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لوائح وأنظمة نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة األولى
تكون لأللفاظ والمصطلحات اآلتية  -أينما وردت في النظام -المعاني المبينة أمام كل منها:
1.1الوزارة  :وزارة الحج والعمرة.
2.2الوزير :وزير الحج والعمرة.
3.3النظام :نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.
4.4الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
5.5أربــاب الطوائف/الطائفــة :المطوفــون ،والزمازمــة ،والــوكالء ،واألدالء ،الذيــن ســبق أن
ً
وفقــا لألنظمــة والمراســيم الصــادرة بذلــك.
اكتســبوا هــذه المهــن
6.6الحجاج :الحجاج القادمون من خارج المملكة.
7.7شركات أرباب الطوائف هي:
 .أ شــركات الطوافــة :الشــركات المرخــص لهــا -عنــد تأسيســها  -بخدمــة الحجــاج فــي مدينــة
مكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة.
.ب شــركة الزمازمة :الشــركة المرخص لها  -عند تأسيســها  -بســقاية الحجاج في مســاكنهم
فــي حــدود مكــة المكرمة.
 .جشــركة الــوكالء :الشــركة المرخــص لهــا -عنــد تأسيســها  -للقيــام باســتقبال وتفويــج
الحجــاج القادميــن إلــى المملكــة عبــر المنافــذ الجويــة والبحريــة والبريــة ،وترتيــب إجــراءات
عودتهــم إلــى بالدهــم.
 .دشركة األدالء :الشركة المرخص لها  -عند تأسيسها  -بخدمة زوار المسجد النبوي.
8.8شــركات تقديــم الخدمــة :الشــركات المرخــص لهــا لتقديــم الخدمــة للحجــاج ،وفقـ ًـا لتصنيــف
وتوصيــف ومســتويات الخدمــة المعتمــدة مــن الــوزارة.
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المادة الثانية
يهدف النظام إلى ما يأتي:
1.1رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
2.2إعــادة هيكلــة شــركات أربــاب الطوائــف؛ للتحــول مــن مؤسســات أفــراد إلــى شــركات ،وذلــك
مــن خــال رســملتها وحوكمتهــا ،وتصنيــف الخدمــات التــي تقدمهــا نوعـ ًـا وكمـ ًـا.
3.3العمــل علــى توســيع قاعــدة المشــاركة فــي هــذه الشــركات ،واســتقطاب الكفايــات مــن
المواطنيــن الراغبيــن فــي العمل؛وذلــك لتقديــم أفضــل الخدمــات للحجــاج.
4.4العمــل علــى تطويــر الخدمــات المقدمــة للحجــاج ،بمــا يمكنهــم مــن أداء فريضــة الحــج ،وزيــارة
المشــاعر المقدســة ،وزيــارة المســجد النبــوي ،بــكل يســر وســهولة.

المادة الثالثة
ً
وفقا لما يأتي:
تنظم شؤون المطوفين واألدالء
1.1علــى كل مؤسســة مــن مؤسســات الطوافــة والمؤسســة الموحــدة لــأدالء أن تتخــذ شــكل
(شــركة مســاهمة) وال يجــوز طــرح أســهمها لالكتتــاب العــام إال بعــد مضــي خمــس ســنوات
ـاء علــى أمــر
مــن نفــاذ النظــام وفقـ ًـا ألحــكام نظــام الســوق الماليــة ،مــا لــم تمــدد هــذه المــدة بنـ ً
مــن رئيــس مجلــس الــوزراء.
 2.2تنشــىء الشــركات المســاهمة المشــار إليهــا فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه المادة شــركة أو شــركات
 -بحســب الحاجــة  -لتقديــم الخدمــة للحجــاج خــال ســنة مــن نفــاذ النظام.
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المادة الرابعة
ً
وفقا لما يأتي:
تنظم شؤون الوكالء والزمازمة
1.1علــى المؤسســة الموحــدة للــوكالء ،والمؤسســة الموحــدة للزمازمــة ،أن تتخــد كل منهمــا شــكل
(شــركة مســاهمة) لتقديــم الخدمــة للحجــاج ،وال يجــوز طــرح أســهمها لالكتتــاب العــام إال بعــد
مضــي خمــس ســنوات مــن نفــاذ النظــام ،وفقـ ًـا ألحــكام نظــام الســوق الماليــة ،مــا لــم تمــدد
هــذه المــدة بنــاء علــى أمــر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء.
2.2يجــوز ألي مــن الشــركتين المســاهمتين المشــار إليهمــا فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة أن
تنشــىء شــركة أو شــركات  -بحســب الحاجــة  -لتقديــم الخدمــة.

المادة الخامسة
1.1تــؤدي الشــركة أو الشــركات  -المشــار إليهــا فــي الفقــرة ( )2مــن المــادة (الثالثــة) وفــي المــادة
(الرابعــة) مــن النظــام  -خدماتهــا للحجــاج وفــق نطــاق اختصــاص كل منهــا ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
 .أشركات الطوافة ،ونطاق اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،وتشمل ما يأتي:
•شركة مطوفي حجاج الدول العربية.
•شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا.
•شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.
•شركة مطوفي حجاج تركيا ،وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا.
•شركة مطوفي حجاج إيران.
•شركة مطوفي حجاج الدول األفريقية غير العربية.
.بشركة الزمازمة ،ونطاق اختصاصها مكة المكرمة.
 .جشركة الوكالء ،ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
 .دشركة األدالء ،ونطاق اختصاصها المدينة المنورة.
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ُ 2.2يتقيــد باالختصــاص المشــار إليــه فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة مــدة خمــس ســنوات مــن
نفــاذ النظــام  ،بحيــث تلتــزم الشــركات المشــار إليهــا فــي الفقــرة ( )2مــن المــادة (الثالثــة)
وفــي المــادة (الرابعــة) مــن النظــام بتقديــم الخدمــة مــدة الســنوات الثــاث األولــى مــن نفــاذ
النظــام وفــق ذلــك االختصــاص ،ويجــوز لتلــك الشــركات خــال الســنتين األخيرتيــن التوســع
فــي اختصاصهــا ،بحيــث يشــمل تقديــم الخدمــة التــي تقدمهــا أي مــن الشــركات األخــرى.

المادة السادسة
ـا بصــوت واحــد فــي اجتماعــات الجمعية
1.1يكــون كل مســاهم فــي شــركات أربــاب الطوائــف ممثـ ً
العامــة للشــركة ،بصــرف النظــر عــن عــدد األســهم التــي يمتلكها.
ً
عضــوا ،وتنتخــب
2.2يتكــون مجلــس إدارة أي مــن شــركات أربــاب الطوائــف مــن (اثنــي عشــر)
الجمعيــة العامــة ثلثــي األعضــاء مــن المســاهمين عــن طريــق االقتــراع الســري ،ويعيــن الوزيــر
الثلــث الباقــي مــن المســاهمين.
3.3يكــون مجلــس إدارة أي مــن شــركات أربــاب الطوائــف فــي انعقــاد دائــم خــال المــدة مــن
(العاشــر) مــن شــهر شــوال حتــى (الخامــس عشــر) مــن شــهر محــرم.
4.4يجــوز للوزيــر التمديــد لمجلــس اإلدارة المنتهيــة مدتــه ،ولــه إعفــاء أي مــن أعضائــه وتعييــن بديــل
عنــه مــن المســاهمين ،أو حــل مجلــس اإلدارة بكاملــه والدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة ،متــى رأى
أن المصلحــة العامــة تقتضــي ذلــك.
5.5بعــد طــرح أســهم أي مــن شــركات الطوائــف لالكتتــاب العــام ،فإنــه ينتهــي العمــل بمــا ورد فــي
الفقــرات ( )4،3،2،1مــن هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بالشــركة المطروحــة أســهمها.
6.6تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين.
7.7يجــوز ألربــاب الطوائــف بيــع أســهمهم فــي شــركات أربــاب الطوائــف بعــد مضــي ســنتين مــن
تأسيســها وخــال مــدة الحظــر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ( )1مــن المــادة (الثالثــة) ،والفقــرة
( )1مــن المــادة (الرابعــة) علــى أن تقصــر عمليــة البيــع خــال تلــك المــدة المشــار إليهــا علــى
المؤسســين.
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8.8ينظــر مجلــس الــوزراء ،بعــد مضــي ســنتين مــن تأســيس شــركات أربــاب الطوائــف وبنــاء علــى
اقتــراح مــن الوزيــر المبنــي علــى طلــب مــن الشــركة؛في الموافقــة علــى طرح أســهمها لالكتتاب
العــام مــن خــال زيــادة رأس مالهــا ،علــى أن يكــون الطــرح وفقـ ًـا ألحــكام نظــام الســوق الماليــة.
9.9ال يجــوز ألربــاب الطوائــف أن يؤسســوا بعــد نفــاذ النظــام شــركات ألربــاب الطوائــف  ،ســواء
بمفردهــم أو مــن خــال المشــاركة مــع اآلخريــن.

المادة السابعة
يجــوز لألشــخاص ذوي الصفــة الطبيعيــة أو االعتباريــة الحصــول علــى ترخيــص بممارســة نشــاط
تقديــم الخدمــة للحجــاج بعــد مضــي ثــاث ســنوات مــن نفــاذ النظــام ،وفقـ ًـا ألحكامــه واألنظمــة
األخــرى المنظمــة لذلــك.

المادة الثامنة
دون إخــال بمــا نصــت عليــه الفقــرة ( )6مــن المــادة (السادســة) ،يكــون توريــث األســهم فــي
ً
وفقــا لألحــكام الشــرعية.
شــركات أربــاب الطوائــف

المادة التاسعة
تعــد الــوزارة تصنيفـ ًـا نوعيـ ًـا وكميـ ًـا للخدمــات األساســية وآليــات تســعيرها التــي تقدمهــا الشــركات
 المشــار إليهــا فــي الفقــرة ( )2مــن المــادة (الثالثــة) وفــي المــادة (الرابعــة) مــن النظــام للحجــاج -يراعــي فيــه احتيــاج الحــاج  -وتحديــد شــروط ومتطلبــات تقديــم الخدمــة بمــا فيهــا الضمانــات المالية
الالزمــة لذلــك ،وتلتــزم الشــركات بتقديــم الخدمــة وفقـ ًـا لذلــك التصنيــف.

المادة العاشرة
علــى شــركات تقديــم الخدمــة الحصــول علــى ترخيــص مــن الــوزارة ،تكــون مدتــه خمــس ســنوات
قابلــة للتجديــد ،وتحــدد الــوزارة المقابــل المالــي إلصــدار الترخيــص والشــروط واإلجــراءات الالزمــة
لذلــك.
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المادة الحادية عشرة
علــى الحــاج أو مــن يمثلــه  -خــال الســنوات الثــاث األولــى مــن نفــاذ النظــام  -التعاقــد مباشــرة مــع
إحــدى شــركات تقديــم الخدمــة أو الشــركات المشــار إليهــا فــي المــادة (الرابعــة) مــن النظــام التــي
تقــدم الخدمــة للجنســية التــي يحملهــا ،علــى أن يكــون لــه الحريــة بعــد تلــك المــدة فــي التعاقــد مــع
أي مــن شــركات تقديــم الخدمــة األخــرى.

المادة الثانية عشرة
1.1تشــكل بقــرار مــن الوزيــر لجنــة مــن (خمســة) أعضــاء مــن حملــة المؤهــات الشــرعية أو النظامية
ويســمي أحدهــم رئيسـ ًـا ،تتولــى النظــر فــي مخالفــة أحــكام النظــام أو القــرارات الصــادرة تنفيـ ً
ـذا
لــه ،وتوقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام ،وتصــدر قــرارات اللجنــة باألغلبيــة،
ويعتمدهــا الوزيــر.
2.2تحدد الالئحة إجراءات عمل اللجنة.

المادة الثالثة عشرة
مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد مقــررة نظامـ ًـا ،تعاقــب شــركات أربــاب الطوائــف أو شــركات
تقديــم الخدمــة أو أعضــاء مجالــس إداراتهــا ،أو أي مــن العامليــن فيهــا؛ عنــد مخالفــة أحــكام النظــام،
أو القــرارات الصــادرة تنفيـ ً
ـذا لــه ،بعقوبــة ( أو أكثــر ) وفقـ ًـا لمــا يأتــي:
 -11.1العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة.
 .أاإلنذار.
.بغرامــة ال تزيــد علــى ( )500٫000خمســمائة ألــف ريــال ،وتجــوز مضاعفــة الغرامــة فــي حــال
تكــرار المخالفــة.
 .جإيقــاف شــركة تقديــم الخدمــة عــن العمــل لمــدة ســنة أو أكثــر ،علــى أال تزيــد مــدد اإليقــاف
علــى ثالث ســنوات.
 .دإلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة.
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2.2العقوبــات المقــررة علــى أعضــاء مجالــس إدارات شــركات أربــاب الطوائــف ،أو شــركات تقديــم
الخدمــة ،أو أي مــن العامليــن فيهــا:
 .أاإلنذار.
.بغرامــة ال تزيــد علــى ( )50٫000خمســين
ألــف ريــال ،وتجــوز مضاعفــة الغرامــة
فــي حــال تكــرار المخالفــة.

 .جالعــزل مــن عضويــة مجلــس اإلدارة أو
مــن العمــل فــي الشــركة.
 .داإليقــاف عــن مزاولــة العمــل فــي
شــركات تقديــم الخدمــة لمــدة ال تزيــد
علــى خمــس ســنوات.

المادة الرابعة عشرة

فــي حــال إخــال أي مــن شــركات تقديــم الخدمــة بالتزاماتهــا ،فللــوزارة الحــق فــي إتخــاذ جميــع
التدابيــر الالزمــة لضمــان تقديــم الخدمــة للحجــاج ،بمــا فــي ذلــك تكليــف أي شــركة أخــرى  -مرخــص
لهــا  -بتقديــم الخدمــة ،والرجــوع فــي قيمتهــا علــى الشــركة المخالفــة.

المادة الخامسة عشرة

مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد مقــررة نظامـ ًـا ،يعاقــب كل مــن يخالــف حكــم المــادة (العشــرين)
مــن النظــام بغرامــة ال تزيــد علــى ( )500٫000خمســمائة ألــف ريــال مــع ترحيــل المخالــف إذا كان
وافـ ً
ـدا ،وتجــوز مضاعفــة الغرامــة فــي حــال تكــرار المخالفــة.

المادة السادسة عشرة

يحــق لمــن صــدر ضــده أي قــرار بنــاء علــى أحــكام النظــام أو القــرارات الصــادرة تنفيـ ً
ـذا له؛االعتــراض
عليــه أمــام ديــوان المظالــم.

المادة السابعة عشرة

يتولــى موظفــون مــن الــوزارة  -يصــدر بتســميتهم قــرار مــن الوزيــر  -الرقابــة علــى شــركات أربــاب
الطوائــف وشــركات تقديــم الخدمــة والتفتيــش عليهــا وضبــط مــا يقــع منهــا من مخالفــات؛ لتطبيق
أحــكام النظــام والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه.
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المادة الثامنة عشرة
ً
وفقــا لألنظمــة ،تخضــع
مــع عــدم اإلخــال بمــا للجهــات الحكوميــة األخــرى مــن اختصاصــات
شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات تقديــم الخدمــة إلشــراف الــوزارة فيمــا يتعلــق باختصاصهــا،
ً
وفقــا لألنظمــة والتعليمــات المنظمــة لذلــك.

المادة التاسعة عشرة
تــورد إلــى الخزينــة العامــة للدولــة مبالــغ الغرامــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام والمقابــل المالــي
إلصــدار ترخيــص ممارســة النشــاط لشــركات تقديــم الخدمة.

المادة العشرون
ال يجــوز ألي شــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة أن يمــارس -دون الحصــول علــى ترخيــص مــن
الــوزارة  -نشــاط تقديــم الخدمــة للحجــاج.

المادة الحادية والعشرون
تخضــع شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات تقديــم الخدمــة  -فيمــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص فــي
النظــام  -ألحــكام نظــام الشــركات.

المادة الثانية والعشرون
ً
يوما من تاريخ نشره.
يصدر الوزير الالئحة التنفيذية للنظام في مدة ال تتجاوز (تسعين)

المادة الثالثة والعشرون
ً
يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد تسعين
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الباب األول :أحكام تمهيدية
المادة األولى  :التعريفات
تكــون لأللفــاظ والمصطلحــات الــواردة فــي الالئحــة ذات المعنــى المبيــن لهــا في النظــام ،واأللفاظ
التــي لــم تــرد فــي النظــام يكــون لهــا المعانــي المبينــة أمــام كل منهــا فــي الالئحة:
1 .1النظــام :نظــام مقدمــي خدمــة حجــاج الخــارج الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )111/وتاريــخ
1440/09/17هـ.

2 .2نظــام الشــركات :نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )3/وتاريــخ 1437/01/28هـــ
ولوائحــه التنفيذيــة وأي تعديــات الحقــة عليــه.
3 .3دليــل التصنيــف الكمــي والنوعــي :الدليــل الــذي تصــدره الــوزارة وفقــا للنظــام لتحديــد الخدمــات
التــي تقدمهــا شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات تقديــم الخدمــة.
4 .4شــروط الترخيــص لشــركات تقديــم الخدمــة :الشــروط التــي تصدرهــا الــوزارة لتنظيــم عمليــة
ترخيــص شــركات تقديــم الخدمــة بموجــب النظــام ،ووضــع آليــات الرقابــة والتقييــم لغــرض
تجديــد الترخيــص.
5 .5أســهم الخزينــة :األســهم التــي تحتفــظ بهــا شــركات أربــاب الطوائــف وفقــا لنظامهــا األســاس،
بمــا فيهــا األســهم المخصصــة للموظفيــن والمســتفيدين إن وجــدت.
6 .6القيمــة الســوقية :تحــدد القيمــة الســوقية لألســهم وفقــا آلخــر تقييــم مالــي للشــركة المعنيــة
بنــاء علــى آخــر ميزانيــة معتمــدة لهــا.
7 .7المســتفيد :غيــر المواطــن الــذي خصصــت لــه أســهم فــي أي مــن مؤسســات أربــاب الطوائــف
قبــل التحــول أو آلــت إليــه منفعــة األســهم بعــد التحــول لشــركات أربــاب الطوائــف بحكــم
الميــراث وفقــا لآلليــة المحــددة فــي هــذه الالئحــة.
8 .8الســنة الماليــة :الســنة الماليــة للشــركات وفقــا للنظــام األســاس للشــركات المســهاهمة
وعقــد التأســيس وتعديالتــه لشــركات المســؤولية المحــدودة.
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9 .9شــركة اإلســناد :شــركة تقديــم الخدمــة المملوكــة لشــركة أربــاب الطوائــف بنســبة  %100والتــي
تقــوم بتقديــم خدمــات اإلســناد المشــتركة لجميــع الشــركات العاملــة فــي نطــاق اختصــاص
شــركة أربــاب الطوائــف.
1010شــركة تقديــم خدمــة تابعــة :شــركة تقديــم الخدمــة التابعــة لشــركة أربــاب الطوائــف والمملوكــة
لهــا بنســبة ســيطرة والتــي تقــوم بتقديــم الخدمــة بشــكل مباشــر للحجــاج.
1111ممثل الحاج :مكتب شؤون الحجاج والوكاالت الخارجية.
1212المنصة :هي المنصة أو المنصات االلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.
1313مكتــب شــؤون الحجــاج :هــي الجهــة المعنيــة بترتيــب وتنظيــم شــؤون الحجــاج القادميــن مــن
الدولــة التابعــة لهــا.
1414الوكاالت الخارجية :هي الجهة المعنية بتنظيم وترتيب رحالت الحجاج.
1515الخدمات :الخدمة أو حزم الخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج.

المادة الثانية :اختصاص الوزارة
تختــص الــوزارة باإلشــراف علــى شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات االســناد وشــركات تقديــم
الخدمــة والترخيــص لهــا والعمــل علــى رفــع كفايــة العامليــن فيهــا وتحقيــق كافــة أهــداف النظــام،
واتخــاذ كافــة القــرارات المنفــذة للنظــام والالئحــة.

17

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
والئحته التنفيذية

الباب الثاني :شركات أرباب الطوائف
المادة الثالثة :إجراءات وأحكام تحول المؤسسات
أوال :علــى مؤسســات أربــاب الطوائــف أن تتخــذ شــكل شــركة مســاهمة مقفلــة وتقــدم خــال
ً
مشــتمال علــى:
تســعين يومــا مــن تاريــخ صــدور الالئحــة ملــف التحــول للــوزارة
ً
1.1دراســة التحــول اإلداريــة والماليــة والقانونيــة الالزمــة للتحــول إلــى شــركات مســاهمة مقفلــة
والتــي تمكنهــا مــن أداء أعمالهــا فــي مجــال اختصاصهــا وفقــا ألعلــى المعاييــر بمــا يضمــن
جــودة الخدمــات واالســتمرارية ويكفــل مصلحــة المســاهمين.

2.2مقترح النظام األساس للشركة المساهمة المقفلة.
3.3قــرار الرســملة وجــداول تخصيــص األســهم المصــادق عليهــا من المؤسســة ومراجع الحســابات
المعيــن مــن قبــل المؤسســة بمــا فــي ذلــك مايتعلق بالمســتفيدين.
ً
مرشــحا مــن
4.4قائمــة بأســماء المرشــحين لعضويــة مجلــس إدراة الشــركة التقــل عــن عشــرين
المســاهمين المؤسســين وفقــا للمعاييــر المعتمــدة مــن الــوزارة.

ً
ثانيا :يصدر قرار من الوزير بالموافقة على تحول الشركة على أن يتضمن على مايلي:
1.1النص بأن يقوم القرار مقام الجمعية التحولية للشركة.
2.2اعتماد صيغة النظام األساس
3.3تسمية أعضاء مجلس اإلدارة المرشحين من المؤسسة والمعينين من الوزير.
4.4النــص علــى تمليــك األســهم للمســاهمين المؤسســين المعتمديــن فــي جــدول التخصيــص
المقــدم مــن المؤسســة.
ً
ثالثا :يعد قرار التحول بذاته ترخيصا لشركات أرباب الطوائف بممارسة اختصاصها وفقا للنظام.
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المادة الرابعة :النظام األساس لشركات أرباب الطوائف
يجب أن يشمل النظام األساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف األحكام التالية:
1.1رأس المال المعتمد وفقا لقرار اعتماد الرسملة وتخصيص األسهم الخاص بكل شركة.
2.2آلية إصدار وحفظ شهادات تملك األسهم.
3.3آلية معالجة أسهم المستفيدين.
4.4أحكام االنعقاد الدائم لمجلس اإلدارة وفق أحكام هذه الالئحة.
5.5أسهم الخزينة على أن التقل عن  %5من رأس المال.
6.6تكويــن لجنــة المراجعــة ،واللجنــة التنفيذيــة ،ولجنــة االســتثمار ،ولجنــة الحوكمــة ،ولجنــة
الترشــيحات والتعويضــات.

7.7النص على وضع الئحة الحوكمة للشركة.
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المادة الخامسة :تداول األسهم في شركات أرباب الطوائف
1.1يحظــر علــى المســاهمين فــي شــركات أربــاب الطوائــف بيــع أســهمهم أو تداولهــا خــال العامين
األوليــن مــن تأســيس شــركات أربــاب الطوائف.
2.2يجــوز للمســاهمين فــي شــركات أربــاب الطوائــف بعــد مضــي ســنتين مــن تأسيســها تــداول
األســهم المملوكــة لهــم علــى أن يكــون تداولهــا بيــن المســاهمين فــي ذات الشــركة ،واليجــوز
لهــم بيعهــا لغيــر المســاهمين.

3.3يقــع باطــا أي بيــع لألســهم أو التنــازل عنهــا لغيــر المســاهمين قبــل طــرح شــركة أربــاب
الطوائــف المعنيــة للتــداول.
4.4يقع باطال أي بيع لألسهم لغير المواطنين.
5.5يقع باطال أي رهن لألسهم قبل الطرح.
6.6اليجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف تداول األسهم بأقل من قيمتها السوقية.
7.7علــى شــركات أربــاب الطوائــف تحديــث ســجالت وشــهادات ملكيــة األســهم فــي حــال تداولهــا
بيــن المســاهمين وفقــا لمقتضيــات نظــام الشــركات.
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المادة السادسة :أسهم المستفيدين
1.1على كل شركة من شركات أرباب الطوائف أن تعالج أسهم المستفيدين وفقا لما يلي:
•أن تشــتري الشــركة األســهم وفقــا لقيمتهــا الســوقية وســداد هــذه القيمــة للمســتفيد
بغــض النظــر عــن فتــرة حظــر التــداول.
•أن تحول هذه األسهم كأسهم خزينة دون شرائها من المستفيد.
2.2عنــد تحويــل أســهم المســتفيدين ألســهم خزينــة دون شــرائها منهــم تكــون يــد شــركة أربــاب
الطوائــف عليهــا يــد أمانــة وتصــرف أربــاح األســهم طــوال مــدة بقائهــا بيــد الشــركة لصالــح
المســتفيد.
3.3للمســتفيد فــي أي وقــت بعــد فتــرة الحظــر وقبــل طــرح الشــركة للتــداول ،أن يطلــب مــن
الشــركة عــرض أســهمه للبيــع علــى المســاهمين اآلخريــن علــى أن تكــون قيمــة البيــع وفقــا
للقيمــة الســوقية للســهم كحــد أدنــى ،ويكــون الحــق فــي شــراء األســهم ألقــارب المســتفيد
مــن المســاهمين مــن الدرجــة األولــى والثانيــة ثــم للشــركة ثــم لباقــي المســاهمين وفقــا
للقيمــة الســوقية.
4.4فــي حــال وفــاة المســتفيد قبــل بيــع أســهمه ،تــورث ملكيــة األســهم للورثــة الســعوديين فقــط
وفقــا ألنصبتهــم مــن الميــراث بينمــا تبقــى األنصبــة المخصصــة لغيــر الســعوديين مــن الورثــة
بيــد الشــركة كأســهم خزينــة وتقــوم الشــركة بعرضهــا للبيــع ويكــون الحــق فــي شــراء األســهم
ألقــارب المســتفيد المتوفــى مــن المســاهمين مــن الدرجــة األولــى والثانيــة ثــم للشــركة ثــم
لباقــي المســاهمين وفقــا للقيمــة الســوقية وتخصــص الشــركة بماتــراه مناســبا مااليقــل عــن
( )%80مــن عائــد بيــع األســهم لغيــر الســعوديين مــن الورثــة.
5.5يجــوز للشــركة فــي حــال شــرائها لألســهم مــن المســتفيد خــال فتــرة الحظــر وقبل طرح الشــركة
للتــداول أن تعــرض هــذه األســهم مباشــرة علــى المســاهمين فــي الشــركة بقيمــة شــرائها
مضافــا عليهــا  %20مــن قيمــة الشــراء.
6.6تحــدد شــركة أربــاب الطوائــف آليــة التواصــل مــع المســتفيد وآليــة الشــراء والبيــع لألســهم وفقــا
لنظامهــا األســاس والئحــة الحوكمة.
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المادة السابعة :التصويت في الجمعيات العامة لشركات أرباب الطوائف
1.1يكــون كل مســاهم فــي شــركات أربــاب الطوائــف ممثــا بصــوت واحــد فــي اجتماعــات الجمعية
العامــة العاديــة للشــركة بصــرف النظــر عــن عــدد األســهم التــي يملكها.
2.2تســري أحــكام نظــام الشــركات والنظــام األســاس لــكل شــركة مــن شــركات أربــاب الطوائــف
علــى التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

3.3تســري أحــكام نظــام الشــركات علــى التصويــت فــي انتخابــات أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي
شــركات أربــاب الطوائــف.

المادة الثامنة :مجلس اإلدارة
1.1يتكــون مجلــس اإلدارة فــي شــركات أربــاب الطوائــف مــن اثنــي عشــر عضــوا وفقــا للنظــام،
ويحــدد النظــام األســاس لــكل شــركة مــن شــركات أربــاب الطوائــف ولوائــح الحوكمــة الخاصــة
بهــا أحــكام وشــروط انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــد انتهــاء الــدورة األولــى وآليــات اتخــاذ
القــرار فــي المجلــس.
2.2يكتمــل نصــاب انعقــاد مجلــس اإلدارة فــي شــركات أربــاب الطوائــف بحضــور ســتة مــن أعضائــه
علــى أن يكــون منهــم رئيــس المجلــس أو مــن ينيبــه وأحــد األعضــاء المعينيــن مــن قبــل الوزيــر.
3.3يتــرأس مجلــس اإلدارة أحــد األعضــاء المعينيــن مــن قبــل الوزيــر ويكــون لــه الصــوت المرجــح
عنــد تســاوي عــدد األصــوات.
4.4يشــكل مجلــس اإلدارة لــكل شــركة مــن شــركات أربــاب الطوائــف مــن أربعــة مــن أعضائــه لجنــة
تنفيذيــة تمثــل المجلــس فــي حالــة االنعقــاد الدائــم المنصــوص عليهــا فــي النظــام.
5.5يتــرأس اللجنــة التنفيذيــة أحــد األعضــاء المعينيــن مــن قبــل الوزيــر ويحــدد النظــام األســاس
والئحــة اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة أحــكام اللجنــة التنفيذيــة.
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6.6يحــدد النظــام األســاس لــكل شــركة مــن شــركات أربــاب الطوائــف ،آليــة إنشــاء اللجــان التابعــة
للمجلــس ،وآليــة اســتحقاق وصــرف مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــا لنظــام الشــركات،
علــى أن التتجــاوز مكافــأة أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة عــن فتــرة االنعقــاد الدائــم مايعــادل المكافــأة
المســتحقة عــن عضويــة المجلــس.
7.7تلتــزم الشــركات بــأن يكــون أحــد أعضــاء اللجــان التابعــة للمجلــس علــى األقــل (باســتثناء اللجنــة
التنفيذيــة) مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة.
8.8تلتــزم شــركات أربــاب الطوائــف بــأن يكــون جميــع أعضــاء مجلــس إدارتهــا ،ورئيســها التنفيــذي
والمســؤول األول عــن الشــؤون الماليــة والمســؤول األول عــن شــؤون تقنيــة المعلومــات
والمســؤول األول عــن المــوارد البشــرية والمراجــع المالــي الداخلــي لهــا ســعوديو الجنســية.
9.9تلتزم شركات أرباب الطوائف بتعيين الرئيس التنفيذي من غير المساهمين في الشركة.
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الباب الثالث :التصنيف الكمي والنوعي والتراخيص ونطاق االختصاص
المادة التاسعة :دليل التصنيف الكمي والنوعي:
أوال :تضع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات  ،على أن يتضمن مايلي:
1.1المعايير األساسية لمستوى تقديم الخدمة.
2.2توصيف الخدمات.
3.3آليات التعاقد.
4.4مكونات حزم الخدمات.
5.5آلية تسعير الخدمة.
6.6ضمانات تقديم الخدمة.
7.7كل ماتراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير.
ثانيا :تراجع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي بشكل سنوي للعمل على تطويره .
ثالثــا :علــى الشــركات التابعــة وشــركات تقديــم الخدمــة عنــد تقديــم خدماتهــا االلتــزام بالتصنيــف
النوعــي والكمــي الــذي تصــدره الــوزارة ،بمــا فــي ذلــك مايتعلــق بالضمانــات الماليــة.
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المادة العاشرة :شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة:
1.1تعد الوزارة شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة وفقا لمايلي:
•متطلبات وزارة الداخلية وأمن الدولة فيما يتعلق بالجوانب األمنية.
•معايير وشروط الحصول على التراخيص.
•معايير وشروط تجديد التراخيص.
•المقابل المالي للحصول على التراخيص وتجديدها.
•التقارير وآليات الرقابة.
•كل ماتراه الوزارة مما يندرج تحت أحكام الترخيص لشركات تقديم الخدمة.
2.2تعمــل شــركات تقديــم الخدمــة التابعــة وشــركات تقديــم الخدمــة وفقــا لشــروط التراخيــص
لشــركات تقديــم الخدمــة ،وعلــى شــركات تقديــم الخدمــة التقــدم للــوزارة للحصــول علــى
التراخيــص الالزمــة لتقديــم الخدمــة قبــل البــدء فــي ممارســة أعمالهــا.
3.3يتــم تجديــد التراخيــص للشــركات التابعــة وشــركات تقديــم الخدمــة كل خمــس ســنوات بعــد
ســداد المقابــل المالــي للتجديــد ووفقــا ألحــكام وشــروط الترخيــص.
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المادة الحادية عشر :تراخيص شركات أرباب الطوائف
1.1لشــركات أربــاب الطوائــف ممارســة اختصاصهــا بموجــب النظــام وبمجــرد صــدور قــرار التحــول،
ويعــد قــرار التحــول بمثابــة الترخيــص لهــا.
2.2ال تخضع شركات أرباب الطوائف ألحكام وشروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة .
3.3تلتزم شركات أرباب الطوائف باالختصاص المحدد لها في النظام.
4.4تلتــزم شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات تقديــم الخدمــة التابعــة وشــركات تقديــم الخدمــة
بأحــكام أنظمــة المنافســة ،واليجــوز بــأي حــال لشــركات أربــاب الطوائــف شــركات تقديــم
الخدمــة القيــام بالتنســيق فيمــا بينهمــا ألغــراض احتــكار الســوق أو رفــع قيمــة الخدمــة علــى
الحجــاج ويعتبــر ذلــك مــن المخالفــات الجســيىمة التــي يعاقــب عليهــا النظــام.

المــادة الثانيــة عشــر :الشــركات التابعــة لشــركات أربــاب الطوائــف
ومجــاالت االســتثمار
1.1علــى كل شــركة مــن شــركات أربــاب الطوائــف تأســيس شــركة إســناد مســاهمة مقفلــة واحــدة
تكــون مملوكــة لهــا بالكامــل.
2.2علــى شــركات أربــاب الطوائــف أن تنشــيء شــركة أو عــدة شــركات مســاهمة بعــد موافقــة
الــوزارة لتقديــم الخدمــة وتتملــك نســبة  %51مــن رأس مالهــا كحــد أدنــى عنــد التأســيس وفقــا
للمعاييــر التاليــة:
•أن يكــون المســاهون فــي الشــركات التابعــة لشــركة أربــاب الطوائــف عنــد تأسيســها مــن
المســاهمين فــي شــركة أربــاب الطوائــف المالكــة للشــركة.
•الحوكمة القويمة واتباع أعلى معايير اإلفصاح والشفافية.
•التركيز على أداء الخدمة وفقا لمعايير الوزارة.
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•التركيز على كفاءة العمل وديمومة الشركة.
•ضمان أداء الخدمات وفقا ألعداد الحجاج السنوية التي تحددها الوزارة.
3.3اســتثناء مــن حكــم الفقــرة ( )1و ( )2مــن هــذه المــادة ،يجــوز لشــركة الــوكالء وشــركة الزمازمــة
خــال فتــرة الحظــر أن تقــدم خدماتهــا بشــكل مباشــر دون إنشــاء شــركات إســناد أو شــركات
تقديــم خدمــة تابعــة.

4.4تلتــزم شــركات اإلســناد بالتعاقــد لمــدة خمــس ســنوات مــع الشــركات األخــرى العاملــة فــي
نطــاق اختصــاص شــركة أربــاب الطوائــف التــي تتبــع لهــا ،وذلــك لتقديــم الخدمــات المشــتركة
علــى أســاس المشــاركة فــي الدخــل بنســبة يتــم االتفــاق عليهــا بينهــم وفقــا ألحــكام دليــل
التصنيــف الكمــي والنوعــي.
5.5يجــوز لشــركات أربــاب الطوائــف بيــع المزيــد مــن أســهمها فــي شــركات تقديــم الخدمــة التابعــة
لهــا لمســتثمرين اســتراتيجيين بعــد انتهــاء العــام المالــي الثانــي علــى أن تدعــم عمليــة البيــع
نشــاطات شــركة تقديــم الخدمــة التابعــة ويحقــق مصلحــة شــركة أربــاب الطوائــف المعنيــة
شــريطة أن تحافــظ شــركة أربــاب الطوائــف المالكــة علــى نســبة الســيطرة وفقــا للنظــام
األساســي للشــركة.
6.6علــى شــركات أربــاب الطوائــف الحصــول علــى موافقــة الوزيــر عنــد القيــام بــأي عمليــة بيــع
أســهم شــركات تقديــم الخدمــة التابعــة قبــل طــرح شــركة أربــاب الطوائــف.
7.7يجــوز لشــركات أربــاب الطوائــف أن تقــوم باالســتثمار فــي كافــة المجــاالت بشــكل مباشــر بعــد
تأســيس شــركة اإلســناد وشــركة أو شــركات تقديــم الخدمــة التابعــة لــكل منهــا.
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المادة الثالثة عشر :تراخيص شركات تقديم الخدمة التابعة
1.1علــى شــركات تقديــم الخدمــة التابعــة الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة لتقديــم الخدمــة وفقــا
لشــروط التراخيــص.
2.2لشــركات تقديــم الخدمــة التابعــة تقديــم خدماتهــا ألي مــن الحجــاج التابعيــن الختصــاص
الشــركات األخــرى بعــد مضــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ نفــاذ النظــام.

المادة الرابعة عشر :تراخيص شركات تقديم الخدمة
يمارس األشــخاص ذووا الصفة الطبيعية بعد تأســيس الكيان المناســب واألشــخاص ذوو الصفة
االعتباريــة نشــاط تقديــم الخدمــة للحجــاج بعــد مضــي ثــاث ســنوات مــن نفــاذ النظــام بموجــب
ترخيــص مــن الــوزارة وفقــا لشــروط التراخيــص.
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الباب الرابع :تقديم الخدمات وضمان استمرارها
المادة الخامسة عشر :تقديم الخدمة
1.1يجب على شركات تقديم الخدمة أن تقدم خدماتها للحجاج وفقا لدليل التصنيف الكمي والنوعي.
2.2يتم التعاقد على الخدمات من خالل المنصة.
3.3يحظــر علــى الشــركات التابعــة التعاقــد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تســويق خدماتهــا
للحجــاج خــارج نطــاق اختصاصهــا خــال الثــاث الســنوات األولــى مــن تاريــخ نفــاذ النظــام.
4.4يحــق لشــركات تقديــم الخدمــة التابعــة بعــد مضــي ثــاث ســنوات مــن نفــاذ النظــام تقديــم
الخدمــة للحجــاج مــن أي جنســية كانــت ســواء كانــت فــي نطــاق اختصاصهــا أو فــي نطــاق
اختصــاص غيرهــا مــن الشــركات.

المادة السادسة عشر :ضمان استمرار الخدمة للحجاج
1.1تضمــن كل شــركة مــن شــركات أربــاب الطوائــف تقديــم الخدمــات مــن خــال شــركات تقديــم
الخدمــة التابعــة لهــا للحجــاج الواقعيــن ضمــن نطــاق اختصاصهــا حســب الحصــة المخصصــة
مــن الــوزارة لــكل شــركة مــن هــذه الشــركات.
2.2علــى جميــع شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات تقديــم الخدمــة التابعــة اتخــاذ مايلــزم مــن
احتياطــات لضمــان اســتمرار أداء الخدمــة للحجــاج.
3.3فــي حــال إخــال أي مــن شــركات تقديــم الخدمــة بالتزاماتهــا ،أو تعطلهــا ألي ســبب كان ،ولــم
تقــم شــركة أربــاب الطوائــف مــن خــال شــركة اإلســناد التابعــة لهــا بمعالجة الوضــع ،فإنه يحق
للــوزارة اتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة بمــا فــي ذلــك تكليــف شــركة أخــرى مرخــص لهــا بتقديــم
الخدمــة والرجــوع بقيمتهــا علــى الشــركة المخالفــة بمــا فــي ذلــك تســييل الضمــان البنكــي
المقــدم منهــا لصالــح الــوزارة ،وتكــون شــركة أربــاب الطوائــف المعنيــة أو شــركة اإلســناد
التابعــة لهــا ضامنيــن للشــركة المخالفــة فــي حالــة عــدم الســداد أو عــدم كفايــة الضمــان.
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الباب الخامس :الرقابة والمخالفات والعقوبات
المادة السابعة عشر :التقارير
تلتــزم شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات االســناد وشــركات تقديــم الخدمــة بتقديــم تقريــر دوري
للــوزارة عــن أدائهــا التشــغيلي والمالــي وفقــا للمعاييــر التــي تحددهــا الــوزارة للتقاريــر الدوريــة فــي
شــروط التراخيــص.

المادة الثامنة عشر :الرقابة
1.1تضع الوزارة دليال بتوصيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات على أن يشمل مايلي:
•توصيف المخالفات ومايقابلها من عقوبات.
•مهام موظفي الرقابة على الشركات ونطاق اختصاصهم.
•اإلجــراءات التفصيليــة لعمــل لجنــة النظــر فــي مخالفــات أحــكام النظــام أو القــرارات الصادرة
تنفيــذا لــه بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بأمانــة الســر وإدارة أعمالهــا ،والمــدد النظاميــة وعــدد
الجلســات وضبطهــا وآليــة االســتدعاء والتواصــل مــع اللجنــة.
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المــادة التاســعة عشــر :تشــكيل لجنــة النظــر فــي مخالفــات أحــكام النظــام
أو القــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه
1.1تشــكل اللجنــة وفقـ ًـا لمــا ورد فــي المــادة الثانيــة عشــرة مــن النظــام مــن خمســة أعضــاء ،مــن
حملــة المؤهــات الشــرعية أو النظاميــة ،بموجــب قــرار صــادر مــن الوزيــر ،ويحـ ّـدد فيــه رئيــس
اللجنــة ونائبــه ،ويكــون لألخيــر صالحيــات الرئيــس عندمــا يحــل محلــه حــال غيــاب الرئيــس.
 2.2تكــون اللجنــة مســتقلة فــي عملهــا وتنعقــد فــي مقــر الــوزارة أو أي مــن أفرعهــا بحســب مــا تــراه
اللجنــة وفقــا آلليــات اتخــاذ القــرار فيهــا.
3.3يجــب أال يكــون ألي عضــو فــي اللجنــة أي مصلحــة مــع أي شــخص أو جهــة مــن الجهــات التــي
ينظــر فــي مخالفاتهــا ،ويجــب عليــه أن يفصــح عــن ذلــك فــور معرفتــه بالمصلحــة ،و التنحــي
وعــدم مشــاركة اللجنــة فــي نظــر ذلــك الموضــوع.
4.4مــدة اللجنــة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ قــرار تشــكيلها ،ويجــوز انهاؤهــا قبــل حلــول موعــد انتهائهــا
وإعــادة تشــكيلها بموجــب قــرار يصــدر مــن الوزير.
5.5يحدد الوزير مكافآت أعضاء اللجنة.
6.6فــي حــال تغيــب عضــو اللجنــة عــن حضــور ثــاث جلســات متصلــة أو متفرقــة خــال ســنة دون
ســبب مقبــول مــن قبــل رئيــس اللجنــة يتــم عزلــه ويعيــن الوزيــر بديــا لــه.
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المادة العشرون :اختصاص اللجنة
تختص اللجنة بما يلي:
1.1النظــر فــي مخالفــات شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات االســناد وشــركات تقديــم الخدمــة
ألحــكام النظــام ،أو القــرارات الوزاريــة الصــادرة تنفيــذا لــه ،المحالــة لهــا مــن صاحــب الصالحيــة
وإيقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام.

2.2النظــر فــي المخالفــات المتعلقــة بتقديــم الخدمــة مــن األشــخاص ذوي الصفــة االعتباريــة أو
الطبيعيــة دون الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الــوزارة.
3.3النظــر فــي المخالفــات المتعلقــة بأعضــاء مجالــس اإلدارة أو المــدراء التنفيذييــن أو غيرهــم مــن
العامليــن فــي شــركات أربــاب الطوائــف أو شــركات تقديــم الخدمــة.
4.4إذا كانــت المخالفــة المرفوعــة للجنــة منطويــة علــى مخالفــة تعاقــب عليهــا أنظمة أخــرى ،فعليها
إحالتهــا بواســطة صاحــب الصالحيــة إلــى الجهــة المختصــة التخــاذ مــا يلــزم نظامــا ،واتخــاذ القــرار
محــل المخالفــة مــا لــم يتبيــن عــدم إمكانيــة اتخــاذ القــرار فــي أحدهــا دون األخــرى.

المادة الحادية والعشرون :قرارات اللجنة والتظلمات
1.1تصدر قرارات اللجنة باألغلبية بحضور الرئيس أو من ينوبه ويجوز توقيع القرارات بالتمرير.
2.2فــي الحــاالت التــي يلــزم فيهــا امتنــاع العضــو عــن الحضــور أو التنحــي لتضــارب المصالــح،
يكتفــى بحضــور باقــي األعضــاء وتحســب األغلبيــة علــى أســاس الحاضريــن.
3.3تعتمد قرارت اللجنة من قبل الوزير.
4.4يحــق لمــن صــدر ضــده أي قــرار بنــاء علــى أحــكام النظــام أو القــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه
االعتــراض عليــه أمــام المحكمــة اإلداريــة.
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الباب السادس :األحكام الختامية واالنتقالية
المادة الثانية والعشرون :الفترة االنتقالية
ـدءا مــن تاريــخ نفــاذ الالئحــة تطبــق أحــكام النظــام والالئحــة علــى مؤسســات أربــاب الطوائــف
1.1بـ ً
ريثمــا يتــم تحولهــا إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة.
2.2يســتمر العمــل بالقــرارات واألوامــر المتعلقــة بتحديــد المقابــل المالــي واســتحصاله إلــى حيــن
صــدور التصنيــف النوعــي والكمــي للخدمــات وآليــات تســعيرها مــن الــوزارة.

3.3للوزيــر تطبيــق العقوبــات الــواردة بالنظــام علــى أعضــاء مجالــس اإلدارة بمؤسســات أربــاب
الطوائــف فــي حــال تأخــر المؤسســة فــي التحــول.

المادة الثالثة والعشرون :أثر طرح شركات أرباب الطوائف لالكتتاب العام
1.1بعــد طــرح أســهم أي مــن شــركات أربــاب الطوائــف لالكتتــاب العــام ،ينتهــي العمــل للشــركة
التــي تــم طرحهــا بمــا ورد فــي الفقــرات ( )4 ،3 ،2 ،1مــن المــادة السادســة مــن النظــام وكذلــك
العمــل بالمــواد المتعلقــة بهــا فــي الالئحــة.
2.2فــي حــال طــرح أســهم أي مــن شــركات أربــاب الطوائــف لالكتتــاب العــام وفقــا للفقــرة ( )8مــن
المــادة السادســة مــن النظــام ،ينتهــي العمــل بمــدد الحظــر الــواردة فــي الالئحــة وكذلــك نطــاق
االختصــاص بمجــرد االنتهــاء مــن عمليــة الطــرح.
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المادة الرابعة والعشرون :النظام األساس لشركات أرباب الطوائف
1.1يصــدر النظــام األســاس لــكل شــركة مــن شــركات أربــاب الطوائــف بقــرار مــن الوزيــر ،وعلــى
الشــركة المعنيــة التقديــم لــوزارة التجــارة واالســتثمار للحصــول علــى الســجل التجــاري للشــركة
بموجــب أحــكام النظــام والالئحــة التنفيذيــة ونظــام الشــركات.
2.2يصــدر النظــام األســاس لشــركات تقديــم الخدمــة التابعــة وفقــا لنظــام الشــركات بعــد موافقــة
الوزير.

المادة الخامسة والعشرون :نفاذ الالئحة وتفسير أحكامها
1.1تعــد هــذه الالئحــة نافــذة مــن تاريــخ إقرارهــا مــن الوزيــر ونشــرها علــى موقــع الــوزارة ،وتلغــي كل
مــا يتعــارض معهــا مــن أحــكام وقــرارات وزاريــة.
2.2للوزيــر تفســير أحــكام هــذه الالئحــة وتعديــل أحكامهــا كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك ،واالســتثناء
منهــا.
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