد التثبت من  الللجمعية العامة غير  . أ

الجدوى االقتصادية وبعد الحصول على عدم 

  مؤسسة النقد العربي السعوديممانعة 

وموافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأس 

مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال قد دفع  

. وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع   كامال 

رأس المال بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من 

يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات  

دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد  

 المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

عادية بعد التثبت من الجدوى  الللجمعية العامة غير  . أ

البنك  االقتصادية وبعد الحصول على عدم ممانعة  

وموافقة الجهات المختصة أن   المركزي السعودي 

تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس  

. وال يشترط أن يكون رأس   المال قد دفع كامال 

المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من  

رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل  

أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته 

 بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

 

9 

تخفيض   –  14المـادة / 

 رأس المال: 

 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء  على  

وبما يتوافق مع األنظمة والضوابط   مبررات مقبولة

مؤسسة   وبعد الحصول على عدم ممانعة  ذات الصلة 

  ةوموافقة الجهات المختص  النقد العربي السعودي 

تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن   ذات الصلة،

حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر وال يصدر القرار إال  

بعد تالوة تقرير مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة  

له وعن االلتزامات التي على الشركة، وأثر التخفيض  

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء  على مبررات  

  وبما يتوافق مع األنظمة والضوابط ذات الصلة  مقبولة

البنك المركزي  وبعد الحصول على عدم ممانعة 

  ذات الصلة،  ة وموافقة الجهات المختص  السعودي 

تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت  

ركة بخسائر وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجع  الش

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي  
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في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام  

 . التخفيض الشركات، ويبين القرار طريقة

على الشركة، وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة  

ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة  

 . التخفيض

10 
عضو   - 16المـادة / 

 مجلس اإلدارة:  

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر  

لعضوية مجلس االدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته  

لمجلس اإلدارة بعد  اختيار العضو  في رأس المال، ويتم  

مؤسسة النقد العربي  الحصول على عدم ممانعة 

 السعودي. 

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر  

لعضوية مجلس االدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في  

لمجلس اإلدارة بعد   اعتماد الترشح رأس المال، ويتم 

 . البنك المركزي السعودي الحصول على عدم ممانعة  

تم تعديل مسمى مؤسسة  

النقد الى البنك المركزي  

 السعودي 

 الجمل إعادة صياغة بعض  

11 

انتهاء   - 17 المـادة / 

 العضوية واالحالل:  

 

 انتهاء العضوية وإنهاؤها:    - أ 

نهى عضوية عضو المجلس  منها  بعدة طرق تنتهي/ ت 

 على سبيل المثال: 

 بانتهاء دورة المجلس.  1-أ

 باستقالة العضو أو وفاته.  2-أ

إذا أصبح العضو غير صالح للعضوية وفقا  ألحكام   3-أ

 نافذ في المملكة العربية السعودية. أي نظام 

عزل عضو المجلس بقرار من الجمعية العامة يصدر    4-أ

( الثلثين على  3/ 2بأغلبية مساهمين يملكون )

األقل من عدد األسهم الحاضرة أو الممثلة إذا لم  

يكن العزل بطلب من مجلس اإلدارة وباألغلبية  

 انتهاء العضوية وإنهاؤها:    - أ 

نهى عضوية عضو المجلس  منها   لعدة أسباب تنتهي/ ت 

 على سبيل المثال: 

 انتهاء دورة المجلس.   1-أ

 استقالة العضو أو وفاته.  2-أ

للعضوية وفقا  ألحكام أي  إذا أصبح العضو غير صالح  3-أ

 نظام نافذ في المملكة العربية السعودية. 

 إذا أصبحت قواه العقلية غير سليمة.   4-أ

مخلة  جريمة إذا حكم بإدانته في جريمة غش أو  5-أ

 باألمانة أو ماسة بالشرف. 

 إعادة صياغة الفقرة 

 

 

 

 

 

 

(  4- تم نقل الفقرة رقم )أ 

  بدل في المقابل لتصبح 

وإعادة    ( 9- الفقرة رقم )أ 

 الترتيب 
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 35   من  11 صفحة رقم  

 

  العادية من األسهم الحاضرة أو الممثلة، إذا كان 

 العزل بناء  على طلب مجلس اإلدارة. 

 إذا أصبحت قواه العقلية غير سليمة.   5-أ

إذا حكم بإدانته في جريمة غش أو مخلة باألمانة أو    6-أ

 ماسة بالشرف. 

إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحا  مع   7-أ

 . دائنيه 

إذا أصبح عضوا  في مجلس إدارة أي بنك تجاري آخر     8-أ

 العربية السعودية. في المملكة 

عن  -)ثالث سنوات(  - إذا تغيب خالل الدورة الواحدة    9-أ

حضور جلسات المجلس او لجانه ثالث مرات متتالية  

دون   -كل على حده  –أو خمس مرات غير متتالية 

عذر مشروع يستدعي ذلك بناء على توصية من  

 المجلس للجمعية العامة. 
 

وفي جميع األحوال يجب في حالة إنهاء أو انتهاء  

مؤسسة  عضوية أي عضو بالمجلس أو أحد لجانه إخطار  

وغيرها من الجهات التنظيمية  النقد العربي السعودي 

  أو أجرى ترتيبات أو صلحا  مع دائنيه)  ،إذا حكم بإفالسه   6-أ

ة واللوائح  وفق نظام اإلفالس أو األنظم 

 . ( والتعليمات ذات الصلة المنظمة لذلك 

إذا أصبح عضوا  في مجلس إدارة أي بنك تجاري آخر    7-أ

 في المملكة العربية السعودية. 

عن  -)ثالث سنوات( -خالل الدورة الواحدة  إذا تغيب  8-أ

حضور جلسات المجلس او لجانه ثالث مرات متتالية  

دون عذر    -على حده  كل    – أو خمس مرات غير متتالية  

مشروع يستدعي ذلك بناء على توصية من المجلس  

 للجمعية العامة. 

من الجمعية   يصدر  قرار موجب عزل عضو المجلس ب  9- أ 

األسهم الحاضرة أو  ثلثي عدد ( 3/ 2العامة بأغلبية ) 

إذا لم يكن العزل بطلب من  على األقل الممثلة 

األسهم الحاضرة  مجلس اإلدارة وباألغلبية العادية من  

أو الممثلة، إذا كان العزل بناء  على طلب مجلس  

 اإلدارة. 

وفي جميع األحوال يجب في حالة إنهاء أو انتهاء عضوية  

البنك المركزي  أي عضو بالمجلس أو أحد لجانه إخطار 

وغيره من الجهات التنظيمية والرقابية في   السعودي 

 

 

 

(  7- تم إعادة صياغة الفقرة )أ 

(  6- الفقرة ) أ والمقابل لها 

   إعادة الترتيب بعد  

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل وتعديل جزئي بإعادة  

 الصياغة 
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 35   من  12 صفحة رقم  

 

والرقابية في المواعيد المحددة ووفق األنظمة  

 واللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة ذات الصلة. 

 

 االحالل:  -ب 

أحد اعضاء مجلس االدارة، كان   اذا شغر مركز  1-ب

للمجلس ان يعين مؤقتا  عضوا  في المركز  

على أن يكون  الشاغر، وفق معايير تحدد لذلك 

 من ضمنها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

األفضلية في مستوى التأهيل العلمي والمهني   •

 في المجاالت المالية والتجارية والمصرفية. 

 األصوات. الترتيب في الحصول على  •

 مدة الخبرة العملية وتنوعها ومناسبتها.  •

 

 

 

 

 

لضوابط  المواعيد المحددة ووفق األنظمة واللوائح وا

 والتعليمات المنظمة ذات الصلة. 

 

 االحالل:   - ب 

وبما اليخالف    األساس   مع مراعاة أحكام هذا النظام   1- ب 

نظام الشركات واألنظمة واللوائح والتعليمات  

بتكوين مجلس اإلدارة    اإللزامية المنظمة ذات الصلة 

من حيث عدد وتصنيف أعضائه والحد األدنى  

اذا شغر مركز أحد اعضاء مجلس  لالنعقاد وغيرها، 

  اإلدراة وفق سلطته التقديرية  لمجلس ف االدارة، 

 اتخاذ أحد الخيارين التاليين: 

االكتفاء بالعدد القائم للمجلس بعد شغور المركز   1- 1- ب 

أن يكون عدد أعضاء المجلس  شريطة المشار إليها المراكز / 

تكوينه النوعي وصفات أعضائه كاٍف ومناسب ويلبي  و

 المتطلبات النظامية والتنظيمية. 

ان يعين مؤقتا  عضوا  في المركز الشاغر، وفق   2-1-ب 

   . معايير تحدد لذلك 

تم تعديل مسمى مؤسسة  

النقد الى البنك المركزي  

 السعودي 

 

 

 

 

تعديل  تم إعادة صياغة و 

والخاصة    1الفقرة ب 

باإلحالل، فتم تقسيميها إلى  

فقرتين فرعيتين بإضافة  

فقرة جديدة لتعالج إمكانية  

االكتفاء بالعدد المتبقي من  

المجلس حال شغور مركز أو  

 كثر دون تعيين عضو جديد. 

الثانية  وحذف جزء من الفقرة 

لها لجعل التنظيم يضمن  

بوثائق البنك الخاصة  

 باالحالل. 
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 35   من  13 صفحة رقم  

 

يتم التعيين إال بعد الحصول على عدم ممانعة    أال على  

، وان  مؤسسة النقد العربي السعوديمسبقة من 

يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول  

 اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

 

( أعضاء أصبح  7اعضاء المجلس عن )اذا نقص عدد      2-ب

، ووجب على بقية االعضاء دعوة   المجلس منحال 

الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوما   

 النتخاب العدد الالزم من االعضاء.

االحالل المعتمدة بالبنك طرق   تحدد سياسة وآلية  - ت

العضوية وإنهائها   وكيفية عملية االحالل وانتهاء

األخرى بما يتفق مع المتطلبات النظامية   وحاالتها

 والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية. 

يتم التعيين إال بعد الحصول على عدم ممانعة   أال على 

، وان يعرض  البنك المركزي السعودي مسبقة من 

التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها،  

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

 

( أعضاء أصبح  7اذا نقص عدد اعضاء المجلس عن )  2-ب

، ووجب على بقية االعضاء دعو ة  المجلس منحال 

الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوما   

 النتخاب العدد الالزم من االعضاء.

االحالل المعتمدة بالبنك طرق   تحدد سياسة وآلية -ت

العضوية وإنهائها   وكيفية عملية االحالل وانتهاء

وحاالتها األخرى بما يتفق مع المتطلبات النظامية  

 الرقابية. والقواعد التنظيمية للجهات  

12 

صالحـيات    –   18المـادة /  

واختصاصات مجلس  

 اإلدارة:  

اإلخالل بالسلطات المقررة للجمعية العامة، يكون    بدون

لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة  

ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها واإلشراف على  

وبما يتوافق مع نظام  شؤونها وأعمالها وأموالها، 

الشركات ولوائحه والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية  

وللمجلس في سبيل القيام بواجباته   والتنظيمية.

ونظام مراقبة  ئحه ولوا مع مراعاة أحكام نظام الشركات 

البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي،  

اإلخالل بالسلطات المقررة للجمعية العامة، يكون  ودون 

لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة  

ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها واإلشراف على  

القيام   شؤونها وأعمالها وأموالها، وللمجلس في سبيل 
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 35   من  14 صفحة رقم  

 

مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة األعمال  

والتصرفات التي يحق للشركة إجراؤها بموجب هذا  

يكون  أن ال النظام األساس، أو عقد التأسيس شريطة 

النظام األساس قد نص صراحة على جعل هذه األعمال  

تمتع مجلس  وي من ضمن صالحيات الجمعية العامة. 

اإلدارة بصالحية إصدار الصكوك وأدوات الدين األخرى  

الخاصة وكذلك القابلة للتداول بمختلف أنواعها  

من   ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعمالت األجنبية،

خالل إصدار واحد أو سلسلة من اإلصدارات سواء في  

جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في األوقات وبالمبالغ  

لكيفية التي يقرها مجلس اإلدارة،  والشروط وا

ولمجلس اإلدارة اتخاذ جميع اإلجراءات المتعلقة بذلك  

بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي  

، فلمجلس اإلدارة صالحية  السعودي والجهات المختصة 

( ثالث  3إبرام التزامات مالية آلجال تزيد مدتها على )

د التزاماتها،  سنوات، وتحصيل حقوق الشركة وتسدي 

وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وعقد الصلح  

وكافة الهيئات واللجان والجهات  واللجوء إلى القضاء 

على سبيل المثال ال  التحكيم، وللمجلس المختصة، و

بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة األعمال  

والتصرفات التي يحق للشركة إجراؤها بموجب هذا النظام  

يكون النظام  أال األساس، أو عقد التأسيس شريطة 

األساس قد نص صراحة على جعل هذه األعمال من  

فللمجلس الصالحيات  ، ضمن صالحيات الجمعية العامة

 التالية على سبيل المثال ال الحصر: 

 اصدار الصكوك وأدوات الدين األخرى:   18- أ 

صالحية إصدار الصكوك وأدوات الدين األخرى  للمجلس  •

الخاصة وكذلك القابلة للتداول بمختلف أنواعها  

من  ، ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعمالت األجنبية 

جزء  في و  خالل إصدار واحد أو سلسلة من اإلصدارات 

، وذلك وفق الضوابط والمحددات  أو عدة أجزاء واحد 

 التالية: 

 أال تكون هذه الصكوك قابلة للتحول إلى أسهم.  1- 18-أ 

أال تزيد قيمة هذه الصكوك عن قيمة رأس مال   2- 18-أ 

 الشركة. 

الحصول على موافقة الجهات التنظيمية )عدم   3- 18-أ 

 ممانعة البنك المركزي السعودي(. 

 

 

 

 

 

تم إعادة ترتيب هذه المادة  

واضافة بعض التعديالت  

 واإلضافات الطفيفة. 
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 35   من  15 صفحة رقم  

 

توقيع على  الحق اعتماد أو الموافقة والتفويض بالحصر  

كافة المستندات وعقود التسهيالت وكافة األوراق  

جارية وتقديم الضمانات والكفاالت، وفي بيع وشراء  الت 

العقارات واإلفراغ وقبوله واستالم الثمن وتسليم  

  وتعديله  وقبضه وفكهوقبول الرهن المثمن والرهن 

  واالستئجار وتسلم التعويضات والتأجير واستالم األجرة  

والدفع وتوقيع العقود الخاصة بما ذكر، وفي استالم  

ل الصكوك وتجزئتها  وتسليم الصكوك وتعدي

وشراء وبيع  وتقسيمها ودمجها وفرزها وتهميشها 

األوراق المالية والبضائع لحساب الشركة أو عمالئها  

وتأسيس  واستبدالها وتسلم قيمتها وصرف أرباحها 

شركات أو هيئات والمشاركة وتملك الحصص أو  

واإلشراف  شركات أو مؤسسات أخرى األسهم في 

التوقيع على عقود تأسيس   وفيعليها أو إداراتها 

وتعديالتها وذلك  الشركات التي تشارك فيها الشركة 

وإدارة   واالستثماركاتب العدل ووزارة التجارة  أمام

السجل التجاري، بما في ذلك اعتماد قرارات الشركاء  

بشراء وبيع الحصص أو األسهم وقرارات تعيين المدراء  

د كافة  وقرارات زيادة أو تخفيض رأس المال، واعتما

األوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي  ب   التقيد   4- 18-أ  . أ 

الالزمة  اتخاذ جميع اإلجراءات  يقرها مجلس اإلدارة 

بإصدار الصكوك والحصول على موافقات  المتعلقة 

عدم ممانعة البنك المركزي السعودي  الجهات المختصة ك 

وللمجلس الحق في تفويض شخص أو مجموعة  

 حق تفويض الغير.   أشخاص أخرين في هذا ومنحهم 

لمجلس اإلدارة صالحية إبرام التزامات مالية آلجال   18- ب  •

( ثالث سنوات، وتحصيل حقوق  3تزيد مدتها على )

الشركة وتسديد التزاماتها، وإبراء ذمة مديني الشركة من  

وكافة  التزاماتهم وعقد الصلح واللجوء إلى القضاء 

للمجلس  و التحكيم الهيئات واللجان والجهات المختصة، و

توقيع على كافة  الحق اعتماد أو الموافقة والتفويض ب

المستندات وعقود التسهيالت وكافة األوراق التجارية  

 وتقديم الضمانات والكفاالت،  

 : ]العقارات[   ما يتعلق بـ   18- ج 

بيع وشراء العقارات واإلفراغ وقبوله  حق  للمجلس  -

وقبول  واستالم الثمن وتسليم المثمن والرهن 

وتسلم التعويضات   وتعديله  وقبضه وفكهالرهن 

والدفع وتوقيع   واالستئجاروالتأجير واستالم األجرة 
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قرارات الشركاء في الشركات التي تكون الشركة شريكا   

فيها وحضور االجتماعات والتصويت على بنود هذه  

  ، االجتماعات وتمثيل الشركة في مجالس إداراتها

وإنهاء   وكفالتهم وتعيين الموظفين واستقدامهم 

  ، خدماتهم وتعيين المحامين والوكالء وإنهاء خدماتهم

لتفويض بتوقيع كافة العقود  اعتماد والموافقة وا

والمستندات والوثائق على اختالف أنواعها، وله حق  

  ،اعتماد  فتح الحسابات في البنوك والشركات المالية

توقيع على كافة  الاعتماد والموافقة والتفويض بو

االوراق والمستندات والسحب واإليداع وتصفية  

ستعالم عن األرصدة وطلب كشوف  الحسابات واال

ات واستالمها وفي طلب واستالم وتوقيع  الحساب

الشيكات وصرفها وتظهيرها وفتح االعتمادات البنكية  

بأنواعها والتحويل بين حسابات الشركة أو بين حسابات  

الشركة وحسابات الغير لدى كافة البنوك داخل المملكة  

وخارجها واجراء كافة المعامالت والتعامالت المصرفية،  

َل  زله في كل أو بعض مما وك  وله حق توكيل الغير وع

  لَ به، وللوكيل حق توكيل الغير في كل أو بعض مما وك  

العقود الخاصة بما ذكر، وفي استالم وتسليم  

الصكوك وتعديل الصكوك وتجزئتها وتقسيمها  

 . زها وتهميشهاودمجها وفر

 : [ الكيانات األخرى / ]الشركات   ما يتعلق بـ   18- د 

والمشاركة وتملك   كيانات / تأسيس شركات أو هيئات 

واإلشراف عليها أو إداراتها   فيها  الحصص أو األسهم 

 لدىوذلك  ،وتعديالتها هاالتوقيع على عقود تأسيسو

وإدارة السجل    االستثمار وزارة  و كاتب العدل  ووزارة التجارة  

بما في ذلك اعتماد قرارات الشركاء بشراء    وغيرهاالتجاري،  

وبيع الحصص أو األسهم وقرارات تعيين المدراء وقرارات  

زيادة أو تخفيض رأس المال، واعتماد كافة قرارات الشركاء  

في الشركات التي تكون الشركة شريكا  فيها وحضور  

تماعات وتمثيل  االجتماعات والتصويت على بنود هذه االج

وتعيين الموظفين   ،الشركة في مجالس إداراتها

خدماتهم وتعيين المحامين   أو نقل واستقدامهم وإنهاء 

 .إنهاء خدماتهم  وعزلهم أو والوكالء  

وفتح   العقود والمستندات والوثائق ما يتعلق  18- ه 

 الحسابات وتشغيلها: 
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به، واألذن لوكيل الوكيل بتوكيل الغير في كل أو بعض  

 مما وكل به. 
 

في حدود ما نص عليه نظام   - ويحق لمجلس اإلدارة

واألنظمة، والقواعد الصادرة من   ،الشركات ولوائحه

أن يعهد بأي   -الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة 

من سلطاته إلى رئيسه أو نائبه و/أو إلى العضو  

المنتدب أو أي عضو في مجلس اإلدارة أو إلى أي لجنة  

مكونة من أعضاء في المجلس أو إلى أي من  

ق  الموظفين المفوضين أو العاملين في الشركة. ويح 

أو سلطات    بسلطةٍ   للمجلس أيضا  أن يفوض أي شخٍص 

محددة للمدة التي يراها المجلس مناسبة، ومع ذلك ال  

يحق لمجلس اإلدارة التبرع بشيء من أموال الشركة إال  

في الحدود المقررة في األنظمة واللوائح النافذة في  

 وما جرى عليه العرف. المملكة 

اعتماد والموافقة والتفويض بتوقيع كافة العقود  

 . والمستندات والوثائق على اختالف أنواعها

شراء وبيع األوراق المالية والبضائع لحساب الشركة أو  و 

 . عمالئها واستبدالها وتسلم قيمتها وصرف أرباحها 

  حق اعتماد فتح الحسابات في البنوك والشركات المالية

اعتماد والموافقة والتفويض   وتشغيلها بما في ذلك 

االوراق والمستندات والسحب  توقيع على كافة الب

ستعالم عن األرصدة  واإليداع وتصفية الحسابات واال 

وطلب كشوف الحسابات واستالمها وفي طلب  

واستالم وتوقيع الشيكات وصرفها وتظهيرها وفتح  

االعتمادات البنكية بأنواعها والتحويل بين حسابات الشركة  

نوك  أو بين حسابات الشركة وحسابات الغير لدى كافة الب

داخل المملكة وخارجها واجراء كافة المعامالت والتعامالت  

المصرفية، وله حق توكيل الغير وعزله في كل أو بعض  

َل به، وللوكيل حق توكيل الغير في كل أو بعض  مما وك  

به، واألذن لوكيل الوكيل بتوكيل الغير في كل أو    لَ مما وك  

 بعض مما وكل به. 

ما نص عليه نظام  في حدود -  ويحق لمجلس اإلدارة 

واألنظمة، والقواعد الصادرة من   ، الشركات ولوائحه
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أن يعهد بأي من   - الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة 

سلطاته إلى رئيسه أو نائبه و/أو إلى العضو المنتدب أو  

أي عضو في مجلس اإلدارة أو إلى أي لجنة مكونة من  

مفوضين  أعضاء في المجلس أو إلى أي من الموظفين ال

أو العاملين في الشركة. ويحق للمجلس أيضا  أن يفوض  

أو سلطات محددة للمدة التي يراها   بسلطةٍ  أي شخٍص 

المجلس مناسبة، ومع ذلك ال يحق لمجلس اإلدارة التبرع  

بشيء من أموال الشركة إال في الحدود المقررة في  

وما جرى عليه   األنظمة واللوائح النافذة في المملكة 

 العرف. 

13 

لجان   –  19المـادة / 

ولجنة   المجلس 

 : المراجعة 

شكل مجلس اإلدارة عدد من اللجان التابعة له لتساعده    ا  ي 

لياته وفق ما تصدره الجمعية  ؤو على أداء دوره ومس

من لوائح   - األحوالعلى حسب -العامة أو المجلس 

والقواعد   ،وقواعد وبما ال يتعارض مع األنظمة

التنظيمية للجهات الرقابية، ويكون تشكيل هذه اللجان  

من بين أعضاء المجلس و/أو من خارجه على أن يكون  

 رئيس كل لجنة من بين أعضاء مجلس االدارة. 

وتشكل لجنة المراجعة وتقر الئحتها بقرار من الجمعية  

بعد الحصول على عدم ممانعة   - العامة العادية 

شكل مجلس اإلدارة عدد  من اللجان التابعة له لتساعده   ا  ي 

لياته وفق ما تصدره الجمعية  ؤو على أداء دوره ومس

من لوائح  - ألحوالعلى حسب ا -العامة أو المجلس 

والقواعد التنظيمية    ،وقواعد وبما ال يتعارض مع األنظمة

للجهات الرقابية، ويكون تشكيل هذه اللجان من بين أعضاء  

المجلس و/أو من خارجه على أن يكون رئيس كل لجنة من  

الحصول على عدم  وأن يتم اإلدارة،  بين أعضاء مجلس 

اختيار أعضاء  على  ممانعة البنك المركزي السعودي 

 ورؤساء تلك اللجان. 
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  - على المرشحين  مؤسسة النقد العربي السعودي

وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه واللوائح  

 والقواعد والضوابط المنظمة ذات الصلة. 

مؤسسة النقد العربي  يقوم رئيس المجلس بتزويد 

بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة للمجلس  السعودي 

 ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها. 

وتشكل لجنة المراجعة وتقر الئحتها بقرار من الجمعية  

بعد الحصول على عدم ممانعة البنك   -العامة العادية 

وذلك وفق أحكام   -على المرشحين  المركزي السعودي 

نظام الشركات ولوائحه واللوائح والقواعد والضوابط  

 المنظمة ذات الصلة. 

  البنك المركزي السعودي مجلس بتزويد يقوم رئيس ال

بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة للمجلس ومهامها  

 وإجراءات عملها وأسماء أعضائها. 

14 
 المكافـــآت:   - 20  المـادة / 

 

 اإلدارة ولجانه  مجلس  وأعضاء  رئيس  مكافأة  تكون . أ

على  -وفق ما تقره الجمعية العامة أو المجلس 

في  -  وما يصدر من سياسات ولوائح–األحوالحسب  

حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، والقواعد  

كالضوابط والتعليمات   -واألنظمة ذات الصلة

كمؤسسة  الصادرة من الجهات الرقابية المختصة 

وهيئة السوق المالية  النقد العربي السعودي 

 ا. موغيره

وفق   اإلدارة ولجانه  مجلس  وأعضاء رئيس  مكافأة  تكون . أ

على حسب  - ما تقره الجمعية العامة أو المجلس 

في حدود ما  -   وما يصدر من سياسات ولوائح –األحوال

نص عليه نظام الشركات ولوائحه، والقواعد واألنظمة  

كالضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات    - ذات الصلة

وهيئة   كالبنك المركزي السعودي الرقابية المختصة 

 ا. مالمالية وغيرهالسوق 
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15 

رئيس   –  21المـادة / 

المجلس ونائبه والعضو  

والرئيس  المنتدب 

 مين السر:  أ و   التنفيذي 

 

 للمجلس  رئيسا   أعضائه  بين  من  اإلدارة  مجلس  يعين أ. 

بعد الحصول على عدم ممانعة  - ونائبا  لرئيس المجلس

غياب   حالة  ، وفي مؤسسة النقد العربي السعودي

ينوب عنه نائب رئيس   ، اجتماع أي  عن رئيس المجلس 

 المجلس. 
 

 عنه  لينوب  أعضائه  أحد  انتداب  اإلدارة  لمجلس  يجوز و

 ولمجلس  تعليماته  تنفيذ ومراقبة  البنك  إدارة  في 

سند  يعهد  أن اإلدارة   أي  المنتدب  العضو  إلى  وي 

 وشروط  ألحكام  طبقا  وذلك  المجلس  يمارسها صالحية 

بين   مناسبة، وال يجوز الجمع أنها  المجلس  يرى  وقيود 

منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي  

 أن  آلخر  وقت  من  اإلدارة  لمجلس  يحق  كما  بالشركة، 

 هذه  من  أيا   أو  جميع  يغير  أو  يسحب  أو  يلغي 

 تلقائيا   المنتدب  العضو  عضوية  وتنتهي الصالحيات، 

 .مهامه  ممارسة  عن  األسباب  من  سبب  ألي  توقف  إذا 
 

مينا للسر من بين أعضائه أو من  أويعين مجلس اإلدارة  

غيرهم ويختص بإثبات مداوالت المجلس وقراراته  

وتدوينها في السجل الخاص وكذلك حفظ هذا السجل  

نظام الشركات  في مع مراعاة الضوابط واألحكام الواردة 

  األخرى   واألنظمة ونظام مراقبة البنوك ولوائحه،    ، ولوائحه 

والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات  

، تكون ضوابط تعيين وتحديد الصالحيات  الصلة 

 واالختصاصات وفق ما يلي: 

تعيين رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب   21- أ 

 وتحديد صالحياتهم: وأمين السر  والرئيس التنفيذي  

 رئيسا   أعضائه  بين  من  اإلدارة  مجلس  يعين  1-أ-21

بعد الحصول  - ونائبا  لرئيس المجلس للمجلس 

 ، وفي البنك المركزي السعودي على عدم ممانعة  

ينوب عنه   ، سبب  الي المجلس غياب رئيس  حالة 

ويتمتع بكامل صالحيات  ، نائب رئيس المجلس

اإلدارة المنصوص عليها بهذا النظام  رئيس مجلس  

 . خالل فترة غيابه 

الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي   بعد  2- أ - 21

، يعين مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي،  ويحدد  السعودي 

 . المجلس مسئولياته وصالحياته 

 

تم إضافة الرئيس التنفيذي  

 لعنوان المادة 

 

إعادة تقسيم لفقرات المادة  

تحديد أكثر للصالحيات  و 

وإضافة صالحيات جديدة  

تلبي المتطلبات العملية  

والتشغيلية لتيسير أمور  

 البنك 

 

 

 

 

 

 

 اضافة 
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وتحدد مكافأته بقرار من مجلس اإلدارة، وال تزيد مدة  

رئيس المجلس والعضو المنتدب وامين السر عضو  

عضوية كل منهم في المجلس   مجلس اإلدارة عن مدة

 ويجوز دائما إعادة تعيينهم.  
 

 اختصاصات وصالحيات رئيس المجلس: ب. 

ترؤس اجتماعات مجلس اإلدارة وكذلك اجتماعات   1-ب

 الجمعية العامة. 

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام جميع    2-ب

األجهزة والجهات الحكومية والخاصة والشركات  

والمؤسسات والمحاكم العامة وكتابات العدل واللجان  

القضائية وشبه القضائية على اختالف أنواعها، وجميع  

األشخاص الطبيعيين واالعتباريين داخل المملكة  

قيع وإقامة الدعاوي  الحضور والتو وله حق وخارجها، 

وسماعها وشطبها وإيقافها وتقديم البينات وسماعها  

والطعن فيها والمحاكمة والمخاصمة والمرافعة  

األحكام واإلقرار    تمييزحكام وطلب  والمدافعة وقبول األ

والتسوية بعوض أو  والتنازل واالنكار واإلبراء والصلح 

  بدون عوض وطلب حلف اليمين ونفيه وتعيين الخبراء 

 لينوب  أعضائه  أحد  انتداب  اإلدارة  لمجلس  يجوز  3-أ-21

 ولمجلس  تعليماته  تنفيذ ومراقبة  البنك  إدارة  في  عنه 

سند  يعهد  أن  اإلدارة   صالحية  أي  المنتدب  العضو  إلى  وي 

  و أ شروط  أو  حكام أي أل  طبقا وذلك  المجلس  يمارسها

بين   مناسبة، وال يجوز الجمع أنها  المجلس  يرى  قيود 

منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي  

 يلغي  أن  آلخر  وقت  من   اإلدارة  لمجلس  يحق  كما  بالشركة، 

 الصالحيات،  هذه  من  أيا   أو جميع  يغير  أو  يسحب  أو 

 ألي  توقف  إذا  تلقائيا   المنتدب  العضو  عضوية  وتنتهي

 .مهامه  ممارسة  عن  األسباب  من  سبب 
 

مينا للسر من بين أعضائه  أويعين مجلس اإلدارة  4- أ - 21

الحصول على عدم ممانعة البنك  بعد  – أو من غيرهم 

ويختص بإثبات مداوالت المجلس   - المركزي السعودي 

وقراراته وتدوينها في السجل الخاص وكذلك حفظ هذا  

السجل وتحدد مكافأته بقرار من مجلس اإلدارة، وال تزيد  

مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وامين السر عضو  

المجلس  مجلس اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم في 

 ويجوز دائما إعادة تعيينهم.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديد أكثر  إعادة تقسيم و 

للصالحيات وإضافة  

صالحيات جديدة تلبي  

المتطلبات العملية  
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والمحكمين وقبول قراراتهم وردها وطلب وإدخال  

الشهود وردهم وتقديم اللوائح االعتراضية ولوائح  

الدعوى ومذكرات الدفاع واستالم الصكوك والتبليغ  

والتبلغ وذلك في أي قضية تقام من الشركة أو ضدها  

أمام كافة المحاكم العامة على اختالف أنواعها ودرجاتها  

بما  ان القضائية وشبه القضائية وديوان المظالم واللج

فيها على سبيل المثال ال الحصر لجنة تسوية المنازعات  

المصرفية ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالية  

ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية والهيئة  

االبتدائية والعليا لتسوية الخالفات العمالية ولجنة  

التجارية ومكاتب العمل  التوفيق في منازعات الوكاالت 

وله الحق في    والعمال وكافة اللجان القانونية واإلدارية، 

مراجعة جميع الوزارات واإلمارات والمحافظات والهيئات  

والمؤسسات العامة والخاصة والشرط وإدارات الحقوق  

المدنية والتنفيذ والغرف التجارية والصناعية، وتسجيل  

األحكام بأي وسيلة   العالمات التجارية, وله حق تنفيذ

كانت وتنفيذ مواد نظام المرافعات الشرعية وله حق  

طلب حبس المدينين وتخليتهم والمنع من السفر  

وطلب الحجز على أموال المدينين وتصديقه وفكه،  

 اختصاصات وصالحيات رئيس المجلس:    ب - 21

  ترؤس اجتماعات مجلس اإلدارة وكذلك اجتماعات  1- ب - 21

 الجمعية العامة. 

وما يتعلق بالتعامل والتداعي   تمثيل الشركة  2- ب - 21

 : نيابة عنها: مثل 

في عالقاتها مع الغير وأمام جميع  تمثيلها  1- 2-  ب - 21

األجهزة والجهات الحكومية والخاصة  

والشركات والمؤسسات والمحاكم العامة  

وكتابات العدل واللجان القضائية وشبه  

القضائية على اختالف أنواعها، وجميع  

األشخاص الطبيعيين واالعتباريين داخل  

   .المملكة وخارجها

الحضور والتوقيع وإقامة الدعاوي وسماعها   2- 2-  ب - 21

وإيقافها وتقديم البينات وسماعها والطعن  وشطبها 

فيها والمحاكمة والمخاصمة والمرافعة والمدافعة وقبول  

  والتماس إعادة النظراألحكام  استئناف حكام وطلب األ

والتسوية  والتنازل واإلقرار واالنكار واإلبراء والصلح 

بعوض أو بدون عوض وطلب حلف اليمين ونفيه وتعيين  

الخبراء والمحكمين وقبول قراراتهم وردها وطلب وإدخال  

والتشغيلية لتيسير أمور  

 البنك 
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 البنك 
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وفي تقديم وتسلم كل ما يلزم من االستدعاءات  

واللوائح والتقارير واالجوبة الخطية والشفهية  

يع عن الشركة على جميع ما يحتاج  والشهادة وفي التوق 

ذلك وتقديمه للجهات الرسمية وغير الرسمية واإلقرار  

عن الشركة في المخالصة في استيفاء الذمم والحقوق  

ولرئيس مجلس   من المدينين واإلنكار والطعن بالتزوير.

 ذلك.  الغير وعزله في كل أو بعض اإلدارة توكيل 

الشهود وردهم وتقديم اللوائح االعتراضية ولوائح  

وى ومذكرات الدفاع واستالم الصكوك والتبليغ  االدع

تقام من الشركة   أو شكوى  والتبلغ وذلك في أي قضية 

المحاكم على اختالف أنواعها  و   الجهات ام كافة  أو ضدها أم

ودرجاتها وديوان المظالم واللجان القضائية وشبه  

 . وكافة الجهات التحقيقية ،  القضائية

وله الحق في مراجعة جميع الوزارات واإلمارات    3- 2  ب - 21

والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة  

والتنفيذ والغرف  والشرط وإدارات الحقوق المدنية 

 . التجارية والصناعية، وتسجيل العالمات التجارية

وله حق تنفيذ األحكام بأي وسيلة كانت وتنفيذ    4- 2  ب - 21

مواد نظام المرافعات الشرعية وله حق طلب حبس  

المدينين وتخليتهم والمنع من السفر وطلب الحجز على  

أموال المدينين وتصديقه وفكه، وفي تقديم وتسلم كل  

يلزم من االستدعاءات واللوائح والتقارير واالجوبة   ما

الخطية والشفهية والشهادة وفي التوقيع عن الشركة  

على جميع ما يحتاج ذلك وتقديمه للجهات الرسمية وغير  

الرسمية واإلقرار عن الشركة في المخالصة في استيفاء  

   الذمم والحقوق من المدينين واإلنكار والطعن بالتزوير. 
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 ]العقارات[    فيما يتعلق بـ     3- ب   21

  ، الحق في البيع واإلفراغ للمشتري واستالم الثمن 

والرهن وقبول   ، والشراء وقبول التنازل وقبول اإلفراغ 

  ، الرهن وفك الرهن وتعديل الرهن ودمج الصكوك 

والتجزئة والفرز واستالم الصكوك وتحديثها وإدخالها في  

المفقودة وبدل  النظام الشامل واستخراج الصكوك بدل 

والتنازل عن النقص في المساحة وتحويل   ، التالفة 

ومراجعة كتابات العدل   ، األراضي الزراعية إلى سكنية 

لالستعالم عن األمالك العقارية وتصديق صور  

الصكوك، واالستئجار والتأجير وتوقيع عقود األجرة  

وتجديدها وتعديلها وفسخها وإلغائها واستالم األجرة  

 . وتسليمها 

 : [ الكيانات / ]الشركات   فيما يتعلق بـ   4- ب - 21

التوقيع على عقود تأسيس الشركات التابعة أو التي  

تشترك فيها الشركة والتوقيع على مالحق التعديل  

وقرارات الشركاء وتعيين المدراء وعزلهم وفتح الحسابات  

وتوقيع االتفاقيات  ، لدى البنوك باسم الشركة وقفلها 

والتوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب  

 

 

أكثر للصالحيات  تحديد 

وإضافة صالحيات جديدة  

تلبي المتطلبات العملية  

والتشغيلية لتيسير أمور  

 البنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديد أكثر للصالحيات  

وإضافة صالحيات جديدة  

تلبي المتطلبات العملية  
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 35   من  25 صفحة رقم  

 

العدل واستخراج السجالت التجارية وتجديدها واستخراج  

 التراخيص من كافة الجهات الحكومية وتجديدها.  

الغير وعزله في كل  لرئيس مجلس اإلدارة توكيل      5- ب - 21

         -     2- 21ب   ما سبق ذكره في الفقرات )   أو بعض 

حق   الوكيل  وله منح  ( 5- ب  21 -    4 - ب  21 -    3- - ب 21

 غيره في ذلك.   توكيل 

والتشغيلية لتيسير أمور  

 البنك 
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  –  22 المـادة / 

 االجتماعــات:  

 

يكون عدد اجتماعات المجلس بحسب القواعد  

من الجهات التنظيمية ويجتمع   الصادرة والتعليمات 

المجلس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة مصحوبة  

بجدول األعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو  

من األعضاء   اثنان إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك 

أو البريد  س أو الفاك توجه الدعوة لكل عضو عبر البريد 

االلكتروني قبل الموعد المحدد لالجتماع بأسبوعين  

 على األقل. 

يكون عدد اجتماعات المجلس بحسب القواعد والتعليمات  -

من الجهات التنظيمية ويجتمع المجلس بدعوة  الصادرة

من رئيسه وتكون الدعوة مصحوبة بجدول األعمال، ويجب  

ى طلب إليه  على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع مت 

توجه الدعوة لكل عضو عبر البريد   ،من األعضاء اثنان ذلك 

  أو أي من الوسائل التقنية المعتمدة أو البريد االلكتروني 

،  قبل الموعد المحدد لالجتماع بأسبوعين على األقل 

 . باستثناء االجتماعات الطارئة أو غير المجدولة 

مؤتمرات  يجوز أن تعقد االجتماعات عن بعد من خالل - 

أو المكالمات الجماعية وعبر الوسائل والقنوات   و ي د ي الف 

والبرامج المعتمدة بالبنك، والتوقيع أو أخذ الموافقة  

عليها وعلى القرارات والتوصيات والمحاضر إلكترونيا  وفق  

 اآلليات والوسائل المؤمنة المعتمدة بالبنك. 

 

 

إعادة صياغة واضافة جزء  

 بعد متعلق باالجتماع عن  
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 35   من  26 صفحة رقم  
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نصاب   -  23 المـادة / 

 االجتماعات:  

 

تصدر قرارات المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين أو  و...  

فإذا تساوت األصوات يكون صوت رئيس  الممثلين، 

   .  المجلس أو نائبه مرجحا 

أغلبية األعضاء بتصدر قرارات المجلس كقاعدة عامة ... 

مع ترجيح الفريق الذي صوت له   الحاضرين أو الممثلين، 

في حالة تساوي   من ينوب عنه رئيس المجلس أو 

أال يقل عدد األصوات  وفي كافة األحوال يجب    ، األصوات 

 المؤيدة للقرار عن خمسة أصوات. 

إعادة صياغة واضافة حد  

أدنى لصدور قرارات أو  

توصيات المجلس بضمان حد  

أدنى من األصوات حال  

بالحدود الدنيا  االنعقاد 

 لإلنعقاد. 

18 

قرارات   -  24 المـادة / 

 المجلس:  

 

يجوز للمجلس أن يصدر بعض قراراته بالتمرير على  

أو البريد  أو الفاكس األعضاء متفرقين عبر البريد 

اإللكتروني مالم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع  

المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على  

المجلس في أول اجتماع تاٍل له، وتثبت مداوالت  

المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس  

يوقعه  خاص  سجل  وتدون هذه المحاضر في    والسكرتير 

وذلك بعد توقيع جميع  رئيس المجلس والسكرتير 

األعضاء الحاضرين أو الممثلين على إحدى نسخ  

 المحضر.  

يجوز للمجلس أن يصدر بعض قراراته بالتمرير على  

أو أي من    األعضاء متفرقين عبر البريد أو البريد اإللكتروني 

مالم يطلب أحد   وسائل التواصل التقنية المعتمدة 

يها، وتعرض  األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة ف 

هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تاٍل له، وتثبت  

مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس  

وتدون هذه   وأمين السر  ون األعضاء الحاضر و المجلس 

 للرجوع إليه عند الحاجة.   خاص   ملف   المحاضر في 

ضيح الصياغة  و ت إعادة تحديد و 

وما يتفق مع أحاكم الئحة  

 حوكمة الشركات ذات الصلة 

19 
 :  25  المـادة / 

 

الجمعية العامة المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع  

  المساهمين، وتعقد في المدينة التي يقع فيها المركز 

 الرئيس للشركة. 

الجمعية العامة المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع  

  المساهمين، وتعقد في المدينة التي يقع فيها المركز

 الرئيس للشركة. 
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 35   من  27 صفحة رقم  

 

لكل مكتتب أيا  كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية  

التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من  

ولكل مساهم أيا كان عدد اسهمه حق حضور  المكتتبين 

آخر في    شخصا الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه  

حضور الجمعية العامة، من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو  

ين بالقيام بصفة دائمة  موظفي الشركة أو المكلف

 بعمل فني أو إداري لحسابها.

ولكل مساهم أيا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية  

آخر في حضور   شخصاالعامة وللمساهم أن يوكل عنه 

الجمعية العامة، من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي  

الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو  

 إداري لحسابها. 

 

 

  26للمادة هذا الجزء نقل تم 

 . لالرتباط 
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الجمعية  –  26المـادة / 

  التأسيسية 

 :  واختصاصاتها 

 

تعقد الجمعية التأسيسية بدعوة من المؤسسين طبقا   

 لنظام الشركات، وتختص باألمور التالية:  

التحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء   - أ

طبقا  ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى من رأس  

 المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم.  

وضع النصوص النهائية لنظام الشركة ولكن ال يجوز    - ب

لها إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعروض  

 مثلين فيها. عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الم

 تعيين أول مجلس إدارة للشركة.    - ت

 تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد أتعابهما.    - ث

المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال   - ج

 والنفقات التي إقتضاها التأسيس.  

لكل مكتتب أيا  كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية   أ - 26

 . التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين 

الجمعية التأسيسية بدعوة من المؤسسين  تعقد   ب  -  26

 تختص باألمور التالية:  و طبقا  لنظام الشركات

التحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء    1- ب   26

طبقا  ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى من رأس المال  

 وبالقدر المستحق من قيمة األسهم.  

الشركة ولكن ال  وضع النصوص النهائية لنظام  2- ب - 26

يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعروض  

 عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. 

 تعيين أول مجلس إدارة للشركة.     3- ب - 26

إضافة كلمة واختصاصاتها  

 لعنوان المادة 

  25تم نقلها من المادة 

 لالرتباط 
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 35   من  28 صفحة رقم  

 

 

ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل  

نصف رأس المال على األقل ولكل مكتتب في  

 اجتماعاتها صوت عن كل سهم إكتتب به أو يمثله.   

تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد   4- ب - 26

 أتعابهما.

المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال   5- ب - 26  

 التي إقتضاها التأسيس.  والنفقات 
 

ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل   ج   -   26

نصف رأس المال على األقل ولكل مكتتب في اجتماعاتها 

 به أو يمثله.   اكتتب صوت عن كل سهم 

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية   د  -  26

 المطلقة لألسهم الممثلة فيها. 

 

 

 

 

 

 

  34منقولة من المادة 

 لإلرتباط 

21 
الجمعية   –  27المـادة / 

 العـامة العاديــة:  

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير  

العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور  

المتعلقة بالشركة وتعقد مرة على األقل في السنة  

السنة المالية للشركة    النتهاءخالل األشهر الستة التالية  

وتعقد جمعيات عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة  

 .  إلى ذلك

واألنظمة األخرى  مع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك 

والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي  ذات الصلة 

وفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية   السعودي، 

العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع  

األمور المتعلقة بالشركة وتعقد مرة على األقل في  

السنة المالية   النتهاء الل األشهر الستة التالية السنة خ 

للشركة وتعقد جمعيات عادية أخرى لالجتماع كلما دعت  

 . الحاجة إلى ذلك
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 35   من  29 صفحة رقم  

 

22 

الجمعية   –  28المـادة / 

 غير العـاديــة:  العامة  

 

مع مراعاة ما يقضي به نظام مراقبة البنوك واألنظمة  

األخرى ذات العالقة، تختص الجمعية العامة غير العادية  

األحكام المحظور عليها   باستثناءبتعديل نظام الشركة 

، ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة   تعديلها نظاما 

في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس  

 األوضاع المقررة للجمعية األخيرة. الشروط و

مع مراعاة ما يقضي به نظام مراقبة البنوك واألنظمة  

والتعليمات الصادرة عن البنك  األخرى ذات العالقة، 

تختص الجمعية العامة غير العادية   المركزي السعودي 

األحكام المحظور عليها   باستثناءبتعديل نظام الشركة 

، ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة   تعديلها نظاما 

في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس  

 الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة. 

 

23 

انعقاد   –  29المـادة / 

الجمعيات العامة  

 للمساهميـن:  

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من   . أ

مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو  

مؤسسة  الجمعية العامة العادية إذا طلبت ذلك 

أو مراجعا الحسابات أو   النقد العربي السعودي

لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل  

%( خمسة بالمائة من رأس مال الشركة على 5)

 الجمعية  دعوة الحسابات لمراجع  زاألقل، ويجو

 الجمعية  بدعوة  المجلس يقم لم إذا  لالنعقاد

 مراجع  طلب  تاريخ من  يوما   خالل ثالثين

الحسابات، وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة  

بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية  

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من   . أ

مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو  

البنك المركزي  الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك 

أو مراجعا الحسابات أو لجنة المراجعة أو   السعودي 

%( خمسة بالمائة من  5عدد من المساهمين يمثل )

 لمراجع  رأس مال الشركة على األقل، ويجوز

 يقم لم إذا  لالنعقاد  الجمعية  دعوة  الحسابات

 تاريخ من  يوما   خالل ثالثين  الجمعية  بدعوة  المجلس 

الحسابات، وتنشر الدعوة النعقاد   مراجع  طلب

بعد الحصول على موافقة هيئة معية العامة الج

  صحيفة يومية توزع في  فيالسوق المالية 

تم تعديل مسمى مؤسسة  

النقد الى البنك المركزي  

 السعودي 
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 35   من  30 صفحة رقم  

 

 المنطقة التي بها صحيفة يومية توزع في في

الرئيس للشركة قبل الميعاد المحدد   المركز

على األقل   يوما  ( 21)بواحد وعشرون لالنعقاد 

وتشتمل الدعوة على جدول األعمال وترسل  

مؤسسة  صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 

واإلدارة العامة للشركات  النقد العربي السعودي  

وكذلك صورة الى هيئة    واالستثماربوزارة التجارة  

 خالل المدة المحددة للنشر.  السوق المالية

الرئيس للشركة قبل   المركز المنطقة التي بها

  يوما  ( 21)بواحد وعشرون الميعاد المحدد لالنعقاد 

على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال  

البنك  وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى  

واإلدارة العامة للشركات بوزارة   كزي السعودي المر 

التجارة وكذلك صورة الى هيئة السوق المالية خالل  

 المدة المحددة للنشر. 

24 
طريقــة   –  30المـادة / 

 الحضـــور:  
 طريقــة الحضـــور:    –   30المـادة /  

تعديل لغوي السم المادة   :  وطريقته   الحضـــور   توثيق   –   30المـادة /  

 لتناسب مع المضمون 

25 
  –  34المـادة / 

 القــــرارات: 

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية  

 المطلقة لألسهم الممثلة فيها. 

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية  

 المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.  

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية  

( الممثلة في االجتماع إال إذا كان  2/3ثلثي األسهم )

  بإطالة القرار متعلقا  بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو 

شركة قبل انقضاء المدة المحددة  مدة الشركة أو بحل ال

صدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة  ت

 لألسهم الممثلة في االجتماع.  

قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي    كما تصدر 

( الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار  2/3األسهم )

مدة  تمديد متعلقا  بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو 

ة قبل انقضاء المدة المحددة في  الشركة أو بحل الشرك 

نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى  

  26تم نقلها تحت المادة 

 لالرتباط 
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 35   من  31 صفحة رقم  

 

في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في  

مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا  إال إذا صدر  

 ( الممثلة في االجتماع.   3/4بأغلبية ثالثة أرباع األسهم )

فال يكون القرار صحيحا  إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع  

 ( الممثلة في االجتماع. 3/4األسهم )

26 
الوثائق   –  40المـادة / 

 : المالية 

اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد  على مجلس 

القوائم المالية للشركة، وتقريرا  عن نشاطها ومركزها  

المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا  

التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية،  

ويضع مجلس اإلدارة هذه الوثائق تحت تصرف مراجعي  

د النعقاد الجمعية العامة  الحسابات قبل الموعد المحد

 ( خمسة وأربعين يوما  على األقل.   45ب ) 

يوقع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير  

الرئيس   المالي الوثائق المذكورة، وتودع في المركز 

للشركة تحت تصرف المساهمين قبل موعد انعقاد  

على   بواحد وعشرون يوما  ( 21الجمعية العامة بـــ )

يزود المساهمين  ، وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن  األقل

بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس االدارة وتقرير  

توزع   يومية  شر في صحيفة مراجع الحسابات مالم تن

المركز الرئيس للشركة، وأن   المنطقة التي بهافي 

مؤسسة النقد  يرسل صورة من هذه الوثائق إلى 

على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد  

القوائم المالية للشركة، وتقريرا  عن نشاطها ومركزها  

المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير  

الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية، ويضع  

مجلس اإلدارة هذه الوثائق تحت تصرف مراجعي  

الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة ب  

 ( خمسة وأربعين يوما  على األقل.  45) 

يوقع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير  

الرئيس   دع في المركز المالي الوثائق المذكورة، وتو

للشركة تحت تصرف المساهمين قبل موعد انعقاد 

على األقل،   بواحد وعشرون يوما  ( 21الجمعية العامة بـــ )

يزود المساهمين بالقوائم  وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن  

المالية للشركة وتقرير مجلس االدارة وتقرير مراجع  

توزع في   يومية شر في صحيفةالحسابات مالم تن

المركز الرئيس للشركة، وأن يرسل   المنطقة التي بها 

  البنك المركزي السعوديصورة من هذه الوثائق إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم تعديل مسمى مؤسسة  

ركزي  النقد الى البنك الم 

   السعودي 
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 35   من  32 صفحة رقم  

 

وهيئة   واالستثمارووزارة التجارة  العربي السعودي

(  15) السوق المالية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بــ

 خمسة عشر يوما  على األقل.

ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية قبل تاريخ انعقاد  

 ( خمسة عشر يوما  على األقل. 15) الجمعية العامة بــ

27 
توزيع   –  41المـادة / 

 األربــاح:  

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد   . أ

خصم كل المصروفات العامة والتكاليف األخرى،  

وتكوين االحتياطات الالزمة لمواجهة الديون  

المشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات  

الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق  

مؤسسة  ات وأحكام نظام مراقبة البنوك وتوجيه

 على النحو التالي: النقد العربي السعودي  

تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على   1-أ

المساهمين، وتقوم الشركة بدفع هذه المبالغ للجهات  

 المختصة. 

 ...... الخ 

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد   . أ

، وتكوين  خصم كل المصروفات العامة والتكاليف األخرى

االحتياطات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها  

وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى  

مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة  

على النحو   البنك المركزي السعودي البنوك وتوجيهات 

 التالي: 

المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على  تحتسب 1-أ

المساهمين، وتقوم الشركة بدفع هذه المبالغ 

 للجهات المختصة. 

 ...... الخ 

 

 

 

 

 

تم تعديل مسمى مؤسسة  

النقد الى البنك المركزي  

   السعودي 

28 
خسائر    –  44المـادة / 

 الشركـة:  

 المال  رأس  نصف  الشركة  خسائر  بلغت  إذا  . أ

 المالية، وجب  السنة  خالل  وقت  أي  في  المدفوع، 

بذلك،  مؤسسة النقد العربي السعودي إبالغ 

 مراجع  أو  الشركة  في  مسؤول  أي -ووجب على 

 المدفوع،  المال  رأس  نصف  الشركة  خسائر  بلغت  إذا  . أ

البنك  إبالغ  المالية، وجب  السنة  خالل  وقت  أي  في 

 مسؤول  أي -بذلك، ووجب على  المركزي السعودي 

 بذلك  علمه  فور  الحسابات  مراجع  أو  الشركة  في 

تم تعديل مسمى مؤسسة  

النقد الى البنك المركزي  

 السعودي 
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 35   من  33 صفحة رقم  

 

 مجلس  رئيس  إبالغ  بذلك  علمه  فور  الحسابات

 أعضاء  إبالغ  اإلدارة  رئيس مجلس  وعلى  اإلدارة، 

 خالل  اإلدارة  مجلس  وعلى  بذلك،  فورا   المجلس 

 الجمعية  دعوة  بذلك  علمه  من  يوما   عشر  خمسة 

 وأربعين  خمسة  خالل  لالجتماع  العادية  غير  العامة 

 رأس  زيادة  إما  لتقرر  بالخسائر؛  علمه  تاريخ  من  يوما  

وذلك   النظام  ألحكام  وفقا   تخفيضه  أو  الشركة  مال 

 ما  إلى  الخسائر  نسبة  معه  تنخفض  الذي  الحد  إلى 

قبل   الشركة  حل  أو  المدفوع،  المال  رأس  نصف  دون 

 من هذا النظام  (5المادة )في  المحدد  األجل 

 .األساس 

 لم  إذا  نظام الشركات  بقوة  منقضية  الشركة  تعد  .ب

 المدة  خالل  العادية  غير  العامة  الجمعية  تجتمع 

 إذا  أو  المادة،  هذه  من الفقرة )أ(  في  المحددة 

 أو  الموضوع،  في  قرار  إصدار  عليها  وتعذر  اجتمعت 

 المقررة  األوضاع  وفق  رأس المال  زيادة  قررت  إذا 

 زيادة  كل  في  االكتتاب  يتم  ولم  المادة  هذه  في 

 قرار  صدور  يوما  من  تسعين  خالل  المال  رأس 

بالزيادة، بعد الحصول على موافقة   الجمعية 

 رئيس مجلس  وعلى  اإلدارة،  مجلس  رئيس  إبالغ 

 وعلى  بذلك،  فورا   المجلس  أعضاء إبالغ  اإلدارة 

 علمه  من  يوما   عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  مجلس 

 لالجتماع  العادية  غير  العامة  الجمعية  دعوة  بذلك 

 بالخسائر؛  علمه  تاريخ  من يوما   وأربعين  خمسة  خالل 

 وفقا   تخفيضه  أو  الشركة  مال  رأس  زيادة  إما  لتقرر 

 معه  تنخفض  الذي  الحد  وذلك إلى  النظام  ألحكام 

 المال  رأس  نصف  دون ما  إلى  الخسائر  نسبة 

في   المحدد  قبل األجل  الشركة  حل  أو  المدفوع، 

 .األساس  من هذا النظام  ( 5المادة )

 لم  إذا  نظام الشركات  بقوة  منقضية  الشركة  تعد  .ب

 المدة  خالل  العادية  غير  العامة  الجمعية  تجتمع 

 إذا  أو  المادة،  هذه  من  الفقرة )أ(  في  المحددة 

 أو  الموضوع،  في  قرار  إصدار  عليها وتعذر  اجتمعت 

 المقررة  األوضاع  وفق  رأس المال  زيادة  قررت  إذا 

 رأس  زيادة  كل  في  االكتتاب  يتم  ولم  المادة  هذه  في 

 الجمعية  قرار  صدور  يوما  من  تسعين  خالل  المال 

البنك المركزي   موافقة بالزيادة، بعد الحصول على 

 وفق نظام مراقبة البنوك.  السعودي 
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 35   من  34 صفحة رقم  

 

وفق نظام  مؤسسة النقد العربي السعودي 

 مراقبة البنوك. 

29 
آليات   –  45المـادة / 

 الشركة:  تصفية  

أن   على إلى طور التصفية  تنتقل  الشركة انقضاء عند 

تحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام أعمال  

التصفية. ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية  

)بعد  العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس االدارة 

مؤسسة  الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من  

،  ووفق الشروط التي تحددها(النقد العربي السعودي 

يتضمن قرار التصفية تعيين المصفي )واحد   ويجب أن

د  ي وتحدأو أكثر من الشركاء أو من غيرهم( 

والقيود المفروضة على   وأتعابه سلطاته/ صالحيته

سلطاته/صالحياته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ،  

وذلك وفق الضوابط الواردة في نظام الشركات  

وتنتهي    ولوائحه واألنظمة واللوائح األخرى ذات الصلة، 

، ومع ذلك  / حلها  سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة

ويعدون  يستمر مجلس اإلدارة قائما  على إدارة الشركة 

إلى أن يتم تعيين  بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين  

  أجهزة الشركة لجمعيات و وتبقي  ،المصفي

أن   على إلى طور التصفية  تنتقل  الشركة  ضاء انق عند 

تحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام أعمال  

التصفية. ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية  

)بعد  العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس االدارة 

البنك  الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من 

، ويجب  ووفق الشروط التي تحددها( ي المركزي السعود 

أن يتضمن قرار التصفية تعيين المصفي )واحد أو أكثر  

  سلطاته / د صالحيتهي وتحدمن الشركاء أو من غيرهم( 

والقيود المفروضة على سلطاته/صالحياته   وأتعابه

والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ، وذلك وفق الضوابط  

الواردة في نظام الشركات ولوائحه واألنظمة واللوائح  

وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة   األخرى ذات الصلة،

، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة / حلها بانقضاء الشركة 

يعدون بالنسبة إلى الغير في  و قائما  على إدارة الشركة 

وتبقي   ، إلى أن يتم تعيين المصفيحكم المصفين 

بالقدر الذي ال   اختصاصاتها أجهزة الشركةلجمعيات و 

 المصفين.     اختصاصات يتعارض مع  

 

 

 

 

تم تعديل مسمى مؤسسة  

النقد الى البنك المركزي  

   السعودي 
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  اختصاصات بالقدر الذي ال يتعارض مع  اختصاصاتها

 المصفين.   

30 

نظام    –  46المـادة / 

واألنظمة   الشـركات 

 :  ذات الصلة 

 

ونظام   وضوابطه  تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه 

  حمراقبة البنوك ولوائحه وضوابطه واالنظمة واللوائ

على كل ما لم  والتعليمات األخرى المنظمة ذات الصلة 

 يرد ذكره في هذا النظام األساس.  

ونظام   وضوابطه  تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه

 حالبنوك ولوائحه وضوابطه واالنظمة واللوائ مراقبة 

والتعليمات  والتعليمات األخرى المنظمة ذات الصلة، 

على كل ما لم يرد  ،   الصادرة من البنك المركزي السعودي

 ذكره في هذا النظام األساس.  

 

31 
إيداع    –  47المـادة / 

 النظام األساس:  

ألحكام نظام  يودع هذا النظام األساس وينشر طبقا  

وتراعى أحكام نظام مراقبة البنوك مع    ولوائحه   الشركات 

بقرار من وزير  القرارات والقواعد التنظيمية التي تصدر 

والتي تتفق مع طبيعة األعمال البنكية طبقا    المالية 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية.  

يودع هذا النظام األساس وينشر طبقا  ألحكام نظام  

وتراعى أحكام نظام مراقبة البنوك مع   ولوائحه  الشركات 

عن البنك  القرارات والقواعد التنظيمية التي تصدر 

ال البنكية  والتي تتفق مع طبيعة األعم  المركزي السعودي 

 طبقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
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