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النظام األسايس
الباب األول  :تأسيس الرشكة
املادة األوىل  :التأسيس
تؤسس طبقا ألحكام نظام الرشكات ولوائحه وهذا النظام رشكة مساهمة سعودية وفقا ملا ييل.
املادة الثانية  :اسم الرشكة
رشكة الغاز و التصنيع األهلية (رشكة مساهمة عامة مدرجة(
املادة الثالثة  :أغراض الرشكة
غرض الرشكة القيام بجميع األعامل املتعلقة باستغالل و تصنيع ورشاء وبيع و تسويق و توزيع ونقل الغاز
بأنواعه و مشتقاته و الغازات الصناعية داخل اململكة العربية السعودية و خارجها ،ورشاء و بيع و تصنيع و
صيانة األقفاص و األسطوانات ،ورشاء و بيع و صيانة األسطوانات و الخزانات و ملحقاتها ،و صيانة شبكات و
وحدات الغاز و ملحقاتها.
وللرشكة القيام بنقل الباائع واملهامت بأجر ع ى الطر

اليرية باململكة و جميع األعامل املتعلقة

باالسترياد وكذلك صناعة ورشاء وبيع ونقل و تسويق املواد البرتولية و الكيميائية و البرتوكيميائية  ،و
الزجاج  ،وقطع غيار السيارات و املعدات ،و إنشاء مراكز الخدمات البرتولية ،وصيانة املعدات و السيارات .و
إنشاء أو املشاركة يف إنتاج الطاقة و معالجة املياه و الخدمات البيئية وأية أنشطة أخرى برشط الحصول
ع ى التـراخيص الالزمة .كام يجوز لها متلك العقارات و رشاء األرايض و إقامة املباين و استثامرها بالبيع و
االيجار لصالح الرشكة.
املادة الرابعة  :املشاركة والتملك يف الرشكات
يجوز للرشكة إنشاء رشكات مبفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة برشط أال يقل رأس املال
عن ( )5مليون ريال كام يجوز لها أن متتلك األسهم والحصص يف رشكات أخرى قامئة أو تندمج معها ولها
حق االشرتاك مع الغري يف تأسيس الرشكات املساهمة أو ذات املسئولية املحدودة وذلك بعد استيفاء ما
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تتطلبه األنظمة والتعليامت املتبعة يف هذا الشأن  .كام يجوز للرشكة أن تترصف يف هذه األسهم أو
الحصص ع ى أال يشمل ذلك الوساطة يف تداولها.
املادة الخامسة  :املركز الرئيس للرشكة
يقع املركز الرئييس للرشكة يف مدينة الرياض ،وال يجوز نقله لخارج الرياض إال بقرار من الجمعية العامة غري
العادية بناء ع ى اقرتاح مجلس اإلدارة .ويجوز ملجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا ً أو مكاتب أو توكيالت
داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها.
املادة السادسة  :مدة الرشكة
مدة الرشكة  99سنة هجرية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري  ،ويجوز دامئا ً إطالة هذه املدة بقرار
تصدره الجمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اجلها بسنة واحدة ع ى األقل.
الباب الثاين  :رأس املال واألسهم
املادة السابعة  :رأس املال
حدد رأس مال الرشكة ب (  ) 750.000.000سبع مئة و خمسني مليون ريال سعودي فقط  ،مقسم إىل
( ) 75.000.000خمسة و سبعني مليون سهم أسمي متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عرشة رياالت
سعودية وجميعها أسهم عادية.
املادة الثامنة  :االكتتاب يف األسهم
تم االكتتاب يف كل أسهم رأس مال الرشكة.
املادة التاسعة  :األسهم املمتازة
يجوز للجمعية العامة غري العادية للرشكة طبقا ً لألسس التي تاعها الجهة املختصة أن تصدر أسهام ً
ممتازة أو أن تقرر رشاءها أو تحويل أسهم عادية إىل أسهم ممتازة أو تحويل االسهم املمتازة إىل عادية
 ،وال تعطي األسهم املمتازة الحق يف التصويت يف الجمعيات العامة للمساهمني و ذلك مبا ال يتجاوز
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 %50من رأساملها ،وترتب هذه االسهم ألصحابها الحق يف الحصول ع ى نسبة أكرث من أصحاب األسهم
العادية من االرباح الصافية للرشكة بنسبة ال تقل عن  %5من القيمة األسمية للسهم .بعد تجنيب االحتياطي
النظامي.
املادة العارشة :بيع األسهم الغري مستوفاة القيمة
-1

يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك ،وإذا تخلف عن الوفاء يف ميعاد
االستحقا  ،جاز ملجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم يف املزاد
العلني أو سو

األورا

املالية بحسب األحوال وفقا ً للاوابط التي تحددها الجهة املختصة.

 -2وتستويف الرشكة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة لها وترد الباقي إىل صاحب السهم  ،وإذا مل
تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ ،جاز للرشكة أن تستويف الباقي من جميع أموال املساهم.
 -3ومع ذلك يجوز للمساهم املتخلف عن الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه ماافا ً إليها
املرصوفات التي أنفقتها الرشكة يف هذا الشأن.
 -4وتلغي الرشكة السهم املبيع وفقا ً ألحكام هذه املادة ،وتعطي املشرتي سهامً جديدا ً يحمل رقم
السهم امللغى ،وتؤرش يف سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم املالك الجديد.
املادة الحادية عرشة :إصدار األسهم
أسهم الرشكة اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية ،وإمنا يجوز أن تصدر بأع ى من هذه
القيمة ،ويف هذه الحالة األخرية يااف فر

القيمة يف بند مستقل ضمن حقو

املساهمني  .وال يجوز

توزيعها كأرباح ع ى املساهمني .والسهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة الرشكة  ،فاذا ملك السهم
اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعامل الحقو
هؤالء األشخاص مسؤولني بالتاامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.
املادة الثانية عرشة :رشاء الرشكة ألسهمها وبيعها وارتهانها
طبقا ً لألسس و الاوابط التي تاعها الجهة املختصة ،يجوز للرشكة ما ييل :
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-1

رشاء أسهمها العادية و املمتازة مبوافقة الجمعية العامة غري العادية و ال يكون لألسهم التي
تشرتيها الرشكة أصوات يف جمعيات املساهمني.

 -2رشاء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة وفقا ً لألغراض املحددة من الجهة املختصة.
 -3رشاء أسهمها لغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم املوظفني.
 -4بيع أسهم الخزينة ع ى مرحلة واحدة أو عدة مراحل.
 -5ارتهان أسهمها ضامنا ً لدين.

املادة الثالثة عرشة :تداول األسهم
ال يجوز تداول األسهم التـي يكتتب بها املؤسسون إال بعد نرش القوائم املالية عن سـنتني مـاليتني ال تقـل
كل منهام عن اثني عرش شهرا ً من تاريخ تأسيس الرشكة و يؤرش ع ى صكوك هذه األسـهم مبـا يـدل عـ ى
نوعها و تاريخ تأسيس الرشكة و املدة التي مينع التداول فيها.
و مع ذلك يجوز خالل فرتة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ً ألحكـام بيـع الحقـو

مـن أحـد املؤسسـني إىل

مؤسـس خخــر أو مــن ورثــة أحـد املؤسســني يف حالــة وفاتــه إىل الغـري أو يف حالــة التنفيــذ عــ ى أمــوال
املؤسس املعرس أو املفلس  ،ع ى أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسني اآلخرين.
و ترسي أحكام هذه املادة ع ى ما يكتتب بـه املؤسسـون يف حالـة زيـادة رأس املـال قبـل انقاـاء مـدة
الحظر.
املادة الرابعة عرشة :سـجل املساهمني
تتداول أسهم الرشكة وفقا ً ا ألحكام نظام السو

املالية.

املادة الخامسة عرشة :زيادة رأس املال
-1

للجمعية العامة غري العادية أن تقرر زيادة رأس مال الرشكة  ،برشط أن يكون رأس املال االسايس قد
دفع كامالً  .وال يشرتط أن يكون رأس املال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غري املدفوع من رأس املال
يعود إىل أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك متويلية إىل أسهم ومل تنته بعد املدة
املقررة لتحويلها إىل أسهم.
5
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 -2للجمعية العامة غري العادية يف جميع األحوال أن تخصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جز ًء
منها للعاملني يف الرشكة والرشكات التابعة أو بعاها ،أو أي من ذلك .وال يجوز للمساهمني مامرسة
حق األولوية عند إصدار الرشكة لألسهم املخصصة للعاملني.
 -3للمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غري العادية باملوافقة ع ى زيادة رأس
املال األولوية يف االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم
بالنرش يف جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة اليريد املسجل عن قرار زيادة رأس املال ورشوط
االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
 -4يحق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمني يف االكتتاب بزيادة رأس
املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغري املساهمني يف الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة
الرشكة.
 -5يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة
باملوافقة ع ى زيادة رأس املال إىل خخر يوم لالكتتاب يف األسهم الجديدة املرتبطة بهذه الحقو ،
وفقا ً للاوابط التي تاعها الجهة املختصة.
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ملَة حقو
ح َ
مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ( )4أعاله ،توزع األسهم الجديدة ع ى َ
االكتتاب ،بنسبة ما ميلكونه من حقو

أولوية من إجاميل حقو

األولوية الذين طلبوا

األولوية الناتجة من زيادة رأس املال،

برشط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي من األسهم الجديدة
ع ى حملة حقو
إجاميل حقو

األولوية الذين طلبوا أكرث من نصيبهم ،بنسبة ما ميلكونه من حقو

أولوية من

األولوية الناتجة من زيادة رأس املال ،برشط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من

األسهم الجديدة ،ويطرح ما تبقى من األسهم ع ى الغري ،ما مل تقرر الجمعية العامة غري العادية أو
ينص نظام السو

املالية ع ى غري ذلك.

املادة السادسة عرشة :تخفيض رأس املال
للجمعية العامة غري العادية أن تقرر تخفيض رأس املال إذا زاد ع ى حاجة الرشكة أو إذا منيت بخسائر.
ويجوز يف الحالة األخرية وحدها تخفيض رأس املال إىل ما دون الحد املنصوص عليه يف املادة )الرابعة
والخمسني( من نظام الرشكات .وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن
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األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي ع ى الرشكة وعن أثر التخفيض يف هذه االلتزامات .وإذا كان
تخفيض رأس املال نتيجة زيادته ع ى حاجة الرشكة ،وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعرتاضاتهم عليه خالل
ستني يوما ً من تاريخ نرش قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املنطقة التي فيها مركز الرشكة
الرئيس .فإن اعرتض أحد الدائنني وقدم إىل الرشكة مستنداته يف امليعاد املذكور ،وجب ع ى الرشكة أن
تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضامنا ً كافيا ً للوفاء به إذا كان خجالً .

الباب الثالث :مجلس اإلدارة
املادة السابعة عرشة :إدارة الرشكة
يتوىل إدارة الرشكة مجلس إدارة مؤلف من عرشة أعااء ،تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمني
ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات .
املادة الثامنة عرشة :انتهاء عاوية املجلس
تنتهي عاوية املجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العاو لها وفقا ً ألي نظام أو تعليامت سارية يف
اململكة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل جميع أعااء مجلس االدارة أو بعاهم
وذلك دون إخالل بحق العاو املعزول تجاه الرشكة باملطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو
يف وقت غري مناسب ولعاو مجلس االدارة أن يعتزل برشط أن يكون ذلك يف وقت مناسب واال كان مسؤوالً
قبل الرشكة عام يرتتب ع ى االعتزال من أرضار.
املادة التاسعة عرشة :املركز الشاغر يف املجلس
اذا شغر مركز أحد أعااء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعني عاوا ً مؤقتا ً يف املركز الشاغر ع ى ان يكون
م من تتوافر فيهم الخيرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة و هيئة السو

املالية خالل خمسة أيام

عمل من تاريخ التعيني وأن يعرض التعيني ع ى الجمعية العامة العادية يف أول اجتامع لها ويكمل العاو
الجديد مدة سلفه .واذا مل تتوافر الرشوط الالزمة النعقاد مجلس االدارة بسبب نقص عدد أعاائه عن الحد
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االدىن املنصوص عليه يف نظام الرشكات أو هذا النظام وجب ع ى بقية االعااء دعوة الجمعية العامة
العادية لالنعقاد خالل ستني يوما ً النتخاب العدد الالزم من االعااء.
املادة العرشون :صالحيات املجلس
 -1مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات يف إدارة
الرشكة مبا يحقق اغراضها ،وله حق الرشاء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واالفراغ
وقبض الثمن وتسليم الثمن ويكون للمجلس اياا ً يف حدود اختصاصه أن يفوض عاوا ً واحدا ً أو أكرث من
اعاائه أو من الغري يف مبارشة عمل أو أعامل معينة ، .ع ى أن يتامن محرض مجلس االدارة وحيثيات
قراره للترصف يف اصول وممتلكات وعقارات الرشكة مراعاة الرشوط التالية :-
أ-

أن يحدد املجلس يف قرار البيع األسباب وامليررات له.

ب-

أن يكون البيع مقاربا" لثمن املثل.

ت-

ان يكون البيع حارضا" اال يف حاالت الرضورة وباامنات كافية.

ث-

أن ال يرتتب ع ى ذلك الترصف توقف بعض أنشطة الرشكة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

 -2يجوز ملجلس االدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهام بلغت مدتها
والقروض التجارية التي ال يتجاوز اجلها نهاية مدة الرشكة  ،مع مراعاة الرشوط التالية لعقد القروض
التي يتجاوز أجلها ثالث سنوات.
أ-

أن يحدد مجلس االدارة يف قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

ب-

أن يراعي يف رشوط القرض والاامنات املقدمة له عدم االرضار بالرشكة ومساهميها والاامنات

العامة للدائنني.
ت-

أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز ملجلس اإلدارة عقدها خالل السنة املالية للرشكة عن  %100من

رأسامل الرشكة.
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 -3ملجلس االدارة ويف الحاالت التي يقدرها حق ابراء ذمة مديني الرشكة من التزاماتهم طبقا" ملا
يحقق مصلحتها  ،ع ى أن يتامن محرض مجلس االدارة وحيثيات قراره مراعاة الرشوط التالية:-
أ-

أن يكون ابراء الذمة بعد ميض خمس سنوات ع ى نشوء الدين كحد أدىن.

ب-

أن يكون املدين معرسا ً وغري قادر ع ى السداد.

ت-

االبراء حق للمجلس و ال يجوز التفويض فيه .

املادة الحادية و العرشون :مكافأة أعااء املجلس
تتكون مكافأة أعااء مجلس اإلدارة من مبلغ معني أو بدل حاور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة
من صايف األرباح  ،و يف حال كانت نسبة معينة من صايف األرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة ( )5من
املادة ( ) 45من هذا النظام  ،و يجوز الجمع بني اثنني أو أكرث من هذه املزايا و يف حدود ما نص عليه نظام
الرشكات أو أي أنظمة أخرى مكملة له  ،باإلضافة إىل ما يقرره مجلس اإلدارة من مرصوفات السفر واإلقامة
واإليواء لكل جلسة لألعااء غيـر املقيمني وفق األنظمة و القرارات و التعليامت املرعية يف اململكة
الصادرة من الجهات املختصة .ويجب ان يشتمل تقرير مجلس االدارة اىل الجمعية العامة العادية ع ى بيان
شامل لكل ما حصل عليه اعااء مجلس االدارة خالل السنة املالية من رواتب و بدل حاور و مرصوفات و غري
ذلك من املزايا ،كام يشتمل التقرير ع ى بيان ما قباه اعااء املجلس بوصفهم موظفني او اداريني او ما
قباوه نظري اعامل فنية او ادارية او استشارات سبق ان وافقت عليها الجمعية العامة العادية.
املادة الثانية و العرشون :صالحيات رئيس املجلس و نائبه والعاو املنتدب وأمني الرس
 -1يعني مجلس اإلدارة من بني أعاائه رئيسا ً ونائبا ً للرئيس ويجوز له أن يعني عاوا ً منتدب  ،وال يجوز الجمع
بني منصب رئيس مجلس االدارة وأي منصب تنفيذي بالرشكة.
 -2مع مراعاة اختصاصات و صالحيات مجلس اإلدارة يختص رئيس مجلس االدارة بدعوة املجلس لالجتامع و
رئاسة اجتامعاته و اجتامعات الجمعيات العامة للمساهمني  ،كام يختص يف متثيل الرشكة والتوقيع
نيابة عنها يف عالقاتها مع جميع الجهات الرسمية واملصالح الحكومية والوزارات والهيئات
واملؤسسات العامة والخاصة واإلدارات الحكومية (إدارة املرور والجوازات واالستقدام ومكتب العمل
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وإدارة الوافدين والدفاع املدين ) واالفراد والرشكات والبنوك وغريها  ،وحق متثيل الرشكة والتوقيع
نيابة عنها أمام جميع الجهات القاائية وشبه القاائية بجميع انواعها ودرجاتها  ،وله حق املخاصمة
واملرافعة واملدافعة وإقامة الدعوى وسامعها وحاور الجلسات وطلب التحكيم وقبوله وتعيني
املحكمني وردهم والخيراء وعزلهم  ،كام له الحق يف تقديم املذكرات وقبولها والخصومة وردها
واإلقرار والصلح والتنازل واإلبراء وطلب اليمني ورده واالمتناع عنه  ،واحاار الشهود والبينات والطعن
فيها  ،واالجابة والجرح والتعديل  ،والطعن بالتزوير  ،وطلب املنع من السفر ورفعه  ،وطلب الحجز
والتنفيذ وردهم واستبدالهم  ،وطلب اإلدخال والتداخل  ،وقبول االحكام والقرارات واالعرتاض عليها
واستئنافها ومتيزها والتامس إعادة النظر وطلب تنفيذها والطعن ع ى تقارير الخيراء واملحكمني ،
وطلب رد االعتبار  ،وتسليم وأستالم كافة االورا

واملعامالت واالحكام وإنهاء ما يلزم حاور الجلسات

يف جميع القاايا لدى جميع املحاكم بدرجاتها وأنواعها  ،وتعتير صالحية رئيس مجلس االدارة صالحية
منفرده يف متثيل الرشكة او التوقيع عنها يف كل ما ذكر اعاله وله حق توكيل الغري بأي او كل من
صالحياته او اختصاصاته.
 -3يتوىل نائب رئيس املجلس مهام رئيس املجلس عند غيابه.
 -4يختص العاو املنتدب يف حال تعيينه بالصالحيات التي يحددها مجلس اإلدارة و تنفيذ كافة التعليامت
الصادرة عن املجلس.
 -5يحدد مجلس اإلدارة وفقا ً لتقديره و بناء ع ى قرار صادر منه املكافأة التي يحصل عليها رئيس املجلس
بحيث ال تتجاوز الحد األقىص املسموح به حسب تعليامت الجهات املختصة.
 -6يحدد مجلس اإلدارة وفقا ً لتقديره وبناء ع ى قرار صادر منه املكافأة التي يحصل عليها العاو املنتدب
عن جميع األعامل اإلضافية التي يقوم بها بصفته تنفيذيا ً وليس بصفته عاو يف املجلس.
 -7يعني مجلس االدارة أمني رس يختاره من بني أعاائه أو من غريهم وال تزيد مدة رئيس املجلس ونائبه
والعاو املنتدب وأمني الرس عاو مجلس االدارة ع ى مدة عاوية كل منهم يف املجلس  ،ويجوز
إعادة انتخابهم وللمجلس يف أي وقت أن يعزلهم أو أيا ً منهم دون إخالل بحق من عزل يف التعويض
إذا وقع العزل لسبب غري مرشوع أو يف وقت غري مناسب.
 -8يجوز ملجلس اإلدارة تعيني رئيس تنفيذي و تحديد مكافآته و صالحياته.
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املادة الثالثة والعرشون :اجتامعات املجلس
يجتمع مجلس االدارة ( )4مرات ع ى االقل يف السنة بدعوة من رئيسه  ،وتكون الدعوة مبوجب خطاب كتايب
مرفقا ً به جدول األعامل يوزع ع ى أعااء املجلس قبل تاريخ االجتامع أو باليريد الرسيع أو باليريد اإللكرتوين
ويجب ع ى رئيس املجلس أن يدعو املجلس إىل االجتامع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعااء.
املادة الرابعة والعرشون :نصاب اجتامع املجلس
ال يكون اجتامع املجلس صحيحا ً إال إذا حرضه نصف األعااء ع ى األقل  ،برشط أال يقل عدد الحارضين عن ثالثة
أعااء ويجوز لعاو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غريه من االعااء يف حاور اجتامعات املجلس والتصويت
نيابة عنه ع ى القرارات التي ت ٌتخذ خالل االجتامع  ،ويف هذه الحالة يكون لهذا العاو صوتان طبقا ً للاوابط
اآلتية:
 -1ال يجوز لعاو مجلس االدارة ان ينوب عن أكرث من عاو واحد يف حاور ذات االجتامع.
 -2أن تكون االنابة ثابتة بالكتابة.
 -3ال يجوز التصويت ع ى القرارات التي يحظر النظام ع ى املنيب التصويت بشأنها.
 -4أن يكون النائب عاوا ً يف املجلس وال يجوز إنابة أي شخص خخر من غري أعااء املجلس
 -5للنائب الحق املطلق يف اتخاذ ما يراه مناسبا ً من التوصيات أو القرارات التي يرصح للمنيب عليها وال
يحق للمنيب االعرتاض حاالً أو مستقبالً ع ى ما اتخذه النائب من قرارات يف ذات الجلسة التي أنابه يف
حاورها نيابة عنه.
 -6أن يخطر االعااء قبل االجتامع بأسبوع ع ى األقل فيام عدا االجتامعات االستثنائية و الطارئة.
و للمجلس حق الدعوة لحاور جلساته من يراه من موظفي الرشكة أو مستشاريها أو غريهم ع ى أال يكون
لهم حق التصويت .
وتصدر قرارات املجلس بأغلبية خراء االعااء الحارضين أو املمثلني فيه وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس الجلسة.
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املادة الخامسة والعرشون :مداوالت املجلس
تثبت مداوالت مجلس االدارة وقراراته يف محارض يوقعها رئيس املجلس وأعااء مجلس اإلدارة الحارضون
وأمني الرس وتدون هذه املحارض يف سجل خاص يوقعه رئيس مجلس االدارة وأمني الرس.

الباب الرابع  :جمعيات املساهمني
املادة السادسة والعرشون :حاور الجمعيات
لكل مساهم حق حاور الجمعيات العامة للمساهمني ،وله يف ذلك أن يوكل عنه شخصا ً خخر من غري أعااء
مجلس اإلدارة أو عاميل الرشكة يف حاور الجمعية العامة.
املادة السابعة والعرشون :اختصاصات الجمعية العامة العادية
فيام عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غري العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور
املتعلقة بالرشكة ،وتنعقد مرة ع ى األقل يف السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية
للرشكة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلام دعت الحاجة إىل ذلك.
املادة الثامنة والعرشون :اختصاصات الجمعية العامة غري العادية
تختص الجمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الرشكة األساس باستثناء االمور املحظور عليها تعديلها
نظاما ً  ،ولها أن تصدر قرارات يف األمور الداخلة أصالً يف اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالرشوط
واألوضاع نفسها املقررة للجمعية العامة العادية.
املادة التاسعة والعرشون :دعوة الجمعيات
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمني بدعوة من مجلس اإلدارة ،وفق لجدول األعامل املرفق مع
الدعوة وع ى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو
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لجنة املراجعة أو عدد من املساهمني ميثل  %5من رأس املال ع ى األقل .ويجوز ملراجع الحسابات دعوة
الجمعية لالنعقاد إذا مل يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثني يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
وتنرش الدعوة النعقاد الجمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف مركز الرشكة الرئيس قبل امليعاد
املحدد لالنعقاد بخمسة و عرشون يوما ً ع ى األقل .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعامل إىل الوزارة
وكذلك هيئة السو

املالية ،وذلك خالل املدة املحددة للنرش.

املادة الثالثون :سـجل حاور الجمعيات
يسجل املساهمون الذين يرغبون يف حاور الجمعية العامة أو الخاصة أسامئهم يف مقر اجتامع
الجمعية قبل الوقت املحدد النعقادها أو عير الوسائل املحددة يف الدعوة .
املادة الحادية و الثالثون :نصاب اجتامع الجمعية العامة العادية
ال يكون انعقاد اجتامع الجمعية العامة العادية صحيحا ً إال إذا حرضه مساهمون ميثلون ربع رأس املال ع ى
األقل  ،وإذا مل يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتامع  ،يعقد االجتامع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة
املحددة النعقاد االجتامع األول برشط أن تتامن الدعوة لعقد االجتامع األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد
هذا االجتامع  ،ويف جميع االحوال يكون االجتامع الثاين صحيحا ً أيا ً كان عدد االسهم املمثلة فيه.
املادة الثانية و الثالثون :نصاب اجتامع الجمعية العامة غري العادية
ال يكون اجتامع الجمعية العامة غري العادية صحيحا ً إال إذا حرضه مساهمون ميثلون نصف رأس املال فإذا
مل يتوفر هذا النصاب يف االجتامع األول  ،يعقد االجتامع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد
االجتامع األول برشط أن تتامن الدعوة لعقد االجتامع األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتامع  ،و
يكون االجتامع الثاين صحيحا ً إذا حرضه عدد من املساهمني ميثل ربع رأس املال ع ى االقل.
واذا مل يتوفر النصاب الالزم يف االجتامع الثاين وجهت دعوة اىل اجتامع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها
املنصوص عليها يف املادة ( )29من هذا النظام ويكون االجتامع الثالث صحيحا ً أيا كان عدد االسهم املمثلة
فيه بعد موافقة الجهة املختصة.
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املادة الثالثة والثالثون :التصويت يف الجمعيات
لكل مساهم صوت عن كل سهم يف جمعيات املساهمني ويجب استخدام التصويت الرتاكمي يف انتخاب
مجلس االدارة.
املادة الرابعة والثالثون :قرارات الجمعيات
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لالسهم املمثلة يف االجتامع كام تصدر قرارات
الجمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي االسهم املمثلة يف االجتامع  ،اال اذا كان قرارا ً متعلقا ً بزيادة
رأس املال أو تخفياه أو بإطالة مدة الرشكة أو بحلها قبل انقااء املدة املحددة يف نظامها االساس أو
باندماجها مع رشكة أخرى فال يكون صحيحا ً اال اذا صدر بأغلبية ثالثة ارباع االسهم املمثلة يف االجتامع.
املادة الخامسة والثالثون :املناقشة يف الجمعيات
لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعامل الجمعية وتوجيه األسئلة يف شأنها إىل
أعااء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات .ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة املساهمني
بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الرشكة للرضر .وإذا رأى املساهم أن الرد ع ى سؤاله غري مقنع ،احتكم إىل
الجمعية ،وكان قرارها يف هذا الشأن نافذا ً.
املادة السادسة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد املحارض
يرأس اجتامعات الجمعيات العامة للمساهمني رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس
اإلدارة من بني أعاائه لذلك يف حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
ويحرر باجتامع الجمعية محرض يتامن عدد املساهمني الحارضين أو املمثلني وعدد األسهم التي يف
حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت
عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت يف االجتامع .وتدون املحارض بصفة منتظمة عقب
كل اجتامع يف سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمني رسها وجامع األصوات.
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الباب الخامس  :لجنة املراجعة
املادة السابعة والثالثون :تشكيل اللجنة
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ( )4أعااء من غري أعااء مجلس االدارة
التنفيذيني سواء من املساهمني أو غريهم ويحدد يف القرار مهامت اللجنة وضوابط عملها ومكافآت
أعاائها.
املادة الثامنة و الثالثون :نصاب اجتامع اللجنة
يشرتط لصحة اجتامع لجنة املراجعة حاور أغلبية أعاائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحارضين ،وعند
تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتامع
املادة التاسعة والثالثون  :اختصاصات اللجنة
تختص لجنة املراجعة باملراقبة ع ى أعامل الرشكة ،ولها يف سبيل ذلك حق االطالع ع ى سجالتها
ووثائقها وطلب أي إيااح أو بيان من أعااء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من
مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للرشكة لالنعقاد إذا أعا

مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الرشكة

ألرضار أو خسائر جسيمة.
املادة األربعون  :تقارير اللجنة
ع ى لجنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للرشكة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع
الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام
الرقابة الداخلية يف الرشكة وعام قامت به من أعامل أخرى تدخل يف نطا

اختصاصها .وع ى مجلس

اإلدارة أن يودع نسخا ً كافية من هذا التقرير يف مركز الرشكة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة
بعرشة أيام ع ى األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه .ويت ى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
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الباب السادس  :مراجع الحسابات
املادة الحادية و االربعون :تعيني مراجع الحسابات
يجب أن يكون للرشكة مراجع حسابات (أو أكرث) من بني مراجعي الحسابات املرخص لهم بالعمل يف اململكة
تعينه الجمعية العامة العادية سنويا ،وتحدد مكافأته ومدة عمله ،ويجوز للجمعية أياا يف كل وقت
تغيريه مع عدم اإلخالل بحقه يف التعويض إذا وقع التغيري يف وقت غري مناسب أو لسبب غري مرشوع.
املادة الثانية و االربعون :صالحيات مراجع الحسابات
ي وقت حق االطالع ع ى دفاتر الرشكة وسجالتها وغري ذلك من الوثائق ،وله أياا ً
ملراجع الحسابات يف أ ّ
طلب البيانات واإليااحات التي يرى رضورة الحصول عليها ،ليتحقق من موجودات الرشكة والتزاماتها وغري
ذلك مام يدخل يف نطا

عمله .وع ى رئيس مجلس اإلدارة أن ميكنه من أداء واجبه ،وإذا صادف مراجع

الحسابات صعوبة يف هذا الشأن أثبت ذلك يف تقرير يقدم إىل مجلس اإلدارة .فإذا مل ييرس املجلس عمل
مراجع الحسابات ،وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر يف األمر.
الباب السابع  :حسابات الرشكة وتوزيع األرباح
املادة الثالثة واالربعون :السنة املالية
تبدأ السنة املالية للرشكة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمير من كل سنة.
املادة الرابعة واالربعون :الوثائق املالية
 -1يجب ع ى مجلس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية للرشكة أن يعد القوائم املالية للرشكة وتقرير ا عن
من هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع
نشاطها ومركزها املايل عن السنة املالية املنقاية ،ويا ّ
األرباح .وياع املجلس هذه الوثائق تحت ترصف مراجع الحسابات قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية
العامة بخمسة وأربعني يوما ً ع ى األقل.
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 -2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الرشكة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل الوثائق املشار إليها يف
الفقرة ( )1من هذه املادة ،وتودع نسخ منها يف مركز الرشكة الرئيس تحت ترصف املساهمني قبل
املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بعرشة أيام ع ى األقل.
 -3ع ى رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمني بالقوائم املالية للرشكة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير
مراجع الحسابات ،ما مل تنرش يف جريدة يومية توزع يف مركز الرشكة الرئيس .وعليه أياا أن يرسل
صورة من هذه الوثائق إىل الوزارة وكذلك إىل هيئة السو

املالية ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية

العامة بخمسة عرش يوما ع ى األقل.
املادة الخامسة واالربعون :توزيع األرباح
توزع أرباح الرشكة الصافية السنوية ع ى الوجه اآليت:
 -1يجنب ( )%10من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة
العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور( )%30من رأس املال املدفوع.
 -2للجمعية العامة العادية بناء ع ى اقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب  %5من صايف األرباح لتكوين احتياطي
اتفاقي ملواجهة الحاالت الهامة املستعجلة.
 -3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الرشكة أو
يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان ع ى املساهمني .وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف
األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتامعية لعاميل الرشكة أو ملعاونة ما يكون قامئا من هذه
املؤسسات.
 -4يوزع من الباقي بعد ذلك ع ى املساهمني بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد باملائة من رأس املال املدفوع.
 -5مع مراعاة االحكام الواردة يف املادة (الحادية و العرشون) من هذا النظام  ،و املادة السادسة و
السبعون من نظام الرشكات يخصص بعد ما تقدم نسبة ( )%10من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة ،بعد
توزيع أرباح ع ى املساهمني ال تقل عن ( )%5من رأس مال الرشكة املدفوع ،ع ى ان يكون استحقا
هذه املكافاة متناسبا ً مع عدد الجلسات التي يحرضها العاو.
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 -6للجمعية العامة العادية بنا ًء ع ى اقرتاح مجلس اإلدارة اتخاذ القرار املناسب حول الباقي من األرباح مبا
ال يتعارض مع القرارات و التعليامت الصادرة من الجهات املختصة يف هذا الشأن.
كام يجوز ملجلس اإلدارة بعد استيفاء الاوابط املوضوعة توزيع أرباح نصف سنوية و ربع سنوية خالل
العام املايل.
املادة السادسة واالربعون :استحقا

األرباح

يستحق املساهم حصته يف االرباح وفقا ً لقرار الجمعية العامة الصادر يف هذا الشأن ويبني القرار تاريخ
االستحقا

وتاريخ التوزيع وتكون أحقية االرباح ملاليك االسهم املسجلني يف سجالت املساهمني يف

نهاية اليوم املحدد لالستحقا .
املادة السابعة واالربعون :توزيع األرباح لألسهم املمتازة
-1

إذا مل توزع أرباح عن أي سنة مالية ،فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة
املحددة وفقا ألحكام املادة (الرابعة عرشة بعد املائة) من نظام الرشكات ألصحاب األسهم املمتازة
عن هذه السنة.

 -2إذا فشلت الرشكة يف دفع النسبة املحددة وفق ا لحكم املادة )الرابعة عرشة بعد املائة من نظام
الرشكات (من األرباح مدة ثالث سنوات متتالية ،فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم،
املنعقدة طبق ا ألحكام املادة )التاسعة والثامنني( من نظام الرشكات ،أن تقرر إما حاورهم اجتامعات
الجمعية العامة للرشكة واملشاركة يف التصويت ،أو تعيني ممثلني عنهم يف مجلس اإلدارة مبا
يتناسب مع قيمة أسهمهم يف رأس املال ،وذلك إىل أن تتمكن الرشكة من دفع كل أرباح األولوية
املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.
املادة الثامنة واألربعون :خسائر الرشكة
 -1إذا بلغت خسائر رشكة املساهمة نصف رأس املال املدفوع ،يف أي وقت خالل السنة املالية ،وجب
ع ى أي مسؤول يف الرشكة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وع ى
رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعااء املجلس فورا بذلك ،وع ى مجلس اإلدارة خالل خمسة عرش يوما من
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علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غري العادية لالجتامع خالل خمسة وأربعني يوما من تاريخ علمه
بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الرشكة أو تخفياه وفق أحكام نظام الرشكات وذلك إىل الحد الذي
تنخفض معه نسبة الخسائر إىل ما دون نصف رأس املال املدفوع ،أو حل الرشكة قبل األجل املحدد يف
نظام الرشكات.
 -2وتعد ا لرشكة منقاية بقوة نظام الرشكات إذا مل تجتمع الجمعية العامة خالل املدة املحددة يف
الفقرة ( )1من هذه املادة ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس
املال وفق األوضاع املقررة يف هذه املادة ومل يتم االكتتاب يف كل زيادة رأس املال خالل تسعني
يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
الباب الثامن :املنازعات
املادة التاسعة و األربعون :دعوى املسؤولية
لكل مساهم الحق يف رفع دعوى املسؤولية املقررة للرشكة ع ى أعااء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن
الخطأ الذي صدر منهم إلحا

رضر خاص به .وال يجوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق

الرشكة يف رفعها ال يزال قامئا .ويجب ع ى املساهم أن يبلغ الرشكة بعزمه ع ى رفع الدعوى.
الباب التاسع  :حل الرشكة وتصفيتها
املادة الخمسون :انقااء الرشكة
تدخل الرشكة مبجرد انقاائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار
التصفية االختيارية من الجمعية العامة غري العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية ع ى تعيني املصفي
وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة ع ى سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز
مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز متديدها ألكرث من ذلك اال بأمر قاايئ وتنتهي سلطة
مجلس ادارة الرشكة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قامئني ع ى ادارة الرشكة ويعدون بالنسبة اىل الغري يف
حكم املصفني اىل أن يعني املصفي وتبقى جمعيات املساهمني قامئة خالل مدة التصفية ويقترص دورها
ع ى مامرسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات املصفي.
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الباب العارش  :أحكام ختامية
املادة الحادية و الخمسون
يطبق نظام الرشكات ولوائحه يف كل ما مل يرد به نص يف هذا النظام.
املادة الثانية و الخمسون
يودع هذا النظام وينرش طبقا ً ألحكام نظام الرشكات ولوائحه.
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