
 النظام األساسي
 للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنيه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 ن )معدنيه(دالنظام األساسي للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعا

   شركة مساهمة سعودية )مدرجة(

  13معتمد بقرار الجمعية العامة غير العادية تعديل 

 م1/12/2016بتاريخ 

 

 16من  1صفحة 
 

 

 أسيس الشركة: ت الباب األول

 

 :التأسيس (1مادة )

 ل
ً
 ملا يلي : ولوائحة، وأحكام نظام الشركات هذا النظامتؤسس طبقا

ً
 -شركة مساهمة سعودية وفقا

 

 :( إسم الشركة2مادة )

 .شركة مساهمة سعودية –ن "معدنية" هو ، الشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعاد إسم الشركة     

 

 :ـرض الشركةغ( 3مادة )

، الهياكل السستإنتاج أسالك الحديد املسحوبة، األسالك املجدولة للخرسانة مسبقة الشد، سلك النوابض و  -1

مسامير صلب، مسامير متنوعة،  الحديدية للمراتب، أسالك تقوية مجدولة للكهرباء، أسالك تسليح مجلفنة،

 براغي حديد، أسالك لحام.

 إنتاج املسبوكات املعدنية بمختلف أنواعها. -2

، سست تعليق بنوعيات مختلفة، قطع غيار الشاحنات واملركبات املحاور بأنواعها )أكسات متنوعة(إنتاج  -3

 واملعدات .

اد الصناعية بما في ذلك إستيرادها وتصديرها تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء ، واملو  -4

 للخارج .

 راض ي والعقارات وإقامة املباني عليها .تملك األ  -5

 تملك براءة اإلختراع واإلستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج اململكة . -6

 الوكاالت التجارية وتمثيل الشركات املحلية أو األجنبية داخل وخارج اململكة . -7

 ناقصات والتعهدات التجارية .امل -8

 . داخل اململكة العربية السعودية وخارجهاوتجارية وخدمية إنشاء مشروعات صناعية   -9
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 :المشاركة والتملك في الشركات( 4مادة )

( مليون 5يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس املال عن )

كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق اإلشتراك مع الغير في ريال 

والتعليمات املتبعة في هذ مة األنظتأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسؤولية املحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه 

 أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم 

 

 :( المركز الرئيسي5مادة )

 أو مكاتب أو توكيالت 
ً
يقع املركز الرئيس ي للشركة في مدينة الجبيل الصناعية ويجوز ملجلس اإلدارة أن ينشأ لها فروعا

 داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها.

 

 :( مــدة الشـركــة6مادة )

تأسيسها ،  والصناعة بإعالن وزير التجارةصدور قرار ( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ 99شركة تسع وتسعين )المدة 

 إطالة مدة الشركة بقرار تصدرة الجمعية العمومية غير العاديه قبل إنتهاء أجلها بسنة على األقل.وي
ً
 جوز دائما

 

 

 باب الثاني : رأس المال واألسهمال

 

 :رأس المال( 7مادة )

( سدددهم متسددداوية القيمدددة تبلدددق 28.112.089مقسدددم إ دددى  ) ( ريدددال سدددعود 281.120.890) همبلدددق وقددددر برأسدددمال الشدددركة حددددد 

 ( ريال سعود  للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية.10) عشرةالقيمة اإلسمية لكل منها 
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 :اإلكتتاب في األسهم (8مادة )

عود  ، وأودع لدى أحد البنوك بالريال الس، وقد تم دفع كامل املبلق  إكتتب املؤسسون في كامل رأس مال الشركة

 .بك املعادن "معدنية" تحت التأسيساملرخص لها في اململكة بإسم الشركة الوطنية لتصنيع وس

 

 :األسهم الممتازة( 9مادة )

 لل  للشركةللجمعية العامة غير العادية يجوز 
ً
 للشريعة اإلسالمية وطبقا

ً
أن تصدر الجهةاملختصة  تضعهاتي سس الوفقا

 ممتازة
ً
التعطي  عادية و أسهم ممتازة أو تحويل األسهم املمتازة إ ى أسهم أو تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إ ى  أسهما

الحصول على نسبة أكثر من  في حقالاألسهم ألصحابها هذه وترتب  في الجمعيات العام للمساهمينالحق في التصويت 

  للشركة بعد تجنيب اإلحتياطي النظامي.األرباح الصافية  سهم العادية منأصحاب الل 

للشركة شراء هذه األسهم ، والتدخل هذه األسهم في حساب النصاب الالزم إلنعقاد الجمعية العامة للشركة ويجوز 

 ( من هذا النظام.33،  32املنصوص عليها في املادتين )

 

 :القيمة الغير مستوفاة سهماأل بيع( 10مادة )

إذا تخلف املساهم عن دفع قيمة السهم في املواعيد املعينه لذلك جاز ملجلس اإلدارة بعد إنذار املساهم بخطاب مسجل 

على عنوانه املثبت في سجل املساهمين بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم املتخلف حتى اليوم املحدد 

 إليها املصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع للمزايدة أن يدفع القيمة املستحقة علي
ً
ه مضافا

 املبالق املستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم فإذا لم ت
 
حصيلة البيع بهذه املبالق جاز للشركة أن تستوفي الباقي من  ف  د

 ساهمين .جميع أموال املساهم وتلغي الشركة السهم امللغي وتؤشر بذلك في سجل امل

 

 

 :إصدار األسهم( 11مادة )

قيمة وفي هذه تكون األسهم إسمية واليجوز أن تصدر بأقل من قيمتها اإلسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه ال

فرق القيمة إ ى اإلحتياطي النظامي ولو بلق حده األقص ى والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة  الحاله األخيره يضاف

تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق املختصه بالسهم  الشركة فإذا

 .لتاامات الناشئه عن ملكية السهمويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن اإل
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 :تداول األسهم( 12مادة )

تعطي مقابل الحصص العينية أو  ول األسهم التياألسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها وإستثناء من ذلك اليجوز تدا

قبل نشر املياانية وحساب األرباح  أو األسهم اململوكة للشركاء في الشركة املحولة يكتتب بها املؤسسون  األسهم النقدية التي

 من تاريخ إعالن تأسيس الشركة
ً
صدور قرار  أو  والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين التقل كل منهما عن إثنا عشر شهرا

 املوافقة على تحويل الشركة.

تسر  هذه األحكام على مايكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل إنقضاء فترة الحظر وذلك بالنسبة للمدة و 

 املتبقية من هذه الفترة ، ومع ذلك إذا إقترن تحول الشركة بزيادة في رأسمالها عن طريق اإلكتتاب العام فال يسر  الحظر 

على األسهم املكتتب فيها عن هذا الطريق ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملدة التي 

 يمتنع فيها تداولها.

يع الحقوق من أحد املؤسسين إ ى مؤسس آخر بومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقا ألحكام 

 س اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد املؤسسين في حالة وفاته إ ى الغير .أو إ ى أحد أعضاء مجل

 

 :سجل المساهمين( 13مادة )

 وفقا ألحكام نظام السوق املالية.الشركة تتداول أسهم 

 

 :شهادات األسهم( 14مادة )

رئيس مجلس إدارة الشركة أو من تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسله وموقعا عليها من 

بفوضه من أعضاء املجلس وتختم بخاتم الشركة ، ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزار  الصادر 

 بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزار  الصادر بإعالن تأسيس الشركة وقيمة رأس املال وعدد األسهم 

 

سهم اإلسمية واملبلق املدفوع منها وغرض الشركة بإختصار ومركزها الرئيس ي ومدتها ، ويجوز أن يكون املوزع عليها وقيمة ال

 للسهم كوبونات ذات أرقام مسلسله ومشتمله على رقم السهم املرفقه به.

 

 :زيادة رأس المال( 15ادة )م

زيادة رأسمال  الجهات املختصة أن تقرر  بعد التثبت من الجدوى اإلقتصادية وبعد موافقة لجمعية العامة غير العاديةل

أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية التي للسهم األصلية بشرط أن يكون رأس املال  ةالشركة مر 
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ويعين القرار طريقة زيادة رأس املال ويكون للمساهمين أولوية  وبمراعاة ما يقض ي به نظام الشركات األصلي قد دفع بأكمله

كتتاب باألسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس املال وشروط اإل

 من تاريخ النشر املشار إليه.
ً
 اإلكتتاب ويبد  كل مساهم رغبته في إستعمال حقه في األولويه خالل خمسة عشر يوما

لبوا اإلكتتاب بنسبة مايملكونه من أسهم أصلية بشرط آال يجاوز وتوزع تلك األسهم على املساهمين األصليين الذين ط

على املساهمين األصليين الذين طلبوا  الجديدة ، ويوزع الباقي من األسهمعليه ماطلبوه من األسهم الجديدة مايحصلون 

الجديدة ، ويطرح  على آال يجاوز مايحصلون عليه ماطلبوه من األسهم ةأكثر من نصيبهم بنسبة مايملكونه من أسهم أصلي

 .تبقى من األسهم لإلكتتاب العاميما

 

 :تخفيض رأس المال (16مادة )

فيض رأس مال خت املختصةالجهة على مبررات مقبولة وبعد موافقة  بناءً  يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية

ال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن وال يصدر القرار إ، جتها أو إذا منيت الشركة بخسائرزاد عن حا ماالشركة إذا 

وأثر التخفيض في هذه اإللتاامات، وبمراعاة مايقض ي به نظام له وعن اإللتاامات التي على الشركة  ةاألسباب املوجب

يبين القرار طريقة التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة ، و الشركات

 من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يوميه توزع في البلد الذ  الدائنين إ ى 
ً
إبداء إعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما

. فإذا إعترض أحدهم وقدم إ ى الشركة مستنداته في امليعاد املذكور وجب على الشركة أن ئيس ي للشركةيقع فيه املركز الر 

.تقدم ضمانا كافأن  تؤد  إليه دينه إذا كان حاال أو 
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

ً
 يا

 

 

 

 

 الباب الثالث : مجلس اإلدارة

 

 :إدارة الشركة (17مادة )

 .سنوات  التزيد عن ثالث العادية ملدة العامة( ستة أعضاء تعينهم الجمعية 6من )مكّون يتو ى إدارة الشركة مجلس إدارة 

من تاريخ القرار الوزار  الصادر بإعالن تبدأ  رخمس سنوات على األكث مجلس إدارةومع ذلك يجوز أن تكون مدة أول 

 تأسيس الشركة.
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كما يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة ، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس 

 املال.

 

 

 :عضوية المجلسإنتهاء  (18مادة )

 أل  نظام أو تعليمات سارية في اململكة صالحية العضو  مدته أو بإنتهاء تنتهي عضوية املجلس بإنتهاء
ً
ويجوز  .لها وفقا

للجمعية العامة العادية إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. كما يجوز لها أيضا في كل وقت عزل جميع األعضاء أو 

 ( من نظام الشركات.68( من املادة )3بعضهم وذلك في حدود أحكام الفقرة )

  يعين أنلمجلس لس جاز وإذا شغر مركز أحد أعضاء املجل
ً
 آخر  مؤقتا

ً
على أن يعرض هذا التعيين  في املركز الشاغر عضوا

وإذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه العادية في أول إجتماع لهاعامة المعية الجعلى 

لتعيين  خالل ستين يوما ة العاديةلجمعية العاموجب على بقية األعضاء دعوة اعن النصاب الالزم لصحة إجتماعاته 

 العدد الالزم من األعضاء

 

 

 :مجلس اإلدارة صالحيات( 19مادة )

بما  أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة جمعية العامة يكون ملجلس اإلدارةمع مراعاة اإلختصاصات املقررة لل

 يحقق أغراضها، وله:

م في تلك الشركات وإقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت حق اإلشتراك في شركات أخرى وشراء وبيع أسه -1

مرة  / يوكل للشركة واإلشتراكات واملساهمة في أ  من الشركات، كما يكون له في حدود إختصاصاته أن يفوض

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه.بعد مرة 
ً
 واحدا

ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقروض التجارية التي  صالحية عقد القروض مع صناديق -2

، وأن يحدد مجلس اإلدارة تكون القروض لصالح أغراض الشركة التتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، شريطة أن

ضها في قراره أوجه إستخدام القرض وكيفية سداده، وملجلس اإلدارة صالحية تقديم ضمانات الشركة لقرو 

 .ض الشركات التابعة لهاوقرو 

مديني الشركة من إلتااماتهم وذلك مع مراعاة مصالح ذمة صالحية البيع أو الرهن ملمتلكات الشركة وإبراء  -3

 الشركة.
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بيع عقارات الشركة على أنه يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف الصالحية في  -4

 لثمن املثل، وأن يكون البيع شريطة أن يحدد املجلس في قرار البيع األ 
ً
سباب واملبررات له، وأن يكون البيع مقاربا

 إال في الحاالت التي يقررها املجلس وبضمانات كافية، وأن اليترتب على ذلك توقف بعض أنشطة الشركة 
ً
حاضرا

 أو تحميلها بإلتاامات أخرى.

نيابة عنها وملجلس اإلدارة القيام بكافة األعمال حق الصلح والتنازل والتعاقد واإللتاام واإلرتباط بإسم الشركة و  -5

 والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.

 

 :مكافأة أعضاء المجلس (20مادة )

على آال يتجاوز مايتقاضاه العضو في ( من نظام الشركات 76)مادة  في مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة املقررة  تتكون 

، كما على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو  ريال( 500.000)السنة مبلق 

( ريال، وفي حدود مانص عليه نظام الشركات أو 3.000عقدها املجلس مبلق )يستحق العضو بدل حضور عن كل جلسة ي

 :لتا يا الجمعية العامة العادية على مل تقرير مجلس اإلدارة إ ىتيشأن  و اية أنظمة أو قرارات أو تعليمات مكملة له ، 

مكافآت وبدالت على سبيل املثال ال الحصر كل ماحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من  -1

 .وغير ذلك من املزايا (رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات)

مال فنيه أو إدارية أو إستشارية ظير أعماقبضه أعضاء املجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ماقبضوه ن كل -2

 .قت عليها الجمعية العامة للشركةسبق أن واف

 .خالل كل سنة ماليةعدد الجلسات التي حضرها كل عضو و عدد جلسات املجلس  -3

 

 :وأمين السرمنتدب العضو الو رئيس المجلس صالحيات (21مادة )

 
ً
 للرئي يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
  يجوز و  سونائبا

ً
 منتدبا

ً
منصب بين جمع اليجوز ال و  له أن يعين عضوا

 .بالشركة وأ  منصب تنفيذ    رئيس املجلس

ويختص رئيس املجلس بتمثيل الشركة في عالقتها مع الغير وله حق توكيل وتفويض آخرين في املرافعة واملدافعة عن 

من  أو  ويمثل رئيس مجلس اإلدارة، ا مجلس اإلدارةالسياسة التي يضعهكما  يختص العضو املنتدب بتنفيذ . الشركة 

حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها  ولهاتها مع الغير وأمام القضاء لشركة في عالقيفوضه ا

 من العقود والصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية.

 (20منهما باإلضافة إ ى املكافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة حسب ماورد باملادة )وتكون املكافأة التي يحصل عليها كل 

 .لرئيس املجلس وللعضو املنتدب من هذا النظام 
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من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بأعمال السكرتارية ملجلس اإلدارة وتحدد مكافأته  أمين سر ويعين مجلس اإلدارة 

 .بقرار من مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كل منهم في املجلس ، ويجوز  أمين السر تزيد مدة رئيس املجلس والعضو املنتدب و وال

 إعادة تعيينهم.

 

 :إجتماعات مجلس اإلدارة (22مادة )

بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة كتابية ويجب على رئيس املجلس أن يدعوه إ ى  السنة في األقل على مرتين يجتمع املجلس

 .ى طلب إليه ذلك إثنان من األعضاءإلجتماع متا

 

 :نصاب إجتماع مجلس اإلدارة (23مادة )

 إال إذا حضره 
ً
ويجوز  ،أصالة ثالثة أعضاءأن يكون بشرط عضاء على األقل األ نصف اليكون إجتماع املجلس صحيحا

لديه عذرا مقبوال لدى رئيس  البواسطة وسائل التواصل الحديثة ح مجلس اإلدارة جتماعإلعضو مجلس اإلدارة حضور 

بواسطة وسائل التواصل الحديثة  املجلس حال دون حضور اإلجتماع في مقره على أال يزيد عدد حضور اإلجتماعات 

 خالل السنة.مجلس اإلدارة  جتماعات إ%( من عدد 50)

 آخر في حضور 
ً
إلنابة طبقا للضوابط إجتماعات املجلس يتعين أن تكون ا وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا

 -اآلتية:

 ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات اإلجتماع. اليجوز لعضو مجلس اإلدارة أن  ( أ

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. ( ب

 ج(  اليجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت بشأنها.

قة ألصوات األعضاء الحاضرين واملمثلين وفي حالة تساو  األصوات يرجح الرأ  وتصدر قرارات املجلس باألغلبية املطل 

 الذ  صوت لصالحه رئيس  املجلس أو من ينوب عنه.

 

 :مجلس اإلدارة مداوالت (24مادة )

وتدون هذه املحاضر في  أمين السر تثبت مداوالت املجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس املجلس واألعضاء الحاضرين 

 . وأمين السرجل خاص يوقعه رئيس املجلس س

 



 

 

 

 

 
 

 ن )معدنيه(دالنظام األساسي للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعا

   شركة مساهمة سعودية )مدرجة(

  13معتمد بقرار الجمعية العامة غير العادية تعديل 

 م1/12/2016بتاريخ 

 

 16من  9صفحة 
 

 

 الباب الرابع : جمعيات المساهمين

 

 :حضور الجمعيات( 25مادة )

1-  
ً
 صحيحا

ً
في حال  –و من ينتدبه املجلس أو نائبه أ تعقد برئاسة رئيس املجلسالجمعية العامة املكونة تكوينا

 كان واليجوز إنعقادها إال في املدينة التي يق -غياب رئيس املجلس 
ً
ع فيها املركز الرئيس ي للشركة. ولكل مكتتب أيا

 عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من املكتتبين .

آخر من غير أعضاء مجلس شخصا  ، وله أن يوكل عنه للمساهمين لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة -2

 .عية العامةأوعاملي الشركة في حضور الجم اإلدارة 

يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها  -3

 بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

 

 :( الجمعية التأسيسية26مادة )

 من تاريخ قفل باب اإلكتتاب في أسهم الشركة 45خالل ) يدعو املؤسسون جميع املكتتبين إ ى عقد جمعية تأسيسية
ً
( يوما

في  وردبكل ما ص الجمعية التأسيسية من نظام الشركات؛ وتخت( 62لضوابط املنصوص عليها في املادة )على أن يعمل با

 ( من نظام الشركات.63املادة )

 

 الجمعية العامة العادية: اتإختصاص (27مادة )

تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة  فيما عدا األمور التي

بالشركة ، وتعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية إلنتهاء السنة املالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات 

 عادية أخرى لإلجتماع كلما دعت الحاجة إ ى ذلك .

 

 عادية:الالجمعية العامة غير  اتإختصاص (28مادة )

 . عليها تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة بإستثناء األحكام املحظور 
ً
 تعديلها نظاما
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نفسها  العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع العامة لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في إختصاص الجمعيةو 

 .العامة العاديةاملقررة للجمعية 

 

 :الجمعياتدعوة  (29مادة )

العامة  اتللمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعيأو الخاصة العامة  اتعقد الجمعينت

ال امل%( من رأس 5أو عدد من املساهمين يمثل خمسة في املائة ) أو لجنة املراجعة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات

ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية لإلنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما من  على األقل.

املركز الرئيس ي  املنطقة التي فيهاوتنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في  تاريخ طلب املراجع. 

ذكور على ومع ذلك يجوز اإلكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد امل على األقلبعشرة أيام إلنعقاد لللشركة قبل املوعد املحدد 

عمال وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إ ى األ تشتمل الدعوة على جدول و . جميع املساهمين بخطابات مسجلة

 .شرخالل املدة املحددة للنإ ى هيئة السوق املالية واإلستثمار وكذلك  وزارة التجارة

 

 :سجل حضور المساهمين (30مادة )

إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في  ليحرر عند إنعقاد الجمعية كشف بأسماء املساهمين الحاضرين واملمثلين ومحا

 حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات املخصصة لها ، ويكون لكل ذ  مصلحة اإلطالع على هذا الكشف.

 

 :الجمعية العامة العادية ماعجتإنصاب  (31مادة )

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون 
ً
لى األقل، فإذا لم عال املرأس  (4/1ع )رباليكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

 التالية لإلجتماع ي( 30ت الدعوة إ ى إجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )بوج األول  يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع
ً
وما

مع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع من هذا النظام ( 29وتعلن هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املادة ) ابقالس

 كان عدد األسهم الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول 
ً
 أيا

ً
ويعتبر اإلجتماع الثاني صحيحا

  الجتماع االول مايفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع.بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد ا املمثلة فيه

 الجمعية العامة غير العادية: إجتماعنصاب  (32مادة )

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف )يون إجتماع الجمعية العامة غداليك
ً
ال على األقل، امل( رأس 2/1ر العادية صحيحا

( 29)ول وجهت الدعوة إ ى إجتماع ثاٍن بنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األ 

، ويكون األول  االجتماع املحددة النعقاد املدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع يعقد أن يجوز  ذلك ومع من هذا النظام
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 إذا حضره عدد من املساهمين يمثل ربع )
ً
بشرط ان تتضمن الدعوة املال على األقل  ( رأس4/1اإلجتماع الثاني صحيحا

 وجهت الثاني االجتماع في الالزم النصاب يتوفر لم ذاوإ لعقد االجتماع االول مايفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع،

  الثالث االجتماع ويكون  من هذا النظام (29) في املادة عليها املنصوص نفسها  باألوضاع ينعقد ثالث اجتماع إ ى دعوة
ً
 صحيحا

ا كان  .املختصة الجهة موافقة بعد فيه املمثلة األسهم عدد أيًّ

 

 :التصويت في الجمعيات (33مادة )

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله أو يملكه في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية 

  .عادية على أساس صوت واحد لكل سهموغير ال

 

 :الجمعياتقرارات  (34مادة )

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية  بية املطلقة للسهم املمثلة فيهاالتأسيسية باألغل قرارات الجمعيةالتصدر 

( األسهم املمثلة في 3/2) تصددر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثيكما  املمثلة فدي اإلجتماع،املطلقة للسهم 

 بزيادة أو تخفيضاإل 
ً
إنقضاء املدة قبل  الشركة أو بإطالة مدة الشركة أو بحل رأس املال جتماع إال إذا كان القرار متعلقا

 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع  أخرى فال مؤسسةالشركة في شركة أو  إدماجأو ب املحددة في نظامها 
ً
يكون القرار صحيحا

 .( األسهم املمثلة في اإلجتماع4/3)

 

 :المناقشة في الجمعيات (35مادة )

لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إ ى أعضاء مجلس اإلدارة 

ومراقب الحسابات، ويجيب أعضاء مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة املساهمين بالقدر الذ  اليعرض 

قراراها في هذا الشأن  كانر. وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع إحتكم إ ى الجمعية و مصلحة الشركة للضر 

 نافذا.

 

 :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر (36مادة )

او نائبه او من ينتدبه مجلس االدارة من بين اعضائه لذلك في رئيس مجلس اإلدارة العامة للمساهمين يرأس الجمعيات 

 لإلجتماع وجامعأمين سرها ين الرئيس ويع رئيس مجلس االدارة ونائبةحالة غياب 
ً
للصوات ويحرر بإجتماع الجمعية  ا

محضر يتضمن أسماء املساهمين الحاضرين أو املمثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات 
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افقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في املقرر لها والقرارات التي أتخذت وعدد األصوات التي و 

اإلجتماع وتدون هذه املحاضر بصفة منتظمة عقب كل إجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع 

 األصوات.

 

 

 الباب الخامس: لجنة المراجعة

 

 :( تشكيل اللجنة37مادة )

غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء  من العادية مكونة من ثالثة أعضاء تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة

 .وإنتهاء العضويةومكافآت أعضائها ومدتها نة وضوابط عملها من املساهمين أو غيرهم ويحدد القرار مهمات اللج

 

 :( نصاب إجتماع اللجنة38مادة )

ر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساو  األصوات اليكون اإلجتماع صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائها، وتصد

 يرجح الجانب الذ  صوت معه رئيس اللجنة.

 

 :( اختصاصات اللجنة39مادة )

تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق اإلطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أ  

ارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلد

 العامة للشركة لإلنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 

 :( تقارير اللجنة40مادة )

ظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحو 

حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت 

 كافية من هذا التقرير في مركز 
ً
 به من أعمال أخرى تدخل في نظاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

عد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتاويد املساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير و الشركة الرئيس ي قبل م

 أثناء انعقاد الجمعية.
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 الحسابات مراجعالسادس : الباب 

 

 الحسابات: مراجعتعيين ( 41مادة )

 وتحدد املصرح له املراقبين حسابات أو أكثر من بين مراجعيكون للشركة 
ً
م بالعمل في اململكة تعينه الجمعية العامة سنويا

 هذه استنفد ملن ويجوز  متصلة، سنوات خمس تعيينه مدة مجموع أال يتجاوز  علىويجوز لها إعادة تعيينه  ه ومدة عملهأتعاب

ر املراجع مع عدم كما يجوز للجمعية العامة في كل وقت تغيي .انتهائها تاريخ من سنتين بعد مض ي تعيينه يعاد أن املدة

 اإلخالل بحقة في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

 

 -الحسابات: مراجعصالحيات  (:42مادة )

الحسابات في كل األوقات حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات  اجعملر 

 أن يواإليضاحات التي ير 
ً
 موجودات الشركة وإلتااماتها .من حقق تى ضرورة الحصول عليها. وله أيضا

 يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على  راجعوعلى م
ً
الحسابات أن يقدم إ ى الجمعية العامة السنوية تقريرا

هذا النظام  ورأيه في  أحكام أو  البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات

 مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

 

 

 

 الباب السادس : حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 

 السنة المالية: (43مادة )

بداية السنة امليالدية وتنتهي في نهاية السنة امليالدية من كل سنة، على أن السنة املالية  تبددأ السنة املالية للشركة من

 م.31/12/1991هد املوافق 1412جماد  اآلخرة  25بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في  و ى تبدأ من تاريخ القرار الصادر األ 
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 المالية: الوثائق (44مادة )

 عن نشاط القوائم املالية للشركة يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة 
ً
ومركزها املا ي عن السنة املالية املنقضية  هاوتقريرا

 على األقل. بخمس وأربعين يقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية الطر و 
ً
يوما

 ،في هذه الفقرةالوثائق املشار إليها والرئيس التنفيذ  للشركة ومديرها املا ي على  أو من يفوضهويوقع رئيس مجلس اإلدارة 

بعشرة أيام إلنعقاد الجمعية العامة  تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املقرر  للشركة وتودع نسخ منها في املركز الرئيس ي

تقرير مجلس  القوائم املالية و ملركز الرئيس ي للشركة اعلى األقل. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في 

ارة التجارة واإلستثمار وإ ى هيئة السوق املالية إ ى وز رسل صورة من هذه الوثائق يتقرير مراقب الحسابات، وأن  اإلدارة و

 قبل إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر على األقل.

 

 :ربا األتوزيع  (45مادة )

 -توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي :

الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة  %( من األرباح10يجنب عشرة باملائة ) (1

 .%( من رأس املال املدفوع30)العادية وقف هذا التجنيب متى بلق اإلحتياطي املذكور 

 على إقتراح مجلس اإلدارة أن ت (2
ً
%( من األرباح 10جنب عشرة باملائة )للجمعية العمومية العادية بناءا

  راض معينه. غخصيصه لغرض أو أوتالصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي 

 % )خمسة باملائة( من رأس املال املدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أو ى للمساهمين تعادل  (3

يوزع من الباقي بعد و %( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة 5يخصص بعد ما تقدم نسبة خمسة باملائة ) (4

 األرباح. فيذلك على املساهمين كحصة إضافية 

 

 : األربا استحقاق (46) مادة

تكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت فقا لقرار الجمعية العامة و و  يستحق املساهم حصته في األرباح 

واعيد التي يحددها ن واملافي املك فع األرباح املقرر توزيعها على املساهميناملساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق وتد

 للتعليمات التي تصدرها مجلس اإل 
ً
  املختصة. اتالجهدارة وفقا
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 :توزيع األربا  لألسهم الممتازة (47مادة )

في حالة عدم توزيع أرباح عن أ  سنة مالية فإنه اليجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة املشار إليها 

ب األسهم العديمة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع ( من هذا النظام ألصحا9في الفقرة )أ( من املادة )

 ألحكام 
ً
هذه النسبة من األرباح ملدة ثالث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم منعقدة طبقا

في التصويت أو تعيين  ( من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم إجتماعات الجمعية العامة للشركة واملشاركة89املادة )

ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس املال وذلك إ ى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح 

 األولوية املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

 

 :ةخسائر الشرك (48مادة )

في أ  وقت خالل السنة املالية، وجب على أ  مسؤول في  املدفوع ،رأس املال نصف إذا بلغت خسائر الشركة  -1

الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس املجلس إبالغ أعضاء 

 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير 
ً
 بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

ً
املجلس فورا

 من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو العادية لإلجتماع خ
ً
الل خمسة وأربعين يوما

تخفيضه وفقا ألحكام نظام الشركات وذلك إ ى الحد الذ  تنخفض معه نسبة الخسائر إ ى ما دون نصف رأس 

 .النظامهذا ( من 6املادة )املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في 

( من 1كة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل املدة املحددة في الفقرة )وتعد الشر  -2

هذه املادة، أو  إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع 

 من صدور قرار الجمعية املقررة في هذه املادة ولم يتم اإلكتتاب في كل زيادة رأس املال خ
ً
الل تسعين يوما

 بالزيادة.
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 الـمـنـازعــــاتالباب السابع : 

 

 دعوى المسؤولية: (49مادة )

لكل مساهم الحق في أن يرفع دعوى املسئولية املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذ  

 صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق
ً
، ويجب على املساهم أن ي هالشركة في رفع ا

ً
خطر الشركة مازال قائما

 .بعزمه على رفع الدعوى 

 

 الباب الثامن : حل الشركة وتصفيتها

 

 :انقضاء الشركة( 50مادة )

ارة على إقتراح مجلس اإلد عادية بناءً عند إنتهاء مدة الشركة وفي حالة حلها قبل األجل املحدد تقرر الجمعية العامة غير ال

واملدة الزمنية للتصفية على أال تتجاوز خمس سنوات إال م وأتعابهم تهطريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحي

 على إدارة الشركة إ ى  اإلدارة ، وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بإنقضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر مجلسبأمر قضائي
ً
قائما

 .ذ  اليتعارض مع إختصاصات املصفينالشركة إختصاصاتها بالقدر ال أن يتم تعيين املصفي ، وتبقى ألجهزة

 

 الباب التاسع : أحكام ختامية

 (:52مادة )

 .يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام -

  في املركز الرئيس ي للشركةيودع هذا النظام  -
ً
  نظام الشركات .حكام أل وينشر طبقا


