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 األساس النظام
 شركة اتحاد مصانع األسالك

 (سعودية )شركة مساهمة
 

 الباب األول

 تأسيس الشركة
 

 التأسيس:( 1(المادة 

 : لما يليطبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً  تحول

 : اسم الشركة (2)المادة 

 مقيدة بالسجل التجاري سعودية شركة مساهمة ) أسالك( شركة اتحاد مصانع األسالك

  .هـ 20/03/1411( وتاريخ 1010079195رقم ) 

 : أغراض الشركة (3)المادة 

 : يذ األغراض التاليةتقوم الشركة بمزاولة وتنف

تشكيل وانتاج وتسويق قضبان حديد التسليح ولفات األسالك وألواح وشبك حديد التسليح وسلم البلك وثني  -1

بناء حديد التسليح وصهر ودرفلة الحديد، وجميع المواد ذات الصلة بصناعات مواد الواستعدال وتقطيع 

 ومستلزماته. 

أسالك  يط معدنية للخرسانة وانتاج وسحبانتاج وتسويق أسالك التربيط، وأسالك تربيط لبانه وأسالك ترب -2

ة وجلفنة األسالك، وشبك أسوار وشبك األسرة وأسالك شائكة وعالقات مالبس ومسامير خشب ونجار صلب

 وبرشام وبراغي وصلب وزوايا ومبسطات ومفصالت حديدية.

 باالبوكسي واستعدال وتقطيع لفات صاج متنوعة.تغليف حديد التسليح  -3

مل وجميع مواد تجات المشابهة والمنتجات المكملة لطبيعة العجرة والتسويق في المنوالمتا االستيراد والتصدير -4

 البناء.

يع او االيجار الشركة او إلقامة المباني عليها واستثمارها بالب ألغراضشراء العقارات واالراضي واستخدامها  -5

 لصالح الشركة. 

 االستيراد والتصدير والمتاجرة في االخشاب والحديد التجاري بأنواعه.  -6

 النقل. الخدمات التجارية، الوكاالت التجارية، وكاالت التوزيع، خدمات التسويق للغير، خدمات الشحن و -7

مختصة وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات ال

 وجدت. إن

  :األخرى  في الشركاتالحصص تملك واألندماج والمشاركة  (4)المادة 
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أال يقل رأس المال عن  لية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط)ذات مسؤو يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها

شركات أخرى قائمة أو تندمج معها و لها حق  مليون لاير كما يجوز لها أن تمتلك األسهم و الحصص في) 5)

تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه االشتراك مع الغير في 

 األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال

 .اولهايشمل ذلك الوساطة في تد

 : للشركة يرئيسمركز الال (5)المادة 

لمملكة ااخل د توكيالتلها فروع أو مكاتب أو ، ويجوز أن ينشأالرياضللشركة في مدينة  الرئيسيقع المركز

 مجلس االدارة.أو خارجها بقرار من 

 : مدة الشركة (6)المادة 

 طالة إ، ويجوز دائماً بإعالن تحولها صدور قرارالوزاري( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ 99مدة الشركة )

 .أجلها بسنة واحدة على األقلقبل انتهاء  تصدره الجمعية العامة غير العاديةالمدة بقرار هذه

 باب الثانيال

 رأس المال واألسهم

  :رأس المال (7)المادة 

قسم م( لاير سعودي ثالثمائة وواحد وخمسون مليون( لاير سعودي )351,000,000حدد رأس مال الشركة بـ )

 . ية( لاير سعودي وجميعها أسهم عاد10( سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها )35,100,000) الى

 

 االكتتاب في األسهم: (8)المادة 

 .( مدفوعة بالكامل35,100,000الغة )كامل أسهم رأس المال الب المؤسسون فياكتتب 

  :الممتازةاألسهم  :(9)المادة 

ً كللجمعية العامة غير العادية للشريجوز  ً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدرأسهم ة طبقا ممتازة أو  ا

ال تعطي و ،الممتازة إلى عادية االسهم أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل

الحق في  وترتب هذه األسهم ألصحابهاللمساهمين، العامة يت في الجمعيات األسهم الممتازة الحق في التصو

اطي أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتي الحصول على نسبة أكثر من

 .النظامي

 بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة: (10)المادة 

جاز  ي ميعاداالستحقاق،يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء ف

بيع السهم في المزاد  ،بخطاب مسجل يق النشر في جريدة يومية أوإبالغهعن طرلمجلس اإلدارة بعد إعالمه 

 ً وتستوفي الشركة  للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقا

وترد الباقي إلى صاحب السهم.وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه  امن حصيلة البيع المبالغ المستحقة له
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ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع  أموال المساهم. الباقي من جميع المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي

ً إلى يوم البيع دفع القيمة الم تلغي و .التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن إليها المصروفات ستحقة عليه مضافا

 ً ً و ألحكام هذه المادة الشركة السهم المبيع وفقا ، وتؤشر في ىيحمل رقم السهم الملغ جديداً  تعطي المشتري سهما

 سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

 :إصدار األسهم (11)المادة 

ه القيمة، لى من هذالسمية، وإنما يجوز أن تصدربأعوال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها ااألسهم اسمية  تكون

ا كأرباح وال يجوز توزيعه في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين،وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة 

جب عليهم اص متعددون وخالشركة، فإذا ملك السهم أشمواجهة في  والسهم غير قابل للتجزئة .على المساهمين

 التضامنبخاص مسؤولين يكون هؤالء األشلينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، و أحدهمأن يختاروا 

 عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

 تداول األسهم: (12)المادة 

 تقل كل منهما ن الماليتي المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين األسهم التي يكتتب بها ال يجوز تداول

يخ على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتارمن تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر عشر شهراً  عن اثني

ً هم ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األس  تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ألحكام  وفقا

حالة وفي لى الغيرأبيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إ

 آلخرين.االمفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين التنفيذ على أموال المؤسس المعسرأو

 لحظر.ازيادة رأس المال قبل انقضاء مدة  وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة

 :شراء األسهم ورهنها -سجل المساهمين (13)المادة 

 وفقا ألحكام نظام السوق الماليةتتداول أسهم الشركة  -1

 هالتي تصدروإلتزامه بالقرارات ا األساس ويفيد اإلكتتاب في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة  -2

ء كان موافقاً سواء كان حاضراً أو غائباً، وسواونظام الشركات  ،جمعيات المساهمين وفقاً ألحكام هذا النظام

 على هذه القرارات أو مخالفاً لها. 

     موال يكون لألسه قاً لضوابط تضعها الجهة المختصة،يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها وف -3

 في جمعيات المساهمين.التي تشتريها الشركة أصوات 

ً لضوابط تضعها الجهة المختصة، و جوزرهن األسهمي -4  الواستعم يكون للدائن المرتهن قبض األرباحوفقا

ئن المرتهن الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولكن ال يجوز للدا

 اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها. حضور

 

 

 

 :زيادة رأس المال (14)المادة 
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وال أن يكون رأس المال قد دفع كامالً،  للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط -1

عود إلى أسهم صدرت مقابل كان الجزء المدفوع من رأس المال يبأكمله إذا  يشترط أن يكون رأس المال قد دفع

 لم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.أسهم و تمويلية إلىيل أدوات دين أو صكوك تحو

 ءاو جزدرة عند زيادة رأس المال أللجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المص -2

رسة حق ، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممامنها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها

 وية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.األول

لمال األولوية وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس ا للمساهم المالك للسهم -3

يومية  ريدةجويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في  في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية،

 ايته وانتهائه.دته وتاريخ بدشروط االكتتاب ومطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وساأو بإبالغهم بو

لمال مقابل ابحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس  يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل -4

 حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

على  الموافقةللمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بيحق  -5

ً وفق المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة بهذه الحقوق،زيادة رأس  ضعها الجهة تللضوابط التي  ا

 المختصة.

لبوا االكتتاب، ط ن( أعاله، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذي4) مع مراعاة ما ورد في الفقرة -6

أال يتجاوز  بشرط ،ناتجة من زيادة رأس المالبنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية ال

األولوية  ، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوقعليه ما طلبوه من األسهم الجديدةما يحصلون 

تجة من زيادة الناجمالي حقوق األولوية من إق أولوية نه من حقو، بنسبة ما يملكوطلبوا أكثر من نصيبهم نالذي

ألسهم على اطرح ما تبقى من يرأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، و

 الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

 :يض رأس المالتخف (15)المادة 

خسائر. ويجوز ب ى حاجة الشركة أو إذا منيتأن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عل للجمعية العامة غير العادية

والخمسين(  لمنصوص عليه في المادة )الرابعةافي الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد 

سباب بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األمن نظام الشركات وال يصدر قرار التخفيض إال 

 وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. االلتزامات التي على الشركة الموجبة له وعن

اضاتهم اعتر وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء ،وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة

 ً ا مركز توزع في المنطقة التي فيهو قرار التخفيض في جريدة يومية من تاريخ نشر عليه خالل ستين يوما

 لى الشركةوجب ع الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور،

 .أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً 

 أدوات الدين والصكوك التمويلية  (16المادة )

  .دوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداولأ -فق نظام السوق المالية و -للشركة أن تصدر يجوز -1

صدور قرار من الجمعية للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، إال بعد اليجوز -2

تم إصدارها مقابل تلك األدوات تحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن ي العاديةالعامة غير

من اإلصدارات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة أو

 من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. 
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األدوات أو -لى موافقة جديدة من هذه الجمعية أسهماً جديدة مقابل تلك دون حاجة إ -ويصدر مجلس اإلدارة 

تلك األدوات أو الصكوك.  الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة

 ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال.

ك التمويلية ( من نظام الشركات يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكو122مراعاة ما ورد في المادة )ع م -3

لى أسهم في إإلى أسهم وفقاً لنظام السوق المالية، وفي جميع األحوال ال يجوز تحويل هذه األدوات والصكوك 

 :الحالتين التاليتين

والصكوك إلى  هذه األدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويلصدار أدوات إذا لم تتضمن شروط إ  -أ

                                                             .أسهم برفع رأس مال الشركة

 .ذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويلإ -ب

لجمعيات أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك ال يجوز ل سري قرارات جمعيات المساهمين على أصحابت -4

حكام المادة ألالمذكورة أن تعدل الحقوق المقررة لهم إال بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تعقد وفقاً 

 ( من نظام الشركات.89)

 الباب الثالث

 مجلس اإلدارة

  :إدارة الشركة (17)المادة 

ساهمين لمدة ( سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للم7إدارة مؤلف من ) يتولى إدارة الشركة مجلس

س إدارة لمدة من ذلك تم تعيين أول مجل لعدة دورات. واستثناءا إعادة تعينهم ال تزيد عن ثالثة سنوات ويجوز

تاريخ  ( سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس ادارة للشركة من5خمس )

عضوية لالقرار الوزاري الصادر بإعالن تحول الشركة، ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر 

 ملكيته في رأس المال. مجلس اإلدارة، وذلك في حدود نسبة

 :انتهاء عضوية المجلس (18)المادة 

 ،ارية في المملكةتنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات س

ون بعضهم وذلك دوعزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أ في كل وقتلجمعية العامة العادية ومع ذلك يجوز ل

ي وقت فالشركة بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو  هبحق العضو المعزول تجااخالل 

ل  قبولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤوالً  ،غير مناسب

 ا يترتب على االعتزال من أضرار.الشركة عم

 

 

  :المركز الشاغر في المجلس( 19)المادة 

ً  مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضواً رإذا شغ في المركز الشاغر بحسب الترتيب  مؤقتا

 في الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية

خالل خمسة أيام عمل من تاريخ المالية  التجارة واالستثمار، وكذلك هيئة السوقوزارة ويجب أن تبلغ بذلك 
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وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.  ،التعيين

دارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص ر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلوإذا لم تتواف

لالنعقاد خالل  العادية ذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامةعليه في نظام الشركات أو ه

 ً  .عضاء النتخاب العدد الالزم من األستين يوما

 صالحيات المجلس: (20)المادة 

لشركة بما لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة ا مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون

 وله في ذلك الصالحيات التالية على سبيل المثال ال الحصر:غراضها، يحقق أ

 إعداد ورسم سياسات الشركة واإلرشادات لتحقيق أهدافها. وتحديد استثماراتها. -1

أموال  عمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها.كما له الحق في إستثمارواالشراف على أ -2

 داخل المملكة وخارجها.والدولية ا في األسواق المحلية الشركة وتشغيله

قيات ، واالعتماد نواع الحسابات وإدارة وتشغيل واغالق الحسابات البنكية والتوقيع على كافة االتفاوفتح كافة أ -3

ول في العقود والدخلتوقيع على الحسابات البنكية، وإقرار والسحب وااليداع لدى البنوك ،والتفويض با

نات صدار الضماالعطاءات، ، والموافقة علي إوالتوقيع عليها وترسية  المناقصات والمزايدات وحضورها

ذلك توقيع والكفاالت للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي، واعتماد كافة المعامالت المصرفية، وك

ن داد ديوساتفاقيات القروض والضمانات المصرفية، والكفاالت واألوراق المالية والتنازل عن األولوية في 

فية،وله حق الشركة، والتوقيع على سندات ألمر وكافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصر

 التوقيع على األوراق التجارية، واصدار كافة انواع التفاويض والوكاالت عن الشركة.

ات كومي ومؤسسعقد القروض والتمويالت والتسهيالت المالية مع البنوك وصناديق ومؤسسات التمويل الح -4

جاوز آجالها ال تتألحكام الشريعة االسالمية، وعلى أن تكون موافقة على أالتمويل المالية وشركات االئتمان 

 نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز اجالها ثالث سنوات : 

 ن يحدد مجلس االدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. أ -أ

مة أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدم له عدم االضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العا -ب

 للدائنين.

 كما للمجلس حق إصدار الضمانات لصالح أي طرف إذا رأي أن في ذلك مصلحة الشركة. 

لشركات بيع الحصص او االسهم في الشركات األخرى، وحق االكتتاب باسم الشركة في ا وللمجلس حق شراء او -5

فويض المساهمة واستالم الفائض بعد التخصيص واستالم االرباح وحضور جمعياتها العامة والتصويت او ت

الية ممن يرونه للحضور والتصويت باسم الشركة، وكذلك بيع وشراء وتداول االسهم والسندات والصكوك ال

 لصالح الشركة، وبيع وشراء وتداول االسهم والسندات والصكوك المالية.

افة ككما للمجلس حق تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيس الشركات، و فتح فروع لها وحق التوقيع على  -6

ة او تكون تأسيس الشركات التي تؤسسها الشرك انواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصرعقود

الشركة  شريكة فيها مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل بدخول الشركة وخروجها وقرارات تحول

ات بما في او الشركات وتصفية الشركات وتعيين المصفين، والتوقيع على كافة قرارات الشركاء في تلك الشرك

التوقيع فع وخفض راس المال وبيع وشراء الحصص والتنازل عنها، وتوثيق العقود وذلك القرارات الخاصة بر

افة والحذف، لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة واألستثمار وكاتب العدل وعمل التعديالت والتغييرات واألض

واستخراج السجالت التجارية والفروع وتعديلها وشطبها واستخراج بدل الفاقد منها، وللمجلس 

 الحضوروالتصويت في جمعياتها العمومية.
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زيادة وتخفيض رأس مال الشركة او تعديل أغراضها ،وفتح فروع للشركة واستخراج في  التوصية كما له حق -7

وتجديد السجالت التجارية وفروعها واستالمها وتعديلها وشطبها واستخراج بدل الفاقد منها،وتغييرأسماء 

اقيات، وله حق التوقيع على األوراق التجارية، واصدار كافة انواع الوكاالت الشركات والتوقيع على كافة االتف

عن الشركة، ولمجلس االدارة ان يقيم صناعات مكملة لصناعات الشركة، او التي تعاونها على تحقيق اغراضها 

 او ان يشتري بعض او كل اسهمها او حصصها.

الجهات الحكومية  العقارات واألراضي والتنازل عنها لكافة وللمجلس البيع والشراء واالفراغ وقبوله لكافة أنواع -8

التالف ووالخاصة واالفراد والدمج والفرز وتخصيصها وقسمتها وتخطيطها وتعديلها، واستخراج بدل الفاقد 

لشركة وكذلك التصرف في أصول ا من الصكوك، واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع،

ومنقوالتها  قاراتها واألستثمار ،وله حق الرهن وبيع وشراء وقبول ودفع الثمن ورهن عقاراتهاوممتلكاتها وع

ثمن، على ان وممتلكاتها وبيع متاجر الشركة او رهنها، وكذلك له حق الرهن واالفراغ وقبض الثمن وتسليم الم

لشركة مراعاة يتضمن محضر مجلس االدارة وحيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات ا

 الشروط التالية: 

 ان يحدد المجلس في اقرار البيع االسباب والمبررات له. (1

 ان يكون البيع مقارباً لثمن المثل. (2

 ان يكون البيع حاضراً اال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية (3

 ان ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض انشطة الشركة او تحميلها بالتزامات أخرى.  (4

واالستثمار،  التجارةت الحكومية والخاصة، وامام وزارة تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغيرومع الجها وله حق -9

والمؤسسات  وهيئة السوق المالية،  وأقسام الشرطة، والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات

 .ستالم الحقوق لدى الغيرواالت عن الشركة والقبض والتسديد على اختالف انواعها، وإجراء التعام

القيام بكافة وعنها، ام واالرتباط باسم الشركة ونيابة كما يكون للمجلس حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتز -10

ذمة مديني  األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة، وفي الحاالت التي يقدرها له حق ابراء

ه مراعاة الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها على ان يتضمن محضر مجلس االدارة وحيثيات قرار

 الشروط التالية: 

 نة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى. ان يكون االبراء بعد مضي س (1

 ان يكون االبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. (2

 االبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه. (3

 حق توزيع أرباح مرحلية ويتم اقرارها في أقرب جمعية تعقد للشركة. كما للمجلس ال -11

ين الوكالء ، وتعيوصرف كافة المكافآت والبدالت  ،وعزلهمق في تعيين المحامين والموظفين والعمال له الحو  -12

ارج المملكة حق توكيل الغير للوكالء وعزلهم، وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خومنح وعزلهم، 

زل عنها والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفها، واستخراج االقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنا

لموكل ل، وله حق توكيل بعض اعضائه او الغير للقيام بأي مما ذكر، ويحق المملكة او خارجها سواء داخل

 توكيل غيره وللغير توكيل غيره، وللمجلس جميع الصالحيات الواردة في هذا النظام.

صة تها الخاوالفنية للشركة وسياستها وإجراءاوالمالية،واألدارية،  ،مجلس حق إعتماد األنظمة الداخليةولل -13

لتى وضعها ابالموظفين وتفويض المداراء التنفيذين في الشركة للتوقيع نيابة عنها وفقا لألنظمة والضوابط 

 المجلس، كما له الحق في صرف كافة المكافآت والبدالت .

أو من   ،ضواً واحداً أو أكثر من أعضائهع ،بأي مما ذكرويكون للمجلس ايضا في حدود اختصاصه أن يفوض  -14

وإلغاء هذا  ، أو بعض أو كل صالحياتهعمل أو أعمال معينة مباشرةالغير في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو 

إلدارة أن يحدد الصالحيات والسلطات التى يفوضها وفق ليا أو جزئيا، وعلى مجلس االتفويض أو التوكيل ك
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أن يحدد الموضوعات التى يحتفظ بصالحيات  يهلالفقرة السابقة وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما ع

ويحق للموكل توكيل غيره ، ، البت فيها، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة

 وللمجلس جميع الصالحيات الواردة في هذا النظام. 

 مكافأة أعضاء المجلس: (21)دة الما

نظيمية اللوائح واألجراءات التكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه  نظام الشركات وت

ا حصل عليه على بيان شامل لكل م مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة العادية ويجب أن يشتمل تقرير ،للنظام

تمل كذلك . وأن يشذلك من المزايا بدل مصروفات وغيرأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت و

أو  داريةعلى بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إ

اريخ توأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من  ،استشارات

 آخر اجتماع  للجمعية العامة.

 :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (22)المادة 

ً يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً  -1  يجوز الجمع ، والمنتدبا

 .اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركةبين منصب رئيس مجلس 

 بما يلي:  ويختص رئيس المجلس

 الدعوة الجتماعات مجلس االدارة والجمعية العامة.  (1

  .اجتماعات مجلس االدارة، والجمعية العامةترأس وادارة  (2

م المحاكم والخاصة وأما ها مع الغير ومع الجهات الحكوميةفي عالقاتالشركة دارة اإل رئيس المجلس مثلي (3

ولجان العليا الشرعية والقضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل واللجان العمالية االبتدائية و

والحقوق المدنية  وهيئات التحكيموامام كتابة العدل األخرى والهيئات ية وكافة اللجان القضائية االوراق التجار

نواعها والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف اوأقسام الشرطة والغرف التجارية 

مرافعة الواصدار الوكاالت وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم وتوكيل الغير في داخل المملكة وخارجها، 

م وقبول والتحكيواإلنكار والشفعة والكفالة والتسديد خالصة والصلح واالقرار والمخاصمة والموالمدافعة 

ام نيابة عن والمطالبة بتنفيذ االحك الحجز والتنفيذ، وطلب وإستئنافها وتمييزها الحكام واالعتراض عليهاا

جج حوقبض ما يحصل من التنفيذ نقدً أو بشيك وإنهاء جميع إجراءات الحجز والتنفيذ، إخراج ، الشركة

ما في ذلك بوالوثائق والمستندات والتوقيع على كافة انواع العقود اإلستحكام وطلب تعديل الصكوك ومدتها، 

، وبتفويض ادون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها او تكون شريكة فيها مع كافة تعديالتها ومالحقه

فراغ خاص من مجلس االدارة حق التوقيع على الصكوك واالفراغات امام كاتب العدل والبيع والشراء واال

رك فيها ، والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشتوالمزايدات وقبوله، وله حق الدخول في المناقصات

قيع توالشركة وتعديالتها، وفتح فروع للشركة داخل المملكة وخارجها، واستصدار الرخص والسجالت، وال

اديق االقراض والكفاالت المتعلقة بذلك او بغيرها لدى البنوك التجارية وصناتفاقيات القروض والضمانات على 

واقفال  فتحكومية ومتابعة المعامالت وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وانفاذ الرهن وفكه، والح

يع على ، والتوقالتوقيعتحديد المخولين بوالسحب وااليداع لدى البنوك و ات البنكيةالحسابات واالعتماد

تحديد وين الموظفين وعزلهم كما له حق تعيالمستندات والشيكات وسندات ألمر وكافة االوراق التجارية، 

 مرتباتهم ومخصصاتهم. 
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 السلطات واالختصاصات األخرى التي يمنحها له مجلس االدارة. ولرئيس المجلس (4

 توكيل كل او بعض صالحياته ألحد اعضاء المجلس او أحد موظفي الشركة او منو (5

 الغير في مباشرة عمل او اعمال معينة. 

 هتولي ومدةه ومهام هوصالحيات هسلطاتالعضو المنتدب، ويحدد القرار  منهمجلس االدارة بقرار يصدر عيني -2

 نصبه. م

 . هض رئيس مجلس األدارة، نائب رئيس المجلس كل أو بعض صالحياتيفو -3

 ضاء مجلسباإلضافة الى المكافأة المقررة ألعافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب، يحدد مجلس اإلدارة مك  -4

 اإلدارة.

ته ، ويحدد القرار سلطامن بين أعضائه أو من غيرهم بقرار يصدر منه أمين السريعين مجلس االدارة  -5

 ومهامه ومدة توليه منصبه.ومكافآته وصالحياته 

 يعين مجلس اإلدارة رئيسا تنفيذيا للشركة، ويحدد القرار صالحيات وإختصاصات الرئيس التنفيذي. -6

كل  ال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية -7

حق من بنتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل امنهم في المجلس، ويجوز إعادة 

 .ير مشروع أو في أي وقت غير مناسبعزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غ

  :اجتماعات المجلس (23)ادة الم

لم باليد ويجوزأن تس خطيةعلى األقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة مرتين يجتمع مجلس اإلدارة 

متى  جتماعاال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس الى أوترسل بالبريد أوالفاكس أو البريد اإللكتروني

 طلب اليه ذلك اثنان من األعضاء.

  :نصاب اجتماع المجلس (24)المادة 

 إذا حضره نصف األعضاء باألصالة على األقل بشرط االيقل عدد يكون اجتماع المجلس صحيحا اال ال

في  جوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء، ويأعضاء على األقل( أربعة 4) الحضورعن

 حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية:

 لعضو مجلس االدارة ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. ال يجوز -1

 ان تكون االنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد. -2

 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام علي المنيب التصويت بشأنها.  -3

انب الذي الجوعند تساوي اآلراء يرجح لممثلين فيه، ا تصدر قرارات المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين أوو

 صوت معه رئيس الجلسة.

 مداوالت المجلس  (25)المادة 

ضرون تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحا

 ين السر.وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وام

 الباب الرابع

 جمعيات المساهمين
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 :حضور الجمعيات (26)المادة 

 ً امة حق حضور الجمعيات الع ولكل مساهم ،ةيكان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيس لكل مكتتب أيا

حضور  ي الشركة فيأن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عامل في ذلك ولهللمساهمين، 

 .الجمعية العامة

 :الجمعية التأسيسية (27)المادة 

 ً رالوزارة من تاريخ قرا يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل خمسة وأربعين يوما

ى المال علين يمثل نصف رأس ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتب، بتأسيس الشركةبالترخيص 

 يتعين إختيار أحد الخيارين:  ذا النصابفإذا لم يتوافر ه األقل،

ً وجهت دعوة إلى اجتماع  -1  على األقل من توجيه الدعوة إليه. ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما

األجتماع األول  يعقد األجتماع بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد األجتماع األول على أن تتضمن دعوة -2

 ذلك. 

ً وفي جميع األحوال، يكون  ً  االجتماع الثاني صحيحا  كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. أيا

 :اختصاصات الجمعية التأسيسية (28)المادة 

 .( من نظام الشركاتتختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة )الثالثة والستون

 :اختصاصات الجمعية العامة العادية (29)المادة 

 جميع األمورالجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية ب افيما عدا األمور التي تختص به

المالية للشركة،  المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة

 كلما دعت الحاجة إلى ذلك. عامة عاديةوبجوز دعوة جمعيات 

 :العامة غير العادية اختصاصات الجمعية (30)المادة 

تعديلها نظاماً،  المحظور عليهاتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة االساس باستثناء األمور 

شروط ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصالً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بال

 .ةلعاديواألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة ا

 

 

 : دعوة الجمعيات (31)المادة 

 ً كات وهذا النظام، حكام نظام الشرأل تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقا

لجنة المراجعة  نعقاد اذا طلب ذلك مراجع الحسابات أووعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لال

نعقاد ة لالويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعي ،من رأس المال على األقل %(5) المساهمين يمثلأو عدد من 

 ً  .من تاريخ طلب مراجع الحسابات اذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما

د المحد وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد

جميع المساهمين ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى  .على األقليوماً  21بــلالنعقاد 
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هيئة السوق التجارة واألستثمار، و وزارةجدول األعمال إلى وة ومن الدعترسل صورة بخطابات مسجلة. و

 ذلك خالل المدة المحددة للنشر.، والمالية

 : سجل حضور الجمعيات (32)المادة 

معية قبل مكان انعقاد الج عية العامة أو الخاصة أسمائهم فييسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجم

 الوقت المحدد النعقاد الجمعية. 

 :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (33)المادة 

ً ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية  لمال على ارأس  ربعمساهمون يمثلون  هإال إذا حضر العامة العادية صحيحا

 :الخيارينيتعين اختيار أحد   ،األول االجتماع فياب وإذا لم يتوفر النصاألقل، 

تضمن الدعوة لعقد من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن ت يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة  -1

 ذا االجتماع.ه عن امكانية عقدما يفيد االعالن  االجتماع األول

عوة بالطريقة الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية لألجتماع السابق، وتنشر الد جهتووأ -2

 .المنصوص عليها قي المادة الواحد والثالثون من هذا النظام

 ً ً  وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا  دد االسهم الممثلة فيه.كان ع أيا

 :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (34)المادة 

ً  ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية فإذا لم  الرأس الم إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف صحيحا

 ذا النصاب في االجتماع األول،  يتعين اختيار أحد الخيارين:يتوفر ه

ضمن الدعوة لعقد الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتيعقد االجتماع  -1

 االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع.

من هذا  )والثالثون ةالواحد(وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان، يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها قي المادة  -2

 النظام.

ً فو ال على عدد من المساهمين يمثل ربع رأس الم إذا حضره ي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 األقل.

 فسهان باألوضاعالى اجتماع ثالث ينعقد وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة 

ً  يكونهذا النظام و من )والثالثون ةالواحد(المنصوص عليها في المادة  ً أ االجتماع الثالث صحيحا كان عدد  يا

 االسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

 

 

 

 :التصويت في الجمعيات (35)المادة 

ة ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات يلكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيس

بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت  مجلس االدارةالعامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب 
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للسهم أكثر من مرة واحدة. كما ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية 

 التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

 :قرارات الجمعيات (36)المادة 

ر قرارات تصدة المطلقة لألسهم الممثلة فيها وباألغلبي والتحويلية الجمعية التأسيسيةتصدر القرارات في 

جمعية العامة غير كما تصدر قرارات ال طلقة لالسهم الممثلة في االجتماع،باألغلبية المالعادية الجمعية العامة 

ً  كان قراراً ، اال اذا بأغلبية ثلثي االسهم الممثلة في االجتماع العادية لمال أو تخفيضه أو ابزيادة رأس  متعلقا

ة أخرى فال جها مع شركبإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها االساس أو باندما

 ً  في االجتماع. رباع االسهم الممثلةأإال إذا صدر بأغلبية ثالثة  يكون صحيحا

 :المناقشات في الجمعيات (37)المادة 

ء أعضا لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه االسئلة في شأنها إلى

القدر الذي ويجيب مجلس االدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين ب .مجلس االدارة ومراجع الحسابات

عية، و لشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمال يعرض مصلحة ا

 .نافذاً  الشأنكان قرارها في هذا 

  :رئاسة الجمعيات و إعداد المحاضر (38)المادة 

به مجلس يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتد

 اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.

حيازتهم  ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد االسهم التي في

ا فقت عليهعدد األصوات التي واباألصالة أو الوكالة و عدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت و

ل اجتماع . وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كاالجتماعخالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في أو

 رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات. هيوقع في سجل خاص

 الباب الخامس

 لجنة المراجعة

 ( تشكيل اللجنة:39)المادة 

س اإلدارة ضاء من غير أعضاء مجلعأثالثة مكونة من  تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة 

 .عضائهاأومكافأة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها 

 :نصاب اجتماع اللجنة( 40)المادة 

ضرين، قراراتها بأغلبية أصوات الحا يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، و تصدر

 تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. و عند
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 :اختصاصات اللجنة (41)المادة 

وثائقها وطالع على سجالتها تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق اال

جلس اإلدارة ماإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها ان تطلب من وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس 

خسائر  أوألضرار اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة نعقاد إذا أعاق مجلسدعوة الجمعية العامة للشركة لال

 جسيمة.

 :تقارير اللجنة (42)المادة 

ع الحسابات، ملحوظات التي يقدمها مراجعلى لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير وال

لرقابة الداخلية اوابداء مرئياتها حيالها ان وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام 

ً أن يودع نسخفي الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وعلى مجلس اإلدارة   ا

ً  21بـ ركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة كافية عن هذا التقرير في م ى األقل لتزويد عل يوما

 .لى التقرير أثناء انعقاد الجمعيةكل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويت

 

 الباب السادس

 مراجع الحسابات

  :تعيين مراجع الحسابات (43)المادة 

لمملكة لمرخص لهم بالعمل في ابين مراجعي الحسابات ا يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من

ً نه الجمعية العامة تعي وقت تغييره مع  ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل مكافآته. وتحدد العادية سنويا

 عدم اإلخالل بحقه في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

  :جع الحساباتصالحيات مرا (44) المادة

أيضاً  الوثائق، ولهعلى دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من  االطالعلمراجع الحسابات في أي وقت حق 

 ها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتات التي يرى ضرورة الحصول عليهات واإليضاحطلب البيانا

اجع واذا صادف مرواجبه  أداءكنه من وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يم.ذلك مما يدخل في نطاق عملهوغير

عمل مراجع  ييسر المجلسفإذا لم  يقدم الى مجلس اإلدارة  رالحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقري

 األمر.في للنظر دارة دعوة الجمعية العامة العاديةاإل يطلب من مجلس وجب عليه أنالحسابات، 

المراجعة المتعارف  الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعاييرعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى  -1

ما يكون عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، و

ة القوائم القد تبين له من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة االساس، ورأيه في مدى عد

ق على تقرير المالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصدي

 مجلس اإلدارة والقوائم المالية دون االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطالً.

ما وقف عليه  اع الجمعية العامة أو الى الغيرال يجوز لمراجع الحسابات أن يذيع الى المساهمين في غير اجتم -2

 من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإال وجب عزله فضالً عن مساءلته عن التعويض، ويكون مراجع

ي تقع الحسابات مسؤوالً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء الت

 اجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.منه في أداء عمله. وإذا تعدد المر
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 الباب السابع

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 مالية:السنة ال (45)المادة 

دأ السنة المالية على أن تب ،من كل سنةديسمبر نهاية شهر بوتنتهي  ينايرالسنة المالية للشركة من أول شهر  تبدأ

 .م2008ديسمبر نهاية شهر  تنتهيو بإعالن تحول الشركة،القرار الصادر األولى من تاريخ 

 الوثائق المالية: (46)المادة 

 عن نشاطها يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً  -1

رباح. ويضع ، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األةومركزها المالي عن السنة المالية المنقضي

وأربعين  مة بخمسالجمعية العا النعقادالمجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد 

 .يوماً على األقل

( 1ي الفقرة )فيها يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار ال -2

 النعقاد دقبل الموعد المحد المساهمينتحت تصرف الرئيس من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة 

ً  21بـ عية العامة الجم  .على األقل يوما

قرير مراجع على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة وت -3

الوثائق  أن يرسل صورة من هذهالشركة الرئيس.وعليه نشر في جريدة يومية توزع في مركزما لم ت .باتالحسا

خمسة عشر يوما بالعامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية وهيئة السوق المالية،  ،التجارة واألستثمار وزارةالى 

 .على األقل

 توزيع األرباح: (47) المادة

 اآلتي: الصافية السنوية على الوجهالشركة توزع أرباح 

ة العادية ويجوز أن تقرر الجمعية العام ،االحتياطي النظامي للشركةلتكوين %( من صافي األرباح 10يجنب ) -1

 .%( من رأس المال المدفوع30متى بلغ االحتياطي المذكور )وقف هذا التجنيب 

كوين احتياطي رباح لتمن صافي األ% 10 نسبة جنب للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن ت -2

 اتفاقي.

و يكفل أللجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة  -3

رباح مبالغ األ توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي

 .ه المؤسساتسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذإلنشاء مؤ

 .( من رأس مال الشركة المدفوع%5نسبة تمثل ) ساهمينيوزع من الباقي بعد ذلك على الم -4

من (  لسبعينالسادسة واالعشرون( من هذا النظام، والمادة )الواحد ومع مراعاة األحكام المقررة في المادة ) -5

المكافأة ت إذا كان الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة،من  %(5)عن التزد بعد ما تقدم نسبة  الشركات يخصصنظام 

تي يحضرها عدد الجلسات ال ستحقاق هذه المكافأة متناسباً معاعلى أن يكون نسبة معينة من أرباح الشركة، 

 العضو.

ابط يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوية أوربع سنوية بعد إستيفاء الضو -6

 الموضوعة من الجهة المختصة 
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 استحقاق األرباح: (48)المادة 

ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القر ار تاريخ يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا

ي نهاية ففي سجالت المساهمين  اريخ التوزيع وتكون احقية االرباح لمالكي االسهم المسجلينستحقاق وتاال

 اليوم المحدد لالستحقاق.

 :سهم الممتازةتوزيع االرباح لأل (49)المادة 

 سبة المحددةفع الندال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد  توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنهإذا لم  -1

 ً  ذه السنة.لحكم المادة )الرابعة عشرة بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن ه وفقا

م الشركات( من الشركة في دفع النسبة المحددة وفقا" لحكم المادة )الرابعة عشرة بعد المائة من نظا إذا فشلت -2

ً طبق ألصحاب هذه األسهم، المنعقدةاألرباح مدة ثالث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة  ألحكام  ا

لشركة لالثمانين( من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة المادة )التاسعة و

رأس المال،  يتناسب مع قيمة أسهمهم فيوالمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما 

 لسابقة.اكة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات وذلك إلى أن تتمكن الشر

 :خسائر الشركة (50)المادة 

لى أي عالسنة المالية، وجب  اذا بلغت خسائر  شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل -1

 ل في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلسمسؤو

لك دعوة اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذ

إما زيادة رأس  لتقريرسائر خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالخالجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل 

دون  ر الى مامال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك الى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائ

 .ة قبل األجل المحدد في هذا نظام الشركاتدفوع، أو حل الشركمال المنصف رأس ال

( من 1لفقرة )اددة في خالل المدة المح ة العامة تجتمع الجمعيوتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات اذا لم  -2

ال وفق هذه المادة، أو إذا اجتمعت و تعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس الم

دور قرار صمن  زيادة رأس المال خالل تسعين يومااألوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل 

 الجمعية بالزيادة.

 

 

 الباب الثامن

 المنازعات

 :دعوى المسؤولية (51)المادة 

لكل مساهم الحق في دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس االدارة إذا كان من شأن الخطأ 

 منهم إلحاق ضرر خاص به. الذي صدر 
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ويجب على المساهم ق الشركة في رفعها ال يزال قائماً، وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان ح

 أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

 

 الباب التاسع

 حل الشركة وتصفيتها

  :انقضاء الشركة( 52)المادة 

يصدر قرار ووتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية  التصفيةتدخل الشركة بمجرد انقضائها دور

لمصفي وتحديد ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين االجمعية العامة غير العادية التصفية االختيارية من 

لتصفية وز مدة اسلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجا

ة الشركة االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدار

عين الى أن ي بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين

لتي صاتها ادورها على ممارسة اختصاويقتصر خالل مدة التصفيةقائمة  المصفي وتبقى جمعيات المساهمين

 .ال تتعارض مع اختصاصات المصفي

 الباب العاشر

 أحكام ختامية

 :التطبيق (53)المادة 

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

 األيداع والنشر: (54)المادة 

 . ولوائحهيودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات 

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

 


