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 النظام األساسي )شركة اسمنت اليمامة(

 الباب األول: تأسيس الشركة
 

 :( التأسيس1المادة )
 األسهم والمبينة أحكامها فيما يلي:تأسست الشركة طبقًا ألحكام نظام الشركات كشركة مساهمة سعودية بين مالكي 

 
 :( اسم الشركة2المادة )

 .ية(نت اليمامة )شركة مساهمة سعوداسمشركة  ،الشركةهذه اسم 
 

 :( أغراض الشركة3المادة )
نتـاج االغ  ،داخل وخارج المملكة العربية السعودية اإلتجـار بـهو ومشتقـاته ومكوناته وتوابعه سمنـت رض الشركة هو: صنـاعة وا 

دارة وتشغيل مصانع اال وأن تمارس كل برام كافة أنواع العقود، إسمنت بجميع أنواعها ولها في تحقيق هذا الغرض الحق في وا 
وأن تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من  أوجه النشاط التي تحقق أغراضها.

 الجهات المختصة إن وجدت.
 

 :( المشاركة والتملك بالشركات4المادة )
 كما لاير مليون (5) عن المال رأس يقل أال بشرط مقفلة مساهمة أو محدودة مسؤولية ذات بمفردها شركات إنشاء للشركة يجوز
 تأسيس في الغير مع االشتراك حق ولها معها تندمج أو قائمة أخرى شركات في والحصص األسهم تمتلك أن لها يجوز

 كما. الشأن هذ في المتبعة والتعليمات األنظمة تتطلبه ما استيفاء بعد وذلك المحدودة المسؤولية ذات أو المساهمة الشركات
 .تداولها في الوساطة ذلك يشمل أال على والحصص األسهم هذه في تتصرف أن للشركة يجوز

 ( المركز الرئيسي:5المادة )
الرياض ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشأ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة 

 العربية السعودية أو خارجها.
 

 :( مدة الشركة6المادة )
ــــــــــم تأســــــــــيس الشــــــــــركة بموجــــــــــب المرســــــــــوم الملكــــــــــي رقــــــــــم  الموافــــــــــق  هـــــــــــ9/5/1376المــــــــــؤر  فــــــــــي  1016-14-1-23ت

وزيـــــر التجــــــارة  قــــــرارتبــــــدأ مـــــن تـــــاري  تســـــعة وتســـــعون ســــــنة ميالديـــــة والمـــــدة المحـــــددة لهــــــذه الشـــــركة هــــــي  م12/12/1956
ــــــاري   1010001578بالســــــجل التجــــــار  رقــــــم  ــــــة مــــــدة يو م 21/10/1959الموافــــــق  هـــــــ18/04/1379وت جــــــوز دائمــــــًا إطال

 الشركة بقرار ُتصدره الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.
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 النظام األساسي )شركة اسمنت اليمامة(

 رأس املال واألسهم: الثانيالباب 
 

 :رأس المال( 7المادة )
سعود  مقسمة إلى اثنان مليار وخمسة وعشرون مليون لاير  ( لاير سعود ،2,025,000,000)هو:  رأس المال

 سهم. (202,500,000)
 
  الحركة التاريخية لتطور رأس مال الشركة:-

 رأس المال التاريخ م
 ( خمسة وعشرون مليون لاير سعودي25,000,000) رأس المال             هـ09/05/1376 1
 ( خمسين مليون لاير سعود 50,000,000)    زيادة رأس المال إلى هـ21/03/1388 2
 ( خمسة وسبعين مليون لاير سعود 75,000,000)   زيادة رأس المال إلى  هـ15/03/1391 3
 سبعمائة وخمسين مليون لاير سعود ( 750,000,000)    زيادة رأس المال إلى هـ03/06/1395 4
 ومائتي مليون لاير سعود مليار  (1,200,000,000)   زيادة رأس المال إلى  هـ09/06/1407 5
 ( تسعمائة مليون لاير سعود 900,000,000)إلى  رأس المالتخفيض  هـ17/10/1410 6
 مليون لاير ( أربعمائة وخمسون450,000,000)إلى تخفيض رأس المال  ه14/01/1419 7
 وثالثمائة وخمسون مليون لاير ألف )1,350,000,000(    إلىرأس المال  زيادة هـ28/02/1427 8
 وخمسة وعشرون مليون لاير سعود  أثنان مليار( 2,025,000,000)   زيادة رأس المال إلى  هـ04/04/1433 9

 
  :االكتتاب في األسهم( 8المادة )
( 12,750,000. ودفعوا من قيمتها )خمسة وعشرون مليون لاير سعود ( 25,000,000)الشركة بمبلغ  المؤسسون في اكتتب
 عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف لاير وذلك على النحو التالي: اثنا
 المدفوع منها عدد األسهم *النسبة المؤسس اسم م
 3,958,000 39,580 %15.9 سمو األمير محمد بن سعود آل سعود 1
 2,000,000 20,000 %8 مساعد بن سعود وأخوانه 2
 1,256,000 12,560 %5.1 عبداهلل بن محمد آل سعود وآخوانه 3
 1,256,000 12,560 %5.1 محمد بن عبدالعزيز بن تركي 4
 856,000 8,560 %3.5 المشاي  عبدالعزيز ومحمد العبداهلل الجميح 5
 856,000 8,560 %3.5 خوانهاالمشاي  إبراهيم الراشد الحميد و  6
 856,000 8,560 %3.5 الشي  محمد العبداهلل العريفي 7
 856,000 8,560 %3.5 هلي التجار مؤسسة البنك األ 8
 856,000 8,560 %3.5 بنك الرياض 9
  51% 127,500 12,750,000 

 حكام.وفق األ% من مجموع رأس المال فقد طرحت لالكتتاب العام 49* األسهم المتبقية والتي تعادل 
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 :بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة( 9المادة )

ذا لذلك، المعينة المواعيد في الســــهم قيمة بدفع المســــاهم يلتزم -1  لمجلس جاز االســــتحقاق، ميعاد في الوفاء عن تخلف وا 
 العلني المزاد في الســهم بيع -مســجل بخطاب إبالغه أو األســاس الشــركة نظام في المقررة بالطرق إعالمه بعد -اإلدارة 

 .المختصة الجهة تحددها التي للضوابط وفقاً  -األحوال بحسب -المالية  األوراق سوق أو
ذا. السهم صاحب إلى الباقي وترد لها المستحقة المبالغ البيع حصيلة من الشركة تستوفي -2  للوفاء البيع حصيلة تكف لم وا 

 .المساهم أموال جميع من الباقي تستوفي أن للشركة جاز المبالغ، بهذه
 الشركة أنفقتها المصروفات التي إليها مضافاً  عليه المستحقة القيمة دفع البيع يوم إلى الدفع عن المتخلف للمساهم يجوز -3

 .الشأن هذا في
في  وتؤشـــر الســـهم الملغى، رقم يحمل جديداً  ســـهماً  المشـــتر  وتعطي المادة، هذه ألحكام وفقاً  المبيع الســـهم الشـــركة تلغي -4

 .الجديد المالك اسم بيان مع البيع بوقوع األسهم سجل
 

 :إصدار األسهم( 10المادة )
 يختاروا أن وجب عليهم عديدون أشــــــخاص تمّلكه تكون أســــــهم الشــــــركة أســــــمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشــــــركة، ف ذا

 الناشئة االلتزامات عن بالتضامن مسئولين األشخاص ويكون هؤالء بالسهم المختصة الحقوق استعمال في عنهم لينوب أحدهم
نما ،االســـمية قيمتها من بأقل تصـــدر أن يجوز والللســـهم عشـــرة رياالت،  االســـميةوتكون القيمة  .الســـهم من ملكية أن  يجوز وا 
 بند مسـتقل في يضـاف فرق القيمة األخيرة الحالة هذه وفي -في حال موافقة الجمعية العمومية-القيمة  هذه من بأعلى تصـدر
  .المساهمين على كأرباح توزيعها يجوز وال المساهمين حقوق ضمن

 

 :تداول األسهم( 11المادة )
 المساهمين جمعيات التي تصدرها بالقرارات والتزامه األساس الشركة بنظام المساهم قبول يفيد تملكها أو األسهم في االكتتاب

 .لها مخالفاً  أم القرارات هذه على موافقاً  أكان غائبًا، وسواء أم حاضراً  أكان سواء األساس، الشركة ونظام النظام ألحكام وفقاً 
 

 سجل المساهمين:( 12المادة )
 .المالية السوق نظام ألحكام وفقاً  المالية السوق في األسهم تتداول

 
 األسهم الممتازة:( 13المادة )
 شراءها تقرر أن أو ممتازة أسهماً  تصدر أن - المختصة الجهة تضعها التي األسس على بناءً  -العادية غير العامة للجمعية

 التصــويت في الحق الممتازة األســهم تعطي وال .عادية إلى الممتازة األســهم تحويل أو ممتازة أســهم إلى عادية أســهم تحويل أو
 األســـهم أصـــحاب من أكثر نســـبة على الحصـــول في الحق ألصـــحابها األســـهم هذه وترتب .للمســـاهمين العامة الجمعيات في

 عليها، أولوية لها تكون جديدة أســـهم إصـــدار يجوز وال .النظامي االحتياطي تجنيب بعد للشـــركة الصـــافية األرباح من العادية
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 الذين الممتازة األســـــهم أصـــــحاب من -الشـــــركات نظام من والثمانين التاســـــعة للمادة وفقاً  مكونة خاصـــــة جمعية بموافقة إال
 .المساهمين فئات جميع من مكونة عامة جمعية وبموافقة اإلصدار، هذا من يضارون

 شراء الشركة ألسهمها:( 14المادة )
 لتخصـــيصـــها أســـهمها شـــراء للشـــركة ويجوز كما يجوز بيعها، ترهنها أو الممتازة أو العادية أســـهمها الشـــركة تشـــتر  أن يجوز

 تشـــتريها التي لألســـهم يكون وال المختصـــة، الجهة تضـــعها التي للضـــوابط وفقاً  الموظفين أســـهم برنامج ضـــمن الشـــركة لموظفي
  .المساهمين جمعيات في أصوات الشركة

 
 بيع أسهم الخزينة:( 15المادة )

  يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة وفقط الضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهة المختصة.
 

 األسهم: رهن( 16المادة )
  أسهمها ضمانًا لدين مستحق في ذمة الغير، وفق الضوابط واإلجراءات التي تضعها الجهة المختصة. رهنيجوز للشركة 

 
 :زيادة رأس المال( 17المادة )

 يشـــترط وال كامال دفع قد المال رأس يكون أن بشـــرط ،الشـــركة مال رأس زيادة تقرر أن العادية غير العامة للجمعيةيجوز  -1
 أدوات تحويل مقابل صــــدرت أســــهم إلى يعود المال رأس من المدفوع غير الجزء كان إذا ،بأكمله دفع قد المال رأس يكون أن
 .أسهم إلى لتحويلها المقررة المدة بعدُ  تنته ولم أسهم إلى تمويلية صكوك أو دين
 للعاملين منها جزءاً  أو المال رأس زيادة عند المصـدرة األسـهم تخصـص أن األحوال جميع في العادية غير العامة للجمعية -2
 الشـــركة إصـــدار عند األولوية حق ممارســـة للمســـاهمين يجوز وال .ذلك من أ  أو بعضـــها، أو التابعة والشـــركات الشـــركة في

 .للعاملين المخصصة لألسهم
 :التالية الطرق بإحدى المال رأس يزاد
 .عينية أو نقدية حصص مقابل جديدة أسهم إصدار (أ)
 التي بالقيمة اإلصــدار يكون أن على األداء، حالَّة المقدار معينة ديون من الشــركة على ما مقابل جديدة أســهم إصــدار (ب)

 ومراجع اإلدارة مجلس يعد أن وبعد معتمد، مٌقوم أو خبير برأ  االســــــــتعانة بعد ،العادية غير العامة الجمعية تقررها
 مسؤولين ويكونون البيان، هذا الحسابات ومراجع المجلس أعضاء ويوقع ومقدارها الديون هذه منشأ عن بيانا الحسابات

 .صحته عن
 أن ويجب .المال رأس في إدماجه العادية غير العامة الجمعية تقرر الذ  االحتياطي بمقدار جديدة أســـــــهم إصـــــــدار (ج)

 ما بنســـبة مقابل دون المســـاهمين على األســـهم تلك وتوزع المتداولة، األســـهم وأوضـــاع شـــكل بنفس األســـهم هذه تصـــدر
 .األصلية األسهم من منهم كل يملكه

 .التمويلية الصكوك أو الدين أدوات مقابل جديدة أسهم إصدار (د)
 باألســهم االكتتاب في األولوية - المال رأس زيادة على بالموافقة العامة الجمعية قرار صــدور وقت - للســهم المالك للمســاهم -

 بوساطة ب بالغهم أو يومية صحيفة في بالنشر - وجدت إن - بأولويتهم هؤالء ويبلغ نقدية، حصص مقابل تصدر التي الجديدة
 بدايته وتاري  ومدته االكتتاب وشـــروط المال رأس زيادة قرار عن المختصـــة الجهات تقرها أخرى طريقة أ  وأ المســـجل البريد

  .وانتهائه
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 :تخفيض رأس المال( 18المادة )
 ويجوز بخســائر، منيت إذا أو الشــركة حاجة على زاد إذا المال رأس تخفيض العادية غير العامة الجمعية من بقرار يجوز -1
 وال نظام الشـــــــركات، من )54المادة ) في عليه المنصـــــــوص الحد دون ما إلى المال رأس تخفيض وحدها األخيرة الحالة في

 التي االلتزامات وعن للتخفيض الموجبة األســباب عن الحســابات مراجع يعده خاص تقرير تالوة بعد إال التخفيض قرار يصــدر
 .االلتزامات هذه في التخفيض أثر وعن الشركة على
 خالل عليه اعتراضــــــاتهم إبداء إلى الدائنين دعوة وجبت الشــــــركة، حاجة على زيادته نتيجة المال رأس تخفيض كان إذا -2

 اعترض ف ن .يالرئيســ الشــركة مركز فيها التي المنطقة في توزع يومية صــحيفة في التخفيض قرار نشــر تاري  من يوماً  ســتين
 له تقدم أن أو حاال كان إذا دينه إليه تؤد  أن الشركة على وجب المذكور، الميعاد في مستنداته الشركة إلى وقدم الدائنين أحد

 .آجال كان إذا به للوفاء كافياً  ضمانا
 :اآلتية الطرق ب حدى المال رأس يخفض -3

 .تخفيضه المطلوب القدر يعادل األسهم من عدد إلغاء (أ)
 .إلغاؤها ثم ومن تخفيضه، المطلوب القدر يعادل أسهمها من لعدد الشركة شراء (ب)

 إلى يقدموا أن هؤالء وعلى المســـاهمين، بين المســـاواة مراعاة وجبت األســـهم، من عدد ب لغاء المال رأس تخفيض كان إذا -4
ال إلغاؤها، تقرر التي األسهم -تحدده الذ  الميعاد في- الشركة  .ملغاة عدت وا 

 عرض إلى المســاهمين دعوة يجب إلغائها، أجل من الشــركة أســهم من عدد شــراء طريق عن المال رأس تخفيض كان إذا -5
 التي المنطقة في توزع يومية صــحيفة في بالنشــر أو المســجل البريد بواســطة المســاهمين ب بالغ الدعوة هذه وتتم للبيع، أســهمهم

 .األسهم شراء في الشركة برغبة يالرئيس الشركة مركز فيها يقع
 .الزيادة هذه بنســبة البيع طلبات تخفيض وجب شــراءه، الشــركة قررت الذ  العدد على للبيع المعروضــة األســهم عدد زاد إذا -6

 .المالية السوق لنظام وفقاً  األسهم وتشترى
 

 :إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية( 19المادة )
 قابلة تمويلية صكوكاً  أو)متوافقة مع الشريعة اإلسالمية(  دين أدوات- المالية السوق لنظام وفقاً  - تصدر أن للشركة يجوز -1

 .للتداول
 قرار صدور بعد أسهم إلى للتحويل قابلة تمويلية صكوكاً  أو دين أدوات المالية السوق لنظام وفقاً  تصدر أن للشركة يجوز -2
 أو األدوات تلك مقابل إصــــــدارها يتم أن يجوز التي األســــــهم لعدد األقصــــــى الحد فيه تحدد العادية غير العامة الجمعية من

 برنامج خالل من أو اإلصـدارات من سـلسـلة خالل من أو نفسـه الوقت في الصـكوك أو األدوات تلك أصـدرت سـواء الصـكوك،
 - الجمعية هذه من جديدة موافقة إلى حاجة دون - اإلدارة مجلس ويصـــدر .تمويلية صـــكوك أو دين أدوات إلصـــدار أكثر أو

 تلك لحملة المحددة التحويل طلب فترة انتهاء فور تحويلها، حاملوها يطلب التي الصــكوك أو األدوات تلك مقابل جديدة أســهماً 
 .المال ورأس المصدرة األسهم بعدد يتعلق فيما النظام هذا لتعديل يلزم ما المجلس ويتخذ .الصكوك أو األدوات
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 قرارات لشــــــــهر النظام في المحددة بالطريقة المال رأس في زيادة كل إجراءات اكتمال شــــــــهر اإلدارة مجلس على يجب -3
 .العادية غير العامة الجمعية

 .المالية السوق لنظام وفقاً  أسهم إلى التمويلية الصكوك أو الدين أدوات تحويل للشركة يجوز -5
 
 الثالث: جملس اإلدارةالباب 

 
 :إدارة الشركة( 20المادة )
 تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات. ،( عضواً 11) عددهم أعضاءمكون من  إدارة الشركة مجلس إدارةيتولى 

 
 :الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة( 21المادة )

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

 :انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس( 22المادة )
 .مدته، ويجوز إعادة انتخاب االعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بانتهاءتنتهي عضوية المجلس  -1
ولو نص نظام الشـــركة األســـاس  بعضـــهم أو اإلدارة مجلس أعضـــاء جميع عزل وقت كل في العادية العامة للجمعية يجوز -2

 أو مقبول غير لسبب العزل وقع إذا بالتعويض بالمطالبة الشركة تجاه المعزول العضو بحق إخالل دونوذلك  على غير ذلك،
ال مناســب  وقت في ذلك يكون أن بشــرط يعتزل، أن اإلدارة مجلس ولعضــو .مناســب غير وقت في  الشــركة َبلق مســؤوال كان وا 
 .أضرار من االعتزال على يترتب عما
بحسـب  الشـاغر المركـز فـي عضـواً  -مؤقتـاً - يعـين أن للمجلـس كـان اإلدارة، مجلـس أعضـاء أحـد مركـز شـغر إذا -3

 الجهـات بـذلك تبلـغ ان ويجـب والكفايـة، الخبـرة فـيهم تتـوافر ممـن يكـون أن علـى الترتيـب فـي الحصـول علـى األصـوات
 أول فـي العاديـة العامـة الجمعيـة علـى التعيـين يعـرض وأن التعيـين، تـاري  مـن عمـل أيـام خمسـة خـالل المختصـة
 .سلفه مدة الجديد العضو ويكمل لها، اجتماع

الحـد األدنـى المنصـوص  عـن أعضـائه عـدد نقـص بسـبب اإلدارة مجلـس النعقـاد الالزمـة الشـروط تتـوافر لـم إذا -4
 يومــًا، ســتين خــالل لالنعقــاد العاديــة العامــة الجمعيــة دعــوة األعضــاء بقيــة علــى وجــب ،عليــه فــي نظــام الشــركات

 .األعضاء من الالزم العدد النتخاب
 ثالثة حضــــــور عن األعضــــــاء من تغيب من عضــــــوية إنهاء -المجلس من توصــــــية على بناء -العامة للجمعية يجوز -6

 .مشروع عذر دون للمجلس متتالية اجتماعات
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 :صالحيات المجلس( 23المادة )
ـــــة العامـــــة، يكـــــون  -1 ـــــس اإلدارة أوســـــع الســـــلطات فـــــي إدارة الشـــــركةلمراعـــــاة االختصاصـــــات المقـــــررة للجمعي وتصـــــريف  مجل

ــــس أيضــــًا  أمورهــــا ورســــم السياســــة العامــــة للشــــركة أن يفــــوض  -فــــي حــــدود اختصاصــــه-بمــــا يحقــــق أغراضــــها، ويكــــون للمجل
 معينة.واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال 

وغيـــــــر ذلـــــــك مـــــــن التســــــــهيالت  عقـــــــد القـــــــروضشـــــــراء األصـــــــول أو مـــــــا تحتاجـــــــه الشـــــــركة وأن ت يجـــــــوز لمجلـــــــس اإلدارة -2
صـــــــناديق ومؤسســـــــات التمويـــــــل الحكـــــــومي والبنـــــــوك التجاريـــــــة وشـــــــركات  مـــــــعوذلـــــــك ، وقيمتهـــــــا هاأًيـــــــا كانـــــــت مـــــــدت االئتمانيـــــــة

وتقـــــــديم الســـــــندات ألمـــــــر وأ   أو إفراغهـــــــا الـــــــرهنفـــــــك  أو أو رهنهـــــــا بيـــــــع أصـــــــول الشـــــــركة أواالئتمـــــــان أو أ  جهـــــــة أخـــــــرى 
إبــــــراء ذمــــــة  ، أو بيـــــع محــــــل الشــــــركة التجـــــار  أو رهنــــــه، أو ضـــــمانات الزمــــــة وأ  مســــــتندات تخـــــص القــــــروض والتســــــهيالت

 الحق في تفويض من يرونه مناسبًا. وألحدهما، ويمثلهم رئيس المجلس أو نائبه، مديني الشركة من التزاماتهم
ـــــي تملكهـــــا الشـــــركة بالكامـــــل أو  -3 ـــــروض للشـــــركات الت ـــــديم الـــــدعم المـــــالي والضـــــمانات والق ـــــس اإلدارة إقـــــرار تق يجـــــوز لمجل

ويمــــــثلهم رئـــــيس المجلــــــس أو نائبــــــه،  مــــــن هـــــذه الشــــــركات.تشـــــارك فــــــي رأس مالهــــــا مـــــع شــــــركات أخــــــرى وضـــــمان ديــــــون أ  
 وألحدهما الحق في تفويض من يرونه مناسبًا.

 
 :أعضاء المجلس مكافأة( 24المادة )

 صـــافي من معينة نســـبة أو عينية مزايا أو الجلســـات عن حضـــور بدل أو معين مبلغ اإلدارة مجلس اعضـــاء مكافأة تكون -1
 .المزايا هذه من أكثر أو اثنتين بين الجمع ويجوز األرباح،

 بعد وذلك األرباح، صافي من( 10%) على النسبة هذه تزيد أن يجوز فال الشركة، أرباح من معينة نسبة المكافأة كانت إذا -2
 على ربح توزيع وبعد األســــاس، الشــــركة ونظام الشــــركات نظام ألحكام تطبيقاً  العامة الجمعية قررتها التي االحتياطيات خصــــم

 الجلســات عدد مع متناســباً  المكافأة هذه اســتحقاق يكون أن على المدفوع، الشــركة مال رأس من( 5%) عن يقل ال المســاهمين
 .العضو يحضرها التي
مبلغ  عينية أو مالية ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضــــــــو عليه يحصــــــــل ما مجموع يتجاوز ال األحوال  جميع في -3

 لاير سنويًا. ألفخمسمائة 
 مجلس أعضــــاء عليه حصــــل ما لكل شــــامل بيان على العادية العامة الجمعية إلى اإلدارة مجلس تقرير يشــــتمل أن يجب -4

 أعضــاء قبضــه ما بيان على كذلك يشــتمل وأن. المزايا من ذلك وغير مصــروفات وبدل مكافآت من المالية الســنة خالل اإلدارة
 بعدد بيان على أيضاً  يشتمل وأن استشارات. أو إدارية أو فنية أعمال نظير قبضوه ما أو إداريين أو عاملين بوصفهم المجلس
 .العامة للجمعية اجتماع آخر تاري  من عضو كل حضرها التي الجلسات وعدد المجلس جلسات

 
 :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر( 25المادة )

 منصـــب بين الجمع يجوز وال منتدبًا، عضـــواً  يعين أن ويجوز للرئيس، ونائباً  رئيســـاً  أعضـــائه بين من اإلدارة مجلس يعين -1
 المنتدب والعضـــو ونائبه المجلس رئيس اختصـــاصـــات االدارة مجلس ويحدد، بالشـــركة تنفيذ  منصـــب وأ  اإلدارة مجلس رئيس

 .المجلس ألعضاء المقررة المكافأة إلى باإلضافة منهما، كل عليها يحصل التي الخاصة والمكافأة
 .ومكافأته اختصاصاته ويحدد غيرهم، من أو أعضائه بين من يختاره سر أمين اإلدارة مجلس يعين -2
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 في منهم كل عضـــــوية مدة على اإلدارة مجلس عضـــــو الســـــر وأمين المنتدب والعضـــــو ونائبه المجلس رئيس مدة تزيد ال -3
 غير لســـــبب العزل وقع إذا التعويض في عزل من بحق إخالل دون منهم أًيا أو يعزلهم أن وقت أ  في وللمجلس .المجلس
 .مناسب غير وقت في أو مشروع

 يفوض أن مكتوب بقرار المجلس ولرئيس والغير، التحكيم وهيئات القضــاء أمام الشــركة أو نائبه اإلدارة مجلس رئيس يمثل -4
 .محددة عمالأ أو عمل مباشرة في الغير من أو المجلس أعضاء من غيره إلى صالحياته بعض

 أو بتفويض منه. .غيابه عند اإلدارة مجلس رئيس محل اإلدارة مجلس رئيس نائب يحل -5
 

 :اجتماعات المجلس( 26المادة )
يجب  .النظام هذا في عليها المنصـوص لألوضـاع وفقاً  رئيسـه من بدعوة السـنة في األقل على مرتين اإلدارة مجلس يجتمع -1

 .األعضاء من اثنان ذلك إليه طلب متى االجتماع، إلى يدعوهأن  المجلس رئيسعلى 
–يجوز لمجلس اإلدارة أن يصـــدر قرارات في األمور العاجلة لعرضـــها على االعضـــاء متفرقين، مالم يطلب أحد األعضـــاء  -2

 اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تاِل له. -كتابة
 

 :نصاب اجتماع المجلس( 27المادة )
الحد  عن الحاضـــرين عدد يقل أال بشـــرط األقل، على عضـــاءاأل نصـــف حضـــره إذا إال صـــحيحاً  المجلس اجتماع يكون ال -1

 .األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات
 .في حضور االجتماع األعضاء من غيره عنه ينيب أن اإلدارة مجلس لعضو يجوز -2
 صــوت الذ  الجانب يرجح اآلراء تســاو  وعند فيه، الممثلين أو الحاضــرين األعضــاء آراء بأغلبية المجلس قرارات تصــدر  -3

 .الجلسة رئيس معه
 التقنيات الحديثة، وتحدد إدارة الشركة طريقة االجتماع وتقوم بتوثيق االجتماع.  باستخدامتتم اجتماعات المجلس  يمكن أن  -4
 

 :مداوالت المجلس( 28المادة )
 . الســــر وأمين الحاضــــرون اإلدارة مجلس وأعضــــاء الجلســــة رئيس يوقعها محاضــــر في وقراراته اإلدارة مجلس مداوالت تُثبت
 .السر وأمين اإلدارة مجلس رئيس يوقعه خاص سجل في المحاضر هذه وتدون

 

 الرابع: مجعيات املساهمنيالباب 
 

 :الجمعية العامة( 29المادة )
 الرياض. منطقةالجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين، وتعقد في  -
 بين من اإلدارة مجلس ينتدبه من أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس للمســاهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس -

 .ونائبه اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في لذلك أعضائه
 مجلس أعضاء غير من آخر شخصاً  عنه يوكل أن ذلك في وله للمساهمين، العامة الجمعيات حضور حق مساهم لكل -

 .العامة الجمعية حضور في الشركة عاملي أو اإلدارة
ســواء بالحضــور  قراراتها على والتصــويت مداوالتها في المســاهم واشــتراك للمســاهمين العامة الجمعيات اجتماعات عقد يجوز -
 .المختصة الجهة تضعها التي الضوابط بحسب الحديثة، التقنية وسائل بواسطة أو
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 :اختصاصات الجمعية العامة العادية( 30المادة )

 .بالشــركة المتعلقة األمور بجميع العادية العامة الجمعية تختص ،العادية غير العامة الجمعية بها تختص التي األمور عدا فيما
 أخرى عادية جمعيات دعوة يجوز كما للشــركة المالية الســنة النتهاء التالية أشــهر الســتة خالل الســنة في األقل على مرة وتنعقد
 .ذلك إلى الحاجة دعت كلما
 

 :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية( 31المادة )
 :التالية باألمور يتعلق ما إالاألساس،  الشركة نظام بتعديل العادية غير العامة الجمعية تختص -1

 :يلي ما وبخاصة شريكًا، بصفته يستمدها التي األساسية حقوقه من أ  تعديل أو المساهم حرمان (أ)

 أسـهم إصـدار خـالل مـن أم نقـداً  التوزيـع أكـان سـواء توزيعهـا، يتقـرر التـي األربـاح مـن نصـيب علـى الحصـول -

 .لها التابعة والشركات الشركة عاملي لغير مجانية

 .التصفية عند الشركة موجودات من نصيب على الحصول -

 .قراراتها على والتصويت مداوالتها، في واالشتراك الخاصة، أو العامة المساهمين جمعيات حضور -

 .النظام أحكام وفق أسهمه في التصرف -

 علـى المســؤولية دعـوى ورفـع اإلدارة، مجلــس أعمـال ومراقبـة ووثائقهــا، الشـركة دفــاتر علـى االطـالع طلـب -

 .والخاصة العامة المساهمين جمعيات قرارات ببطالن والطعن اإلدارة، مجلس أعضاء

 .نقدية حصص مقابل تصدر التي الجديدة باألسهم االكتتاب أولوية -

 .المساهمين جميع ذلك على يوافق لم ما للمساهمين، المالية األعباء زيادة شأنها من التي التعديالت (ب)
 .المملكة خارج إلى يالرئيس الشركة مركز نقل (ج)
 .الشركة جنسية تغيير  (د)
 أل  مدتها انتهاء قبل حلها وأ تقصــــــيرها أو الشــــــركة مدة إطالة في بالنظر كذلك العادية غير العامة الجمعية وتختص -2

 بنفس وذلك العادية العامة الجمعية اختصــــاص في الداخلة األمور في قرارات تصــــدر أن لها يكون ذلك عن وفضــــالً  .ســــبب

 .العادية العامة للجمعية المقررة واألوضاع الشروط

أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصاًل في  -فضال عن االختصاصات المقررة لها–العامة غير العادية  للجمعية-3

 اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية. 
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 :دعوة الجمعيات( 32المادة )
 العامة الجمعية يدعو أن اإلدارة مجلس وعلى .اإلدارة مجلس من بدعوة للمســـــاهمين الخاصـــــة أو العامة الجمعيات تنعقد -1

 على المال رأس من( 5%) يمثل المساهمين من عدد أو المراجعة لجنة أو الحسابات مراجع ذلك طلب إذا لالنعقاد العادية
 تاري  من يوماً  ثالثين خالل الجمعية بدعوة المجلس يقم لم إذا لالنعقاد الجمعية دعوة الحســـــــابات لمراجع ويجوز .األقل
 .الحسابات مراجع طلب

 اآلتية:  الحاالت في لالنعقاد العادية العامة الجمعية دعوة المختصة الجهة من بقرار يجوز -2
 السنة المالية للشركة. النتهاءخالل الستة أشهر التالية  عليها المنصوص لالنعقاد المحددة المدة انقضت إذا (أ)
 نظام من (69) المادة في ورد ما مراعاة مع انعقاده، لصـــحة األدنى الحد عن اإلدارة مجلس أعضـــاء عدد نقص إذا (ب)

 .الشركات
 .الشركة إدارة في خلل وقوع أو ،األساس الشركة نظام أو النظام ألحكام مخالفات وجود تبين إذا (ج)
 أو الحســـــابات مراجع طلب تاري  من يوماً  عشـــــر خمســـــة خالل العامة الجمعية النعقاد الدعوة المجلس يوجه لم إذا (د)

 .األقل على المال رأس من( 5%) يمثل المساهمين من عدد أو المراجعة لجنة
 توافر إذا لالنعقاد العادية العامة الجمعية لدعوة المختصــــة الجهة إلى طلب تقديم( 2%) يمثل المســــاهمين من لعدد يجوز -3

 .المادة هذه من( 2) الفقرة في عليها المنصوص الحاالت من أ 
 

 :نشر الدعوة إلى الجمعية العامة( 33المادة )
قبل الميعاد المحدد  يتنشـــــر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صـــــحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشـــــركة الرئيســـــ

لالنعقاد بعشــــــرة أيام على األقل. وترســــــل صــــــورة من الدعوة وجدول االعمال إلى الجهات المختصــــــة وذلك خالل المدة المحددة 
 للنشر.

 

 :حضور المساهمينجل س( 34المادة )
 المحدد الوقت قبل الرئيس الشركة مركز في أسماءهم الخاصة أو العامة الجمعية حضور في يرغبون الذين المساهمون يسجل
 الجمعية. النعقاد

 
 :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية( 35المادة )

  .األقل على الشركة مال رأس ربع يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحاً  العادية العامة الجمعية اجتماع انعقاد يكون ال -1
 اجتماع إلى الدعوة وجهت المادة هذه من (1) الفقرة وفق العادية العامة الجمعية اجتماع لعقد الالزم النصاب يتوافر لم إذا -2

 مركز فيها التي المنطقة في توزع يومية صــحيفة في الدعوة هذه وتنشــر الســابق لالجتماع التالية يوماً  الثالثين خالل يعقد ثان
  .األقل على أيام بعشرة لالنعقاد المحدد الميعاد قبل يالرئيس الشركة
 الدعوة تتضمن أنو  األول، االجتماع النعقاد المحددة المدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع يعقد أن يجوز ذلك، ومع
 صـــحيحا أياً  الثاني االجتماع يكون األحوال، جميع وفي االجتماع. هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يفيد ما األول االجتماع لعقد
 .فيه الممثلة األسهم عدد كان
 .االجتماع في الممثلة لألسهم المطلقة باألغلبية العادية العامة الجمعية قرارات تصدر -3



 
 

 
12 / 18 

 النظام األساسي )شركة اسمنت اليمامة(

 
 :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية( 36المادة )

  .األقل على المال رأس نصف يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحاً  العادية غير العامة الجمعية اجتماع يكون ال -1
 إلى الدعوة وجهت المادة، هذه من( 1) الفقرة وفق العادية غير العامة الجمعية اجتماع لعقد الالزم النصـــاب يتوافر لم إذا -2

 يعقد أن يجوز ذلك ومع .من نظام الشـــــــركات( 91) المادة في عليها المنصـــــــوص األوضـــــــاع بنفس يعقد يثان اجتماع
 االجتماع لعقد الدعوة تتضـــــمن أن بشـــــرط األول، االجتماع النعقاد المحددة المدة انتهاء من ســـــاعة بعد الثاني االجتماع

 حضـــــره إذا صـــــحيحا الثاني االجتماع يكون األحوال، جميع وفي .االجتماع هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يفيد ما األول
 .األقل على المال رأس ربع يمثل المساهمين من عدد

 عليها المنصوص نفسها باألوضاع ينعقد ثالث اجتماع إلى دعوة وجهت الثاني، االجتماع في الالزم النصاب يتوافر لم إذا -3
 الجهة موافقة بعد فيه، الممثلة األســهم عدد كان أًيا صــحيحاً  الثالث االجتماع ويكون ،من نظام الشــركات( 91) المادة في

 .المختصة
 رأس بزيادة متعلقاً  قراراً  كان إذا إال االجتماع، في الممثلة األســهم ثلثي بأغلبية العادية غير العامة الجمعية قرارات تصــدر -4

 شـــــركة مع باندماجها أو النظام هذا في المحددة المدة انقضـــــاء قبل بحلها أو الشـــــركة مدة ب طالة أو تخفيضـــــه أو المال
 .االجتماع في الممثلة األسهم أرباع ثالثة بأغلبية صدر إذا إال صحيحاً  يكون فال أخرى،

 تعديل تضــمنت إذا العادية غير العامة الجمعية قرارات الشــركات نظام من (65)المادة  ألحكام وفقاً  اإلدارة مجلس يشــهر -5
 .األساس الشركة نظام

 

 :التصويت في الجمعيات( 37المادة )
 اســـلوب الشـــركة وتطبق .ســـهم لكل واحد صـــوت أســـاس على العادية وغير العادية العامة الجمعيات في األصـــوات تحســـب -

 .واحدة مرة من أكثر للسهم التصويت حق استخدام يجوز وال اإلدارة مجلس انتخاب في التراكمي التصويت
 التي او إدارتهم عن ذمتهم ب براء تتعلق التي الجمعية قرارات على التصــويت في االشــتراك اإلدارة مجلس ألعضــاء يجوز ال -

 .بهم مرتبطة بمصالح تتعلق
 

 الممتازة األسهم بأصحاب الخاصة الجمعيات( 38) المادة
 من والتســعين والثانية والتســعين والحادية التســعين المواد ألحكام وفقاً  الممتازة األســهم بأصــحاب الخاصــة الجمعيات تعقد  -1

 .الشركات نظام
 يمثلون مســـاهمون حضـــره إذا إال صـــحيحاً  معينة فئة من الممتازة األســـهم بأصـــحاب الخاصـــة الجمعية اجتماع يكون ال -2

 .الفئة لنفس الممتازة األسهم عدد نصف
 بنفس يعقد ثان اجتماع إلى الدعوة وجهت الســـــــابقة، الفقرة وفق الخاصـــــــة الجمعية لعقد الالزم النصـــــــاب يتوافر لم ذاإ -3

 بعد الثاني االجتماع عقد يجوز ذلك ومع .الشـــركات نظام من والتســـعين الحادية المادة في عليها المنصـــوص األوضـــاع
 اإلعالن يفيد ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضــمن أن بشــرط األول، االجتماع النعقاد المحددة المدة انتهاء من ســاعة
 األسهم أصحاب من عدد حضره إذا صحيحاً  الثاني االجتماع يكون األحوال، جميع وفي .االجتماع هذا عقد إمكانية عن

 .الفئة لنفس الممتازة األسهم عدد ربع يمثل الممتازة
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 عليها المنصوص األوضاع بنفس ينعقد ثالث اجتماع الى دعوة وجهت الثاني، االجتماع في الالزم النصاب يتوافر لم إذا -4
 الممثلة الممتازة األســــهم عدد كان أياً  صــــحيحاً  الثالث االجتماع ويكون .الشــــركات نظام من والتســــعين الحادية المادة في
 .المختصة الجهة موافقة بعد الفئة، نفس من فيه

 في الممثلة الفئة نفس من الممتازة األســـــهم ثلثي بأغلبية الممتازة األســـــهم بأصـــــحاب الخاصـــــة الجمعية قرارات تصـــــدر -5
 .االجتماع

 
 :المناقشة في الجمعيات( 39المادة )

 اإلدارة مجلس أعضاء إلى شأنها في األسئلة وتوجيه الجمعية أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق مساهم لكل
 الشــركة مصــلحة يعرض ال الذ  بالقدر المســاهمين أســئلة عن الحســابات مراجع أو اإلدارة مجلس ويجيب .الحســابات ومراجع
ذا .للضرر  ًا.نافذ الشأن هذا في قرارها وكان الجمعية، إلى احتكم مقنع، غير سؤاله على الرد أن المساهم رأى وا 

 
 :إعداد محاضر الجمعيات العامة( 40المادة )
 أو باألصــالة حيازتهم في التي األســهم وعدد الممثلين أو الحاضــرين المســاهمين عدد يتضــمن محضــر الجمعية باجتماع يحرر
 وافية وخالصــــــــة خالفتها أو عليها وافقت التي األصــــــــوات وعدد اتخذت التي والقرارات لها المقررة األصــــــــوات وعدد الوكالة

 الجمعية رئيس يوقعه خاص سجل في اجتماع كل عقب منتظمة بصفة المحاضر وتدون .االجتماع في دارت التي للمناقشات
 .األصوات وجامع سرها وأمين

 
 حقوق المساهمين:( 41المادة )

 على بالتفتيش المختصـــــة األمر القضـــــائية الجهة من يطلبوا أن المال رأس من األقل ( على%5يمثلون ) الذين للمســـــاهمين -
 .الريبة إلى يدعو ما الشركة شؤون الحسابات في مراجع أو اإلدارة مجلس أعضاء تصرفات من لهم تبين إذا الشركة

 ومراجع اإلدارة مجلس أعضـاء أقوال سـماع بعد وذلك الشـاكين، نفقة على التفتيش ب جراء تأمر أن المختصـة القضـائية للجهة -
 .ضمان تقديم الشاكين على تفرض أن االقتضاء عند ولها خاصة، جلسة في الحسابات

 العامة الجمعية تدعو وأن تحفظية، إجراءات من تراه بما تأمر أن لها جاز الشكوى، صحة المختصة القضائية للجهة ثبت إذا -
 تحدد مؤقتاً  مديراً  تعين وأن الحســــــابات، ومراجع مجلس اإلدارة أعضــــــاء تعزل أن كذلك لها ويجوز .الالزمة القرارات التخاذ
 .عمله ومدة سلطته
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 جلنة املراجعةاخلامس: الباب 

 
 :( تشكيل اللجنة42المادة )

تشـــــــكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية على أال يقل عدد أعضـــــــائها عن ثالثة وال يزيد على خمســـــــة من غير أعضـــــــاء 
 .ومكافآت أعضائهابط عملها ومدتها مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم، ويحدد القرار مهمات اللجنة وضوا

 
 نصاب اجتماع اللجنة:( 43المادة )

 األصوات تساو  وعند أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حضر ال يكون االجتماع صحيحًا إال إذا
 .االجتماع رئيس معه صوت الذ  الجانب يرجح

 
 اختصاصات اللجنة:( 44المادة )
أ   وطلب ووثائقها على ســـــــجالتها االطالع حق ذلك ســـــــبيل في ولها الشـــــــركة، أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختص
 العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من أن تطلب لها ويجوز التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضـــاء من بيان أو إيضـــاح
 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة أو تعرضت عملها اإلدارة مجلس أعاق إذا لالنعقاد للشركة

 
 تقارير اللجنة:( 45المادة )

بداء مراجع الحســـــــابات، يقدمها التي والملحوظات والتقارير للشـــــــركة المالية القوائم في النظر المراجعة لجنة على  مرئياتها وا 
 من به قامت وعما الشركة في الداخلية الرقابة كفاية نظام مدى شان في رأيها عن تقرير إعداد كذلك وعليها وجدت، إن حيالها
 الرئيس الشركة مركز في التقرير هذا من كافية نسخاً  يودع أن اإلدارة وعلى مجلس اختصاصها. نطاق في تدخل أخرى أعمال
 التقرير أثناء ويتلى منه. بنســـخة المســـاهمين من رغب من كل لتزويد األقل  على أيام بعشـــرة العامة انعقاد الجمعية موعد قبل

 .الجمعية انعقاد
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 : مراجع احلساباتالسادسالباب 

 
 :تعيين مراجع الحسابات( 46المادة )

 العامة الجمعية تعينه ،المملكة في بالعمل لهم المرخص الحســابات مراجعي بين منأو أكثر  حســابات مراجع للشــركة يكون -1
 ويجوز ،خمس ســنوات متصــلة تعيينه مدة مجموع يتجاوز أال على تعيينه، إعادة لها ويجوز عمله، ومدة مكافأته وتحدد العادية،

 عدم مع تغييره وقت كل في أيضــاً  للجمعيةويجوز  .انتهائهاأن يعاد تعيينه بعد مضــي ســنتين من تاري   المدةلمن اســتنفذ هذه 
 .مشروع غير لسبب أو مناسب غير وقت في التغيير وقع إذا التعويض في بحقه اإلخالل

ال يجوز الجمع بين عمل مراجع الحســابات واالشــتراك في تأســيس الشــركة أو عضــوية مجلس االدارة أو القيام بعمل فني أو  -2
ن يكون المراجع شـــريكا ألحد مؤســـســـي الشـــركة أو ألحد أدار  بالشـــركة لمصـــلحتها ولو على ســـبيل االســـتشـــارة. وال يجوز كذلك إ
مع  لذلك،أو قريب له إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية. ويكون باطاًل كل عمل مخالف  هعضـــــــــــــاء مجلس إدارتها أو عاماًل لديأ

  إلزامه برد ما قبضه إلى وزارة المالية.
 

 :صالحيات مراجع الحسابات( 47المادة )
 البيانات طلب أيضاً  وله الوثائق، من ذلك وغير وسجالتها الشركة دفاتر على االطالع حق له وقت أ  في الحسابات مراجع

 نطاق في يدخل مما ذلك وغير والتزاماتها الشـــــركة موجودات من ليتحقق عليها، الحصـــــول ضـــــرورة يرى التي واإليضـــــاحات
ذا واجبه، أداء من يمكنه أن اإلدارة مجلس رئيس وعلى عمله.  ذلك أثبت الشـــأن هذا في صـــعوبة الحســـابات مراجع صـــادف وا 

 .اإلدارة مجلس إلى يقدم تقرير في
 

 :تقرير مراجع الحسابات( 48المادة )
 يضـــمنه عليها المتعارف المراجعة لمعايير وفقاً  يعد تقريراً  الســـنوية العادية العامة الجمعية إلى يقدم أن الحســـابات مراجع على

 مخالفات من له تبين قد يكون وما طلبها، التي واإليضــــــاحات البيانات على الحصــــــول من تمكينه من الشــــــركة إدارة موقف
 في تقريره الحســابات مراجع ويتلو للشــركة، المالية القوائم عدالة مدى في ورأيه األســاس، الشــركة نظام أحكام أو النظام ألحكام
ذا العامة، الجمعية  مراجع تقرير إلى االســــــــتماع دون المالية والقوائم اإلدارة مجلس تقرير على التصــــــــديق الجمعية قررت وا 

 .باطالً  قرارها كان الحسابات،
 

 :سرية المعلومات لدى مراجع الحسابات( 49المادة )
 الشـــركة أســـرار من عليه وقف ما الغير إلى أو العامة الجمعية غير في المســـاهمين إلى أن يفشـــي الحســـابات مراجعال يجوز ل

 الذ  الضرر تعويض عن مسؤوالً  الحسابات مراجع ويكون بالتعويض، مطالبته عن فضالً  عزله وجب وأال بعمله، قيامه بسبب
ذا .عمله أداء في منه تقع التي األخطاء بســبب الغير أو المســاهمين أو الشــركة يصــيب  الخطأ في واشــتركوا المراجعون تعدد وا 
 .بالتضامن مسؤولين كانوا
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 : حسابات الشركة وتوزيع األرباحالسابعالباب 

 
 :السنة المالية( 50المادة )

 .ميالد  يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عاملشركة من أول السنة المالية ل تبدأ
 

 :الوثائق المالية( 51المادة )
 الســـنة عن المالي ومركزها نشـــاطها عن وتقريراً  للشـــركة المالية القوائم للشـــركة مالية ســـنة كل نهاية في اإلدارة مجلس يعد -1

 مراجع تصــــرف تحت الوثائق هذه المجلس ويضــــع .األرباح لتوزيع المقترحة الطريقة التقرير هذا ضــــمنويُ  المنقضــــية، المالية
 .األقل على يوماً  وأربعين بخمسة العامة الجمعية النعقاد المحدد الموعد قبل الحسابات

 في منها نس  وتودع إليها المشار الوثائق على المالي ومديرها التنفيذ  ورئيسها الشركة إدارة مجلس رئيس يوقع أن يجب -2
 .األقل على أيام بعشرة العامة الجمعية النعقاد المحدد الموعد قبل المساهمين تصرف تحت يالرئيس الشركة مركز

 في توزع صــحيفة في الحســابات مراجع وتقرير اإلدارة مجلس وتقرير للشــركة المالية القوائم بنشــر اإلدارة مجلس رئيس يقوم -3
رســال ،االســتثمارو  التجارة وزارة إلى الوثائق هذه من صــورة إرســال أيضــا وعليه للشــركة، الرئيســي المركز فيه يقع  الذ البلد  وا 

 .األقل على يوماً  عشر بخمسة العامة الجمعية انعقاد تاري  قبل وذلك المالية، السوق هيئة إلى صورة
 والخصوم األصول تقويم أسس وتبقى السابقة، السنوات في المتبع التبويب مالية، سنة لكل المالية القوائم تبويب في يراعى -4

 .عليها المتعارف المحاسبية بالمعايير اإلخالل دون وذلك ثابتة،
 وتقرير اإلدارة مجلس وتقرير المالية القوائم على العامة الجمعية موافقة تاري  من يوماً  ثالثين خالل اإلدارة مجلس يقوم -5

 الســوق لدى وكذلك ،االســتثمار التجارة وزارة لدى المذكورة الوثائق من صــوراً  يودع أن المراجعة لجنة وتقرير الحســابات مراجع
 .المالية

 
 :توزيع األرباح( 52المادة )

توزع أرباح الشــركة الصــافية الســنوية بعد خصــم جميع المصــروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضــة شــرعًا 
 كاآلتي:

( من األرباح الصــــــــــــــافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا %10عشــــــــــــــرة في المائة ) يجنب -1
لتكوين  األرباح صافي من معينة نسبة تجنيب ويجوز .المدفوع ( من رأس المال%30الخصم متى بلغ االحتياطي المذكور )

مقابلة أية انخفاض أو هبوط في  ســـبيل المثال ال الحصـــرومنها على  محددة ألغراض يخصـــص )إضـــافي(اتفاقي  احتياطي
 –االســـــــتثمار  –مخزون المواد تحت التشـــــــغيل أو المواد الخام   –مخزون قطع الغيار  – األصـــــــول الثابتة والمعدات)قيمة 

 .أو أ  غرض أخر حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمينأخرى( 
ذا %5يوزع من الباقي بعد ذلك حصة أولى من األرباح على المساهمين مقدارها خمسة بالمائة ) -2 ( من راس المال المدفوع، وا 

 لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة، فال يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة. 
 )خمســـــمائة ألف لاير( 500,000بما ال يتجاوز  ،مجلس اإلدارة( من الباقي لمكافأة أعضـــــاء %10عشـــــرة في المائة ) يجنب -3

 لكل عضو.
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 يوزع من الباقي بعد ذلك حصة إضافية من األرباح على المساهمين.   -4
 يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.  -5
كيفية التصــــــــــــــرف فيما تبقى بعد ذلك من األرباح بما يحقق مصــــــــــــــلحة تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة  -6

 الشركة. 
ذا المال. رأس زيادة أو الشركة، خسائر تغطية في النظامي االحتياطي يستخدم -7  رأس من %(30) االحتياطي هذا جاوز وا 

 الشـــــركة فيها تحقق ال التي الســـــنوات في المســـــاهمين على الزيادة توزيع تقرر أن العادية العامة للجمعية جاز المال المدفوع،
 .األساسي الشركة نظام في لهم المقرر النصيب تكفي لتوزيع صافية أرباحاً 

 الشركة.  تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من األرباح بما يحقق مصلحة-
نصـــف ســـنو  أو ربع ســـنو  وفقًا للضـــوابط الصـــادرة عن أو ســـنو  يجوز للشـــركة توزيع أرباح مرحلية على مســـاهميها بشـــكل  -

 .هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية
 

 :استحقاق األرباح( 53المادة )
 ســـــجالتفي  المســـــجلين األســـــهم لمالكي األرباحلقرار الجمعية العامة وتكون أحقية  وفقاً  األرباححصـــــته في  المســـــاهميســـــتحق 

يحددها  التي والمواعيد المكانفي  المســـاهمينتوزيعها على  المقرر االرباحوتدفع  لالســـتحقاق المحددفي نهاية اليوم  المســـاهمين
 .المختصةدرها الجهات تص التيللتعليمات  فقاً و  اإلدارةمجلس 

 
 
 

 املنازعات: الثامنالباب 
 

 :دعوى المسؤولية( 54المادة )
 صــدر الذ  الخطأ شــأن من كان إذا اإلدارة مجلس أعضــاء على للشــركة المقررة المســؤولية دعوى رفع في الحق مســاهم لكل
 ويجب قائما يزال ال رفعها في الشــركة حق كان إذا إال المذكورة الدعوى رفع للمســاهم يجوز وال .به خاص ضــرر إلحاق منهم
 الذ  الخاص الضــــرر عن بالتعويض المطالبة على حقه قصــــر مع الدعوى، رفع على بعزمه الشــــركة يبلغ أن المســــاهم على
 .به لحق
 

 حل الشركة وتصفيتها: التاسعالباب 
 

 الشخصية االعتبارية:( 55المادة )
 الشـــركة تبقى واحد شـــخص من مســـاهمة شـــركة لتأســـيس الشـــروط فيه تتوافر ال واحد مســـاهم إلى الشـــركة أســـهم جميع آلت إذا

 نظام في الواردة األحكام مع الشـــركة أوضـــاع توفيق المســـاهم هذا على يجب ذلك ومع. والتزاماتها ديونها عن مســـؤولة وحدها
ال ســنة، تتجاوز ال مدة خالل واحد شــخص من محدودة مســؤولية ذات شــركة إلى تحويلها أو الشــركات  بقوة الشــركة انقضــت وا 
 .النظام



 
 

 
18 / 18 

 النظام األساسي )شركة اسمنت اليمامة(

 
 :خسائر الشركة( 56المادة )

 أو الشــركة في مســؤول أ  على وجب المالية، الســنة خالل وقت أ  في المدفوع، المال رأس نصــف الشــركة خســائر بلغت إذا
 بذلك، فوراً  المجلس أعضــــاء إبالغ اإلدارة مجلس رئيس وعلى اإلدارة، مجلس رئيس إبالغ بذلك علمه فور الحســــابات مراجع
 خمســـة خالل لالجتماع العادية غير العامة الجمعية دعوة - بذلك علمه منًا يوم عشـــر خمســـة - خالل اإلدارة مجلس وعلى

 الحد إلى وذلك - النظام ألحكام وفقاً  - تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة إما لتقرر بالخسائر  علمه تاري  من يوماً  وأربعين
 . النظام هذا في المحدد األجل قبل الشركة حل أو المدفوع، المال رأس نصف دون ما إلى الخسائر نسبة معه تنخفض الذ 

 إذا أو المادة، هذه في المحددة المدة خالل العادية غير العامة الجمعية تجتمع لم إذا النظام بقوة منقضـــــــية الشـــــــركة تعد -
 يتم ولم المادة هذه في المقررة األوضــاع وفق المال رأس زيادة قررت إذا أو الموضــوع، في قرار إصــدار عليها وتعذر اجتمعت
 .بالزيادة الجمعية قرار صدور من يوماً  تسعين خالل المال رأس زيادة كل في االكتتاب

 
 :انقضاء الشركة( 57المادة )

 اإلدارة مجلس اقتراح على بناءً  العادية العامة الجمعية تقرر المحددة، مدتها قبل حلها حالة في أو الشـــــــركة مدة انتهاء عند
 ذلك ومع الشــركة، نقضــاءاب اإلدارة مجلس ســلطة وتنتهي .وأتعابهم صــالحياتهم وتحدد أكثر أو مصــفياً  وتعيين التصــفية طريقة
 ال الذ  بالقدر اختصاصاتها األخرى الشركة ألجهزة وتبقى المصفي تعيين يتم أن إلى الشركة إدارة على قائماً  المجلس يستمر

 .المصفين اختصاصات مع يتعارض
 
 

 أحكام ختامية: العاشرالباب 
 
 

 ( 58المادة )
 .يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام

 
 ( 59المادة )

 يودع هذا النظام وينشر طبقًا لنظام الشركات.


