الــنــظــام األســــاســـي
للشــــركة السعـــودية للصـــناعـــــــات الـــدوائــيـــة
والمـــســـتلـــزمـــات الطــبــيــــة (سبيماكو الدوائية)
Saudi Pharmaceutical Industries & Medical
)Appliances Corporation (SPIMACO ADDWAEIH
"شركة مساهمة سعودية"
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الباب األ ّول :تأسيس الشركة
المادة األولى :التأسيس
أس س ت طبقا ً ألحكام نظام الش ركات ولوائحه ،وهذا النظام الحالي ش ركة مس اهمة
ّ
سعودية بين مالكي األسهم المبينة فيما يلي)1(:
المادة الثانية :اسم الشركة:
الش ركة الس عودية للص ناعات الدوائية والمس تلزمات الطبية (س بيماكو الدوائية) (SPIMACO
()1
) ADDWAEIHشركة مساهمة سعودية)2( .
المادة الثالثة :أغراض الشركة:
(أ)

تقوم الش ركة بجميع األعمال والنش اطات في مجال ص ناعة وإنتاج وتطوير وتس وي
الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدالنية ومستحضرات التجميل واألدوية
البيطرية والمحاليل الطبية ومس تلزمات اإلنتاج واألجهزة والمس تلزمات الطبية
والمنتجات البتروكيميائية الدوائية األس اس ية والوس يطة ومش تقاتها وأي اس تثمارات
أخرى ذات ص لة بالص ناعات المذكورة داخل وخارج المملكة العربية الس عودية،
وتقديم الدراسات واألبحاث في مجال أعمال الشركة)3( .

(ب)

وتخ ضع ال شركة لكافة األنظمة المعمول بها في المملكة العربية ال سعودية فيما يتعل
بنوع النشاط الذي تزاوله وتلتزم بالحصول على التراخيص ّ
الّلزمة لمزاولة أي نشاط
مـن األنشطة الداخلة ضمـن أغراضها من الجهات المختصة)4( .
()2

المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركات
وللش ركة أن تجري كافة التص رفات ّ
الّلزمة لتس هيل تحقي أغراض ها ،ويجوز أن يكون
لها مص لحة أو تش ترك بأي وجه من الوجوه في مؤس س ات أو ش ركات أو هيئات تزاول أعماالً
ش بيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقي أغراض ها أو تكون مك ِّملة لها ،وأن تندمج فيها
أو تش تريها أو تلحقها بها ،كما يجوز لها انش ا ش ركات بمفردها ذات مس ؤولية محدودة أو
م ساهمة مقفلة ب شرط أال يقل رأس المال عن ( )5مليون لاير ،مع إبّلغ الجمعية العامة العادية
()1
()2
()3
()4

تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ........
تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1426/3/4هـ
المواف 2005/4/13م.
تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ........
تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1426/3/4هـ
المواف 2005/4/13م.
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في هذه األس هم أو الحص ص على أن ال

في ّأول اجتماع لها ،كما يجوز للش ركة أن تتص ر
يشمل ذلك الوساطة في تداولها)1(.
المادة الخامسة :المركز الرئيسي

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة :بريدة بمنطقة القصيم ،ويجوز نقله إلى أي
مدينة أخرى داخل المملكة العربية السعودية بمقتضى قرار تصدره الجمعية العامة
غير العادية للشركة ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا ً أو مكاتب أو توكيّلت
داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
المادة السادسة :مدّ ة الشركة
تسعة وتسعون سنة ميّلدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة بإعّلن
تأسيسها ،وتجوز دائما ً إطالة مدّ ة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية
قبل انتها أجلها بسنة على األقل.

الباب الثاني :رأس المال واألسهم
المادة السابعة :رأس المال
قس م إلى ()120,000,000
( )1,200,000,000أل ومائتا مليون لاير س عودي م ّ
مائة وعش رون مليون س هم نقدي قيمة كل س هم ( )10عش ر رياالت س عودية كلها
1
أسهم اسمية وعادية ومتساوية)2( .
المادة الثامنة :االكتتاب في االسهم
أ -اكتتب المؤس س ون في ( )1,200,000مليون ومائتا أل س هم قيمتها االس مية
( )120,000,000م ائ ة وعش رون مليون لاير وطرح لّلكتت اب الع ام
( )1,800,000مليون وثمانية أل س هم قيمتها االس مية ()180,000,000
مائة وثمانون مليون لاير وقد تم دفعها بالكامل.
ب -تم زيادة رأس المال إلى ( )600,000,000ستمائة مليون لاير وذلك كما يلي:
 -1رس ملة ما قيمته ( )50,000,000خمس ون مليون لاير من االحتياطي اإلتفاقي
للش ركة ودمجه في رأس المال بتوزيع ( )500,000خمس مائة أل س هم على

( )1تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ........
( ( 2تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1435/6/17هـ
المواف 2014/4/17م .
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د-
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المس اهمين بدون مقابل بنس بة ما يملكه كل من األس هم األص لية بواقع س هم
واحد لكل ستة أسهم (.)6/1
تخص يص عدد ( )325,000ثّلثمائة وخمس ة وعش رون أل س هم للش ركة
العربية للص ناعات الدوائية والمس تلزمات الطبية (أكديما) تدفع بالكامل (القيمة
االسمية  +عّلوة اإلصدار).
تطرح األس هم المتبق ية و عدد ها ( )2,175,000مليو نان و ما ئة وخمس ة
وس بعون أل س هم لّلكتتاب العام بقيم اس مية قدرها ( )100مائة لاير زائداً
عّلوة اإلصدار)1( .
تم زيادة رأس المال إلى ( )784,375,000س بعمائة وأربعة وثمانون مليون
وثّلثمائة وخمسة وسبعون أل لاير سعودي وذلك كما يلي:
طرح أس هم حقو أولوي ة وع دده ا ( )18,437,500ثم اني ة عش ر مليو نا ً
وأربعمائة وس بعة وثّلثون ألفا ً وخمس مائة س هم بقيمة اس مية قدرها ()10
رياالت زائداً عّلوة اإلصدار)2( .
تم زيادة رأس المال إلى ( )1,200,000,000أل ومائتا مليون لاير س عودي،
وذلك بإصدار أسهم منحة مجانية كما يلي :ـ
منح عدد ( )9تسعة سهم مجاني مقابل كل ( )17سبعة عشر سهما ً يمتلكها
المساهمون المقيدون بسجّلت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية.
تتم تغطية الزيادة في رأس المال بتحويل مبلغ ( )89,152,380تسعة وثمانون
مليون ومائة واثنان وخمسون ألفا وثّلثمائة وثمانون لاير سعودي من بند
األرباح المبقاة  ،ومبلغ ( )326,472,620ثّلثمائة وستة وعشرون مليون
وأربعمائة واثنان وسبعون أل وستمائة وعشرون لاير سعودي من بند
االحتياطي االتفاقي كما في 2013/12/31م )3( .

المادة التاسعة :األسهم الممتازة

أ -يجوز للش ركة أن تص در أس هما ً ممتازة ويجوز لها تحويلها ألس هم عادية ،كما
يجوز له ا تحوي ل أس هم ع ادي ة إلى أس هم ممت ازة ،وف األنظم ة واللوائح
والضوابط المنظمة لذلك.
ب -يجوز للشركة شرا أسهمها العادية أو الممتازة كما يجوز لها بيعها وارتهانها
على مرح لة وا حدة أو عدة مرا حل ،ويجوز ل ها تخص يص كل أو جز من ها

( )1تم إضافة البند (/8ب) إلى هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ
1412/12/23هـ المواف 1992/6/24م .
( )2تم إضافة البند (/8ج) إلى هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ
1431/1/9هـ المواف 2009/12/26م .
( )3تم إضافة البند (/8د) إلى هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ
1435/6/17هـ المواف 2014/4/17م.
( )4تم إض افة المادة( )9إلى هذا النظام بنا ً على القرار الص ادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للش ركة المنعقد
بتاريخ.....

صفحة  4من

20

لموظفيها ض من برنامج أس هم الموظفين ،وف األنظمة واللوائح والض وابط
المنظمة لذلك)4(.

المادة العاشرة :بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة
إذا تخلّ المس اهم عن دفع قيمة الس هم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس
سجل بيع السهم في مزاد علني ،ومع ذلك يجوز
اإلدارة بعد إنذار المساهم بخطاب م ّ
للمساهم المتخل حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا ً
المص روفات التي أنفقتها الش ركة وتس توفي الش ركة من حص يلة البيع المبالغ
المس تحقة لها وترد الباقي لص احب الس هم  ،فإذا لم ت حص يلة البيع بهذه المبالغ
جاز للش ركة أن تس توفي الباقي من جميع أموال المس اهم  ،وتلغي الش ركة الس هم
الذي بيع وتعطي المش تري س هما ً جديداً يحمل رقم الس هم الملغي وتؤش ر بذلك في
سجل األسهم .

المادة الحادية عشر :إصدار األسهم
تكون األس هم اس مية وال يجوز أن تص در بأقل من قيمتها االس مية وإ ّنما يجوز أن
تص در بأعلى من هذه القيمة .وفي هذه الحالة األخيرة يض ا فر القيمة في بند
مس تقل ض من حقو المس اهمين .وال يجوز توزيعها كأرباح على المس اهمين.
والس هم غير قابل للتجزئة في مواجهة الش ركة فإذا تملّكه أش خاص عديدون وجب
عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقو المختصة بالسهم ويكون
هؤال األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم)1(.

المادة الثانية عشر :تداول األسهم
األس هم قابلة للتداول ومع ذلك فض ّلً عن القيود األخرى المنص وص عليها في هذا
النظام ال يجوز تداول األس هم النقدية التي يكتتب بها المؤس س ون قبل نش ر الميزانية
وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منها عن اثني عشر
ش هراً من تاريخ تأس يس الش ركة .ويؤش ر على هذه الص كوك بما يدل على نوعها
وتاريخ تأس يس الش ركة والمدّ ة التي يمتنع فيها تداولها ،ومع ذلك يجوز خّلل فترة
الحظر نقل ملكية األس هم النقدية وفقا ً ألحكام بيع الحقو من أحد المؤس س ين إلى
مؤسس آخر أو إلى أحد أعضا مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة
أحد المؤسسين في حالة وفاته للغير)2( .

( )1تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ .....
( )2تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ .....
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المادة الثالثة عشر :سجل المساهمين
أ-

يتم تداول األس هم وفقا ً ألحكام نظام الس و المالية الص ادر بموجب المرس وم الملكي
وال يعتد بنقل ملكية األس هم في مواجهة
ذي الرقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ
الشركة أو الغير ّإال من تاريخ قيد التصر المذكور في سجّلت مركز إيداع األورا
المالية المنش أ بموجب أحكام النظام المذكور ويفيد االكتتاب في األس هم وتملكها من
قبل المس اهم لنظام الش ركة وإلزامه بالقرارات التي تص در من جمعيات المس اهمين
وفقا ً ألحكام هذا النظام س وا كان حاض راً أو غائبا ً وس وا كان موافقا ً على هذه
القرارات أو مخالفا ً لها1.

ب-

ت ستخرج األسهم أو السندات الممثلة لها من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما ً م سلسلة
ويو ِّقع عليها عض وان من أعض ا مجلس اإلدارة وتختم بأختام الش ركة ويتض من
السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة
ورقم وتاريخ القرار الوزاري الص ادر بإعّلن تأس يس الش ركة وقيمة رأس المال
وعدد األس هم الم ّ
وزع عليها وغرض الش ركة ومركزها ومدّ تها .ويجوز أن يكون
لألسهم كوبونات ذات أرقام تسلسلية على رقم السهم المرفقة به.

المادة الرابعة عشر :زيادة رأس المال
مرة واحدة أو عدِّ ة
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال ّ
مرات بش رط أن يكون رأس المال األص لي قد دفع بأكمله ويع ّين قرار طريقة زيادة
رأس المال ويكون للمس اهمين أولوية االكتتاب باألس هم الجديدة النقدية ويعد هؤال
بأولويتهم بالنشر بجريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ويبدي
ً
كتابة في اس تعمال ح ّقه في األولوية خّلل خمس ة عش ر يوما ً من
كل مس اهم رغبته
تاريخ النشر المشار إليه.
توزع تلك األسهم على المساهمين األصليين الذي طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه
من أس هم أص لية بش رط ّأال يجاوز ما يحص لون عليه ما طلبوه من األس هم الجديدة
وي ّ
وزع الباقي من األس هم الجديدة على المس اهمين األص ليين الذين طلبوا أكثر من
نص يبهم بنس بة ما يملكونه من أس هم أص لية على ّأال يجاوز ما يحص لون عليه ما
طلبوه من األسهم الجديدة ويطرح ما تب ّقى من األسهم لّلكتتاب العام.

المادة الخامسة عشر :تخفيض رأس المال
أ -يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الش ركة إذا زاد عن
حاجتها أو إذا منيت الش ركة بخس ائر ،وال يص در القرار ّإال بعد تّلوة تقرير مراقب
1

تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1426/3/4هـ
2005/4/13م.
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المواف

الحسابات عن األسباب الموجبة لها وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض
في ه ذه االلتزام ات ويب ّين القرار طريق ة التخفيض ،وإذا ك ان التخفيض نتيج ة زي ادة
رأس المال عن حاجة الش ركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبدا اعتراض اهم عليه خّلل
س تين يوما ً من تاريخ نش ر قرار التخفيض في جريدة يومية ت ّوزع في البلد الذي يقع
فيه المركز الرئيس ي للش ركة ،فإذا اعترض أحدهم وقدّ م إلى الش ركة مس تنداته في
الميعاد المذكور وجب على الش ركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدِّ م ض مانا ً
كافيا ً للوفا به إذا كان آجّلً.
ب -الس ندات و الص كوك  :يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تص در
الشركة ـ وفقا ً لنظام السو المالية ـ بالقروض التي تعقدها سندات و صكوك
اسمية متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة داخل وخارج المملكة ،
ومع ذلك ال يجوز إص دار س ندات و ص كوك جديدة ّإال إذا س دّ د المكتتبين كامل
قيمة الس ندات والص كوك القديمة ،بش رط ّأال تزيد قيمة الس ندات والص كوك
الجديدة م ضافا ً إليها الباقي في ذ ّمة الشركة من السندات والصكوك القديمة على
رأس مال الش ركة المدفوع  ،ويجوز تحويل الس ندات و الص كوك إلى أس هم وفقا ً
لنظام السو المالية برفع رأس مال الشركة )1(.

الباب الثالث :مجلس اإلدارة
المادة السادسة عشر :إدارة الشركة
مكون من تس عة أعض ا تعينهم الجمعية
يتولّى إدارة الش ركة مجلس إدارة ّ
العامة للش ركة لمدة ثّلث س نوات ،وتكون مكافآت أعض ا مجلس اإلدارة
وصّلحيـاته حسب ما هـو منصوص عـليه في هذا النظام)2( .
1
المادة السابعة عشر :انتها عضوية المجلس:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)

بانتها مدّ تها.
باستقالة العضو أو وفاته.
إذا تخلّ عن حضور ثّلثة جلسات متتالية بدون عذر مشروع)3( .
إذا زالت صفته في تمثيل الشخص االعتباري.
إذا حكم بإفّلسه.

 -1تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ........
- 2تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ........
- 3تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ........
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(و) إذا أص بح غير ص الح للعض وية وفقا ً ألحكام أي نظام نافذ في المملكة العربية
السعودية.

المادة الثامنة عشر :المركز الشاغر في المجلس
إذا ش غر مركز أحد أعض ا مجلس اإلدارة أثنا الس نة كان للمجلس أن يعين مؤقتا ً
عض واً في المركز الش اغر بحس ب الترتيب في الحص ول على األص وات في الجمعية
التي انتخبت المجلس ويجب ان تبلغ وزارة التجارة وهيئة الس و المالية خّلل
خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين ،على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة
العادية في ّأول اجتماع لها للنظر في إقراره ويكمل العض و الجديد مدّ ة عمله .وإذا
هبط عدد أعضا مجلس اإلدارة عن الحد األدنى وجبت دعوة الجمعية العامة العادية
لّلنعقاد خّلل ستين يوم النتخاب العدد ّ
الّلزم من األعضا )1(.
المادة التاسعة عشر :صّلحيات المجلس
مع مراعات االختص اص ات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس االدارة اوس ع الس لطات في
ادارة الشركة ،كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحد او أكثر من اعضائه او من الغير
في مباش رة عمل او اعمال معينة ويلتزمون بتنفيذ القرارات الص ادرة منهم ولمجلس االدارة على
سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة أمام الغير ولدى كافة الدوائر والسلطات الحكومية وصنادي
التنمية والمص ار والجهات الرس مية والقض ائية والش رعية وكاتب العدل والهيئات واللجان على
اختّل أنواعها واختص اص اتها في جميع القض ايا والمنازعات والدعاوى بما فيها المنازعات
الع مالية والتجارية والمالية ،ولهم في س بيل ذلك البيع واإلفراغ للمش تري اس تّلم الثمن بش يك
مص د باس م المالك  -الش را وقبول اإلفراغ ودفع الثمن  -الرهن  -فك الرهن  -دمج الص كوك -
التجزئة والفرز – اس تّلم الص كوك  -تحديث الص كوك و إدخالها في النظام الش امل  -التنازل عن
النقص في المس احة  -تعديل اس م المالك ورقم الس جل المدني  -تعديل الحدود واألطوال والمس احة
وأرقام القطع والمخططات والص كوك وتواريخها وأس ما األحيا – التأجير واالس تئجار  -توقيع
عقود األجرة  -تجديد عقود األجرة  -اس تّلم األجرة بش يك مص د باس م المالك ولهم مراجعة
الجوازات وذلك في اس تخراج اإلقامات -تجديد اإلقامة  -اس تخراج اإلقامات بدل مفقود أو تال -
عمل خروج وعودة  -عمل الخروج النهائي  -نقل الكفاالت  -نقل المعلومات وتحديث البيانات -
تعديل المهن  -التس وية والتنازل عن العمال  -التبليغ عن الهروب  -إلغا بّلغات الهروب  -إلغا
تأش يرات الخروج والعودة  -إلغا تأش يرات الخروج النهائي  -اس تخراج تأش يرات س فر بدل تال
أو مفقود  -اس تخراج تمديد تأش يرات الزيارة  -إض افة تابعين  -إنها إجرا ات العمالة المتوفاة -
استخراج كش بيانات العمال (برنت)  -إسقاط العمالة  -مراجعة إدارة الترحيل والوافدين

 1تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ .......
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 إدارة ش ؤون المنافذ  -اس تخراج مش اهد اإلعادة  -وفيما يخص مكتب العمل والعمال اس تخراجالتأش يرات  -اس تّلم تعويض ات التأش يرات  -نقل الكفاالت  -تعديل المهن  -تحديث بيانات العمال -
تص فية العمالة وإلغاؤها  -التبليغ عن هروب العمالة  -اس تخراج رخص العمل وتجديدها  -إنها
إجرا ات العمالة لدى التأمينات االجتماعية  -مراجعة إدارة الحاس ب اللي في القوى العاملة
إلسقاط العمالة وإلضافة العمالة  -إضافة وحذ السعوديين  -استّلم شهادات السعودة  -استخراج
كش بيانات (برنت)  -فتح الملفات األس اس ية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها  -نقل ملكية المنش آت
وتص فيتها وإلغاؤها  -مراجعة قس م المكاتب األهلية لّلس تقدام  -وفيما يخص مكتب االس تقدام
اس تخراج التأش يرات  -إلغا التأش يرات  -اس ترداد مبالغ التأش يرات  -تعديل الجنس يات  -تعديل
المهن في التأش يرات  -االس تّلم و التس ليم  -مراجعة جميع الجهات ذات العّلقة وإنها جميع
اإلجرا ات الّلز مة والتوقيع و في ما يخص البنوك والمص ار وذ لك في مراج عة جميع البنوك
والمص ار المحلية والدولية في المملكة العربية الس عودية وخارجها و فتح الحس ابات واعتماد
التوقيع  -السحب من الحسابات  -اإليداع  -التحويل من الحسابات  -استخراج بطاقات صرا آلي
واس تّلمها واس تّلم األرقام الس رية وإدخالها  -اس تخراج البطاقات االئتمانية واس تّلمها واس تّلم
األرقام الس رية لها  -اس تخراج كش حس اب  -اس تخراج دفاتر ش يكات واس تّلمها وتحريرها -
إصدار الشيكات المصدقة واستّلمها  -استّلم الحواالت وصرفها  -االشتراك في صنادي األمانات
 تجديد االش تراك في ص نادي األمانات  -اس ترداد وحدات ص نادي األمانات  -طلب القروضالبنكية والقبول بش روطها وأحكامها وأس عارها وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول
س دادها واس تّلم القرض والتص ر فيه وتقديم الض مانات والكفاالت  -تقديم الكفّل والتض امن
معهم  -طلب اإلعفا من القروض  -تنش يط الحس ابات  -قفل الحس ابات وتس ويتها – ص ر
الش يكات  -االعتراض على الش يكات  -اس تّلم الش يكات المرتجعة  -تحديث البيانات -اس تّلم
شهادات المساهمات -استّلم قيمة األسهم -استّلم األرباح -استّلم الفائض -فتح وإدارة المحافظ
االس تثمارية وتحرير وتعديل وإلغا األوامر وتص فيتها -اس ترداد وحدات الص نادي االس تثمارية
وفتح االعتمادات وتمديدها والتقدم والموافقة على القروض والتس هيّلت المص رفية بكافة أنواعها
من البنوك التجارية ألي مبالغ وتوقيع األورا التجارية والمس تندات والش يكات وكافة المعامّلت
المص رفية وإص دار خطابات الض مان واالعتمادات المس تندية نيابة عن الش ركة وكذلك إص دار
الض مانات والكفاالت لص الح الغير وإص دار حس ابات االئتمان والس ندات ألمر وكافة األورا
التجارية ،وتوقيع كافة أنواع العقود والوثائ واالتفاقيات والصكوك ومستندات التسهيّلت وتوقيع
وإص دار الش يكات  ،كما له اس تثمار أموال الش ركة وتش غيلها في األس وا المحلية والدولية وح
فتح الحسابات االستثمارية باسم الشركة لدى كافة البنوك وشركات التمويل الشرعية والمؤسسات
المالية وأي ش ركات أو هيئات انتمائية والص نادي العقارية والص ناعية باس م الش ركة واس تّلم
المبالغ المدفوعة للش ركة وتس ليمها  ،وله إص دار الض مانات والرهن لدى البنوك والمص ار
وص نادي اإلقراض العامة والجهات التمويلية وش ركات االس تثمار المحلية والدولية ،وتحرير
س ن دات األمر واألورا الم الي ة األخرى ،كم ا يجوز لمجلس اإلدارة عق د القروض والتمويّلت
والتسهيّلت المالية مع صنادي ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها ،وعقود المرابحة
اإلس ّلمية وعقود الحوالة واالتفاقيات المتعلقة بمنتجات الخزينة  ،وله عقد القروض مع البنوك
ومؤس س ات التمويل المالية التجارية التي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة الش ركة –وفيما يخص
صندو التنمية الصناعية إبرام العقد مع الصندو  -تقديم الكفّل والتضامن معهم -التوقيع أمام
كاتب العدل فيما يخص الرهن الص ناعي  -اس تّلم القرض  -التنازل عن القرض  -طلب اإلعفا
من القرض  -طلب عدم وجود أي التزامات مادية  -تس ديد القرض  -التوقيع فيما يخص مراجعة
الوزارات  -مراجعة وزارة العدل  -مراجعة وزارة الداخلية  -مراجعة وزارة الخارجية  -مراجعة
صفحة  9من

20

وزارة الدفاع  -مراجعة وزارة الطاقة و الص ناعة و الثروة المعدنية و مراجعة وزارة التجارة
واالس تثمار مراجعة إدارة العّلمات التجارية و إدارة الوكاالت التجارية و إدارة الجودة والنوعية
والمعادن الثمينة و إدارة المهن الحرة و استخراج شهادة منشأ و طلب إعفا جمركي  -مراجعة
وزارة المالية  -مراجعة وزارة العمل  -مراجعة وزارة الص حة و إدارة الش ؤون الص حية و
المس تش فيات األهلية والحكومية  -وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقس ام و هيئات ومراجعة
هيئة الغذا و الدوا  -وفيما يخص تأس يس الش ركات لهم تأس يس ش ركة  -التوقيع علي عقود
التأس يس ومّلح التعديل  -توقيع قرارات الش ركا  -تعيين المدرا وعزلهم و تعديل بند اإلدارة
 دخول وخروج ش ركا  -الدخول في ش ركات قائمة  -زيادة رأس المال  -خفض رأس المال -تحديد رأس المال  -شرا الحصص واألسهم ودفع الثمن  -بيع الحصص واألسهم واستّلم القيمة
واألرباح  -التنازل عن الحص ص واألس هم من رأس المال  -قبول التنازل عن الحص ص واألس هم
ورأس المال  -نقل الحص ص واألس هم والس ندات -وله ح االكتتاب باس م الش ركة بالش ركات
المس اهمة واس تّلم الفائض بعد التخص يص واس تّلم األرباح وحض ور جمعياتها العامة أو تفويض
من يرونه للحضور والتصويت باسم الشركة  ،وله ح شرا األسهم وبيعها لصالح الشركة  -فتح
الحس ابات لدى البنوك باس م الش ركة  -توقيع االتفاقيات  -تعديل أغراض الش ركة  -قفل الحس ابات
لدى البنوك باس م الش ركة  -تعديل بنود عقود التأس يس أو مّلح التعديل  -تس جيل الش ركة -
تس جيل الوكاالت والعّلمات التجارية  -التنازل عن العّلمات التجارية – ايداع العّلمات التجارية
وبرا ات االختراع وتس جيلها  -حض ور المجالس العمومية  -فتح الملفات للش ركة  -فتح الفروع
للش ركة  -تص فية الش ركة  -إلغا عقود التأس يس ومّلح التعديل  -التوقيع على عقود التأس يس
ومّلح التعديل لدى كاتب العدل  -اس تخراج الس جّلت التجارية وتجديدها للش ركة  -االش تراك
بالغرفة التجارية وتجديد ها  -مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواص فات والمقاييس -
مراجعة ش ركات االتص االت وتأس يس الهوات الثابتة أو الجواالت باس م الش ركة  -مراجعة الهيئة
العامة لّلس تثمار والتوقيع أمامها  -مراجعة هيئة س و المال  -دخول المناقص ات واس تّلم
االس تمارات  -توقيع العقود الخاص ة بالش ركة مع الغير  -نش ر عقد التأس يس ومّلح التعديل
وملخص اتها واألنظمة األس اس ية في الجريدة الرس مية  -وفيما يخص التراخيص الص ناعية
استخراج التراخيص  -تجديد التراخيص  -تعديل التراخيص  -إضافة نشاط  -حجز األسما  -إلغا
التراخيص  -االش تراك بالغرفة التجارية  -تجديد االش تراك بالغرفة التجارية  -فتح الفروع -
مراجعة التأمينات االجتماعية  -مراجعة الدفاع المدني  -مراجعة مص لحة الزكاة والدخل  -نقل
التراخيص  -االس تّلم و التس ليم  -مراجعة جميع الجهات ذات العّلقة وإنها جميع اإلجرا ات
الّلزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك ولهم ح توكيل الغير بكل أو بعض ما ذكر وذلك داخل المملكة
وخارجها وعزله وكالة عامة  ،وللوكيل ح توكيل الغير ولمجلس المديرين أن يعين رئيسا تنفيذي
للش ركة يتولى بنفس ه األعمال اليومية وتنفيذ الس ياس ات والبرامج التي يرس مها مجلس االدارة
ويجوز لمجلس اإلدارة تفويض جز أو كل الصّلحيات المخولة له للرئيس التنفيذي للشركة.
كما لرئيس مجلس اإلدارة تمثيل الش ركة امام القض ا وله في ذلك الح في المطالبات لدى
المحاكم و المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة و المدافعة  -س ماع الدعاوى والرد عليها  -اإلقرار
 اإلنكار – الص لح  -التنازل  -اإلبرا  -طلب اليمين ورده واالمتناع عنه  -إحض ار الش هودوالبين ات والطعن فيه ا  -اإلج اب ة والجرح والتع دي ل  -الطعن ب التزوير  -إنك ار الخطوط واألخت ام
والتواقيع  -طلب المنع من الس فر ورفعه  -طلب الحجز والتنفيذ  -طلب التحكيم  -تعيين الخبرا
والمحكمين  -الطعن بتقارير الخبرا والمحكمين وردهم واستبدالهم  -طلب تطبي المادة  230من
نظام المرافعات الش رعية  -المطالبة بتنفيذ األحكام  -قبول األحكام ونفيها  -االعتراض على
األحكام وطلب اال ستئنا  -التماس إعادة النظر  -طلب رد االعتبار  -طلب ال شفعة  -إنها ما يلزم
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حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم  -استّلم المبالغ  -استّلم صكوك األحكام -
طلب تنحي القاضي -طلب اإلدخال والتداخل -لدى المحاكم الشرعية -لدى المحاكم اإلدارية (ديوان
المظالم) -لدى اللجان الطبية الش رعية -لدى اللجان العمالية -لدى لجان فض المنازعات المالية
ولجان تس وية المنازعات المص رفية -لدى مكاتب الفص ل في منازعات األورا التجارية ولجان
حس م المنازعات التجارية  -لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري  -لدى هيئة الرقابة
والتحقي  -لدى هيئة التحقي واالدعا العام  -االس تّلم و التس ليم  -مراجعة جميع الجهات ذات
العّلقة وإنها جميع اإلجرا ات الّلزمة وللرئيس المجلس ان يفوض بعض ص ّلحياته الى غيره
من أعضا المجلس او الغير في مباشرة عمل او اعمال محددة وله ح توكيل الغير بكل أو بعض
1
ما ذكر وذلك داخل المملكة وخارجها وعزله  ،وللوكيل ح توكيل الغير)1(.

المادة العشرون :مكافأة أعضا المجلس
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النس بة المئوية المنص وص عليها في المادة()40
من هذا النظام فضّلً عن بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة طبقا ً لما تقرره الجمعية
العامة العادية سنوياً ،ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة العادية على
بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضا مجلس اإلدارة خّلل السنة المالية من رواتب
ونص يب في األرباح وبدل حض ور وبدل انتقال ومص روفات وغير ذلك من المزايا
وفقا ً للقرارات  ،كما يش تمل التقرير المذكور على بيان ما قبض ه أعض ا المجلس
بوص فهم موظفين أو إداريين أو م ا قبض وه نظير أعم ال فني ة أو إداري ة أو
استشارية)2(.

المادة الحادية والعشرون :صّلحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
يـ ع ّين مجلس اإلدارة مـ ن بين أعضـ ائه رئيسـ اً ،كما يجوز أن يعين نائبا ً للرئيس
ويجوز له تعيين عض واً منتدباً ،ويتولّى مجلس اإلدارة توزيع االختص اص ات وتحديد
المكافأة الخاصة بهما ،كما يعين مجـ لس اإلدارة أمين سر من بين أعضائه أو من
غيرهم تحـدد اختصاصاته ومكافأته في قرار التعيين ،وال تزيد مدّ ة رئيس المجلس أو
العض و المنتدب أو أمين الس ر عض و مجلس اإلدارة عن مدّ ة عض وية كل منهم في
المجلس ،ويجوز دائما ً إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعض و المنتدب وأمين
2
السر عضو مجلس اإلدارة)3( .

المادة الثانية والعشرون :اجتماعات المجلس
يـ جـ تمع المجـ لس بـ دعـ وة مـ ن رئيسـ ه وتـ كون الدعوة خط ّية .ويجب على رئيس
المجلس أن يدعوه إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضا .
1
2
3
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المادة الثالثة والعشرون :نصاب المجلس:
ال يكون اجتماع المجلس صحيحـ ا ً إال إذا حـ ضـ ره خمسة اعضا على األقل بشرط
أال يقل عدد الحا ضرين عن خم سة أع ضا ا صالة ،ويجوز لع ضو مجلس اإلدارة أن
ينيب عنه غيره من األعضا  ،وتصـ در قرارات المجلـ س بأغـ لـ بية أصوات
الحاضرين أو الممثلين فيه ،وإذا تساوت األصوات كان صوت الرئيس مرجحاً)1( .

المادة الرابعة والعشرون :مداوالت المجلس
تثبت مداوالت مجلس االدارة وقراراته في محاض ر يوقعها رئيس الجلس ة واعض ا
مجلس االدارة الحاضرون وامين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه
رئيس مجلس االدارة وامين السر)2).

الباب الرابع :جمعيات المساهمين
المادة الخامسة والعشرون :حضور الجمعيات
الجمعية العامة المكونة تكوينا ً صحيحا ً تمثل جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال
في مدينة بريده.
لكل مكتتب أ ّيا ً كان عدد أس همه ح حض ور الجمعية التأس يس ية بطري األص الة أو
نيابة عن غيره من المكتتبين.
ولكل مس اهم أ ّيا ً كان عدد أس همه ح حض ور الجمعية العامة س وا ً العادية أو غير
العادية .وللمساهم أن يوكـ ل شخصا ً آخراً من غير أعضا مجلس اإلدارة أو عاملي
الشركة في حضور أي من الجمعيتين المذكورتين)3( .

المادة السادسة والعشرون :اختصاصات الجمعية التأسيسية
أ-التح ّق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفا وفقا ً ألحكام نظام الش ركات
بالحد األدنى من رأس المال والقدر المستح من قيم األسهم.
ب-وض ع النص وص النهائية لنظام الش ركة ،ولكن ال يجوز لها إدخال تعديّلت
جوهري ة على النظ ام المعروض عليه ا ّإال بموافق ة جميع المكتتبين الممثلين
فيها.
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ج-المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.
يش ترط لص حة انعقادها ،حض ور عدد من المكتتبين يمثل نص رأس المال على
األقل ولكل مكتتب في اجتماعاتها صوت واحد عن كل سهم أكتتب به أو يمثله.

المادة السابعة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة العادية
فـيما عـدا األمـور الـتـي تختـص بـها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية
مرة على األقل في الس نة
العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالش ركة ،وتنعقد ّ
خّلل الس تة ش هور التالية النتها الس نة المالية للش ركة ،كما يجوز دعوة جمعيات
عادية أخرى كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الش ركة باس تثنا األحكام المحظور
عليها تعديلها نظاماً ،وفض ّلً عن ذلك يكون لها أن تص در قرارات في األمور الداخلة
قررة
في اختصاص الجمعية العـ امة العـ ادية وذلك بنفـ س الشروط واألوضاع الم ّ
للجمعية األخيرة.

المادة التاسعة والعشرون :دعوة الجمعيات
أ -تنعقد الجمعيات العامة للمس اهمين بدعوة من مجلس اإلدارة .وعلى مجلس
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحس ابات أو لجنة
المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ( )%5من رأس المال على األقل ،ويجوز
لمراجع الحس ابات دعوة الجمعية لّلنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية
خّلل ثّلثين يوما ً من تاريخ طلب مراجع الحسابات)1( .
ب -تنش ر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في ص حيفة يومية ت ّ
وزع في المركز
الرئيس ي للش ركة قبل الميعاد المحدد لّلنعقاد بعش رة أيام على األقل وتش تمل
الدعوة على جدول األعمال .وترس ل ص ورة من الدعوة وجدول األعمال إلى
وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السو المالية خّلل المدة المحدّ دة للنشر)2( .
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المادة الثّلثون :سجل حضور الجمعيات
يحرر عند انعقاد الجمعية كش بأس ما المس اهمين الحاض رين والممثلين ومحال
إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات
المخصصة لها ويكون لكل ذي مصـلحـة االطّلع على هـذا الكش .

المادة الحادية والثّلثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العـ ادية صحيـ حا ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون
ربع رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هـذا النصـاب فـي االجـتماع األول وجـهت
الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خّلل الثّلثين يوما ً التالية لّلجتماع الس اب وتعلن
الدعوة بالطريقة المنص وص عليها في المادة ( )28من هذا النظام ،ويجوز أن يعقد
االجتماع الثاني بعد س اعة من انتها المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،ويعتبر
االجتماع الثاني صحيحا ً أ ّيا ً كان عدد األسهم الممثلة فيه)1( .

المادة الثانية والثّلثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ال يكـ ون اجتمـ اع الجمعيـ ة العـ امة غير العادية صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون
يمثلون نص رأس المال على األقـ ل  ،فـ إذا لـ م يـ توفر هـ ذا النصـ اب في االجتماع
األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوض اع المنص وص عليها في المادة
( ، )28ويجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد س اعة من انتها المدة المحددة النعقاد
االجتماع األول  ،ويكون االجتماع الثاني ص حيحا ً إذا حض ره عدد من المس اهمين
يمثل ربع رأس المال على األقل  ،فإذا لم يتوفر النص اب الّلزم في االجتماع الثاني
وجهت الدعوة إلـ ى اجتماع ثالـ ث بنفس األوضاع المنصوص عليها فـ ي المادة
( ، )28ويكون االجتماع الثالث ص حيحا ً أيا ً كان عدد األس هم الممثلة فيه  ،بعد
موافقة الجهة المختصة )2(.
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المادة الثالثة والثّلثون :التصويت في الجمعيات
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصـوات ف ـي
الجمعيات العـ امة العاديـ ة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ويجب
احتس اب التص ويت التراكمي في انتخاب مجلس االدارة ومع ذلك ال يجوز ألعض ا
مجلس اإلدارة االش تراك في التص ويت على قرارات الجمعية التي تتعل بإبرا
ذ ّمتهم عن مدّ ة إداراتهم للش ركة أو التي تتعل بمص لحة مباش رة أو غير مباش رة
لهم)1( .

المادة الرابعة والثّلثون :قرارات الجمعيات
تص در القرارات في الجمعية التأس يس ية باألغلبية المطلقة لألس هم الممثلة فيها،
وتص در قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألس هم الممثلة في
االجتماع.
كما تص در قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األس هم الممثلة في
االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا ً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدّ ة
الشركة أو بحل الشركة قبل انقضا المدّ ة المحدّ دة في نظامها أو بإدماج الشركة في
ش ركة أو في مؤس س ة أخرى فّل يكون القرار ص حيحا ً ّإال إذا ص در بأغلبية ثّلثة
أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المادة الخامسة والثّلثون :المناقشة في الجمعيات
لكل مس اهم ح مناقش ة الموض وعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه
األسئلة بشأنها إلى أعضا مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة
عرض مص لحة الش ركة
أو مراقب الحس ابات على أس ئلة المس اهمين بالقدر الذي ال ي ّ
للض رر وإذا رأى المس اهم أن الرد على س ؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان
قرارها في هذا الشأن نافذاً.

المادة السادسة والثّلثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه في حالة غيابه ويع ّين
الرئيس أمين سر لّلجتماع وجامع األصوات.
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ويحرر اجتماع الجمعية في مح ضر يت ضمن عدد المساهمين الحا ضرين أو الممثلين
وعدد األس هم التي في حيازتهم باألص الة أو بالوكالة وعدد األص وات المقررة لها
والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخّلصة وافية
دون المحاض ر بص فة منتظمة عقب كل
للمناقش ات التي دارت في االجتماع .وت ّ
اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات)1( .

الباب الخامس :لجنة المراجعة
المادة السابعة والثّلثون :تشكيل اللجنة
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثّلثة أعضا من غير أعضا
مجلس اإلدارة التنفيذيين سوا من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة
وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،وف ما تنص عليه الئحة الشركة الخاصة بقواعد اختيار
أعضا لجنة المراجعة وأسلوب عملهم)2( .

الباب السادس :مراجع الحسابات
المادة الثامنة والثّلثون :تعيين مراجع الحسابات
يكون للش ركة مراجع حس ابات أو أكثر من بين المص رح لهم بالعمل في المملكة
العربية الس عودية تع ّينه الجمعية العامة س نويا ً وتحدّ د مكافأته ،ويجوز لها إعادة
تعيينه ،واس تثنا ً من ذلك فقد ع ّين المؤس س ون الس ادة المحاس بون الس عوديون
إبراهيم السبيل وشركا ه ك ّأول مراجع للحسابات ،وحدّ دوا مكافأتهم.
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المادة التاسعة والثّلثون :صّلحيات مراجع الحسابات
لمراجع الحسابات في كل وقت ح االطّلع على دفاتر الشركة وسجّلتها وغير ذلك
من الوثائ  ،وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها،
وله أيض ا ً أن يحق موجودات الش ركة والتزاماتها .على مراجع الحس ابات أن يقدم
إلى الجمعية العامة الس نوية تقريراً يض ّمنه موق الش ركة من تمكينه من الحص ول
على البيانات واإليضاحات التي طلبها ،وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام
الشركات أو أحكام هذا النظام ،ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

الباب السابع :حسابات الشركة وتوزيع األرباح
المادة االربعون :السنة المالية
تبتدئ س نة الش ركة من ّأول يناير وتنتهي في نهاية ديس مبر من كل س نة ،على أن
الس نة المالية األولى تش مل المدّ ة التي تنقض ي من تاريخ القرار الوزاري الص ادر
بإعّلن تأسيس الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.

المادة الحادية و االربعون :الوثائ المالية
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في
التاريخ المذكور ،كما يعد ميزانية الش ركة وحس اب األرباح والخس ائر وتقريراً عن
نش اط الش ركة ومركزها المالي عن الس نة المالية المنقض ية والطريقة التي يقترحها
لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما ً
على األقل ويض ع المجلس هذه الوثائ تحت تص ر مراقب الحس ابات قبل الموعد
الم حدّ د النعقاد الجمعية العامة بخمس ة وأربعون يوما ً على األقل  ،ويوقع رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي الوثائ المش ار إليها وتودع نس خ
منها في المركز الرئيس ي للش ركة تحت تص ّر المس اهمين قبل الموعد المحدّ د
النعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل  ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر
في صحيفة ت ّ
وزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب األرباح والخسائر
وخّلص ة وافية من تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحس ابات
وأن يرس ل ص ورة من هذه الوثائ إلى الوزارة وكذلك إلى هيئة الس و المالية قبل
تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشرة يوما ً على األقل)1(.
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المادة الثانية واالربعون :توزيع األرباح
توزع أرباح الش ركة الص افية الس نوية بعد خص م جميع المص روفات العمومية
والتكالي األخرى بما فيه الزكاة المفروضة شرعا ً على الوجه التالي:
 -1يجنب ( )%10من االرباح الص افية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة
العادية وق هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال)1( .
خص ص لألغراض
 -2يج ّنب كذلك ( )%5من األرباح الص افية لتكوين احتياطي اتفاقي ي ّ
التي تحددها الجمعية العامة ،ويوق هذا التجنيب إذا بلغ االحتياطي المذكور ()%25
من رأس المال.
-3
-4
-5

-6

يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمس اهمين تعادل ( )%5من رأس المال
المدفوع.
يوزع على حاملي األس هم الممتازة النس بة المقررة لهم من األرباح وف
1
األنظمة واللوائح)2( .
خص ص بعد ما تقدم ما ال يتجاوز ( )%10من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة
ي ّ
(ال يتجاوز ما يحص ل عليه عض و مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو
عينية خمس مائة أل لاير س نوياً) ،ويوزع الباقي بعد ذلك على المس اهمين
كحصة إضافية في األرباح)3( .
يجوز للش ركة توزيع أرباح مرحلية على مس اهميها بش كل نص س نوي أو
ربع سنوي بموجب تفويض من الجمعية العامة للمجلس يجدد سنوياً)4( .

تم تعديل هذه المادة بنا ً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ .......
1
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2
بتاريخ........
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المادة الثالثة واالربعون :استحقا األرباح
قرر توزيعها على المس اهمين في المكان والمواعيد التي ي حدّ دها
تدفع األرباح الم ّ
مجلس اإلدارة.

المادة الرابعة واالربعون :خسائر الشركة
 -1اذا بلغت خس ائر الش ركة نص رأس المال المدفوع في أي وقت خّلل الس نة
المالية ،وجب على أي مس ؤول في الش ركة أو مراجع الحس ابات فور علمه بذلك
إبّلغ رئيس مجلس اإلدارة وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبّلغ أعض ا المجلس فوراً
بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خّلل خمس ة عش ر يوما ً من علمه بذلك دعوة الجمعية
العامة غير العادية لّلجتماع خّلل خمس ة وأربعين يوما ً من تاريخ علمه بالخس ائر،
لتقرر اما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا ً ألحكام نظام الشركات ،وذلك الى
الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر الى ما دون نص رأس المال ،أو حل الشركة
قبل االجل المحدد لها.
-2تعد الش ركة منقض ية بقوة نظام الش ركات اذا لم تجتمع الجمعية العامة خّلل المدة
المحددة في الفقرة األولى من هذه المادة ،أو اذا اجتمعت وتعذر عليها اص دار قرار
في الموضوع ،أو اذا قررت زيادة رأس المال وف األوضاع المقررة في هذه المادة،
ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خّلل تسعين يوما ً من صدور قرار الجمعية
بالزيادة)1( .

الباب الثامن :المنازعات
المادة الخامسة واالربعون :دعوى المسؤولية
قررة للش ركة على أعض ا مجلس
لكل مس اهم الح في رفع دعوى المس ئولية الم ّ
اإلدارة إذا كان من ش أن الخطأ الذي ص در منهم إلحا ض رر خاص به بش رط أن
يكون ح الش ركة في رفعها ما يزال قائماً .ويجب على المس اهم أن يخطر الش ركة
بعزمه على رفع الدعوى ،مع قص ر حقه على المطالبة بالتعويض عن الض رر
الخاص الذي لح به)2( .
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الباب التاسع :حل الشركة وتصفيتها
المادة السادسة واالربعون :انقضا الشركة
قرر الجمعية العامة غير
عند انتها مدة الش ركة وفي حالة حلّها قبل األجل المحدّ د ت ّ
العادية بنا ً على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التص فية وتعيين مص ف ّيا ً أو أكثر،
وتحدد صّلحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضا الشركة،
ومع ذلك يستمر قائما ً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المص ّفي ،وتبقى ألجهزة
الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المص ّفين.

الباب العاشر :أحكام ختامية
المادة السابعة واالربعون:
يطب

نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام)1( .

المادة الثامنة واالربعون:
يودع هذا النظام وينشر طبقا ً لنظام الشركات.
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