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 بعد بلق

 أغراض الشركة  -(:3مادة ) أغراض الشركة  -(:3مادة )

 -غرض الشركة مزاولة األعمال التالية : -غرض الشركة مزاولة األعمال التالية :

إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طوليا والحلزونية  -1

األنابيب ولألغراض اإلنشائية والتجارية  لخطوط

 وتسويقها.

 إقامة الصناعات المعدنية. -2

 ثني وتشكيل وتسنيين األنابيب. -3

 تغليف األنابيب من الخارج والداخل. -4

القيام باألعمال التجارية من بيع وشراء األنابيب  -5

 وملحقاتها ومستلزماتها.

 تنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب. -6

إلقامة مباني عليها وإستثمارها شراء األراضي  -7

 بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة.

 مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل واإلعاشة. -8

 

إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طوليا والحلزونية  -1

لخطوط األنابيب ولألغراض واألنابيب الغير معدنية 

 اإلنشائية والتجارية وتسويقها.

 إقامة الصناعات المعدنية. -2

 ثني وتشكيل وتسنيين األنابيب. -3

 تغليف األنابيب من الخارج والداخل. -4

القيام باألعمال التجارية من بيع وشراء األنابيب  -5

 وملحقاتها ومستلزماتها.

 تنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب. -6

شراء األراضي إلقامة مباني عليها وإستثمارها بالبيع  -7

 أو اإليجار لصالح الشركة.

 والنظافة والتشغيل واإلعاشة. مقاوالت الصيانة -8
أو مكملة متممة  أغراضيجوز للشررررركة ممارسررررة أية  -9

أخرى  أغراضأية وبها أعالهـ، المرخص  لألغراض
من الجهات الالزمة تراخيص ال بعد الحصرررررررول عل 

  المختصة.

 المشاركة والتملك في الشركات -(:4مادة ) المشاركة والتملك في الشركات -(:4مادة )

شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة إنشاء يجوز للشركة 
( مليون 5بشرط أال يقل رأس المال عن )أو مساهمة مقفلة 

كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات لاير( 
أخرى قائمة أو أن تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في 

المحدودة وذلك المسؤوليات تأسيس الشركات المساهمة أو ذات 
بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. 
كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص 

 عل أال يشمل ذلك الوساطة ف تداولها

شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو تأسيس يجوز للشركة 
الحصص في مساهمة مقفلة كما يجوز لها أن تمتلك األسهم و

أو تستحوذ عليها جزئياً شركات أخرى قائمة أو أن تندمج معها 
ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو كلياً 
المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة المسؤولية أو ذات 

والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف 
 هاتداول يسهم أو الحصص عل أال يشمل ذلك الوساطة ففي هذه األ

 مدة الشركة -(:6مادة ) مدة الشركة -(:6مادة )

( سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير 30مدة الشركة )
التجارة بإعالن تأسيسها ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار 

امل كتصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بعام 
 عل األقل.

( سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة  99مدة الشركة )
بإعالن تأسيسها ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره 

 أجلها بعام كامل عل األقل. انتهاءالجمعية العامة غير العادية قبل 
 

 األسهم الغير مستوفاة القيمةبيع  -(:9مادة ) بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة -(:9مادة )

إذا تخلف المسررررراهم عن دفع قيمة السرررررهم في المواعيد المعينة 
لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المسرررراهم بخطاب مسررررجل 
عل عنوانه المثبت في سرررجل المسررراهمين بيع السرررهم في مزاد 
علني أو سرو  األورا  المالية بحسرب األحوال وفقا للضروابط 

الجهة المختصررررررررة، ومع ذلك يجوز للمسرررررررراهم التي تحددها 
المتخلف حت  اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المسرررررتحقة 
عليه مضررافا إليها المصررروفات التي أنفقتها الشررركة وتسررتوفي 
الشررررركة من حصرررريلة البيع المبالق المسررررتحقة لها وترد الباقي 
 زلصرررراحب السررررهم، فإذا لم تفي حصرررريلة البيع بهذه المبالق جا

 للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم .

إذا تخلف المسرراهم عن دفع قيمة السررهم في المواعيد المعينة لذلك 
جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المسررررررراهم بخطاب مسرررررررجل عل 
سهم في مزاد علني أو  سجل المساهمين بيع ال عنوانه المثبت في 

لضوابط التي تحددها سو  األورا  المالية بحسب األحوال وفقا ل
الجهة المختصررررة، ومع ذلك يجوز للمسرررراهم المتخلف حت  اليوم 
المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المسرررررررتحقة عليه مضرررررررافا إليها 
المصررروفات التي أنفقتها الشررركة وتسررتوفي الشررركة من حصرريلة 
البيع المبالق المسرررتحقة لها وترد الباقي لصررراحب السرررهم، فإذا لم 

بيع بهذه المبالق جاز للشركة أن تستوفي الباقي من تفي حصيلة ال
  لديها ، فإذا لم تكف طالبته بالباقي .جميع أموال المساهم 

وتلغي السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم 
السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين مع بيان اسم 

 المالك الجديد.

المشتري سهما جديدا يحمل رقم وتلغي السهم الذي بيع وتعطي 
السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين مع بيان اسم 

 المالك الجديد.
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 تداول األسهم -(:11مادة ) تداول األسهم -(:11مادة )

األسهم قابلة للتداول، واستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم 
التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب األرباح 

ال تقل كل منها عن خمس سنوات مالية كاملة والخسائر عن 
إثني عشر شهرا من تاريخ إعالن تأسيس الشركة. كما ال يجوز 

تتب بها المؤسسون إذا تداول أسهم زيادة رأس المال التي يك
تمت زيادة رأس المال في فترة الحظر المذكورة عل  أن تبدأ 

في هذه الحالة من تاريخ تعديل بيانات الخمس سنوات مدة 
التجاري بما يفيد الزيادة. ويؤشر عل هذه  الشركة بالسجل

الصكوك بما يدل عل نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي 
ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية يمنع فيها تداولها، 

األسهم وفقا ألحكام بيع الحقو  من أحد المؤسسين إل  مؤسس 
آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إل  الغير أو 
في حالة التنفيذ عل أموال المؤسس المعسر أو المفلس، عل أن 

 تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.

هم قابلة للتداول، واستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم التي األس
يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب األرباح 

ال تقل كل منها عن إثني عشر شهرا سنتين ماليّتين والخسائر عن 
من تاريخ إعالن تأسيس الشركة. كما ال يجوز تداول أسهم زيادة 
رأس المال التي يكتتب بها المؤسسون إذا تمت زيادة رأس المال 

حالة في هذه الالسنتين في فترة الحظر المذكورة عل  أن تبدأ مدة 
د الزيادة. يفي التجاري بما من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل

ويؤشر عل هذه الصكوك بما يدل عل نوعها وتاريخ تأسيس 
الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها، ومع ذلك يجوز خالل مدة 
الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقو  من أحد 
المؤسسين إل  مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة 

لة التنفيذ عل أموال المؤسس المعسر أو وفاته إل  الغير أو في حا
المفلس، عل أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين 

 اآلخرين.

 تملك الشركة ألسهمها -:(13)مادة  تملك الشركة ألسهمها -(:13مادة )

ـ يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترهنها وفقا للضوابط 1
لألسهم التي المعمول بها بنظام الشركات وال يكون 

 تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
ـ يجوز رهن األسهم وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، 2

ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقو  
المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن عل  غير ذلك. 

الجمعية ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات 
 العامة للمساهمين أو التصويت فيها.

 وتتصرف فيهاـ يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترهنها 1
ها وفقا للضوابط المعمول بتصرفاً ناقالً للملكية أو مقيّداً لها 

بنظام الشركات وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة 
 أصوات في جمعيات المساهمين.

عها وفقاً لضوابط تضتي تشتريها الشركة الـ يجوز رهن األسهم 2 
الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال 
الحقو  المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن عل  غير ذلك. 
ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة 

 للمساهمين أو التصويت فيها.

 أدوات الدين والصكوك التمويلية -(:14مادة ) أدوات الدين والصكوك التمويلية -(:14مادة )

ـ يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة 1
للتحويل إل  أسهم، بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير 
العادية تُحدد فيه الحد األقص  لعدد األسهم التي يجوز أن 

األدوات أو الصكوك، سواء صدرت  يتم إصدارها مقابل تلك
تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل 

إلصدار أكتر سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو 
 —أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويصدر مجلس اإلدارة 

أسهماً  —دون حاجة إل  موافقة جديدة من هذه الجمعية 
صكوك التي يطلب حاملوها جديدة مقابل تلك األدوات أو ال

تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك 
ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام  .األدوات أو الصكوك

الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس 
كما يجب عل  مجلس اإلدارة إشهار اكتمال إجراءات  .المال

الطريقة المحددة في النظام كل زيادة في رأس المال ب
 إلشهار قرارات الجمعية العامة غير العادية.

( أعاله، ال يجوز تحويل 1مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) -1

 -أدوات الدين أو الصكوك إل  أسهم في الحالتين التاليتين:

  إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين

والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويل هذه 

األدوات والصكوك إل  أسهم برفع رأس مال 

 الشركة.

  إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي

 عل  هذا التحويل.

ـ  يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة 1
قابلة للتداول أو إنشاء صناديق استثمارية للتحويل إل  أسهم 

، بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تُحدد فيه 
الحد األقص  لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل 
تلك األدوات أو الصكوك، سواء صدرت تلك األدوات أو 
الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات 

صكوك إلصدار أدوات دين أو أكثر أو من خالل برنامج أو 
دون حاجة إل  موافقة  —تمويلية. ويصدر مجلس اإلدارة 

أسهماً جديدة مقابل تلك األدوات  —جديدة من هذه الجمعية 
أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة 

تخذ وي .طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك
عدد س فيما يتعلق بالمجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األسا

كما يجب عل  مجلس اإلدارة  .األسهم المصدرة ورأس المال
إشهار اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة 
المحددة في النظام إلشهار قرارات الجمعية العامة غير 

 العادية.

( أعاله، ال يجوز تحويل 1مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) -2

 -إل  أسهم في الحالتين التاليتين:أدوات الدين أو الصكوك 

  إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين

والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويل هذه 

األدوات والصكوك إل  أسهم برفع رأس مال 

 الشركة.

 إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي 
 عل  هذا التحويل.
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 زيادة رأس المال -(:15)مادة  زيادة رأس المال -(:15مادة )

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال  -1

الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كامال. وال يشترط 

أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غر المدفوع 

من رأس المال يعود إل  أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات 

تمويلية إل  أسهم ولم تنتِه بعُد المدة المقررة دين أو صكوك 

 لتحويلها إل  أسهم.

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص  -2

األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين 

في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال 

األولوية عند إصدار الشركة  يجوز للمساهمين ممارسة حق

 لألسهم المخصصة للعاملين.

وقت صدور قرار الجمعية العامة  -للمساهم المالك للسهم   ـ3
األولوية  -الغير عادية بالموافقة عل  زيادة رأس المال 

في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص 
ي ف بالنشر -إن وجدت  -نقدية، ويبلق هؤالء بأولويتهم 

صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن 
قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ 

 بدايته وانتهائه .
توزع أسهم الزيادة في رأس مال الشركة عل  المساهمين  -4

األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من 
األولوية الناتجة من زيادة حقو  أولوية من إجمال  حقو  

رأس المال بشرط األ يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه 
من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة 
عل  حملة حقو  األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم 
بنسبة ما يملكونه من حقو  أولوية من إجمال  حقو  

ال عل األ يتجاوز ما األولوية الناتجة من زيادة رأس الم
يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويطرح ما 
تبق  من األسهم عل الغير ما لم تقرر الجمعية العامة غير 

 العادية أو ينص نظام السو  المالية عل  غير ذلك.
يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية  -5

أس المال مقابل حصص نقدية للمساهمين في االكتتاب بزيادة ر

أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها 

 مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة  -6

من وقت صدور قرار الجمعية العامة الغير عادية بالموافقة 

دة األسهم الجدي عل  زيادة رأس المال إل  آخر يوم لالكتتاب في

المرتبطة بهذه الحقو ، وفقا للضوابط التي تضعها الجهة 

 المختصة .

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة،  -1

بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كامال. وال يشترط أن يكون 

رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غر المدفوع من رأس 

يعود إل  أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك المال 

 تمويلية إل  أسهم ولم تنتِه بعُد المدة المقررة لتحويلها إل  أسهم.

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص  -2

األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في 

بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز الشركة والشركات التابعة أو 

للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم 

 المخصصة للعاملين.

وقت صدور قرار الجمعية العامة  -للمساهم المالك للسهم   ـ3
 األولوية في -الغير عادية بالموافقة عل  زيادة رأس المال 

قدية، ص ناالكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حص
بالنشر في صحيفة  -إن وجدت  -ويبلق هؤالء بأولويتهم 

أو بإبالغهم بواسطة أو موقع الوزارة االلكتروني يومية 
عن قرار زيادة أو أية وسيلة أخرى معتمدة البريد المسجل 

 ب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه رأس المال وشروط االكتتا
الشركة عل  المساهمين توزع أسهم الزيادة في رأس مال  -4

األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقو  أولوية 

من إجمال  حقو  األولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط 

األ يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع 

ا والباقي من األسهم الجديدة عل  حملة حقو  األولوية الذين طلب

أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقو  أولوية من إجمال  

حقو  األولوية الناتجة من زيادة رأس المال عل األ يتجاوز ما 

يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويطرح ما تبق  من 

األسهم عل الغير ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص 

   غير ذلك.نظام السو  المالية عل

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية  -5

للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية 

أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة 

 لمصلحة الشركة.

ن م يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة -6
وقت صدور قرار الجمعية العامة الغير عادية بالموافقة عل  
زيادة رأس المال إل  آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة 
المرتبطة بهذه الحقو ، وفقا للضوابط التي تضعها الجهة 

 المختصة .

 تخفيض رأس المال -(:16مادة ) تخفيض رأس المال -(:16مادة )

ـ يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس 1
مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة 
بخسائر، ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس 
المال إل  ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 
)الرابعة والخمسين( من نظام الشركات، وال يصدر 

الوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب القرار إال بعد ت
الموجبة له وعن اإللتزامات التي عل  الشركة وأثر 

ـ يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال 1
الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، 
ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إل  
ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( 

الوة تقرير من نظام الشركات، وال يصدر القرار إال بعد ت
 االلتزاماتمراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن 
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التخفيض ف هذه اإللتزامات ويبين القرار طريقة 
 التخفيض:

 .إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه 

  شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب
 تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.

بين وي االلتزاماتالتي عل  الشركة وأثر التخفيض ف هذه 
 :بإحدى هاتين الطريقتينالقرار طريقة التخفيض 

 .إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه 

  شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب

 . فيضه، ومن ثم إلغاؤهاتخ
إذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة  -2

وجبت دعوة الدائنين إل  إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين 
يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في 
البلد أو المنطقة التي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة ، فإذا 

في الميعاد المذكور  اعترض أحدهم وقدم إل  الشركة مستندات
وجب عل الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال أو أن تقدم 

 .آجالضمانا كافيا للوفاء به إذا كان 
إذا كان التخفيض عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة  -3

من أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إل  عرض أسهمهم 
ومية أو جريدة ي للبيع وتتم هذه الدعوة عن طريق البريد المسجل

توزع في البلد أو المنطقة الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة 
 ويتم الشراء وفقا لنظام السو  المالية

إذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة  -2
وجبت دعوة الدائنين إل  إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما 
من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد أو 

الوزارة  أو في موقعالمنطقة التي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة 
، فإذا اعترض أحدهم وقدم أخرى معتمدة  االلكتروني أو أية وسيلة

إل  الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب عل الشركة أن 
تؤدي إليه دينه إذا كان حاال أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا 

 .آجالً كان 
إذا كان التخفيض عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من  -3

  عرض أسهمهم للبيع وتتم أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إل
هذه الدعوة عن طريق البريد المسجل أو جريدة يومية توزع في 

و موقع أالبلد أو المنطقة الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة 
ا ويتم الشراء وفقالوزارة االلكتروني أو أية وسيلة أخرى معتمدة 

 لنظام السو  المالية.

 إدارة الشركة -( :17مادة )

سنوات، وتبدأ مدة  3تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ( سبعة أعضاء 7من )يتول  إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف ـ 1

 عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة،

 األعضاء  وإستثناءاً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات مؤلفا من 
  -:اآلتي أسماؤهم 

 الجنسية االسم م

 سعودي السيد/ عبدالعزيز عبدهللا إبراهيم المهنا )ممثل شركة المهنا التجارية(، عضوا 1-

 سعودي السيد/ سليمان صالح عبدالعزيز الراجحي )ممثل شركة الراجحي للصناعة والتجارة(، 2-
  عضوا 

 سعودي الراشد )ممثل شركة راشد العبدالرحمن الراشدالسيد/ صالح راشد عبدالرحمن  3-
  وأوالده(، عضوا 

 سعودي السيد/ عبدهللا الراشد أبونيان، عضوا 4-

 سعودي السيد/ سليمان عبدالقادر المهيدب )ممثل شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده(، عضوا 5-

 سعودي للتجارة والمقاوالت(،السيد/ سعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل )ممثل شركة المعجل  6-
  عضوا 

 سعودي السيد/ درع سليمان الدرع، عضوا 7-
 
 
 

 
ي رأس المال عىل 2- 

ي حدود نسبة ملكيته ف 
يحق لك مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك ف 

اكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.   أن يتم إتباع أسلوب التصويت الثر

كة -( : 17مادة )  إدارة الشر

كة مجلس إدارة مؤلف من ) -1 سنوات، وتبدأ  3أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثمانية ( 8يتوىل إدارة الشر

كةمدة عضوية أول مجلس إدارة من تاري    خ القرار الو   . زاري الصادر بإعالن تأسيس الشر

ي رأس يحق لك مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعض -2
ي حدود نسبة ملكيته ف 

وية مجلس اإلدارة، وذلك ف 

اكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.   المال عىل أن يتم إتباع أسلوب التصويت الثر

 االفصاح -( :19مادة ) االفصاح -( :19مادة )
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تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بانتهاء صالحية  - 1
تعليمات سارية في المملكة العضو لها وفقا ألي نظام أو 

وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان 
عضواً في المركز الشاغر  -مؤقتا  -للمجلس أن يعين 

بحسب الترتيب في الحصول عل األصوات في الجمعية 
التي انتخبت المجلس، عل  أن يكون ممن تتوافر فيهم 
 كالخبرة والكفاية، ويجب أن تبلق بذلك الوزارة، وكذل

هيئة السو  المالية، خالل خمسة أيام عمل من تاريخ 
التعيين، وأن يعرض التعيين عل الجمعية العامة العادية 
في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، 
وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة 
بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األن  المنصوص 

الشركات أو هذا النظام وجب عل  بقية عليه في نظام 
األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل 

 ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
ـ إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحته المشار 2

( من هذه المادة ، جاز للشركة أو لكل 1إليها في الفقرة )
الجهات القضائية المختصة  ذي مصلحة المطالبة أمام

بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة 
 تحققت له من ذلك.

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقاالتهم،   -3
أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، 
فعل  الوزير، أو مجلس الهيئة في الشركات المدرجة في السو  
المالية، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة واالختصاص بالعدد 

، اً ونائباً له من بين أعضائهاالذي يراه مناسبا، ويعين لها رئيس
لتتول  اإلشراف عل  إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العامة 
لالجتماع خالل مدة ال تزيد عل  ثالثة أشهر من تاريخ تشكيل 
اللجنة المذكورة؛ النتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. ويمنح 
رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافآت عل  حساب الشركة، وفقا لما 

 لوزير أو مجلس الهيئة بحسب األحوال.يقرره ا

تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بانتهاء صالحية  -1

العضو لها وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة وإذا 

 -شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعين 

عضواً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول  -مؤقتا 

األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، عل  أن يكون عل 

ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلق بذلك الوزارة، 

وكذلك هيئة السو  المالية، خالل خمسة أيام عمل من تاريخ 

التعيين، وأن يعرض التعيين عل الجمعية العامة العادية في أول 

دة سلفه، وإذا لم تتوافر اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد م

الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد 

أعضائه عن الحد األن  المنصوص عليه في نظام الشركات أو 

هذا النظام وجب عل  بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة 

العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من 

 األعضاء.

عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحته المشار ـ إذا تخلف 2
أو لم يحصل عل  ترخيص ( من هذه المادة 1إليها في الفقرة )

، جاز للشركة مسبق من الجمعية العامة العادية مجدد كل سنة 
أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهات القضائية المختصة 

قت قبإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تح
 له من ذلك.

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقاالتهم، أو إذا  -3

لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، فعل  
، أو مجلس الهيئة في الشركات المدرجة في المختص الوزير

السو  المالية، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة واالختصاص 
ً له من بين يكون بالعدد الذي  ً ونائبا مناسبا، ويعين لها رئيسا

أعضائها، لتتول  اإلشراف عل  إدارة الشركة، ودعوة الجمعية 
العامة لالجتماع خالل مدة ال تزيد عل  ثالثة أشهر من تاريخ 
تشكيل اللجنة المذكورة؛ النتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. 

ا اب الشركة، وفقويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافآت عل  حس
 لما يقرره الوزير أو مجلس الهيئة بحسب األحوال.

 صالحيات ومسئوليات مجلس اإلدارة -( :20مادة ) صالحيات ومسئوليات مجلس اإلدارة -( :20مادة )

مع مراعاة اإلختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون    ـ1
في إدارة الشركة الصالحيات لمجلس اإلدارة أوسع 

وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها واإلشراف 
عل جميع أعمالها وأموالها وجميع معامالتها وعل  سبيل 
المثال ال الحصر إعتماد ميزانيات الشركة، وكافة اللوائح 

ع والتوقيالمالية واإلدارية الالزمة لتسيير أمور الشركة 
ر والجهات عن الشركة وتمثيلها في عالقتها مع الغي

والهيئات الحكومية والخاصة وأن يشتري ويبيع ويرهن 
األراضي والمنازل والعمائر والمزارع وجميع أنواع 
العقارات للموظفين أو ألغراض الشركة ومصانعها 
المختلفة بما في ذلك االستثمار وللمجلس حق التوقيع عل  
كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك عل  

بيل المثال التوقيع عل عقود تأسيس الشركات التي س
تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها 
وقرارات التعديل والتوقيع عل  االتفاقيات والتفويض 
نيابة عن الشركة والبيع والشراء واإلفراغ واالستالم 
والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح 

ات والسحب واإليداع لدى البنوك الحسابات واإلعتماد
وإصدار الضمانات المصرفية. والتصرف في أصول 

العادية المقررة للجمعية العامة  االختصاصاتمع مراعاة   ـ1

في الصالحيات يكون لمجلس اإلدارة أوسع وغير العادية 

إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها 

واإلشراف عل جميع أعمالها وأموالها وجميع معامالتها 

 اعتمادوعلى سبيل المثال ال الحصر واتخاذ القرارات 

ميزانيات الشركة، وكافة اللوائح المالية واإلدارية الالزمة 

 والتصرف في أصول الشركة الثابتةلتسيير أمور الشركة 

والمنقولة وله اتخاذ القرارات فيما يتعلّق بالشراء والبيع 

والرهن وفك الرهن على أن يُراعي محضر مجلس اإلدارة 

الخاص بقرار التصرف في أصول الشركة الثابتة والمنقولة 

 الشروط التالية:
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الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله الحق في الشراء وقبوله 
ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبوله 
واستالم الصكوك وقبض الثمن وتسليم المثمن والتنازل 

حكمين والخبراء وقبوله وطلب التحكيم وتعيين الم
والمخالصة. إال أنه ال يجوز لمجلس اإلدارة بيع أصول 
الشركة أو رهنها إال بموافقة الجمعية العمومية العادية مع 

 الشروط التالية: مراعاة

 أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له. -1

 ارباً لثمن المثل.أن يكون البيع عادالً ومق -2

أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها  -3

 المجلس وبضمانات كافية.

أن ال يترتب عل  ذلك التصرف توقف بعض أنشطة  -4
الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى وله حق اتخاذ 

إنهاء القرارات بمشاركة الشركة في شركات أخرى أو 
تشارك فيها ولمجلس اإلدارة في الشركات التي الشراكة 

 صالحية إعطاء الضمانات للغير.

 أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له. -1

 أن يكون البيع عادالً ومقارباً لثمن المثل. -2

أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس  -3

 . وبضمانات كافية
4ـ   أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة 

أو تحميلها بالتزامات أخرى وله حق اتخاذ القرارات 

بمشاركة الشركة في شركات أخرى أو زيادة أو تخفيض 

نسبة المشاركة في الشركات التي تشارك فيها ولمجلس 

 اإلدارة صالحية إعطاء الضمانات للغير.

يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات  -2

التمويل الحكومية وغير الحكومية مهما بلغت مدتها، والقروض 

التجارية وعقود المشاركة والمرابحة واتفاقيات الخزينة 

والضمانات من البنوك والمؤسسات المالية وشركات االئتمان 

قروض التي مهما كانت مبالغها وألية مدة كانت بما في ذلك ال

تتجاوز  ثالث سنوات. عل  أن يتم مراعاة الشروط التالية 

( 3بالنسبة للقروض التجارية التي يتجاوز أجلها ثالث )

 -سنوات:

 يجوز للمجلس: ـ 2

أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم  -1

 اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.

مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض أن يحدد -2

 وكيفية سدادهـ.

ـ عقد القروض والتسهيالت االئتمانية مع المؤسسات الحكومية 1
 محليه مهما بلغت مدتها ومبالغهاوغير الحكومية والبنوك ال

فتح الحسابات باللاير السعودي أو بأية عملة أخرى ، وإدارتها 2- 
 واإلشراف عليها وتحريكها والتصرف بأرصدتها وإقفالها .

المطالبة بجميع المبالق المستحقة أو التي تستحق لنا سواء   -3
كانت من أصل المال ، أو العموالت الخاصة ، أو الملحقات ، 

 والتوقيع باستالمها .
 .والسحب من جميع الحسابات المفتوحة لدى البنكاإليداع 4- 
إصدار وتوقيع الشيكات والحواالت والسندات ألمر واألورا   5- 

التجارية وأوامر التحويل وأوامر الدفع ، وقبولها وتجييرها ، 
 . ل عنها ، وإرسالها برسم التحصيلوالتناز

 عتسديد قيمة السندات والمستندات والكمبياالت وجميع أنوا 6- 
 .الموجبات وااللتزامات

طلب تبديل العمالت األجنبية ، وعقد عمليات الصرافة عل   7- 
 .اختالف أنواعها وتوظيف األموال

استالم المستندات والسندات والودائع العينية مهما كان نوعها  8- 
 .وقيمتها

استالم كشوف الحسابات واإلخطارات والمطالبات وإقرارها  9- 
 .وقبولها والمصادقة عليها

طلب فتح االعتمادات المستندية وغير المستندية وطلب  10- 
 .إصدار الضمانات المصرفية

طلب تسهيالت ائتمانية وقروض مصرفية من أي نوع  11- 
ة مرابحكانت و/أو أي تمويل إسالمي من أي نوع سواء كان بشكل 

لآلمر بالشراء ، البيع االجل الذي يؤول ال  التور  ، استصناع 
، إجارة مع الوعد بالتمليك ، مشاركة، ....الخ، والتوقيع عل  
االتفاقيات والمستندات الالزمة للحصول عليها وقبول شرطها 
 )سندات المر ، خطابات ضمان ، تعهدات ، اتفاقيات الخزينة(
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لغرض تنفيذ المشاريع المحاله عل   إصدار خطابات ضمان 12- 
 .الشركة
رهن وتأمين األمالك والموجودات من أي نوع كانت ،  13- 

والتنازل عن الحقو  والمكاسب وإعطاء الكفاالت لضمان 
القروض والسلفيات والتسهيالت المصرفية وغيرها من العمليات 

 المنفذة باسمنا ولصالحنا.
ات وشهادات األسهم والرهن توقيع أوامر بيع وشراء إشعار 14- 

 واستالم وتسليم اإلشعارات والشهادات والمستندات المتعلقة بها.
تظهير جميع بوالص الشحن ووثائق التأمين والمستندات  15- 

أخرى واستالمها والمصادقة عل  جميع الفواتير واإليصاالت 
 .المتعلقة بها

إبراء ذمررة لمجلس اإلدارة وفي الحرراالت التي يقرردرهررا حق  -16

مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها. عل  

مراعاة ه أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قرار

 -الشروط التالية :

أن يكون إبراء الذمة بعد مضي سنة كاملة عل  -1

 نشوء الدين كحد ادن .

اإلبراء حق لمجس اإلدارة وال يجوز التفويض  -2

 فيه.

لمبلق محدد كحد اقص  لكل أن يكون اإلبراء  -3
 عام للمدين الواحد.

لمجلس اإلدارة تقرررديم التبرعرررات عل  أال تتجررراوز البنرررد 17-  

 المخصص لذلك في كل ميزانية سنوية للشركة.
إقرار اللوائح واألنظمة وضوابط الرقابة الداخلية للشركة بما  -18

 في ذلك نظام االدخار للموظفين واإلشراف العام عليها.

واألهداف الرئيسية للشركة  االستراتيجيةإعتماد التوجهات 19- 
 واإلشراف عل  تنفيذها.

 الخاصة بالشركة .الحوكمة إعتماد 20- 
لمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض عنه في حدود 21- 

إختصاصاته واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ 
 عينة.إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال م

للمجلس من بين أعضائه أو  اً يعين مجلس اإلدارة سكرتير22- 
من غيرهم ويحدد مجلس اإلدارة إختصاصاته ومكافأته، وال تزيد 

ة حالمدة عضوية رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب 
 -إذاكان عضوا في مجلس اإلدارة  —وسكرتير المجلس تعيينه 

 المجلس ويجوز إعادة تعيينهم.عن مدة عضوية كل منهم في 

من اءه وإعفويقوم المجلس بتعيين الرئيس التنفيذي ونوابه، 
، ويحدد مجلس اإلدارة في قرار تعيينه سلطات منصبه 

وصالحيات ومهام ومكافآت الرئيس التنفيذي ومدة توليه هذا 
المنصب، ويحدد مجلس اإلدارة المكافآت الخاصة التي يحصل 

مكافآت المقررة لكل عضو بمجلس اإلدارة عليها باإلضافة لل
 ( من هذا النظام.24طبقا للمادة )

من هم وإعفائويقوم المجلس بتعيين الرئيس التنفيذي ونوابه، 
، ويحدد مجلس اإلدارة في قرار تعيينه سلطات مناصبهم 

ونوابه )إن ُوجدوا( وصالحيات ومهام ومكافآت الرئيس التنفيذي 
ويحدد مجلس اإلدارة المكافآت الخاصة  هذا المنصب، مومدة توليه

باإلضافة للمكافآت المقررة لكل عضو كالً منهم التي يحصل عليها 
 ( من هذا النظام.24بمجلس اإلدارة طبقا للمادة )

وللمجلس في حدود اختصاصه أن يعهد إل  واحد أو أكثر من 
أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه للمدة 

أو صكوك وكاالت التي يراها المجلس مناسبة وذلك بموجب 
تفويض، ويحق لوكيله حق توكيل الغير في كل أو جزء مما 
 أوكل فيه وللمجلس حق مباشرة كل هذه الصالحيات داخل

 وخارج المملكة العربية السعودية.

وللمجلس في حدود اختصاصه أن يعهد إل  واحد أو أكثر من 
أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه للمدة التي 

أو تفويض، ويحق وكالة يراها المجلس مناسبة وذلك بموجب 
لوكيله حق توكيل الغير في كل أو جزء مما أوكل فيه وللمجلس 

باشرة كل هذه الصالحيات داخل وخارج المملكة العربية حق م
 السعودية.

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -( :21مادة ) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -( :21مادة )
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)ثالثة اآلف(  3,000من مكافأة عضو مجلس اإلدارة تتكون 
بإجتماعات مجلس اإلدارة بنفسه عن كل جلسه يحضرها  لاير

أو اللجان المنبثقه من المجلس باإلضافة إل  مصاريف السفر 
والقامة وكذلك النسبة المنصوص عليها في المادة واإلنتقال 

( من هذا النظام وذلك في حدود ما نص عليه نظام 43/4)
ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إل  الجمعية الشركات ولوائحه. 
بيان شامل لكل ماحصل عليه أعضاء مجلس  العامة العادية عل 

اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح 
وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل 
التقرير المذكور عل  بيان ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة 
بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو 

استشارية وأن يشتمل أيضاً عل  بيان بعدد جلسات  إدارية أو
المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر 

 اجتماع للجمعية العامة.
 

مبلغاً مقطوعاً مقابل عضويته مكافأة عضو مجلس اإلدارة تكون 
في المجلس وعضويته في اللجان المنبثقة عنه باإلضافة إل  بدل 

العضو شخصياً أو من خالل أي ها عن كل جلسه يحضرحضور 
إجتماعات مجلس اإلدارة أو من خواص التواصل عن بعد من 

اللجان المنبثقه من المجلس باإلضافة إل  مصاريف السفر 
ً لسياسة المكافآت والترشيحات واإلنتقال  واإلقامة وذلك وفقا

باإلضافة إل  ما يخصص من مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ال 
( خمسة بالمائة من الباقي من األرباح في %5) تزيد عن نسبة

( من هذا النظام عل  أال 44حالة توزيع أرباح وفق نص المادة )
يتجاوز ما يحصل عليه العضو من مكافآت وبدالت وأرباح 

( 500.000.00( من هذا النظام مبلق )44بموجب المادة )
 ل. ويشتمخمسمائة ألف رسال سعودي في السنة المالية الواحدة 

تقرير مجلس اإلدارة إل  الجمعية العامة العادية عل  بيان شامل 
لكل ماحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من 
رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك 
من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور عل  بيان ما قبضه أعضاء 

أو إداريين أو ما قبضوه نظير مجلس اإلدارة بوصفهم موظفين 
ً عل  بيان  أعمال فنية أو إدارية أو استشارية وأن يشتمل أيضا
بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من 

 تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

 وأمين السرصالحيات الرئيس والنائب  -( :22مادة ) صالحيات الرئيس والنائب وأمين السر -( :22مادة )
كما يجوز له أن يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً، 

نائباً للرئيس. وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس يعين 
اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وفي حالة غياب الرئيس 

 المجلس  ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما يُعيِن
مؤقتا، ويختص رئيس العضو الذي يقوم بعمله 

 ـ:بالصالحيات التالية  المجلس
 

 ً يجوز ونائباً للرئيس و يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا
 ً . وال يجوز الجمع بين منصب رئيس له أن يُعيِّن عضواً منتدبا

مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وفي حالة غياب 
نه ينوب عالرئيس ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما 

قوم يُعيِن المجلس العضو الذي يالعضو المنتدب في حالة تعيينه أو 
مع مراعاة اختصاصات بعمله مؤقتا، ويختص رئيس المجلس 

إلدارة وما استثني وقُيِّد بنص خاص في هذا النظام، مجلس ا
 ـ:التالية بالصالحيات

دعوة المجلس الجتماع ورئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة  -1

 والجمعيات العامة للمساهمين.

تنفيذ جميع المهام األخرى التي يعهد إليه بها مجلس اإلدارة  -2

أو وكالة وذلك بموجب قرار يتخذه مجلس اإلدارة أو تفويض 

 من جميع األعضاء.

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والتوقيع نيابة عن    ـ3
الشركة أمام القضاء والجهات الحكومية وكتاب العدل 
والمحاكم ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها 
وهيئات التحكيم والغرف التجارية والصناعية والهيئات 

ة والشركات الخاصة والبنوك والمؤسسات المالي
والمؤسسات عل إختالف أنواعها. ولرئيس المجلس أن 
يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود إختصاصاته واحدا 
أو أكثر من أعضائه أو من الغير في واحد أو أكثر من 
صالحياته المذكورة أعاله. كما يحل نائب رئيس المجلس 

 محل رئيس المجلس في غيابه.

سة اجتماعات مجلس اإلدارة دعوة المجلس الجتماع ورئا -1

 والجمعيات العامة للمساهمين.

تنفيذ جميع المهام األخرى التي يعهد إليه بها مجلس اإلدارة  -2

وذلك بموجب قرار يتخذه مجلس اإلدارة أو تفويض أو وكالة من 

 جميع األعضاء.

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية 3- 

والجهات الخاصة ، وأمام المحاكم الشرعية والهيئات 
القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل واللجان العمالية 
ولجان األورا  التجارية واللجان الطبية الشرعية واللجان 
ن الجمركية ولجان مكافحة الغش التجاري وكافه اللجا

القضائية وهيئات التحكيم والحقو  المدنية وأقسام الشرطة 
والمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها وما يتبعها من 
إدارات وأقسام والغرف التجارية والصناعية وكتاب العدل 
والبنوك والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات وحق 

بما في  تالتوقيع عل  كافة أنواع العقود والوثائق والمستندا
ذلك دون حصر العقود الخاصة بالقروض التي تحصل 
عليها الشركة واالتفاقيات المالية األخرى والرهن وفكه 
ومنح الضمانات وطلبات الشراء أو التشغيل الخاصة بنشاط 
الشركة وعقود ترسية المناقصات والمزايدات وعقود شراء 
الممتلكات الالزمة للشركة من المنقوالت والعقارات 
واألراضي وعقود بيع تلك الممتلكات والعقارات واألراضي 
والتوقيع عل  عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها 
الشركة وكافة التعديالت عليها وحق اإلفراغ وقبوله 
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واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع 
وفتح وإقفال الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى 

بنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع عل  كافة ال
األورا  والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية 
واستخراج رخص البناء وغيرها من التراخيص التي 
تحتاجها الشركة في ممارسة نشاطها وحق تعيين الموظفين 
والعمال وعزلهم وتوقيع عقود العمل الخاصة بهم وطلب 

استقدام األيدي العاملة من خارج المملكة التأشيرات و
والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج رخص العمل 

ونقل الكفاالت والتنازل عنها وتعديل   واإلقامات وتجديدها
المهن واستالم تعويضات التأشيرات والتبليق عن هروب 
العمالة وإنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات االجتماعية ، 

ة إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة إلسقاط أو ومراجع
إضافة العمالة وإضافة وحذف السعوديين واستالم شهادات 
السعودة وفتح الملفات األساسية والفرعية وتجديدها 
وإلغاؤها واستخراج كشف بيانات )برنت( واالستالم 
والتسليم. ولرئيس مجلس اإلدارة أن يعيِّن الوكالء 

جعة والمرافعة والمدافعة عن الشركة والمحامين للمرا
وسماع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح 

وردها والنكول   والتنازل واإلبراء وحلف اليمين وطلبها
عنها وتقديم المذكرات والبينات والدفوع وإحضار الشهود 
والبينات والطعن فيها واإلجابة والجرح والتعديل والطعن 

ر الخطوط واألختام والتواقيع وطلب المنع بالتزوير وإنكا
من السفر ورفعه ، وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم 
وتعيين الخبراء والمحكمين ، والطعن بتقارير الخبراء 

( 230والمحكمين وردهم واستبدالهم ، وطلب تنفيذ المادة )
من نظام المرافعات الشرعية، والمطالبة بتنفيذ األحكام 

م واالعتراض عليها وطلب االستئناف وقبول األحكا
والتماس إعادة النظر وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة ، 
والمثول أمام المحاكم والجهات القضائية بكافة أنواعها 
ودرجاتها ، ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء 
جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك ، 

كتوب أن يفوض بعض صالحياته ولرئيس المجلس بقرار م
إل  غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل 

 أو أعمال معيَّنة.
يحدد مجلس اإلدارة في قرار تعيينه للعضو المنتدب مدة  ـ4

 ومهامه ومكافأته. وصالحياتهتعيينه وسلطاته 
ال تزيد عضوية رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو ـ 5

تعيينه والسكرتير عن عضوية كل منهم في المنتدب في حالة 
المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم. وللمجلس في أي وقت 
ً منهم دون إخالل بحق من عزل في  أن يعزلهم أو أيا
التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير 

 مناسب.
ال يجوز أن يجمع عضو واحد بين منصب رئيس مجلس   ـ6

ب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي أو أي االدارة ومنص
 منصب تنفيذي في الشركة.

 اجتماعات المجلس -( :23مادة ) اجتماعات المجلس -( :23مادة )
األقل في السنة مرتين عل يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه 

وتكون الدعوة كتابية باالستالم أو بخطابات مسجلة أو وسائل 
الفاكس والبريد اإللكتروني وذلك قبل االتصال األخرى مثل 

( سبعة أيام من التاريخ المحدد لالجتماع، ما لم يتفق أعضاء 7)
المجلس عل  خالف ذلك، ويجب عل رئيس المجلس أن يدعوه 

 إل  االجتماع مت  طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.

األقل في السنة أربع مرات ئيسه يجتمع المجلس بدعوة من ر
أو بخطابات مسجلة أو باليد وتكون الدعوة كتابية باالستالم 

وسائل االتصال األخرى مثل الفاكس والبريد اإللكتروني وذلك ب
( سبعة أيام من التاريخ المحدد لالجتماع، ما لم يتفق 7قبل )

أعضاء المجلس عل  خالف ذلك، ويجب عل رئيس المجلس أن 
 إل  االجتماع مت  طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.يدعوه 
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كما يجوز في حاالت الضرورة أن يعقد مجلس اإلدارة اجتماعه 
الوسائل االلكترونية مثل المكالمات الجماعية واتخاذ باستخدام 

القرارات في األمور العاجلة بعرضها عل األعضاء متفرقين، 
المجلس للمداولة  اجتماع-كتابة -ما لم يطلب أحد األعضاء 

وتعرض هذه القرارات عل المجلس في أول اجتماع تال  فيها،
 له.

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية مكونه من 

ثالثة أعضاء عل األقل وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه 

المجلس منها في حدود صالحياته المنصوص عليها في هذا 

. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة مكافآتهاالنظام ويحدد المجلس 

 رئيسها.

كما يجوز في حاالت الضرورة أن يعقد مجلس اإلدارة اجتماعه 
باستخدام الوسائل االلكترونية مثل المكالمات الجماعية واتخاذ 
القرارات في األمور العاجلة بعرضها عل األعضاء متفرقين، ما 

 فيها،المجلس للمداولة  اجتماع-كتابة -لم يطلب أحد األعضاء 
 وتعرض هذه القرارات عل المجلس في أول اجتماع تال له.

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية مكونه من ثالثة 
 األقل وتقوم اللجنة بمتابعة  عليكون أحدهم رئيساً للجنة أعضاء 

وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس منها في حدود صالحياته المنصوص 
نة . وتعقد اللجمكافأة أعضائهافي هذا النظام ويحدد المجلس  عليها

 اجتماعاتها بدعوة رئيسها.

 نصاب اجتماع المجلس -( :24مادة ) نصاب اجتماع المجلس -( :24مادة )
ال يكون اجتماع المجلس صررررررحيحا إال إذا حضررررررره نصررررررف 

 ة أربع األعضاء عل  األقل بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن
وتصررررررردر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضررررررررين وعند 
تسررررررررراوي اآلراء يرجح الرأي الرررذي صررررررروت معررره رئيس 
سة.كما ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره  الجل

 في حضور اإلجتماع.

ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره نصف األعضاء 
إنابة عضررررررو مجلس وفي حالة  عل  األقلباألصررررررالة عل  األقل 

المجلس يتعين أن  اجتماعاتاإلدارة عضررررررواً آخر في حضررررررور 
 تكون اإلنابة طبقاً للضوابط التالية:ـ

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو    ـ1
 واحد في حضور ذلك االجتماع.

 ، وال محدد اجتماعأن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشرررررررأن 2- 
التصرررررررويت عل  القرارات التي يحظر النظام عل  يجوز للنائب 

 المنيب التصويت بشأنها.
ي أو الممثلين فوتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين 

وعند تسرررراوي اآلراء يرجح الرأي الذي صرررروت معه االجتماع ، 
 .االجتماعرئيس 

 لجان مجلس اإلدارة.: (26مادة ) 

أعضررررائه أو من خارجه لجاناً لمجلس اإلدارة أن يشرررركل من بين  
شركة. ويعين المجلس من بين أعضاء  حسبما تقتضي حاجات ال
اللجنة رئيسرررراً لكل منها كما يحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل كل 
لجنة واختصرررراصرررراتها وعدد أعضررررائها والنصرررراب الضررررروري 
ها المجلس من  ها التي يولي جان إعمال مارس الل ها. وت عات ما الجت

قاً لت حدد المجلس حين آلخر وف هات المجلس ، وي مات وتوجي علي
مكافآت أعضررررررائها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك ووفقاً لسررررررياسررررررة 

 المكافآت والترشيحات.

 حضور الجمعيات -( :27مادة ) حضور الجمعيات -( :26مادة )
الجمعية العامة المكونة تكويناً صررحيحاً تمثل جميع المسرراهمين 

في المررردينرررة التي يقع فيهرررا المركز وال يجوز انعقرررادهرررا إال 
الرئيسي للشركة ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور 
الجمعية التأسررررريسرررررية بطريق األصرررررالة أو نيابة عن غيره من 
المكتتبين، ولكل مسرررررراهم أيا كان عدد أسررررررهمه حق حضرررررور 
الجمعية العامة وللمسرراهم أن يوكل عنه مسرراهما آخر من غير 

الجمعية أو موظفي الشركة في حضور  أعضاء مجلس اإلدارة
 .العامة

ً تمثل جميع المساهمين  الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحا
يجوز وفي المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة وتنعقد 

لكل وأن تُعقد عن بُعد باستخدام وسائل التقنية االلكترونية الحديثة 
مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق 
األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين، ولكل مساهم أيا كان 

العادية وغير العادية عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة 
وللمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس 

 .حضورالاإلدارة أو موظفي الشركة في 

 حذف المادة الجمعية التأسيسة: -( :27مادة )

 دعوة الجمعيات -( :30مادة ) دعوة الجمعيات -( :30مادة )

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، 
وعل  مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب 

من  %5 ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل
رأس المال عل األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية 

اً من ملالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يو
 تاريخ طلب مراجع الحسابات

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، 
طلب ذلك  وعل  مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا

أو عدد من المساهمين يمثل أو لجنة المراجعة مراقب الحسابات 
من رأس المال عل األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة  5%

الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين 
ً من تاريخ طلب مراجع الحسابات  ولم توجه دعوة النعقاد يوما

 ( من نظام الشركات.90/د( من المادة )2)الجمعية وفق الفقرة 
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وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في جريدة يومية توزع 
في المنطقة التي فيها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد 

عل األقل وتشتمل الدعوة عل  بعشرة أيام المحدد لالنعقاد 
جدول األعمال ، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال 
إل  اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة وكذلك إل  هيئة 
السو  المالية خالل المدة المحددة للنشر، ويجوز دعوة الجمعية 
العامة لالنعقاد في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة ما دامت 
أسهم الشركة إسمية. كما يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة 

في مداوالتها والتصويت عل للمساهمين واشتراك المساهم 
قراراتها باستخدام وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي 

 تضعها الجهة المختصة.

 

ئة الموقع االلكتروني لهيوتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في 
 جريدة يوميةالسو  المالية والموقع االلكتروني للشركة وفي 

عاد الرئيسي للشركة قبل المي توزع في المنطقة التي فيها المركز
ً المحدد لالنعقاد  عل األقل وتشتمل الدعوة بواحد وعشرين يوما

، وترسل وموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة عل  جدول األعمال 
صورة من الدعوة وجدول األعمال إل  اإلدارة العامة للشركات 

ددة المحبوزارة التجارة وكذلك إل  هيئة السو  المالية خالل المدة 
للنشر، ويجوز دعوة الجمعية العامة لالنعقاد في الميعاد المذكور 
بخطابات مسجلة ما دامت أسهم الشركة إسمية. كما يجوز عقد 
اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في 
مداوالتها والتصويت عل قراراتها باستخدام وسائل التقنية الحديثة 

 تضعها الجهة المختصة. بحسب الضوابط التي

 تشكيل واختصاصات لجنة المراجعة -( :38مادة ) تشكيل واختصاصات لجنة المراجعة-(:38مادة)

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من  -1

غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو 

ثالثة وال يزيد عل  من غيرهم، عل  أال يقل عدد أعضائها عن 

خمسة، وأن تحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، 

 ومكافآت أعضائها.

يشترط لصحة إجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية  -2

أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند 

تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس 

 االجتماع .

المراجعة بالمراقبة عل أعمال الشركة، ولها تختص لجنة  -3

في سبيل ذلك حق االطالع عل  سجالتها ووثائقها وطلب أي 

إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، 

ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة 

ت للشركة لالنعقاد إذا أعا  مجلس اإلدارة عملها أو تعرض

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة عل   ـ4
والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، 
وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد 
تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 

ت به من أعمال أخرى تدخل في في الشركة وعما قام
نطا  إختصاصها. وعل  مجلس اإلدارة أن يودع 

 ً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس   نسخا
 عل  األقل؛بعشرة أيام قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة 

لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتل  
 التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير تشكل  -1

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من 

غيرهم، عل  أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عل  

خمسة، وأن تحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، 

 ومكافآت أعضائها.

 راجعة حضور أغلبية أعضائهايشترط لصحة إجتماع لجنة الم -2

، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند أصالة

تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس 

 .جتماعاال

أعمال الشركة، ولها في   تختص لجنة المراجعة بالمراقبة عل -3

عل  سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح االطالع سبيل ذلك حق 

أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أو بيان من 

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد 

إذا أعا  مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو 

 خسائر جسيمة.

لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير   عل  ـ4
والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها 
حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في 
شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت 

ها. وعل  به من أعمال أخرى تدخل في نطا  إختصاص
 ً كافية من هذا التقرير في   مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

واحد بمركز الشركة الرئيس قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة 
 ً عل  األقل؛ لتزويد كل من رغب من وعشرين يوما

 المساهمين بنسخة منه. ويتل  التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

 تعيين مراجع حسابات -( :39)مادة  تعيين مراجع حسابات -( :39مادة )

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين 
المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنويا 

 ، ويجوز لها إعادة تعيينه.مكافأته وتحدد 

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين المصرح 
، تعابه ألهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنويا وتحدد 

ً في كل وقت ويجوز لها إعادة تعيينه  ، ويجوز للجمعية أيضا
تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في 

 .مشروعوقت غير مناسب أو لسبب غير 
تعيِّن الجمعية العامة العادية مراجع الحسابات ، وتختاره من بين 
ثالثة عروض من مكاتب مرخصة بناًء عل  توصية من مجلس 

 اإلدارة.

 صالحيات مراجع الحسابات -( :40مادة ) صالحيات مراجع الحسابات -( :40مادة )

لمراقب الحسابات في كل وقت حق االطالع عل دفاتر الشركة 
وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات 

دفاتر الشركة   علاالطالع لمراقب الحسابات في كل وقت حق 
وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات 
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واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ليتحقق من 
 موجودات الشركة والتزاماتها.

وعل مراجع الحسابات أن يقدم إل  الجمعية العامة السنوية 
كة وتمكينه من الحصول عل  تقريرا يضمنه موقف الشر

البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من 
مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام، ورأيه في 

 مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع .

 

واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ليتحقق من 
 موجودات الشركة والتزاماتها.

مراجع الحسابات أن يقدم إل  الجمعية العامة السنوية تقريرا   وعل
يضمنه موقف الشركة وتمكينه من الحصول عل  البيانات 

يضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام واإل
نظام الشركات أو أحكام هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة 

وعل  رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه حسابات الشركة للواقع ، 
من أداء واجبه ، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا 

ر دارة ، فإذا لم يُيالشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إل  مجلس اإل ّسِ
المجلس عمل مراجع الحسابات ، وجب عليه أن يطلب من مجلس 

 .اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر

 الوثائق المالية -( :42مادة ) الوثائق المالية -( :42مادة )

القوائم المالية  يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية ـ1
للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة 
المالية المنقضية، ويضمن من هذا التقرير الطريقة 
المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق 
تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد 

 .يوماً عل األقل بخمسة وأربعين النعقاد الجمعية العامة 
يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي    ـ2

( من 1ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة )
هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس 
تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد 

 .عل األقلبعشرة أيام الجمعية العامة 
اإلدارة المساهمين بالقوائم المالية يزود رئيس مجلس -3

للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما 
لم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. 

وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إل  الوزارة، وكذلك يرسل 
صورة إل  هيئة السو  المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد 

 امة بخمسة عشر يوما عل األقل .الجمعية الع

يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية القوائم المالية    ـ1
للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة 
المالية المنقضية، ويضمن من هذا التقرير الطريقة المقترحة 
لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف 

الجمعية العامة مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد 
 يوماً عل األقل .بواحد وعشرين 

يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها   ـ2
( من هذه المادة، 1المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة )

وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف 
 بواحدالمساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة 

 األقل. عل وعشرين يوماً 
يزود رئيس مجلس اإلدارة المساهمين بالقوائم المالية للشركة، -3

وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في 
صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وأن يرسل صورة 
من هذه الوثائق إل  الوزارة، وكذلك يرسل صورة إل  هيئة 

لسو  المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر ا
 األقل .  عليوما أو بواحد وعشرين يوماً 

 توزيع األرباح -( :43مادة ) توزيع األرباح -( :43مادة )

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع  

 -آالتي:المصروفات العمومية والتكاليف األخرى عل  الوجه 

( من صافي األرباح لتكوين إحتياطي %10يجنب سنويا )-1

نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مت  

 ( من رأس المال المدفوع.%30بلق االحتياطي المذكور )

يجوز للجمعية العامة العادية بناء عل  اقتراح مجلس  -2

ة( من األرباح ( )ثالثين في المائ%30اإلدارة تجنيب نسبة )

الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي 

 للشركة. كما يجوز لها وقفه أو إستخدامه.

 %5تعادل للمساهمين  دفعة أول يوزع من الباقي بعد ذلك  ـ3
 )خمسة في المائة( من رأس المال المدفوع.

( %5يخصص بعدما تقدم نسبة ال تزيد عن خمسة بالمائة )  ـ4
)خمسة في المائة( من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس 

( خمسمائة 500,000اإلدارة وبحد أقص  ال يزيد عن )
ألف لاير لكل عضو. عل  أن يكون إستحقا  هذه 
 المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

كحصة إضافية من يوزع الباقي بعد ذلك عل  المساهمين   ـ5
 .األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع 

 -آالتي: المصروفات العمومية والتكاليف األخرى عل  الوجه 

( من صافي األرباح لتكوين إحتياطي %10يجنب سنويا ) -1

نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مت  بلق 

 .( من رأس المال المدفوع%30االحتياطي المذكور )

يجوز للجمعية العامة العادية بناء عل  اقتراح مجلس اإلدارة  -2
( )ثالثين في المائة( من األرباح الصافية %30تجنيب نسبة )

لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي 
 .استخدامهللشركة. كما يجوز لها وقفه أو 

( %1)ال تقل عن للمساهمين أرباح يوزع من الباقي بعد ذلك ـ 3
 .واحد بالمائة من األرباح

يوزع  ( من هذا النظام ، 21مع مراعاة ما ورد في المادة ) ـ 4
ل إل  األعوام الباقي بعد ذلك عل  المساهمين  كارباح أو يُرحَّ

 .التالية وذلك وفق ما تقرره الجمعية العامة العادية للشركة 
ر توزيع أرباح   ـ5  ها عل  مساهمي للجمعية العامة العادية أن تُقّرِ

بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ولها أن تُفّوِض مجلس 
 اإلدارة بذلك بموجب قرار منها.

 انقضاء الشركة -( :47مادة ) انقضاء الشركة -( :47مادة )
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عند انتهاء مدة الشركة في حالة حلها قبل األجل المحدد    ـ1
بناء عل اقتراح مجلس  الجمعية العامة غير العاديةتقرر 

اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد 
وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة  صالحياتهم وأتعابهم

قائما عل  إدارة يستمر بانقضاء الشركة، ومع ذلك 
الشركة إل  أن يتم تعيين المصفي، وتبق  ألجهزة 
الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع 

 اختصاصات المصفي.
ة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة تعد الشرك  ـ2

( من هذه 1الفقرة )غير العادية خالل المدة المحددة في 
، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في المادة

الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق 
المادة ولم يتم االكتتاب في كل  هذهاألوضاع المقررة في 

ً من صدور قرار زيادة رأس  المال خالل تسعين يوما
 الجمعية بالزيادة.

في حالة حلها قبل األجل المحدد أو عند انتهاء مدة الشركة  ـ1
قراراً بالتصفية الجمعية العامة غير العادية تُصدر 
ويجب أن يشتمل قرار التصفية عل  تعيين ، االختيارية

ل  عالمصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة 
سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية، ويجب أال تتجاوز 
مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها 

وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة  ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي
قائما عل  إدارة يظل المجلس بانقضاء الشركة، ومع ذلك 

أن يتم  إل ويُعد بالنسبة إل  الغير في حكم المصفي الشركة 
الذي بتعيينه تنتهي سلطة وصالحيات مجلس تعيين المصفي 

، وتبق  ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال اإلدارة
 يتعارض مع اختصاصات المصفي.

تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة   ـ2
( من هذا 46المادة )خالل المدة المحددة في غير العادية 

عليها إصدار قرار في  ، أو إذا اجتمعت وتعذر  النظام 
الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع 

ولم يتم االكتتاب في ( من هذا النظام 46)المقررة في المادة 
ً من صدور قرار  كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوما

 الزيادة.الجمعية ب


