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 أسمنت الجوفالنظام األساس لشركة 

 (مدرجة  سعودية  مساهمة)شركة 

 
 

 الباب االول : تأسيس الشركة

 :المادة األولى : التأسيس 

 تؤسس طبقا ألحكام نظام الشركات وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقا لما يلي : 

 المادة الثانية : اسم الشركة :  

 شركة اسمنت الجوف )شركة مساهمة مدرجة( .

  :المادة الثالثة : أغراض الشركة 

 تقوم بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية : 

 إنتاج جميع أنواع األسمنت  -1

 الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء.تجارة  -2
خارج االشتراك في تأسيس شركات الخدمات الصناعية بغرض توفير الصيانة والخدمات للمصانع داخل وتأسيس أو  -3

 المملكة.

 إدارة وتشغيل مصانع األسمنت . -4
 لكة.لصناعية داخل وخارج الممتملك األراضي والعقارات وبراءات االختراع واالستفادة منها في تحقيق أغراضها ا -5

ثل الخرسانة تأسيس أو االشتراك في تأسيس الشركات التي تكمل أو تتمم نشاط الشركة وإنشاء مصانع من مشتقات األسمنت م -6

 الجاهزة مصانع البلوك مصانع البالط وغير ذلك في نفس المجال.

 الوكاالت التجارية. -7

ن إوبعااااد الحصااااول علاااال التااااراخيا الالممااااة ماااان الجهااااات المختصااااة وتمااااارش الشااااركة انشااااظتها وفااااق األنظمااااة المتبعااااة 

 .وجدت

 المادة الرابعة : المشاركة والتملك في الشركات :  

( 5) يجااااوم للشااااركة إنشاااااء شااااركات بمفردهااااا )ذات مسااااقولية محاااادودة او مساااااهمة مقفلااااة بشاااارط أال يقاااال رأش المااااال عاااان

تراك ماااع ملياااون م كماااا يجاااوم لهاااا ان تمتلاااك األساااهم والحصاااا فاااي شاااركات اخااارا شائماااة او تنااادم  معهاااا ولهاااا حاااق االشااا

لمتبعاااة االتعليماااات وذلاااك بعاااد اساااتيفاء ماااا تظلبااا  األنظماااة و الغيااار فاااي تأسااايس الشاااركات المسااااهمة او ذات المساااقولية المحااادودة

 اولها .في هذا الشأن . كما يجوم للشركة ان تتصرف في هذه األسهم او الحصا علل أال يشمل ذلك الوساطة في تد

 للشركة :   الرئيسيالمادة الخامسة : المركز 

مملكاااة او هاااا فاااروع او مكاتاااال او تاااوكيالت داخااال ال، ويجاااوم أن ينشاااأ لالريااااضيقاااع المركاااز الرئيساااي للشاااركة فاااي مديناااة 

 .مجلس اإلدارة خارجها بقرار من 

 المادة السادسة : مدة الشركة    

 المااادة بقااارار سااانة ميالدياااة تبااادأ مااان تااااريا شيااادها بالساااجل التجااااره، ويجاااوم دائماااا  إطالاااة هاااذهتساااعة وتساااعون مااادة الشاااركة 

 .اء اجلها بسنة واحدة علل األشلتصدره الجمعية العامة الغير العادية شبل انته

 

 

 

 الباب الثاني : رأس المال واألسهم  

 المادة السابعة : رأس المال 

مقساااام  (مليااااون م وأربااااع مائااااة و ال ااااونمليااااار م سااااعوده )1,430,000,000مبلااااد وشاااادره حاااادد رأش مااااال الشااااركة باااا  

 .دية ( سعوده وجميعها أسهم عادية نقم 10القيمة، شيمة كل منها ) ( سهم أسمي متساوية143,000,000إلل )

  في األسهم االكتتابالمادة الثامنة : 

 .( مدفوعة بالكامل  م1,430,000,000اكتتال المؤسسون في كامل اسهم رأش المال البالغة )

  األسهم الممتازةالمادة التاسعة : 

 تقاااررامة أو تضاااعها الجهاااة المختصاااة أن تصااادر أساااهما ممتااا التاااييجاااوم للجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة للشاااركة طبقاااا  ل ساااس 

حاااق لممتاااامة الاشاااراءها أو تحويااال أساااهم عادياااة إلااال أساااهم ممتاااامة او تحويااال األساااهم الممتاااامة الااال عادياااة والتعظاااي األساااهم 

ر مااان فاااي التصاااويت فاااي الجمعياااات العاماااة للمسااااهمين وترتاااال هاااذه األساااهم ألساااحابها الحاااق فاااي الحصاااول علااال نسااابة اكثااا

 . سحاب األسهم العادية من االرباح الصافية للشركة بعد تجنيال االحتياطي النظاميأ
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 المادة العاشرة : بيع االسهم الغير مستوفاة القيمة 

لاااس ق، جاااام لمجيلتااازم المسااااهم بااادفع شيماااة الساااهم فاااي المواعياااد المعيناااة لاااذلك، وإذا تخلااا  عااان الوفااااء فاااي ميعااااد االساااتحقا

 او ابالغااا  ةالنشااار فاااي ساااحيفة يومياااة تاااومع فاااي المنظقاااة التاااي بهاااا المركاااز الرئيساااي للشااارك ياااقاالدارة بعاااد اعالمااا  عااان طر

ة حاااددها الجهااات التاااي بخظاااب مساااجل بياااع السااهم فاااي المااازاد العلنااي او ساااوق األوراق المالياااة بحسااال األحاااوال وفقاااا  للضااواب  

 المختصة .

 صااايلة البياااعوتساااتوفي الشاااركة مااان حصااايلة البياااع المباااالد المساااتحقة لهاااا وتااارد البااااشي إلااال سااااحال الساااهم . واذا لااام تكااا  ح

 للوفاء بهذه المبالد جام للشركة ان تستوفي الباشي من جميع اموال المساهم .

 التااايمصاااروفات افا  إليهاااا الالمتخلااا  عااان الااادفع الااال ياااوم البياااع دفاااع القيماااة المساااتحقة عليااا  مضااا للمسااااهم يجاااوم  ذلاااكوماااع 

 انفقتها الشركة من هذا الشأن .

فاااي  ملغااال وتؤشاااروتلغاااي الشاااركة الساااهم المبياااع وفقاااا  ألحااااكم هاااذه الماااادة وتعظاااي المشاااتره ساااهما  جديااادا  يحااال رشااام الساااهم ال

 .سجل األسهم بوشوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد 

  المادة الحادية عشرة : إصدار االسهم 

 ماااة وفاااي هاااذهتكااون األساااهم اسااامية واليجاااوم أن تصااادر بأشااال ماان شيمتهاااا االسااامية وانماااا يجاااوم ان تصااادر بااأعلل مااان هاااذه القي

سااااهمين الحالاااة االخيااارة يضااااف فااارق القيماااة فاااي بناااد مساااتقل ضااامن حقاااوق المسااااهمين واليجاااوم توميعهاااا كأربااااح علااال الم

حااادهم لساااهم أشاااخاد متعاااددون وجاااال علااايهم أن يختااااروا أملاااك ا فااااذاوالساااهم غيااار شابااال للتجزئاااة فاااي مواجهاااة الشاااركة، 

لناشاااقة مااان ليناااوب عااانهم فاااي اساااتعمال الحقاااوق المتعلقاااة بااا  ويكاااون هاااؤالء األشاااخاد مساااؤولين بالتضاااامن عااان االلتزاماااات ا

 .ملكية السهم 

 المادة الثانية عشرة : تداول االسهم 

ن عاااقااال كااال منهماااا ت القاااوائم المالياااة عااان سااانتين مااااليتين اليكتتاااال بهاااا المؤسساااون اال بعاااد نشااار  التاااييجاااوم تاااداول األساااهم  ال

 ا ناااي عشااار شاااهرا  مااان تااااريا تأسااايس الشاااركة ويؤشااار علااال ساااكوك هاااذه األساااهم بماااا يااادل علااال نوعهاااا وتااااريا تأسااايس

 . يمنع فيها تداولها التيالشركة والمدة 

 آخاار أو ماان أحااد المؤسسااين إلاال مؤسااس ومااع ذلااك يجااوم خااالل ماادة الحظاار نقاال ملكيااة األسااهم وفقااا  ألحكااام بيااع الحقااوق ماان

، علااال أن المفلاااس ور اااة أحاااد المؤسساااين فاااي حالاااة وفاتااا  إلااال الغيااار او فاااي حالاااة التنفياااذ علااال أماااوال المؤساااس المعسااار أو

 تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.

 شبل انقضاء مدة الحظر.يكتتال ب  المؤسسون في حالة ميادة رأش المال  وتسرا أحكام هذه المادة علل ما

 المادة الثالثة عشرة : سجل المساهمين 

 .تتداول أسهم الشركة وفقا  ألحكام نظام السوق المالية 

 المادة الرابعة عشرة : زيادة رأس المال

 اليشاااترط انوالعاماااة غيااار العادياااة ان تقااارر مياااادة رأش ماااال الشاااركة بشااارط ان يكاااون رأش الماااال شاااد دفاااع كاااامال   ةللجمعيااا .1

حويااال تإذا كاااان الجااازء غيااار المااادفوع مااان رأش الماااال يعاااود إلااال أساااهم سااادرت مقابااال  بأكملااا كاااون رأش الماااال شاااد دفاااع ي

 أدوات دين او سكوك تمويلية إلل أسهم ولم تنت  بعد المدة المقررة لتحويلها إلل أسهم .

 منهااااا غياااار العاديااااة فااااي جميااااع األحااااوال ان تخصااااا االسااااهم المصاااادرة عنااااد ميااااادة رأش المااااال او جاااازءا   للجمعيااااة العامااااة .2

ويااااة عنااااد للعاااااملين فااااي الشااااركة والشااااركات التابعااااة او بعضااااها، او أه ماااان ذلااااك وال يجااااوم للمساااااهمين ممارسااااة حااااق األول

 اسدار الشركة ل سهم المخصصة للعاملين .

ألولوياااة فاااي شااارار الجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة بالموافقاااة علااال مياااادة رأش الماااال اللمسااااهم المالاااك للساااهم وشااات سااادور  .3

غهم ياااة او بااا بالتصااادر مقابااال حصاااا نقدياااة، ويبلاااد هاااؤالء باااأولويتهم بالنشااار فاااي جريااادة يوم التااايباألساااهم الجديااادة  االكتتااااب

 دايت  وانتهائ  .بواسظة البريد المسجل عن شرار ميادة رأش المال وشروط االكتتاب ومدت  وتاريا ب

قابااال حصاااا مبحاااق األولوياااة للمسااااهمين فاااي االكتتااااب بزياااادة رأش الماااال  العماااليحاااق للجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة وشااا   .4

 نقدية أو إعظاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التل تراها مناسبة لمصلحة الشركة .

ة قاااة علااال مياااادالمااادة مااان وشااات سااادور شااارار الجمعياااة العاماااة بالموافيحاااق للمسااااهم بياااع حاااق ا أولوياااة أو التناااامل عنااا  خاااالل  .5

الجهااااة  تضااااعها التاااايآخاااار يااااوم لالكتتاااااب فااااي األسااااهم الجدياااادة المتربظااااة بهااااذه الحقااااوق وفقااااا  للضااااواب   إلاااال رأش المااااال

 المختصة .

باااوا االكتتااااب، بنسااابة ( أعااااله، تاااومع األساااهم الجديااادة علااال حملاااة حقاااوق األولوياااة الاااذين طل4ماااع مراعاااة مااااورد فاااي الفقااارة ) .6

ماااا يملكونااا  مااان حقاااوق أولوياااة مااان اجماااالي حقاااوق األولوياااة الناتجاااة مااان مياااادة رأش الماااال، بشااارط أال يتجااااوم ماااا يحصااالون 

عليااا  مااااطلبوه مااان األساااهم الجديااادة وياااومع البااااشي مااان األساااهم الجديااادة علااال حملاااة حقاااوق األولوياااة الاااذين طلباااوا أكثااار مااان 

قاااوق أولوياااة مااان اجماااالي حقاااوق األولوياااة الناتجاااة مااان مياااادة رأش الماااال، بشااارط أاليتجااااوم نصااايبهم بنسااابة مايملكونااا  مااان ح
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ماااا يحصااالون عليااا  مااااطلبوه مااان األساااهم الجديااادة، ويظااارح مااااتبقل مااان األساااهم علااال الغيااار ماااالم تقااارر الجمعياااة العاماااة غيااار 

 . العادية او ينا نظام السوق المالية علل غير ذلك

 تخفيض رأس المال المادة الخامسة عشرة :

ويجاااوم فاااي  للجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة ان تقااارر تخفااايد رأش الماااال إذا ماد علااال حاجاااة الشاااركة أو إذا منيااات بخساااائر

مااان نظاااام  الحالاااة األخيااارة وحااادها تخفااايد رأش الماااال إلااال ماااادون الحاااد المنصاااود عليااا  فاااي الماااادة )الرابعاااة والخمساااين(

  وعااان عاااد تاااالوة تقريااار خااااد يعاااده مراجاااع الحساااابات عااان األساااباب الموجباااة لاااالشاااركات واليصااادر شااارار التخفااايد إال ب

 . علل الشركة وعن أ ر التخفيد في هذه االلتزامات التيااللتزامات 

 عليااا  خاااالل وإذا كاااان تخفااايد رأش الماااال نتيجاااة ميادتااا  علااال حاجاااة الشاااركة وجبااات دعاااوة الااادائنين الااال اباااداء اعتراضااااتهم

ئيس. فااا  ن فيهاااا مركاااز الشاااركة الااار التااايشااارار التخفااايد فاااي جريااادة يومياااة تاااومع فاااي المنظقاااة ساااتين يوماااا  مااان تااااريا نشااار 

حاااال   ناا  إذا كاااناعتاارض احااد الاادائنين وشاادم إلاال الشااركة مسااتندات  فااي الميعاااد المااذكور وجااال علاال الشااركة أن تااؤده إلياا  دي

 أو ان تقدم ل  ضمانا  كافيا  للوفاء ب  إذا كان آجال  .

 : مجلس اإلدارة الباب الثالث 

 المادة السادسة عشرة : إدارة الشركة 

ن مااادة التزياااد عاااتنتخااابهم الجمعياااة العاماااة العادياااة للمسااااهمين ل(سااابعة أعضااااء )يتاااولل إدارة الشاااركة مجلاااس إدارة مؤلااا  مااان 

 . الث سنوات 

 عضوية المجلس  انتهاءالمادة السابعة عشرة : 

ماااع وي المملكاااة تنتهاااي عضاااوية المجلاااس بانتهااااء مدتااا  او بانتهااااء ساااالحية العضاااو لهاااا وفقاااا  أله نظاااام او تعليماااات ساااارية فااا

بحاااق  ذلاااك يجاااوم للجمعياااة العاماااة العادياااة فاااي كااال وشااات عااازل جمياااع أعضااااء مجلاااس االدارة او بعضاااهم وذلاااك دون إخاااالل

ولعضاااو  ع العااازل لسااابال غيااار مقباااول او فاااي وشااات غيااار مناساااالالعضاااو المعااازول تجااااه الشاااركة بالمظالباااة باااالتعويد اذا وشااا

االعتاازال  مجلااس االدارة ان يعتاازل بشاارط ان يكااون ذلااك فااي وشاات مناسااال واال كااان مسااؤوال  شباال الشااركة عمااا يترتااال علاال

 .من أضرار

 المادة الثامنة عشرة : المركز الشاغر في المجلس 

كااون مماان علاال ان ي ،ان يعااين عضااوا مؤشتااا  فااي المركااز الشاااغر اذا شااغر مركااز احااد اعضاااء مجلااس االدارة كااان للمجلااس 

ا عمااال مااان تااااري خاااالل خمساااة اياااامهيقاااة الساااوق المالياااة تتاااوافر فااايهم الخبااارة والكفاياااة ويجاااال ان تبلاااد باااذلك الاااومارة وكاااذلك 

م لف  واذا لاااساااالتعياااين وان يعااارض التعياااين علااال الجمعياااة العاماااة العادياااة فاااي أول اجتمااااع لهاااا ويكمااال العضاااو الجدياااد مااادة 

نظاااام  تتاااوافر الشاااروط الالمماااة النعقااااد مجلاااس االدارة بسااابال نقاااا عااادد أعضاااائ  عااان الحاااد االدنااال المنصاااود عليااا  فاااي

العاادد  ا  النتخااابالشااركات او هااذا النظااام وجااال علاال بقيااة االعضاااء دعااوة الجمعيااة العامااة العاديااة لالنعقاااد خااالل سااتين يوماا

 األعضاء.الالمم من 

 عشرة : صالحيات المجلس المادة التاسعة 

ماااا يحقاااق فاااي إدارة الشاااركة ب السااالظاتماااع مراعااااة االختصاساااات المقاااررة للجمعياااة العاماااة يكاااون لمجلاااس االدارة أوساااع 

جمياااع التصااارفات واألعماااال التاااي تااادخل ضااامن أغاااراض الشاااركة المنصاااود عليهاااا فاااي لااا  أن يماااارش  ويجاااوماغراضاااها 

حاااق  والتصااارف فاااي أساااولها وممتلكاتهاااا وعقاراتهاااا ولااا لكاااة وخارجهاااا داخااال المم نظامهاااا األساساااي وتصاااري  أمورهاااا 

ضاامن محضاار الااثمن والاارهن وفااك الاارهن والبيااع واإلفاارا  وشاابد الااثمن وتسااليم المااثمن، علاال أن يت الشااراء وشبولاا  ودفااع

 مجلس اإلدارة وحيثيات شراره للتصرف في أسول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط اآلتية:

 المجلس في شرار البيع األسباب والمبررات ل .أن يحدد  -1

 أن يكون البيع مقاربا  لثمن المثل. -2

 أن يكون البيع حاضرا إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية. -3

 أن ال يترتال علل ذلك التصرف توش  بعد أنشظة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرا. -4

لتي ال كما يجوم لمجلس اإلدارة عقد القروض مع سااااناديق ومؤسااااسااااات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقروض التجارية ا

 :تجاوم آجالها نهاية مدة الشركة. مع مراعاة الشروط التالية 

 أن يحدد مجلس اإلدارة في شراره أوج  استخدام القرض وكيفية سداده. -1

 نين.والضمانات المقدمة ل  عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائأن يراعل في شروط القرض  -2

إلدارة القيام بكافة كما يكون لمجلس اإلدارة حق الصااالا والتنامل والتعاشد وااللتزام واالرتباط باسااام الشاااركة ونيابة عنها ولمجلس ا

 األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.

مصاالحتها، علل  ن لمجلس إدارة الشااركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشااركة من التزاماتهم طبقا لما يحققيكوو

 أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات شراره مراعاة الشروط التالية:

 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة علل نشوء الدين كحد أدنل. -1
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 محدد كحد أشصل لكل عام للمدين الواحد. أن يكون اإلبراء لمبلد -2

 م التفويد في .واإلبراء حق للمجلس ال يج -3

ختصاس  ان ويكون للمجلس ايضا  في حدود اعلما بأن جميع هذه الصالحيات والسلظات داخل وخارج المملكة العربية السعودية ،

 ل معينة.يفوض عضوا  واحد او اكثر من اعضائ  او من الغير في مباشرة عمل او أعما

 المادة العشرون : مكافأة اعضاء المجلس 

ن بااادل حضاااور عااا نسااابة معيناااة مااان األربااااح  ويجاااوم ان تكاااون هاااذه المكافاااأة مبلغاااا معيناااا أو مااان تتكاااون مكافاااأة مجلاااس االدارة

ات نظااام الشاارك . وفااي حاادود مااا نااا علياا الجلسااات أو مزايااا عينيااة  ، ويجااوم الجمااع بااين ا نتااين ماان هااذه المزايااا او اكثاار 

ل عليااا  ولوائحااا ، ويجاااال ان يشاااتمل تقريااار مجلاااس اإلدارة إلااال الجمعياااة العاماااة العادياااة  علااال بياااان شاااامل لكااال ماااا حصااا

ذلك علااال ، وان يشاااتمل كاااأعضااااء مجلاااس اإلدارة خاااالل السااانة المالياااة مااان مكافاااذت وبااادل مصاااروفات وغيااار ذلاااك مااان المزاياااا

 ستشاااارات وانشبضاااوه نظيااار أعماااال فنياااة أو ادارياااة أو ا لمجلاااس بوسااافهم عااااملين او ادارياااين او ماااابياااان ماااا شبضااا  اعضااااء ا

معياااة حضااارها كااال عضاااو مااان تااااريا آخااار اجتمااااع للج التااايعلااال بياااان بعااادد جلساااات المجلاااس وعااادد الجلساااات  مل ايضاااا  تيشااا

 العامة.

 امين السر :و المادة الحادية والعشرون: صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب 

ين منصال رئيس مجلس يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائ  رئيسا  ونائبا  للرئيس ويجوم ل  أن يعين عضوا  منتدبا ، وال يجوم الجمع ب

 االدارة وأه منصال تنفيذه بالشركة.

الشتها الشركة في ع ويكون للرئيس سالحية دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس. ويختا رئيس المجلس،  بتمثيل

لتحكيم والحقوق امع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتال العدل والمحاكم ولجان فد المنامعات باختالف أنواعها وهيقات 

، وإسدار المدنية وأشسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية  والهيقات الخاسة والشركات والمؤسسات علل اختالف أنواعها

 ار والتنامل واإلبراءواإلنك الشرعية  وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة و المخاسمة والصلا واإلشرار الوكاالت

ندات بما في ذلك دون والتحكيم وشبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة، والتوشيع علل كافة أنواع العقود والو ائق والمست

كوك واإلفراغات ركات التي تشترك  فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها والتوشيع علل االتفاشيات والصحصر عقود تأسيس الش

كومي والبنوك مع سناديق ومؤسسات التمويل الحواتفاشيات اعادة جدولتها أمام كاتال العدل والجهات الرسمية واتفاشيات القروض 

يع والشراء بالت والرهون، وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، والوالمصارف و البيوت المالية والضمانات والكفا

بات واالعتمادات واإلفرا  وشبولها واالستالم والتسليم واالستقجار والتأجير والقبد والد فع والدخول في المناشصات وفتا الحسا

ية وتعين الموظفين وكافة األوراق التجاروالسندات ألمر  توالحواال السندات والشيكاتوتوشيع والسحال واإليداع لدا البنوك وإسدار 

تخراج اإلشامات والتعاشد  معهم وتحديد مرتباتهم وسرفهم من الخدمة وطلال التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واس

تخاذ إجراء س  بصالحيات أو باورخا العمل ونقل الكفاالت والتنامل عنها، وبجوم للرئيس تفويد وتوكيل الغير في حدود اختصا

 أو تصري  معين أو القيام بعمل أو أعمال  معينة، ول  إلغاء التفويد أو التوكل جزئيا أو كليا. 

 كما يختا العضو المنتدب بالصالحيات التي يخولها ل   مجلس اإلدارة .

العضو المنتدب لكل ل عليها رئيس المجلس  ونائب  وويحدد مجلس اإلدارة  وفقا  لتقديره و بقرار من  المكافأة  الخاسة التي يحص  

 ما نا علي  نظام الشركات ولوائح  . وفقمنهما باإلضافة الل المكافأة المقررة ألعضاء مجلس االدارة ، 

 بتساااجل محاضااار اجتماعاااات مجلاااس  ويعاااين مجلاااس االدارة أماااين سااار يختااااره مااان باااين اعضاااائ  أو مااان غيااارهم  ويخاااتا

تااااي اإلدارة وتاااادوين القاااارارات الصااااادرة عاااان هااااذه اإلجتماعااااات وحفظهااااا إلاااال جانااااال ممارسااااة االختصاسااااات األخاااارا ال

 يوكلها إلي  مجلس اإلدارة، ويحدد المجلس مكافذت 

   اجتماعات المجلسوالعشرون:  الثانيةالمادة 

لاااس إلااال علااال االشااال فاااي السااانة بااادعوة مااان رئيسااا ، ويجاااال علااال رئااايس المجلاااس ان يااادعو المج مااارتينيجتماااع مجلاااس االدارة 

 .االجتماع متل طلال إلي  ذلك ا نان من األعضاء

   نصاب اجتماع المجلسوالعشرون:  الثالثةالمادة 

 ضاء ويجومعأ 3عن  علل األشل، بشرط أال يقل عدد الحاضريناألعضاء  اليكون اجتماع المجلس سحيحا  إال إذا حضره نص  

 :اجتماعات المجلس طبقا  للضواب  األتية  رمجلس االدارة ان ينيال عن  غيره من االعضاء في حضو لعضو 

 )أ( ال يجوم لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. 

 )ب( أن تكون اإلنابة  ابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.

 وم للنائال التصويت علل القرارات التي يحظر النظام علل المنيال التصويت بشأنها.)ج( ال يج

 )د(يمكن أن تتم اجتماعات المجلس عن طريق الهات  أو األتصال المرئي أو ب ستخدام التقنيات الحديثة.

 ئيس.لذه من  الر)ه ( وتصدر شرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين وعند تساوه األسوات يرجا الجانال ا

الجانال الذه سوت مع   اشرارات المجلس بأغلبية آراء االعضاء الحاضرين أو الممثلين في . وعند تساوه اآلراء يرج روتصد

 .رئيس الجلسة 
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   مداوالت المجلسوالعشرون:  رابعةالمادة ال

لسر وتدون  بت مداوالت مجلس االدارة وشرارت  في محاضر يوشعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين ا

العتماد محاضر  وأمين السر ويمكن االستعانة بالتظبيقات اإللكترونية هذه المحاضر في سجل خاد يوشع  رئيس مجلس االدارة 

 المجلس واللجان التابعة 

 : جمعيات المساهمينالباب الرابع 

 حضور الجمعياتوالعشرون:  الخامسةالمادة 

اهمين ولكااال مسااااهم حاااق حضاااور الجمعياااات العاماااة للمسااا ةالتأسيسااايلكااال مكتتاااال أياااا كاااان عااادد أساااهم  حاااق حضاااور الجمعياااة 

 .عامةول  في ذلك أن يوكل عن  شخصا  آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية ال

  ةالتأسيسيالجمعية والعشرون:  السادسةالمادة 

ارة ياااادعو المؤسسااااون جميااااع المكتتبااااين إلاااال عقااااد جمعيااااة تأسيسااااية خااااالل خمسااااة وأربعااااين يومااااا  ماااان تاااااريا شاااارار الااااوم

شااال. ويشاااترط لصاااحة االجتمااااع حضاااور عااادد مااان المكتتباااين يمثااال نصااا  رأش الماااال علااال األ ،باااالترخيا بتأسااايس الشاااركة 

لااال أن عجتمااااع األول يعقاااد االجتمااااع الثااااني بعاااد سااااعة مااان انتهااااء المااادة المحاااددة النعقااااد اال، فااا ذا لااام يتاااوافر هاااذا النصااااب 

ين تتباااين الممثلاااساااحيحا  أياااا كاااان عااادد المكوفاااي جمياااع االحاااوال يكاااون االجتمااااع الثااااني ، تتضااامن دعاااوة االجتمااااع األول ذلاااك 

 . في 

 

 اختصاصات الجمعية التأسيسيةوالعشرون:  السابعةالمادة 

 ( من نظام الشركات .والستونتختا الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة )الثالثة 

 المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

قاااة ماااور المتعلتخاااتا بهاااا الجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة تخاااتا الجمعياااة العاماااة العادياااة بجمياااع األ التااايفيماااا عااادا األماااور 

معيااات جيجااوم دعااوة وبالشااركة وتنعقااد ماارة علاال األشاال فااي الساانة خااالل األشااهر السااتة التاليااة النتهاااء الساانة الماليااة للشااركة 

 .ذلك إللعامة عادية اخرا كلما دعت الحاجة 

 العامة غير العاديةوالعشرون: اختصاصات الجمعية  ةالتاسعالمادة 

لهاااا أن وها نظامااا  تخااتا الجمعيااة العامااة غياار العاديااة بتعااديل نظااام الشااركة األساااش باسااتثناء االمااور المحظااور عليهااا تعااديل

نفساااها  األوضااااعو   طوذلاااك بالشاااروأساااال  فاااي اختصاساااات الجمعياااة العاماااة العادياااة   ماااور الداخلااااألتصااادر شااارارات فاااي 

 .المقررة للجمعية العامة العادية

 المادة الثالثون: دعوة الجمعيات

مة العادية لالنعقاد تنعقد الجمعيات العامة أوالخاسة للمساهمين بدعوة من مجلس االدارة، وعلل مجلس االدارة ان يدعو الجمعية العا

ط أن يكون األشل، ويشتر%( من رأش المال علل 5مثل )اذا طلال ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين ي

ويجوم  ال،الظلال مكتوب وموضحا  في  طلال عقد الجمعية ومبررات طلال الدعوة للجمعية وموشعا  من المساهم ومحدد تاريا الظل

 جع الحسابات.لال مرالمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد اذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل  ال ين يوما من تاريا ط

حاااد نعقااااد بواوتنشااار الااادعوة النعقااااد الجمعياااة العاماااة فاااي ساااحيفة تاااومع فاااي مركاااز الشاااركة الااارئيس شبااال الميعااااد المحااادد لال

سااجلة ين بخظابااات مجميااع المساااهميومااا علاال االشاال ومااع ذلااك يجااوم االكتفاااء بتوجياا  الاادعوة فااي الميعاااد المااذكور الاال  عشاارونو

 وجدول االعمال الل هيقة السوق المالية وذلك خالل المدة المحددة للنشر.وترسل سورة من الدعوة 

 المادة الحادية والثالثون: سجل حضور الجمعيات

المكاااان  يساااجل المسااااهمين الاااذين يرغباااون فاااي حضاااور الجمعياااة العاماااة او الخاساااة اسااامائهم فاااي مركاااز الشاااركة الااارئيس او

المااادة  ن الجمعيااةوفااق مااا تحاادده الشااركة فااي إعااال المحاادد النعقاااد الجمعيااة الااذه تحاادده الشااركة النعقاااد الجمعيااة شباال الوشاات

 الثانية والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

اذا ولااال االشااال، اليكاااون انعقااااد اجتمااااع الجمعياااة العاماااة العادياااة ساااحيحا اال اذا حضاااره مسااااهمون يمثلاااون رباااع راش الماااال ع

االجتمااااع  دة النعقاااادد هاااذا االجتمااااع، يعقاااد االجتمااااع الثااااني بعاااد سااااعة مااان انتهااااء المااادة المحااادلااام يتاااوفر النصااااب الاااالمم لعقااا

ن الحاااوال يكاااوااالول بشااارط ان تتضااامن الااادعوة لعقاااد االجتمااااع االول ماااا يفياااد االعاااالن عااان عقاااد هاااذا االجتمااااع. وفاااي جمياااع 

 االجتماع  الثاني سحيحا ايا كان عدد االسهم الممثلة في .

 لثالثة والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالمادة ا

ر هذا النصاب في ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية سحيحا اال اذا حضره مساهمون يمثلون نص  رأش المال فاذا لم يتوف

لدعوة لعقد االجتماع االول االول بشرط ان تتضمن االنعقاد االجتماع  خالل الثال ين يوما التاليةاالجتماع االول، يعقد االجتماع الثاني 

من المساهمين  ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع االحوال يكون االجتماع  الثاني سحيحا اذا حضره عدد

 يمثل ربع رأش المال علل االشل.
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            واذا لم يتوفر النصاب الالمم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الل اجتماع  الث ينعقد باالوضاع نفسها المنصود عليها في المادة 

 ) الثال ون( ومن هذا النظام ويكون االجتماع الثالث سحيحا ايا كان عدد االسهم الممثلة في  بعد موافقة الجه  المختصة.
 والثالثون: التصويت في الجمعيات المادة الرابعة

تخدام لكل مكتتال سوت عن كل سهم يمثل  في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم سوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجال اس

 التصويت التراكمي في انتخاب مجلس االدارة.

 المادة الخامسة والثالثون: قرارات الجمعيات

لعادية باألغلبية المظلقة تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المظلقة ل سهم الممثلة فيها وتصدر شرارات الجمعية العامة ا

الجتماع اال اذا كان اكما تصدر شرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية  لثي االسهم الممثلة في  ،لالسهم الممثلة في االجتماع

امها االساش أو باندماجها متعلقا  بزيادة رأش المال أو تخفيض  أو ب طالة مدة الشركة أو بحلها شبل انقضاء المدة المحددة في نظ شرارا  

 مع شركة اخرا فال يكون سحيحا  اال اذا سدر بأغلبية  ال ة ارباع االسهم الممثلة في االجتماع.

 المادة السادسة والثالثون: المناقشة في الجمعيات

دارة ومراجع لكل مساهم حق مناششة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجي  األسقلة في شأنها إلل أعضاء مجلس اإل

ر واذا رأا الحسابات ويجيال مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسقلة المساهمين بالقدر الذه ال يعرض مصلحة الشركة للضر

 مقنع احتكم إلل الجمعية وكان شرارها في هذا الشأن نافذا  . المساهم أن الرد علل سؤال  غير

 المادة السابعة والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

من بين أعضائ   يرأش اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائب  عند غياب  أو من ينتدب  مجلس اإلدارة

 س اإلدارة ونائب .لذلك في حال غياب رئيس مجل

ة أو الوكالة باألسال حيامتهمفي  التيويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم 

 التيمناششات وافقت عليها أو خالفتها وخالسة وافية لل التياتخذت وعدد األسوات  التيوعدد األسوات المقررة لها والقرارات 

مع  االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقال كل اجتماع  في سجل خاد يوشع  رئيس الجمعية وأمين سرها وجا دارت في

 سوات.األ

 الباب الخامس : لجنة المراجعة

 المادة الثامنة والثالثون: تشكيل اللجنة

ين سواء من مجلس اإلدارة التنفيذي عضاء من غير أعضاءأ (3)تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من 

 المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضواب  عملها ومكافذت أعضائها.

 المادة التاسعة والثالثون: نصاب اجتماع اللجنة

ألسوات اوه المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر شراراتها بأغلبية أسوات الحاضرين، وعند تسالجنة يشترط لصحة اجتماع 

 يرجا الجانال الذه سوت مع  رئيس اللجنة.

 المادة األربعون: اختصاصات اللجنة

إيضاح أو  تختا لجنة المراجعة بالمراشبة علل أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك حق االطالع علل سجالتها وو ائقها وطلال أه

لشركة لالنعقاد إذا لظلال من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ويجوم لها أن ت

 أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 تقارير لجنة المراجعةالمادة الحادية واألربعون: 

وإبداء مرئياتها حيالها إن  يقدمها مراجع الحسابات التيعلل لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات 

  من أعمال اخرا بوجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدا كفاية نظام الرشابة الداخلية في الشركة وعما شامت 

بل موعد انعقاد ئيس شتدخل في نظاق اختصاسها وعلل مجلس اإلدارة أن يودع نسخا  كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الر

  ناء انعقاد الجمعيةأعلل األشل لتزويد كل من رغال من المساهمين بنسخ  من  ويتلل التقرير  بواحد وعشرون يوماالجمعية العامة 

 الباب السادس : مراجع الحسابات

 المادة الثانية واألربعون: تعيين مراجع الحسابات

جمعية العامة من بين مراجعي الحسابات المرخا لهم بالعمل في المملكة تعين  ال يجال أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر(

عويد إذا وشع التغيير العادية سنويا  وتحدد مكافأت  ومدة عمل  ويجوم للجمعية أيضا  في كل وشت تغييره مع عدم اإلخالل بحق  في الت

 في وشت غير مناسال أو لسبال غير مشروع.

 ن: صالحيات مراجع الحساباتالمادة الثالثة واألربعو

ات واإليضاحات لمراجع الحسابات في أه وشت حق االطالع علل دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الو ائق ول  أيضا طلال البيان

ئيس مجلس حقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نظاق عمل  وعلل ريتيرا ضرورة الحصول عليها ل التي

 جلس االدارة .ماإلدارة أن يمكن  من أداء واجب  وإذا سادف مراجع الحسابات سعوبة في هذا الشأن ا بت ذلك في تقرير يقدم إلل 

 مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر. المجلس عمل مراجع الحسابات، وجال علي  أن يظلال من ييسرلم  فاذا
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 الباب السابع : حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 المادة الرابعة واألربعون: السنة المالية

من تاريا شيدها  للاألوتبدأ السنة المالية  أن من كل سنة علل ديسمبر 31في وتنتهي  ينايرشهر  أولتبدأ السنة المالية للشركة من 

 التالية . ديسمبر من السنة  31بالسجل التجاره وحتل 

 المادة الخامس واألربعون: الوثائق المالية

ومركزها المالي عن  يجال علل مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة ان يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا  عن نشاطها - .1

تصرف مراجع  هذا التقرير الظريقة المقترحة لتوميع األرباح. ويضع المجلس هذه الو ائق تحتالسنة المالية المنقضية، ويضمن 

 الحسابات شبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمس وأربعين يوما  علل األشل .

( من هذه المادة، وتودع 1) الفقرةومديرها المالي الو ائق المشار اليها في  ومديرها العاميجال أن يوشع رئيس مجلس إدارة الشركة  -2

علل  يوما بواحد وعشروننسا منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين شبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة 

 .األشل

راجع الحسابات، ما لم وتقرير م علل رئيس مجلس االدارة ان يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة ، -3

هيقة وكذلك الل )تنشر في جريدة يومية تومع في مركز الشركة الرئيس. وعلي  أيضا  ان يرسل سورة من هذه الو ائق الل الومارة ، 

 .(وذلك شبل تاريا انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما  علل األشل السوق المالية

 يع األرباحالمادة السادسة واألربعون: توز

 : االتيعلل الوج   السنويةتومع أرباح الشركة الصافية 

لعادياااة امي للشاااركة ويجاااوم ان تقااارر الجمعياااة العاماااة اظاااالن االحتيااااطي% مااان ساااافي األربااااح لتكاااوين 10يجناااال  .1

 % من رأش المال المدفوع.30وش  هذا التجنيال متل بلد االحتياطي المذكور 

 احتيااااطين ساااافي األربااااح لتكاااوي نسااابة مااان للجمعياااة العاماااة العادياااة بنااااء علااال اشتاااراح مجلاااس اإلدارة ان تجناااال  .2

 لغرض او أغراض معينة . اتفاشي يخصا

او يكفااال  ، وذلاااك بالقااادر الاااذه يحقاااق مصااالحة الشاااركةأخااارااحتياطياااات  تكاااوينللجمعياااة العاماااة العادياااة ان تقااارر  .3

 إلنشااااءباااالد مة الماااذكورة كاااذلك ان تقتظاااع مااان ساااافي األربااااح ياااعلااال المسااااهمين. وللجمع نااألمكاااتومياااع أربااااح  ابتااا  شااادر 

 مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون شائما  من هذه المؤسسات .

 % من رأش مال الشركة المدفوع. 5عن  ال تقليومع من الباشي بعد ذلك علل المساهمين نسبة  .4

نظااااام  ماااان هااااذا النظااااام، والمااااادة والسادسااااة والساااابعون ماااان ررة فااااي المااااادة العشاااارونمااااع مراعاااااة األحكااااام المقاااا .5

قاق هاااذه % مااان البااااشي لمكافاااأة مجلاااس اإلدارة، علااال أن يكاااون اساااتح 10عااان  التزياااد الشاااركات يخصاااا بعاااد ماااا تقااادم نسااابة

 المكافأة متناسبا  مع عدد الجلسات الذه يحضره العضو.

 ذلك علل المساهمين كحصة إضافية في األرباح. يومع الباشي  بعد .6

 يجوم للشركة بعد إستيفاء الضواب  من الجهات المختصة توميع أرباح نص  سنوية وربعية . .7

 األرباحالمادة السابعة واألربعون: استحقاق 

 اقاالساااتحقيا يساااتحق المسااااهم حصااات  فاااي األربااااح وفقاااا  لقااارار الجمعياااة العاماااة الصاااادر فاااي هاااذا الشاااأن ويباااين القااارار تاااار

لمحااااددة وتاااااريا التوميااااع وتكااااون أحقيااااة األرباااااح لمااااالكي األسااااهم المسااااجلين فااااي سااااجالت المساااااهمين فااااي نهايااااة اليااااوم ا

 . لالستحقاق

 لألسهم الممتازة األرباحالمادة الثامن واألربعون: توزيع 

 دفاااع النسااابة يجاااوم تومياااع اربااااح عااان السااانوات التالياااة إال بعاااد اذا لااام تاااومع أربااااح عااان أه سااانة مالياااة ، فأنااا  ال .1

 ه السنة.من نظام الشركات ألسحاب األسهم الممتامة عن هذ المائةالمحددة وفقا  لحكم المادة الرابعة عشر بعد 

لشاااركات مااان مااان نظاااام ا المائاااةوفقاااا  لحكااام الماااادة الرابعاااة عشااار بعاااد اذا فشااالت الشاااركة فاااي دفاااع النسااابة المحاااددة  .2

دة حكاااام المااااألاألربااااح مااادة  اااالث سااانوات متتالياااة ، فأنااا  يجاااوم للجمعياااة الخاساااة ألساااحاب هاااذه األساااهم ، المنعقااادة طبقاااا  

 ي التصاااويتفااااركة التاساااعة والثماااانين لنظاااام الشاااركات ، ان تقااارر اماااا حضاااورهم اجتماعاااات الجمعياااة العاماااة للشاااركة والمشااا

 مكن الشاااركة، او تعياااين ممثلاااين عااانهم فاااي مجلاااس اإلدارة بماااا يتناساااال ماااع شيماااة أساااهمهم فاااي رأش الماااال، وذلاااك إلااال أن تااات

 من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألسحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة .

 المادة التاسعة واألربعون: خسائر الشركة

جاااال علااال وسااااهمة نصااا  رأش الماااال المااادفوع، فاااي أه وشااات خاااالل السااانة المالياااة، اذا بلغااات خساااائر الشاااركة الم .1

أه مساااقول فاااي الشاااركة او مراجاااع الحساااابات فاااور علمااا  باااذلك أبلاااد رئااايس مجلاااس اإلدارة، وعلااال رئااايس مجلاااس اإلدارة 

عياااة العاماااة   أعضااااء المجلاااس فاااورا  باااذلك، وعلااال مجلاااس اإلدارة خاااالل خمساااة عشااار يوماااا  مااان علمااا  باااذلك دعاااوة الجماباااال

غيااار العادياااة لالجتمااااع خاااالل خماااس وأربعاااين يوماااا  مااان تااااريا علمااا  بالخساااائر لتقااارر أماااا مياااادة رأش ماااال الشااااركة او 
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تخفيضااا  وفقاااا  ألحكاااام نظاااام الشاااركات وذلاااك إلااال الحاااد الاااذه تااانخفد معااا  نسااابة الخساااائر إلااال ماااا دون نصااا  رأش الماااال 

 ا نظام الشركات.المدفوع، او حل الشركة شبل األجل المحدد في هذ

 ( 1)لفقااارة ابقاااوة نظاااام الشاااركات إذا لااام تجتماااع الجمعياااة العاماااة خاااالل المااادة المحاااددة فاااي  ةوتعاااد الشاااركة منقضاااي .2

 فاااق األوضااااعمااان هاااذه الماااادة، او اذا اجتمعااات وتعاااذر عليهاااا إسااادار شااارار فاااي الموضاااوع، او اذا شاااررت مياااادة رأش الماااال و

 ادة.جمعية بالزيفي كل ميادة رأش المال خالل تسعين يوما  من سدور شرار ال االكتتابالمقررة في هذه المادة ولم يتم 

 

 

 

 

 الباب الثامن : المنازعات

 المسؤوليةدعوى المادة الخمسون: 

ظاااأ الاااذه علااال أعضااااء مجلاااس اإلدارة اذا كاااان مااان شاااأن الخ لكااال مسااااهم الحاااق فاااي رفاااع دعاااوا المساااؤولية المقاااررة للشاااركة

اليااازال  سااادر مااانهم إلحااااق ضااارر خااااد بااا ، واليجاااوم للمسااااهم رفاااع الااادعوة الماااذكورة إال أذا كاااان حاااق الشاااركة فاااي رفعهاااا

  شائما  ، ويجال علل المساهم ان يبلد الشركة بعزم  علل رفع الدعوة.

 الباب التاسع : حل الشركة وتصفيتها

 والخمسون: انقضاء الشركة ةالحاديالمادة 

در شاااارار بالقاااادر الااااالمم للتصاااافية ويصاااا االعتباريااااةبالشخصااااية  وتحااااتف  تاااادخل الشااااركة بمجاااارد انقضااااائها دورة التصاااافية 

 تحديااد ساالظات و المصاافلعاديااة ويجااال ان تشااتمل شاارار التصاافية علاال تعيااين الغياار االختياريااة ماان الجمعيااة العامااة  التصاافية

ة ية االختيارياااالتصااافمااادة علااال سااالظات  والمااادة الزمنياااة الالمماااة للتصااافية ويجاااال ان ال تتجااااوم  المفروضاااةواتعابااا  والقياااود 

ذلاااك  خماااس سااانوات واليجاااوم تمديااادها ألكثااار مااان ذلاااك إال باااأمر شضاااائي وتنتهاااي سااالظة مجلاااس إدارة الشاااركة بحلهاااا وماااع

تبقااااي و المصاااافلالمصاااافين إلاااال ان يعااااين ل هااااؤالء شااااائمين علاااال ادارة الشااااركة ويعاااادون بالنساااابة إلاااال الغياااار فااااي حكاااام ظااااي

ال تتعااااارض مااااع  التاااايجمعيااااات المساااااهمين شائمااااة خااااالل ماااادة التصاااافية ويقتصاااار دورهااااا علاااال ممارسااااة اختصاساااااتها 

 .  المصفلاختصاسات 

 الباب العاشر : أحكام ختامية

 المادة الثانية والخمسون: 

 نظام.يظبق نظام الشركات ولوائح  في كل ما لم يرد ب  نا في هذا ال

 المادة الثالثة والخمسون: 

 يودع هذا النظام وينشر طبقا  ألحكام نظام الشركات ولوائح  .
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