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 البــــــاب األول 

 تأسيس الشركة

 (1مادة )

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه ولهذا النظام شركة مساهمة 
ً
 ملا يلي سعوديةتؤسس طبقا

ً
 :وفقا

 (: اسم الشركة2مادة )

 بـ "سبكيم".سعودية مدرجة. شركة مساهمة - .اتالعاملية للبتروكيماويالصحراء  شركة 
ً
 ، تعرف اختصارا

 (: أغراض الشركة3مادة )

 :االستثمار في املشاريع الصناعية بما في ذلك .1

 الصناعات البتروكيماوية والكيماوية االساسية والوسيطة. -

 الصناعات املعدنية بما فيها قطع الغيار والقوالب املعدنية. -

 .الصناعات التحويلية والبالستيكية -

 الصناعات املرتبطة بالطاقة املتجددة. -

 .املنافعالالزمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من املواد الخام و  وتنفيذ املشروعاتإمتالك  .2

 .وخارجهاتسويق منتجات الشركة داخل اململكة العربية السعودية  .3

 .الشركةالتجزئة املرتبطة بنشاطات تجارة الجملة و  .4

لى تملك العقارات بأنواعها، وإنشاء املباني واملستودعات الالزمة واملعارض الالزمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إ .5

 .خزين والبيع والشراءإستعمالها في التصنيع والت

 .إنشاء وإدارة املختبرات ومراكز البحث والتطوير .6

 .وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت

 (: املشاركة والتملك في الشركات4مادة )

( خمسة مليون ريال( كما 5دة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس املال عن )إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدو  يجوز للشركة

يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات 

 األنظمة والتعليمات املتبعة في هذا الشأن. املسئولية املحدودة بالداخل والخارج وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه
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 .كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها

 (: املركز الرئيس للشركة5مادة )

 أو مكاتب أو توك ويجوز ملجلسيقع املركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية 
ً
يالت اإلدارة أن ينش ئ لها فروعا

 .خارجهاأخرى داخل اململكة أو 

 (: مدة الشركة6مادة )

بإعالن تأسيسها ويجوز إطالة واالستثمار  ( تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة99مدة الشركة )

 .منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل هذه املدة إلى مدد أخرى مماثلة أو أقصر

  



 

 اسم الشركة

  شركة الصحراء العاملية للبرتوكيمياويات
 وزارة التجارة النظام االساسي

 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل جتاري

(1010156910) 

 هـ08/11/1441التاريخ 

 م 28/06/2020 املوافق

 فيصل العلياني

  6 صفحة رقم الصفحة

 م29/04/2020*تم الشهر * *تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 البــــــاب الثاني

 رأس املال واألسهم

 (: رأس املال7مادة )

 مقسم سعودي ريالوثالثمائة وعشرون  وثالث وثالثون الف، وثالثمائة وثالثمائة وثالث وثالثون مليون، مليار سبعة( 7.333.333.320) الشركة

 يمةالق وتبلـغ. القيمة متسـاوية سبعمائة وثالث وثالثون مليون وثالثمائة وثالث وثالثون الف وثالثمائة واثنان وثالثون سهم (733.333.332) إلى

 .نقدية عادية الشركة أسهم جميع و رياالت عشرة( 10) منها لكل اإلسـمية

 (: االكتتاب في األسهم8مادة )

سبعمائة وثالث وثالثون مليون وثالثمائة وثالث وثالثون الف وثالثمائة واثنان  (733.333.332البالغة )اهمون في جميع أسهم الشركة أكتتب املس

 .سهم ودفعوا قيمتها بالكاملوثالثون 

 (: األسهم املمتازة9مادة )

 لألسس التي تضعها الجهة 
ً
 ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهميجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا

ً
 املختصة أن تصدر أسهما

رتب ن وتعادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم املمتازة إلى عادية وال تعطي األسهم املمتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمي

سهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األ 

 .النظامي

 (: بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة10مادة )

م عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز ملجلس اإلدارة بعد إعال  يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم في املواعيد املعينة لذلك، وإذا تخلف املساهم

النشر في جريدة يومية أو عن طريق املوقع اإللكتروني لشركة السوق املالية السعودية )تداول( أو إبالغه بخطاب مسجل على  املساهم عن طريق

 للضوابط التي تحددها الجهة امل
ً
 .ختصةعنوانه املثبت في سجل املساهمين بيع السهم في مزاد علني أو سوق األوراق املالية بحسب األحوال وفقا

 إليها املصروفات التي أنفقتها الشركة.  ومع ذلك يجوز 
ً
للمساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة أن يدفع القيمة املستحقة عليه مضافا

ن وتستوفي الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تفي حصيلة البيع بهذه املبالغ جاز للشركة أ

  تستوفي الباقي
ً
 يحمل رقم السهم امللغى و  من جميع أموال املساهم وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي املشتري سهما

ً
تؤشر بذلك في جديدا

 سجل املساهمين بوقوع البيع مع بيان اسم املالك الجديد.

  (: إصدار األسهم11مادة )

يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف تكون األسهم إسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها اإلسمية وإنما 

ذا فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق املساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح على املساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإ
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ال الحقوق املتعلقة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين تملكه أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعم

 بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

 (: تداول األسهم12مادة )

 شهر  ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر
ً
من  ا

 .تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملدة التي يمنع فيها تداولها

 ألحكام بيع الحقوق من أحد املؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسسين في 
ً
ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا

 .لى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال املؤسس املعسر أو املفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرينحالة وفاته إ

 .وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل إنقضاء فترة الحظر

 (: سجل املساهمين13مادة )

 ألحكام وأنظمة وقوانين وقواعد نظام السوق املالية السعودية.تتداول أسهم الشركة 
ً
 وفقا

 (: زيادة رأس املال14مادة )

للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى اإلقتصادية وبعد موافقة الجهات املختصة إن وجدت أن تقرر زيادة رأسمال  .1

شترط أن يكون رأس املال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء الغير مدفوع من رأس الشركة بشرط أن يكون رأس املال قد دفع بأكمله. وال ي

 املال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد املدة املقررة لتحويلها إلى أسهم. 

 منها للعاملين في الشركة للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم املصدرة ع .2
ً
ند زيادة رأس املال أو جزءا

والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم املخصصة 

 .للعاملين

أس املال األولوية في االكتتاب باألسهم للمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية باملوافقة على زيادة ر  .3

الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد املسجل عن قرار 

 .زيادة رأس املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه

عمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء يحق للجمعية العامة غير العادية وقف ال .4

 .األولوية لغير املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة

ر أس املال إلى آخيحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة باملوافقة على زيادة ر  .5

 .يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة املرتبطة بهذه الحقوق، وفقا للضوابط التي تضعها الجهة املختصة

ة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من 4مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) .6
َ
( أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَمل

حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم  حقوق أولوية من إجمالي

الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق 
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رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة،  أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة

 .ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق املالية على غير ذلك

 (: تخفيض رأس املال15مادة )

بولة أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر. للجمعية العامة غير العادية بناًء على مبررات مق

 يصدرويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس املال إلى ما دون الحد املنصوص عليه في )املادة الرابعة والخمسون( من نظام الشركات. وال 

جع الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مرا

 في هذه االلتزامات.

 من
ً
 وإذا كان تخفيض رأس املال نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما

ة يومية توزع في املنطقة التي يقع فيها املركز الرئيس للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة تاريخ نشر قرار التخفيض في جريد

 
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

ً
 كافيا

ً
 أو أن تقدم له ضمانا

ً
 .مستنداته في امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

 وك التمويلية(: أدوات الدين والصك16مادة )

ا ارجهيجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك التمويلية داخل اململكة العربية السعودية أو خ

 لألنظمة والقوانين واللوائح املرعية للديون عند إصدارها وتداولها
ً
 .وذلك وفقا

قرار منها، أن تفوض ملجلس اإلدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك ويجوز للجمعية العامة العادية بموجب 

 سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشأه مجلس اإلدارة من وقت آلخر وكل ذلك في األوقات

 .ركة وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارهاواملبالغ والشروط التي يقررها مجلس إدارة الش

 (: شراء األسهم17مادة )

 يجوز أن تشتري الشركة أسهمها سواء العادية منها أو املمتازة، أو ترتهنها. كما يجوز للشركة شراء أسهمها لتخصيصها ملوظفي الشركة ضمن

 .املختصة، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات املساهمينبرنامج أسهم املوظفين، وفقا للضوابط التي تضعها الجهة 

 البــــــاب الثالث

 مجلس اإلدارة

 (: إدارة الشركة18مادة )

 تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات11يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )
ً
  .( أحد عشر عضوا

 انتهاء عضوية املجلس(: 19مادة )

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة العربية السعودية، ومع ذت
ً
لك يجوز نتهي عضوية املجلس بانتهاء مدته أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقا

شركة باملطالبة للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه ال

 .بالتعويض
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ً
وإذا وقع العزل لسبب غير مقبول او في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤوال

  .قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار

 (: املركز الشاغر في املجلس20مادة )

 في املركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة شغر مركز أحد أعضاء مجل إذا
ً
 مؤقتا

ً
س االدارة كان للمجلس أن يعين عضوا

( خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا 5والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق املالية خالل )

ي أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس التعيين على الجمعية العامة العادية ف

االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى املنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية 

 ال 60العامة العادية لالنعقاد خالل )
ً
 .نتخاب العدد الالزم من األعضاء( ستين يوما

 

 (: صالحيات املجلس21مادة )

ململكة مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة يكون ملجلس اإلدارة الصالحية املطلقة في إدارة الشركة وتصريف أعمالها وأمورها داخل ا

ضاء مجلس اإلدارة أو من غيرهم مجتمعين أو منفردين أن يقوموا العربية السعودية وخارجها ، وملجلس اإلدارة أو من يفوضه املجلس من أع

الحصر بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام كافة املحاكم العامة والخاصة والهيئات القضائية وديوان املظالم ومكاتب ال على سبيل املثال 

كافة الجهات واللجان القضائية  األخرى وهيئات التحكيم والحقوق املدنية العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية و 

ملالية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكتابة العدل وهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج والهيئة العامة لالستثمار واللجان ا

صة والشركات واملؤسسات على اختالف أنواعها. وله حق اإلقرار واملطالبة واملصرفية ومصلحة الجمارك واللجان الجمركية، والهيئات الخا

فيذ، واملدافعة واملرافعة واملخاصمة والتنازل والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التن

ها والدخول في املناقصات واالتفاق مع أطراف أخرى لتشكيل اتحادات للتقدم كما له حق التعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عن

 للمشاريع والقيام بكافة األعمال والتصرفات والتوقيع على كافة أنوع العقود والوثائق واملستندات. كما له حق تعيين وعزل موظفي الشركة

ووضع سياسات الشركة في كافة األمور األخرى املتعلقة بموظفي ومستخدمي ومستخدميها وتحديد رواتبهم ومكافآتهم، والقروض التي تمنح لهم ، 

ة الشركة وطلب التسهيالت البنكية للشركات التي تشارك فيها الشركة والتوقيع على العقود واالتفاقيات املتعلقة بالضمانات الخاصة بالشرك

وعقود االستثمار، والتنازل عن الحقوق واملنافع، وتوقيع اتفاقيات وأعمال  التي تكون الشركة شريكة فيها وتوقيع اتفاقيات املرابحات اإلسالمية

عها ومنتجات الخزينة، وإجراء كافة املعامالت املصرفية الالزمة لنشاط الشركة بما في ذلك فتح وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية بجميع أنوا

حياتهم، وإصدار والتوقيع على الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر باسم الشركة وتعيين املفوضين بإدارة تلك الحسابات وتحديد صال 

والسندات التجارية واملدنية وقبولها وتظهيرها والسحب والصرف واإليداع والقبض باسم الشركة وقفل الحسابات البنكية واعتماد كشوف 

عقار أو املنقول أو األسهم وفك الرهون بأنواعها وتحصيل الحسابات واقراراها وفتح االعتمادات والسحب وااليداع لدى البنوك. والرهن لل

حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وتوقيع اتفاقيات وعقود القروض وأي تعديالت تطرأ عليها بما في ذلك أي مستندات ذات صلة كرهن 

ضمانات البنكية وإصدار الضمانات للصناديق الحسابات والضمانات العقارية وألرصدة والحسابات الجارية و االستثمارية بجميع أنواعها وال

ومؤسسات التمويل الحكومية والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشركات وكافة املعامالت املصرفية وعقود املشتقات املالية لصالح 
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 فيها، وأسهم الشركات ورهنها وأي مستندات ضمان أخرى 
ً
وفك رهنها وأي قروض من الشركة الشركة أو الشركات التي تكون الشركة شريكا

 واتفاقيات إعطاء األولوية لديون الغير وما في حكم ذلك، والسماح للغير باستخدام كل أو جزء من التسهيالت املمنوحة للش
ً
ركة بصفتها شريكا

والقبول بالتحكيم وتعيين املحكمين أو الشركات التي تشارك فيها الشركة، وتعيين وعزل ممثلي الشركة ووكالئها ومستشاريها واالبراء واالسقاط 

أجير والخبراء وعزلهم وتحديد أتعابهم وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة والبيع والشراء واالفراغ وقبوله واالستالم والتسليم والت

ة أو من بحكمهم لدى كاتب واالستئجار والقبض والدفع، وحق التفويض لبيع وتسليم وافراغ الوحدات السكنية املخصصة ملوظفي الشرك

 العدل والجهات الرسمية الحكومية. وتأسيس شركات أخرى مملوكة لها بالكامل داخل أو خارج اململكة أو االشتراك مع الغير في تأسيس شركات

، أو في شركات أخرى داخل أو خارج اململكة أو االنسحاب من هذه الشركات وبيع حصص الشركة في هذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها

، واستالم األرباح وتمثيل الشركة في جمعيات الشركاء الأخرى قائمة، أو زيادة رأسمالها أو تخفيضه سواء ساهمت الشركة في الزيادة أم 

مية واملساهمين والجمعيات التأسيسية والتصويت نيابة عن الشركة على قرارات الشركاء وفي جمعيات املساهمين والجمعيات التأسيسية وتس

ديل ممثلي الشركة في ذلك والتوقيع على قرارات الشركاء واملساهمين واالتفاقيات والصكوك أمام مكاتب العدل والجهات الرسمية، واجراء أي تع

 كان نوع هذا التعديل، وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومحاضر االجتماعات في هذه الشركات التي تكون 
ً
الزمة على عقود تأسيس هذه الشركات أيا

 كان مضمون هذا التعديل، 
ً
إلنفاذ هذه التعديالت بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على مالحق تعديل عقود تأسيس هذه الشركات أيا

ج راوتوقيع قرارات الشركاء الخاصة بتعيين املدراء في هذه الشركات أو عزلهم والقيام بكافة األعمال واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة الستخ

 ألي السجالت والتراخيص لهذه الشركات واستالمها، وإبرام عقود اإليجار والتأمين على ممتلكات الشركة، والقيام بكل ما يلزم القيام به إنفا
ً
ذا

لشركة نظام جديد أو تعديل لنظام أو لوائح قائمة أو تعليمات من الجهات املختصة باململكة العربية السعودية ، وإعداد القوائم املالية ل

وحسابات األرباح والخسائر، واتخاذ الخطوات الكفيلة بإعداد وإمساك دفاتر حسابات صحيحة للشركة فيما يتعلق بجميع اإليرادات 

و واملصاريف، وجميع العقود واملشتريات التي أبرمتها الشركة، وأصول ومطلوبات الشركة، وتحفظ دفاتر الحسابات في املركز الرئيس للشركة أ

آخر في اململكة العربية السعودية يتم تحديده لهذا الغرض، وله الحق في إصدار السندات والصكوك سواء كانت لالكتتاب العام أو  أي مكان

 للضوابط واإلجراءات التي نص عليها نظام الشركات واألنظمة التي تنظم ه
ً
ذه غير ذلك باملبالغ والشروط واألوقات التي يحددها املجلس وفقا

وللمفوض حق   سواء الحالية منها أو املستقبلية.وللمجلس توكيل وتفويض أي شخص في كل أو بعض الصالحيات املفوضة له أعالهاإلجراءات 

 توكيل الغير. 

ويجوز ملجلس اإلدارة بيع عقارات وممتلكات الشركة شريطة أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة حيثيات قراراه بالتصرف بمراعاة الشروط 

 التالية:

 يحدد املجلس في قرار البيع األسباب واملبررات له.أن  .1

 لثمن املثل. .2
ً
 أن يكون البيع مقاربا

 إال في الحالت التي يقدرها املجلس وبضمانات كافية. .3
ً
 أن يكون البيع حاضرا

 أال يترتب على هذا التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. .4

روض وتقديم الضمانات الالزمة لذلك مع صناديق ومحافظ وهيئات ومؤسسات التمويل الحكومي وشبه كما يجوز ملجلس اإلدارة عقد الق

الحكومي والجهات التجارية وغير التجارية والبنوك داخل اململكة العربية السعودية وخارجها وبصرف النظر عن مدة تلك القروض على أال 

 ( ثالث سنوات:3وض التي تتجاوز آجالها )تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، بما في ذلك القر 
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مية ويجوز ملجلس اإلدارة تقديم الدعم املالي ألي من الشركات التابعة له أو التي تشارك فيها الشركة وضمانات التسهيالت االئتمانية الحكو 

  يون.والبنكية التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها الشركة والتنازل عن أولوية سداد الد

 

 ملا يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجل
ً
س ويكون ملجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقدرها حق ابراء مديني الشركة من التزاماتهم طبقا

  اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

 أن يكون اإلبراء بعد مض ي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. .1

 بلغ محدد كحد أقص ى لكل عام للمدين الواحد.أن يكون اإلبراء مل .2

 اإلبراء حق للمجلس وال يجوز التفويض فيه. .3

 

 (: مكافأة أعضاء املجلس22مادة )

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع
ً
 معينا

ً
بين  تكون مكافأة أعضاء مجلس االدارة مبلغا

 وبدل مصروفات وغير ذلك من املزاياجميع األحوال ال يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت وفي  أكثر من هذه املزايا اثنتين أو

تقرير  أن يشتملوتجب . املالية أو العينية املبلغ املحدد وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي تضعها الجهات املختصة

خالل السنة املالية من مكافآت وبدالت وغير ذلك أعضاء املجلس شامل لكل ما حصل عليه على بيان مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية 

استشارات.  بصفتهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية اومن املزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس 

 .وان يشتمل ايضا على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة

 (: صالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمين السر23مادة )

 للرئيس، ويجوز له أن يعين عضو 
ً
، ونائبا

ً
، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
 منتدبا

ً
ا

  ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه. ،ةوأي منصب تنفيذي بالشرك

بتمثيل الشركة مع عالقاتها مع الغير وأمام القضاء وكتابة العدل وأمام جميع الدوائر الحكومية ولجان فض املنازعات  ويختص رئيس املجلس

عقود على مختلف أنواعها ودرجاتها وجميع الجهات األخرى وله حق شراء األراض ي والعقارات وبيعها وإفراغها نيابة عن الشركة وحق التوقيع على 

يحدد مجلس االدارة ي تشترك فيها وغيرها من العقود وله حق توكيل الرئيس التنفيذي وغيره في أي من هذه الصالحيات و تأسيس الشركات الت

كما يحدد ما يستحقونه من مكافآت ومزايا مالية اخرى والرئيس التنفيذي الصالحيات االخرى لكل من رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 

 .اء مجلس االدارةخالف املكافآت املقررة ألعض

يختص العضو املنتدب بمتابعة تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس االدارة وغير ذلك من االختصاصات والصالحيات التي يخولها له مجلس و 

 .االدارة

 للشركة ويحدد اختصاصاته
ً
 تنفيذيا

ً
 .ومسئولياته وراتبه ومدة توليه لهذا املنصب وصالحياته ويعين مجلس االدارة رئيسا
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ويعين مجلس االدارة امين سر يختاره من بين أعضائه اومن غيرهم ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات املجلس وتدوين القرارات الصادرة من 

 .هذه االجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة االختصاصات االخرى التي يوكلها اليه املجلس، ويوص ى املجلس بمكافأة له نظير عمله

املجلس ونائبة والعضو املنتدب، وأمين السر عضو مجلس االدارة على مدة عضوية كل منهم في املجلس، ويجوز اعادة وال تزيد مدة رئيس 

وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير  إذاإال انتخابهم وللمجلس في اي وقت أن يعزلهم او أيا منهم دون اخالل بحق من عزل في التعويض 

 .مناسب

 ت املجلس(: اجتماعا24مادة )

( أربعة اجتماعات في السنة على األقل، بما اليقل عن اجتماع كل ثالثة أشهر باملركز الرئيس للشركة أو خارجها ويكون 4يعقد مجلس اإلدارة )

ويجب على رئيس  الفاكس،وتسلم باليد أو أبدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة أو البريد االلكتروني 

 .املجلس أن يدعوه إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة اثنان من األعضاء

 (: نصاب اجتماع املجلس25مادة )

 إال إذا حضره 
ً
( ثالثة أعضاء باألصالة، 3عن ) االعضاء على األقل بشرط أال يقل عدد الحاضرين( أعضاء 6)ال يكون اجتماع املجلس صحيحا

 للضوابط و
ً
 آخر في حضور اجتماعات املجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا

ً
 :التاليةفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا

 .االجتماعال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحـد في حضور ذات  .1

 .أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد .2

 .التصويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت بشأنهاال يجوز للنائب  .3

 .عند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيساألعضاء الحاضرين أو املمثلين و  تصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء .4

ديثة أو عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي بما ويمكن لرئيس املجلس املوافقة على عقد اجتماعات مجلس االدارة بواسطة وسائل التقنية الح

واإلدالء بالرأي واملناقشة والتصويت على  املرئي يمكن ألعضاء املجلس من املشاركة بشكل فعال وبصورة تمكنهم من االستماع ومتابعة العرض

 .القرارات

 (: مداوالت املجلس26مادة )

دون هذه املحاضر في سجل تاإلدارة الحاضرين وأمين السر و  املجلس وأعضاء مجلسقراراته في محاضر يوقعها رئيس تثبت مداوالت املجلس و 

 خاص يوقعه رئيس املجلس وأمين السر.

اجتماع املجلس  -كتابة-و يجوز للمجلس في األمور العاجلة أن يصدر قرارات بطريق تمريرها على األعضاء متفرقين، ما لم يطلب أحد االعضاء 

 .ه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تالي لهللمداولة فيها. وتعرض هذ

 (: لجان املجلس27مادة )

 من الصالحيات 
ً
يشكل مجلس اإلدارة اللجان املناسبة ألعمال الشركة ولحاجتها وتفويض هذه اللجان فيما يراه املجلس مالئما

 .والتنسيق بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة البت في األمور التي تعرض عليها
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ويمكن أن تعقد اجتماعات لجان مجلس االدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة أو عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي بما يمكن 

واإلدالء بالرأي واملناقشة والتصويت  املرئي ألعضاء املجلس من املشاركة بشكل فعال وبصورة تمكنهم من االستماع ومتابعة العرض

 .على القرارات

 الرابعالبــــــاب 

 جمعيات املساهمين

 (: حضور الجمعيات28مادة )

 (: اختصاصات الجمعية العامة العادية29مادة )

رة على فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة و تنعقد م

 نة خالل الستة شهور التالية إلنتهاء السنة املالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.األقل في الس

 (: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية30مادة )

.تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس ي باستثناء األمور املحظور عليها 
ً
 تعديلها نظاما

 في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع املقررة للجمعية العامة ا
ً
 .لعاديةولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصال

 (: دعوة وانعقاد الجمعيات31مادة )

أن يدعو الجمعية العامة لإلنعقاد إذا طلب ذلك مراجع تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، و على مجلس اإلدارة 

%( خمسة في املائة من رأس املال على األقل، ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية 5الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )

 من تاريخ طلب30لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل )
ً
 مراجع الحسابات. ( ثالثين يوما

للشركة وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في موقع السوق املالية )تداول( وموقع الشركة االلكتروني وصحيفة يومية توزع في املركز الرئيس  

 يوم إحدى وعشرون( 21قبل امليعاد املحدد لالنعقاد  بـ )
ً
مليعاد املذكور إلى جميع على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في ا ا

  .نشراملساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة وهيئة السوق املالية، وذلك خالل املدة املحددة لل

 تمثل جميع املساهمين ويكون انعقادها في املدينة التي يقع فيها املركز الرئيس ي للشركة،  -1
ً
 صحيحا

ً
الجمعية العامة املكونة تكوينا

   اإلدارة.ويجوز ان تعقد في أي مدينة أخرى داخل اململكة العربية السعودية بموجب قرار من مجلس 

كما يجوز أن تنعقد الجمعية العامة للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية  -2

 الحديثة، حسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

 آ -3
ً
 كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا

ً
خر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو لكل مساهم أيا

 موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة.
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 (: سجل حضور الجمعيات32مادة )

الشركة الرئيس ي قبل الوقت املحدد النعقاد الجمعية، كما يجوز يسجل املساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أسمائهم في مركز 

 .للشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة وااللكترونية في تسجل حضور املساهمين

 (: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية33مادة )

 إال إذا حضره مساهمون يمثلو 
ً
ن ربع رأس املال على األقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

الدعوة  في هذا االجتماع األول. وجبت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن

 كان عدد األسهم املمثلة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي ج
ً
 أيا

ً
ميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 .فيه

 (: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية34مادة )

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس املال
ً
، فإذا لم يتوفر هذا النصاب على األقل ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة في 

 إذا حضره عدد من املساهمين يمثل ر 
ً
بع لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ويكون االجتماع الثاني صحيحا

في املال على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها  رأس

 أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه بعد موافقة الجهة املختص31املادة )
ً
 .ة( الواحد والثالثون من هذا النظام، ويكون االجتماع الثالث صحيحا

 (: حق التصويت في الجمعيات35مادة )

ويستخدم  على أساس صوت واحد لكل سهم لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة، وتحسب األصوات في الجمعيات العامة

يجوز ألعضاء التصويت التراكمي في انتخاب مجلس االدارة بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. ومع ذلك ال 

 مجلس االدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من املسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة

  .مباشرة أو غير مباشرة لهم

 

 (: قرارات الجمعيات36مادة )

بأغلبية تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في االجتماع . كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية 

 بزيادة أو تخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشـركة أو بحل الشركة ق
ً
بل انقضاء املدة ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع، إال إذا كان القرار متعلقا

 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم 
ً
املمثلة املحددة في نظامها األساس ي أو بإدماجها مع شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا

  .في االجتماع
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 (: املناقشة في الجمعيات37مادة )

توجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية و 

 ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى املساهم أن الرد على

.
ً
 سؤاله غير مقنع، إحتكم إلى الجمعية، وكان قراراها في هذا الشأن نافذا

 (: رئاسة الجمعيات وإعداد املحاضر38مادة )

 يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلـس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في

 لألصوات
ً
 للسر وجامعا

ً
 .حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، ويعين رئيس الجمعية أمينا

عدد األصوات حيازتهم باألصالــــــة أو الوكالة و  عدد األسهم فيملساهمين الحاضرين أو املمثلين و باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء ايحرر و 

ات التي دارت في االجتماع، وتدون املقررة لها والقرارات التي أتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتـــــــــــها وخالصـــــــــــة وافيـــــــــــة للمناقشــــــــــــــــــــــ

 اضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.املح

 

 

 البــــــاب الخامس

 لجنة املراجعة

 (: تشكيل لجنة املراجعة39مادة )

( خمسة أعضاء من غير 5( ثالثة وال يزيد عن )3مكونة من اعضاء ال يقل عددهم عن )تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة 

 .أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين سواء من املساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

 (: نصاب اجتماع لجنة املراجعة40مادة )

جعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب يشترط لصحة اجتماع لجنة املرا

 .الذي صوت معه رئيس اللجنة

 (: اختصاصات لجنة املراجعة41مادة )

أي إيضاح أو بيان من أعضاء تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب 

ة مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدار 

 .عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة
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 (: تقارير لجنة املراجعة42مادة )

القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت،  على لجنة املراجعة النظر في

وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق 

إحدى  (21بـ)  ن يودع نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامةاختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أ

 .على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية يوم ونعشر و 

 

 البــــــاب السادس

 مراجع الحسابات

 الحسابات(: تعيين مراجع 43مادة )

تعينه الجمعية و يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات املرخص لهم العمل في اململكة العربية السعودية 

، وتحدد مكافأته ومدة عمله.
ً
 العامة سنويا

 في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيي
ً
ر في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع، وتكون ويجوز للجمعية أيضا

 متوافقة مع االنظمة والقرارات املعمول بها بهذا الصدد.

 (: صالحيات مراجع الحسابات44مادة )

 طلب البيانات وااليضاحات التي ير 
ً
ى ملراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا

 ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله.

صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس  وإذاوعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، 

سابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر، اإلدارة. فإذا لم ييسر املجلس عمل مراجع الح

واطالعه على بسبب قيامة الشركة في غير الجمعية العامة ما وقف عليه من أسرار  أو غيرهم وال يجوز ملراجع الحسابات أن يفش ي للمساهمين

 مستندات وسجالت الشركة.
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 البــــــاب السابع

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 (: السنة املالية45مادة )

ديسمبر من كل عام ميالدي على أن السنة املالية األولى تبدأ من تاريخ القرار الوزاري  31تبدأ السنة املالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في 

 .التاليديسمبر من العام امليالدي  31الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في 

 (: الوثائق املالية46مادة )

 عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن  .1
ً
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم املالية للشركة وتقريرا

( 45لجمعية العامة بـ )السنة املالية املنقضية. ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل املوعد املحدد النعقاد ا

 .خمسة وأربعون يوم على األقل

( من هذه املادة، وتودع 1يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي الوثائق املشار إليها في الفقرة ) .2

  إحدى وعشرون( 21العامة بـ ) نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية
ً
 يوما

 .على األقل

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في  .3

 أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى 
ً
الوزارة وهيئة السوق املالية، وذلك قبل جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضا

 على األقل إحدى وعشرون( 21تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ )
ً
 .يوما

 (: استحقاق األرباح74مادة )

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكو 
ً
أحقية  ن يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

 .األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق

 مادة )48(: توزيع األرباح

 ي:التكاليف األخرى على الوجه اآلتتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية و 

احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ %( من األرباح الصافية لتكوين  10يجنب ) .1

 .% من رأس املال املدفوع30االحتياطي املذكور 

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه  .2

 .ع للشركةعود بالنفتألغراض 
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للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر  .3

اإلمكان على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو 

 من هذه املؤسساتمعاونة ما ي
ً
 .كون قائما

 .املدفوع%( خمسة في املائة من رأس املال 5ملساهمين نسبة ال تقل عن )ايوزع من الباقي بعد ذلك على  .4

( السادسة والسبعين من نظام الشركات والذي 76( الثانية والعشرين من هذا النظام، واملادة )22مع مراعاة األحكام املقررة في املادة ) .5

%( عشرة في املائة من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة 10ما تقدم نسبة ال تزيد عن )يخصص بعد 

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو
ً
 .مناسبا

اتها املالية بذلك كما يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع لألرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي أو نصف سنوي إذا سمحت امكاني

  .شريطه ان تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة حول ذلك من قبل الجهات املختصة

 (: دفع األرباح49مادة )

 للتعليمات التي 
ً
تصدرها وزارة التجارة تدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا

 .واالستثمار وهيئة السوق املالية

 (: خسائر الشركة50مادة )

إذا بلغت خسائر الشـركة نصف رأس املال املدفوع، في أي وقت خالل السنة املالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع  .1

 بذلك، وعلى املجلس خالل )الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس املجلس إب
ً
( 15الغ أعضاء املجلس فورا

 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )
ً
 من تاريخ علمه 45خمسة عشر يوما

ً
( خمسة وأربعين يوما

فض معه نسبة الخسائر إلى ما بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس املال أو تخفيضه وفًق ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخ

 .دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظام الشركات

 إذا( من هذه املادة، أو 1وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل املدة املحددة في الفقرة ) .2

قررت زيادة راس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في  إذاوضوع، أو اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في امل

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة
ً
 .زيادة راس املال خالل تسعين يوما

 البــــــاب الثامن

 املنازعات

 (: دعوى املسؤولية51مادة )

للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص لكل مساهم الحق في رفع دعوى املسؤولية املقررة 

. ويجب على املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه
ً
على رفع  به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما

 .الدعوى 
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 البــــــاب التاسع

 وتصفيتهاحل الشركة 

 (: انقضاء الشركة52مادة )

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية 

ة على سلطاته واملدة الزمنية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين املصفي وتحديد سلطاته واتعابه والقيود املفروض

(  خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك اال بأمر قضائي وتنتهي سلطة 5الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )

صفين إلى أن يعين املصفي مجلس إدارة الشركة بحلها، ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم امل

  وتبقى جمعيات املساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات املصفي.

   

 البــــــاب العاشر

 أحكام ختامية

 (:53مادة )

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

 (:54)مادة 

 ألحكام نظام الشركات ولوائحهيودع هذا النظام و 
ً
 .ينشر طبقا

*************************************** 


