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 النظام األساس
 الباب األول:

 
 :تأسیس الشركة

  المادة األولى: التأسیس.
 تأسست طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحھ وھذا النظام شركة مساھمة سعودیة وفقا لما یلي: 

 
 :الشركة اسمالثانیة: المادة 

 شركة اإلسمنت السعودیة 
  .شركة مساھمة مدرجة 
 
 

  :المادة الثالثة: أغراض الشركة
 تقوم الشركة بمزاولة وتنفیذ األغراض التالیة:

وتوابعھ ومشتقاتھ داخل المملكة العربیة السعودیة  اإلسمنتوالكلنكر القیام بكافة األعمال الالزمة لصناعة وإنتاج وتسویق جمیع أنواع  -1
 وخارجھا ولھا الحق في استیراد وتصدیر مادة الكلنكر وجمیع أنواع اإلسمنت.

 طع الغیار بما في ذلك المواد المشعة والمتفجرات وغیرھا.للشركة الحق في سبیل تحقیق أغراضھا أن تشتري جمیع المستلزمات وق -2
 للشركة الحق في إنتاج وبیع الطاقة. -3

 .وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة إن وجدت
 

 المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات:
التجاریة األخرى شركات الإنشاء شركات بمفردھا كما یجوز لھا أن تمتلك األسھم والحصص في  وخارج المملكة یجوز للشركة في داخل

تندمج معھا ولھا حق االشتراك مع الغیر في تأسیس الشركات وذلك بعد استیفاء ما تتطلبھ األنظمة والتعلیمات المتبعة أو  قائمةالوالصناعیة 
 .أن تتصرف في ھذه األسھم أو الحصص على أال یشمل ذلك الوساطة في تداولھا في ھذا الشأن. كما یجوز للشركة

 
 

 المادة الخامسة: المركز الرئیس للشـركة:
نشأ ییقع المركز الرئیس للشركة في مدینة الدمام، ویجوز نقلھ إلى أي جھة أخرى في المملكة بموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة. ویجوز أن 

 مجلس اإلدارة. مكاتب أو توكیالت داخل المملكة أو خارجھا بقرار منلھا فروع أو 
 
 

 المادة السادسة: مــدة الشـركة:
السجل التجاري، ویجوز دائماً إطالة ھذه المدة بقرار تصدره الجمعیة في اماً ھجریة تبدأ من تاریخ قیدھا ع )خمسة وسبعون  (مدة الشركة 

 .أجلھا بسنة واحدة على األقلالعامة غیر العادیة قبل انتھاء 
 
 

 
 الباب الثانـي:

 رأس المـال واألسھم
 
 المادة السابعة: رأس المـال: 

) سھم 153,000,000) لایر سعودي (فقط ألف وخمسمائة وثالثون ملیون لایر) مقسم إلى (1,530,000,000حدد رأس مال الشركة بـ (
 لایر سعودي.) 10اسمي متساویة القیمة، تبلغ قیمة كل منھا (
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 المادة الثامنة: شراء األسھم:
 یجوز للشركة شراء أسھمھا أو رھنھا وفقاً لألنظمة.

 
 

 المادة التاسعة: بیع األسھم غیر المستوفاة القیمة:
ھ بخطاب بعد إبالغ یلتزم المساھم بدفع قیمة السھم في المواعید المعینة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في میعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة

مسجل على عنوانھ المثبت في سجل المساھمین بیع السھم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالیة بحسب األحوال وفقًا للضوابط التي 
ة البیع لوتستوفي الشركة من حصیلة البیع المبالغ المستحقة لھا وترد الباقي إلى صاحب السھم. وإذا لم تكف حصی .تحددھا الجھة المختصة

ومع ذلك یجوز للمساھم المتخلف عن الدفع إلى یوم البیع دفع  .للوفاء بھذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جمیع أموال المساھم
ه المادة، وتعطي وتلغي الشركة السھم المبیع وفقًا ألحكام ھذ .القیمة المستحقة علیھ مضافاً إلیھا المصروفات التي أنفقتھا الشركة في ھذا الشأن

 المشتري سھماً جدیداً یحمل رقم السھم الملغى، وتؤشر في سجل األسھم بوقوع البیع مع بیان اسم المالك الجدید.
 
 

  إصدار األسھم: :المادة العاشرة
 ھذه الحالة األخیرة یضافتكون األسھم اسمیة وال یجوز أن تصدر بأقل من قیمتھا االسمیة، وإنما یجوز أن تصدر بأعلى من ھذه القیمة، وفي 

ابل للتجزئة في مواجھة فرق القیمة في بند مستقل ضمن حقوق المساھمین. وال یجوز توزیعھا كأرباح على المساھمین. والسھم غیر ق
ھؤالء ذا ملك السھم أشخاص متعددون وجب علیھم أن یختاروا أحدھم لینوب عنھم في استعمال الحقوق المتعلقة بھ، ویكون إالشركة، ف

 .األشخاص مسؤولین بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكیة السھم
 
 

 المادة الحادیة عشرة: تداول األسھم:
 من اً ال یجوز تداول األسھم التي یكتتب بھا المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالیة عن سنتین مالیتین ال تقل كل منھما عن اثني عشر شھر

ذلك  معو. تداولھاعلى صكوك ھذه األسھم بما یدل على نوعھا وتاریخ تأسیس الشركة والمدة التي یمنع فیھا  ویؤشرتاریخ تأسیس الشركة. 
یجوز خالل مدة الحظر نقل ملكیة األسھم وفقًا ألحكام بیع الحقوق من أحد المؤسسین إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسین في حالة 

فیذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولویة امتالك تلك األسھم للمؤسسین اآلخرین. وفاتھ إلى الغیر أو في حالة التن
 .وتسري أحكام ھذه المادة على ما یكتتب بھ المؤسسون في حالة زیادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر

 
 

 : سجل المساھمین:ةالمادة الثانیة عشر
  .ألحكام نظام السوق المالیةتتداول أسھم الشركة وفقًا 

 
 المادة الثالثة عشر: زیادة رأس المال: 

للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر زیادة رأس مال الشركة، بشرط أن یكون رأس المال دفع كامالً. وال یشترط أن یكون رأس المال قد  -1
صدرت مقابل تحویل أدوات دین أو صكوك تمویلیة إلى أسھم ولم دفع بأكملھ إذا كان الجزء غیر المدفوع من رأس المال یعود إلى أسھم 

 تنتھ بعد المدة المقررة لتحویلھا إلى أسھم.
 

للجمعیة العامة غیر العادیة في جمیع األحوال أن تخصص األسھم المصدرة عند زیادة رأس المال أو جزءاً منھا للعاملین في الشركة  -2
 ك. وال یجوز للمساھمین ممارسة حق األولویة عند إصدار الشركة لألسھم المخصصة للعاملین.والشركات التابعة أو بعضھا، أو أي من ذل

 

دة یللمساھم المالك للسھم وقت صدور قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بالموافقة على زیادة رأس المال األولویة في االكتتاب باألسھم الجد -3
ویتھم بالنشر في جریدة یومیة أو بإبالغھم بوساطة البرید المسجل عن قرار زیادة رأس التي تصدر مقابل حصص نقدیة، ویبلغ ھؤالء بأول

 المال وشروط االكتتاب ومدتھ وتاریخ بدایتھ وانتھائھ.
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یحق للجمعیة العامة غیر العادیة وقف العمل بحق األولویة للمساھمین في االكتتاب بزیادة رأس المال مقابل حصص نقدیة أو إعطاء  -4
 األولویة لغیر المساھمین في الحاالت التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة.

 

یحق للمساھم بیع حق األولویة أو التنازل عنھ خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعیة العامة بالموافقة على زیادة رأس المال إلى آخر  -5
 .ابط التي تضعھا الجھة المختصةیوم لالكتتاب في األسھم الجدیدة المرتبطة بھذه الحقوق، وفقًا للضو

 

) أعاله، توزع األسھم الجدیدة على َحَملة حقوق األولویة الذین طلبوا االكتتاب، بنسبة ما یملكونھ من 4مع مراعاة ما ورد في الفقرة (  -6
طلبوه من األسھم الجدیدة، حقوق أولویة من إجمالي حقوق األولویة الناتجة من زیادة رأس المال، بشرط أال یتجاوز ما یحصلون علیھ ما 

ویوزع الباقي من األسھم الجدیدة على حملة حقوق األولویة الذین طلبوا أكثر من نصیبھم، بنسبة ما یملكونھ من حقوق أولویة من إجمالي 
ما تبقى من حقوق األولویة الناتجة من زیادة رأس المال، بشرط أال یتجاوز ما یحصلون علیھ ما طلبوه من األسھم الجدیدة، ویطرح 

 األسھم على الغیر، ما لم تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة أو ینص نظام السوق المالیة على غیر ذلك.

 

 المادة الرابعة عشر: تخفیض رأس المال:
األخیرة وحدھا للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر تخفیض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منیت بخسائر. ویجوز في الحالة 

تخفیض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص علیھ في المادة (الرابعة والخمسین) من نظام الشركات. وال یصدر قرار التخفیض إال بعد 
تالوة تقریر خاص یعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة لھ وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفیض في ھذه 

إذا كان تخفیض رأس المال نتیجة زیادتھ على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنین إلى إبداء اعتراضاتھم علیھ خالل ستین و .تااللتزاما
یوًما من تاریخ نشر قرار التخفیض في جریدة یومیة توزع في المنطقة التي فیھا مركز الشركة الرئیس. فإن اعترض أحد الدائنین وقدم إلى 

 المیعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إلیھ دینھ إذا كان حاالً أو أن تقدم لھ ضماناً كافیاً للوفاء بھ إذا كان آجالً. الشركة مستنداتھ في
 

 

 الباب الثالث:
 مجلس اإلدارة

 

 المادة الخامسة عشر: إدارة الشركة:
العامة العادیة للمساھمین عن طریق التصویت التراكمي لمدة یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبھم الجمعیة 

 إعادة انتخاب عضو مجلس اإلدارة. ویجوز ،ثالث سنوات
 

 المادة السادسة عشر: انتھاء عضویة المجلس:
ً أو بانتھاء صالحیة العضو لھا وفق تنتھي عضویة المجلس بانتھاء مدتھ معیة ذلك یجوز للجألي نظام أو تعلیمات ساریة في المملكة، ومع  ا

العامة العادیة في كل وقت عزل جمیع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضھم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة 
بالتعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مقبول أو في وقت غیر مناسب، ولعضو مجلس اإلدارة أن یعتزل بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب 

 كان مسؤوالً قبل الشركة عما یترتب على االعتزال من أضرار.وإال 
 

 المادة السابعة عشر: المركز الشاغر في المجلس:
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة جاز للمجلس أن یعین مكانھ عضواً في المركز الشاغر، على أن تبلغ بذلك الوزارة والھیئة خالل 

ید ویكمل العضو الجد ،، وأن یعرض التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أول اجتماع لھا إلحاطتھم بھخمسة أیام عمل من تاریخ التعیین
 مدة سلفھ. 

وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائھ عن الحد األدنى المنصوص علیھ في نظام الشركات أو ھذا 
 دعوة الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد خالل ستین یوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء. النظام وجب على بقیة األعضاء

 المادة الثامنة عشر: صالحیات المجلس:
مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة، یكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحیات في إدارة الشركة بما یحقق مع  -1

القرارات وإبرام العقود والقیام بكافة التصرفات األخرى الالزمة لتحقیق أغراض الشركة ولھ حق االشتراك في أغراضھا، ولھ اتخاذ 
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ض التي شركات أخرى، كما یجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض والضمانات مھما كانت مبالغھا وألیة مدة كانت، بما في ذلك القرو
إقرار تقدیم الدعم المالي والضمانات والقروض للشركات التي تملكھا الشركة  رةاإلدالمجلس ، ویجوز تتجاوز آجالھا ثالث سنوات

واستئجار األراضي  ویجوز لھ شراء بالكامل أو تشارك في رأس مالھا مع شركات أخرى وضمان دیون أي من ھذه الشركات.
واإلفراغ وقبولھ واستالم تھا ومصانعھا ورھن ممتلكات الشركة بما في ذلك أراضیھا وعقاراتھا ومنقوال وتأجیر وبیع والعقارات

الصكوك وإبراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتھم، وكذلك حق الصلح والتنازل عن الحقوق وطلب التحكیم وتعیین المحكمین 
 والخبراء والمخالصة، وحق التوقیع على عقود إنشاء وتأسیس الشركات التي تشارك فیھا الشركة داخل وخارج المملكة.

 

من أعضاء مجلس اإلدارة أو المساھمین فیھا، أو أن تضمن أي قرض یعقده أي  قرضاً من أي نوع إلى أيّ  أن تقدم یجوز للشركةال  -2
 منھم مع الغیر.

 

مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخیص یجوز أن یكون لعضو ال  -3
، وعلى كل عضو أن یبلغ المجلس بمالھ من مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لعامة العادیةمن الجمعیة ا

 .نظام الشركاتالخاصة بذلك الواردة في  الضوابط مع مراعاة لحساب الشركة
 

 ةویحدد صالحیاتھم، ویعین مجلس اإلداریعین المجلس رئیساً للمجلس ونائباً لرئیس المجلس كما یجوز للمجلس تعیین عضو منتدب  -4
ویختص بتسجیل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، وتدوین ، یختاره من بین أعضائھ أو من غیرھم ویحدد مكافأتھم أمین سر للمجلس

ویعین ، القرارات الصادرة عن ھذه االجتماعات وحفظھا إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي یوكلھا إلیھ مجلس اإلدارة
داً أن یفوض عضواً واح وصالحیاتھ المجلس رئیساً تنفیذیاً من بین أعضائھ أو من غیرھم، ویكون للمجلس أیضا في حدود اختصاصھ

أو أكثر من أعضائھ أو من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال معینة.  ویحق للمجلس أن یجیز لمن یفوضھ أن یفوض الغیر فیما وكل بھ. 
 كل ھذه الصالحیات داخل وخارج المملكة العربیة السعودیة. وللمجلس حق مباشرة

 
 المادة التاسعة عشر: مكافأة أعضاء المجلس: 

 تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من:
) من األرباح الصافیة بعد خصم المصروفات واالستھالكات والزكاة الشرعیة، وتجنیب االحتیاطي %10نسبة مئویة ال تزید عن ( -1

من رأس مال الشركة كحصة أولى على المساھمین التي قررتھا الجمعیة العامة  %5االحتیاطیات األخرى، وتوزیع نسبة النظامي و
تطبیقاً ألحكام نظام الشركات أو أحكام ھذا النظام، على أال تتجاوز حدود ما نّص علیھ نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو 

 تعلیمات أخرى ُمكّملة لھ.
 

 ومصروفات حضور الجلسات.بدل  -2
 

یجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة العادیة على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة  -3
 رالمالیة من مكافآت ونصیب في األرباح ومصروفات وغیر ذلك من المزایا. وأن یشتمل كذلك على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس نظی

أعمال فنیة أو إداریة أو استشاریة. وأن یشتمل أیضا على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرھا كل عضو من تاریخ 
 .آخر اجتماع للجمعیة العامة

 
 المادة العشرون: صالحیات الرئیس والنائب والعضو المنتدب وأمین السر:

ز الجمع بین . وال یجویكون نائب الرئیس رئیساً للمجلس ونائباً للرئیس، وفي حالة غیاب الرئیسیعین مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیساً 
منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفیذي بالشركة، وفي حالة غیاب الرئیس ونائبھ یُعیِّن المجلس العضو الذي یقوم بعمل رئیس 

 -: المجلس مؤقتاً. ویختص رئیس المجلس بالصالحیات التالیة
 

 دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیات العامة للمساھمین. -1
 

تمثیل الشركة في عالقاتھا مع الغیر ومع الجھات الحكومیة والجھات الخاصة ، وأمام المحاكم الشرعیة والھیئات القضائیة ودیوان  -2
تجاریة واللجان الطبیة الشرعیة واللجان الجمركیة ولجان مكافحة الغش المظالم ومكاتب العمل واللجان العمالیة ولجان األوراق ال

التجاري وكافة اللجان القضائیة وھیئات التحكیم والحقوق المدنیة وأقسام الشرطة والمرور والجوازات والمدیریة العامة للدفاع 
ارات والبلدیات والمطارات والسفارات المدني وفروعھا وما یتبعھا من إدارات وأقسام والغرف التجاریة والصناعیة والوز

والجمارك والموانئ وكتاب العدل والبنوك والھیئات الخاصة والشركات والمؤسسات وحق التوقیع على كافة أنواع العقود والوثائق 
نح وم والمستندات بما في ذلك العقود الخاصة بالقروض التي تحصل علیھا الشركة واالتفاقیات المالیة األخرى والرھن وفكھ

 خراجاستوبیع ممتلكات الشركة من المنقوالت والعقارات واألراضي و واستئجار وشراء العقارات واألراضي وتأجیر الضمانات
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حجج االستحكام لكافة األمالك وطلب تعدیل الصكوك بحدودھا ومساحتھا والحذف واإلضافة وتحدیث الصكوك والتجزئة والفرز 
ستالم الصكوك وطلب إصدار بدل فاقد لھا، والتوقیع على عقود تأسیس الشركات التي تشترك فیھا والضم واإلفراغ واستالم الثمن وا

الشركة وكافة التعدیالت علیھا وحضور االجتماعات والجمعیات التأسیسیة والجمعیات العامة ومناقشتھا والتصویت نیابة عن 
تأجیر والقبض والدفع وفتح وإقفال الحسابات واالعتمادات والسحب الشركة وحق اإلفراغ وقبولھ واالستالم والتسلیم واالستئجار وال

واإلیداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفیة والتوقیع على كافة األوراق التجاریة والمستندات والنماذج والشیكات وكافة 
كالء والمحامین للمراجعة في شئون المعامالت المصرفیة، واستخراج التراخیص وتجدیدھا. ولرئیس مجلس اإلدارة أن یعیِّن الو

الشركة والمرافعة والمدافعة عن الشركة وسماع الدعاوى والرد علیھا واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وحلف الیمین 
دیل لجرح والتعوطلبھا  وردھا والنكول عنھا وتقدیم المذكرات والبینات والدفوع وإحضار الشھود والبینات والطعن فیھا واإلجابة وا

والطعن بالتزویر وإنكار الخطوط واألختام والتواقیع وطلب المنع من السفر ورفعھ، وطلب الحجز والتنفیذ وطلب التحكیم وتعیین 
الخبراء والمحكمین ، والطعن بتقاریر الخبراء والمحكمین وردھم واستبدالھم، والمطالبة بتنفیذ األحكام وقبول األحكام واالعتراض 

وطلب االستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة، ومراجعة جمیع الجھات ذات العالقة وإنھاء جمیع علیھا 
اإلجراءات الالزمة والتوقیع فیما یتطلب ذلك، ولرئیس المجلس بقرار مكتوب أن یفوض كل أو بعض صالحیاتھ في ھذه الفقرة إلى 

 في مباشرة عمل أو أعمال معیَّنة، وللغیر حق التفویض.غیره من أعضاء المجلس أو من الغیر 
 

القیام بجمیع المھام األخرى التي یعھد إلیھ بھا مجلس اإلدارة وذلك بموجب قرار یتخذه مجلس اإلدارة أو تفویض أو وكالة من جمیع  -3
 األعضاء.

 

اإلدارة عن عضویة كل منھم في المجلس، ال تزید مدة رئیس المجلس ونائب الرئیس والعضو المنتدب وأمین السر عضو مجلس  -4
ویجوز دائماً إعادة انتخابھم. وللمجلس في أي وقت أن یعزلھم أو أیاً منھم دون إخالل بحق من عزل في التعویض إذا وقع العزل 

 لسبب غیر مشروع أو في وقت غیر مناسب.
 

 المادة الحادیة والعشرون: اجتماعات المجلس:
األقل مرتین في السنة بدعوة من رئیسھ، وتكون الدعوة خطیة باالستالم أو بخطابات مسجلة أو وسائل یجتمع مجلس اإلدارة على  -1

االتصال األخرى مثل الفاكس والبرید اإللكتروني قبل موعد االجتماع بوقت مناسب. ویجب على رئیس المجلس أن یدعو المجلس إلى 
 االجتماع متى طلب إلیھ ذلك كتابة اثنان من األعضاء.

 یجوز أن ینعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن یكون نصف أعضائھ على األقل حاضرین أو ممثلین في االجتماع. -2
یجوز أن یحضر بعض أعضاء مجلس اإلدارة جلسة المجلس عبر وسائل االتصال المرئي أو الصوتي شریطة أال یتجاوز عددھم ثلث  -3

 أعضاء المجلس.

 الجلسات: المادة الثانیة والعشرون: حضور
یجوز للجمعیة العامة بناًء على توصیة مجلس اإلدارة إنھاء عضویة من تغیب من األعضاء عن حضور ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلس 

 دون عذر مشروع.
 

 
 المادة الثالثة والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:

أعضاء باألصالة، ویجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینیب عنھ غیره ) 6إال إذا حضره عدد ال یقل عن ستة ( اً ال یكون اجتماع المجلس صحیح
 للضوابط اآلتیة:  اً ت المجلس طبقمن األعضاء في حضور اجتماعا

 .ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع -1
 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. -2
 .رات التي یحظر النظام على الُمنیب التصویت بشأنھاال یجوز للمناب التصویت على القرا -3

 
وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة آراء األعضاء الحاضرین أو الممثلین فیھ، وعند تساوي اآلراء یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس 

ألعضاء كتابة اجتماع المجلس الجلسة. وللمجلس أن یصدر قراراتھ عن طریق التمریر بعرضھا على األعضاء متفرقین ما لم یطلب أحد ا
 للمداولة فیھا وتعرض ھذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال لھ.
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 المادة الرابعة والعشرون: مداوالت المجلس:
تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراتھ في محاضر یوقعھا رئیس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمین السر وتدون ھذه 

 .المحاضر في سجل خاص یوقعھ رئیس مجلس اإلدارة وأمین السر
 
 

 المادة الخامسة والعشرون: التزامات أعضاء المجلس:
 تدبیر إساءتھم عن ینشأ الذي الضرر الغیر عن أو المساھمین أو الشركة تعویض عن بالتضامن مسؤولین اإلدارة مجلس أعضاء یكون

 المسؤولیة وتقع .یكن لم كأن یعد ذلك بغیر یقضي شرط وكل األساس، أو نظام الشركة الشركاتنظام  أحكام مخالفتھم أو الشركة شؤون
 عنھا یسأل فال بأغلبیة اآلراء، تصدر التي القرارات أما .بإجماعھم صدر قرار من الخطأ نشأ إذا اإلدارة مجلس جمیع أعضاء على

 القرار فیھ یصدر الذي االجتماع حضور عن الغیاب االجتماع. وال یعد محضر في صراحة اعتراضھم أثبتوا متى المعارضون األعضاء
وال تحول دون إقامة  .بھ علمھ بعد علیھ االعتراض من تمكنھ عدم أو بالقرار الغائب العضو عدم علم ثبت إذا إال المسؤولیة من لإلعفاء سبباً 

ء مجلس اإلدارة وال تسمع دعوى المسئولیة بعد انقضاء ثالث سنوات دعوى المسئولیة موافقة الجمعیة العامة العادیة على إبراء ذمة أعضا
من تاریخ اكتشاف الفعل الضار. وفیما عدا حالتي الغش والتزویر، ال تسمع دعوى المسؤولیة في جمیع األحوال بعد مرور خمس سنوات 

 اء عضویة عضو مجلس اإلدارة المعني أیھما أبعد.من تاریخ انتھاء السنة المالیة التي وقع فیھا الفعل الضار أو ثالث سنوات من انتھ
 
 

 البـاب الرابع:
 جمعـیات المساھـمین

 
 المادة السادسة والعشرون: حضور الجمعیات: 

لكل مساھم حق حضور الجمعیات العامة للمساھمین، ولھ في ذلك أن یوكل عنھ شخصاً آخر من غیر أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي 
 .الجمعیة العامة. ویشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة كتابیاً في نموذج التوكیلالشركة في حضور 

 
 
 
 

 المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعیة العامة العادیة:
قد مرة على وتنعفیما عدا األمور التي تختص بھا الجمعیة العامة غیر العادیة، تختص الجمعیة العامة العادیة بجمیع األمور المتعلقة بالشركة، 

األقل في السنة خالل األشھر الستة التالیة النتھاء السنة المالیة للشركة، ویجوز دعوة جمعیات عامة عادیة أخرى كلما دعت الحاجة إلى 
  .ذلك

 المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة:
لشركة األساس باستثناء األمور المحظور علیھا تعدیلھا نظاماً. ولھا أن تصدر قرارات في تختص الجمعیة العامة غـیر العادیة بتعدیل نظـام ا

كما تختص  .األمور الداخلة أصالً في اختصاصات الجمعیة العامة العادیة وذلك بالشروط واألوضاع نفسھا المقررة للجمعیة العامة العادیة
 ة من الجھات الحكومیة المختصة.بكافة األمور التي وردت في األنظمة واللوائح الصادر

 
 المادة التاسعة والعشرون: دعوة الجمعیات:

قد عالجمعیة العامة المكونة تكویناً صحیحاً تمثل جمیع المساھمین، ویكون انعقادھا في المنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة، وتن
اإلدارة، وفقاً لألحوال المنصوص علیھا في نظام الشركات أو في ھذا النظام الجمعیات العامة أو الخاصة للمساھمین بدعوة من مجلس 

وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساھمین 
معیة لالنعقاد إذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خالل ثالثین ) من رأس المال على األقل. ویجوز لمراجع الحسابات دعوة الج%5یمثل (

صحیفة یومیة توزع في المنطقة التي في  وجدول األعمال امةیوماً من تاریخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة النعقاد الجمعیة الع
األقل. ومع ذلك یجوز االكتفاء بتوجیھ الدعوة في المیعاد على بواحد وعشرین یوماً لالنعقاد فیھا مركز الشركة الرئیس قبل المیعاد المحدد 

المذكور إلى جمیع المساھمین بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة، وكذلك إلى الھیئة، وذلك خالل 
تاریخ االجتماع وإعالم السوق بنتائج  المدة المحددة للنشر، كما یجب إخطار الھیئة بنسخة من محضر االجتماع خالل (عشرة) أیام من

  الجمعیة العامة فور انتھائھا.
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 المادة الثالثون: سجل حضور الجمعیات:
یحرر عند انعقاد الجمعیة كشف بأسماء المساھمین الحاضرین والممثلین، مع بیان عدد األسھم التي في حیازتھم باألصالة أو بالوكالة، 

  لكل ذي مصلحة االطالع على ھذا الكشف. وعدد األصوات المخصصة لھم. ویكون
 المادة الحادیة والثالثون: نصاب اجتماع الجمعیة العامة العادیة:

 ال یكون انعقاد اجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحاً إال إذا حضره مساھمون یمثلون ربع رأس المال على األقل، وإذا لم یتوفر النصاب
 یعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوةالالزم لعقد ھذا االجتماع یجوز أن 

 .لعقد االجتماع األول ما یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االجتماع
 .وفي جمیع األحوال یكون االجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد األسھم الممثلة فیھ

 
 المادة الثانیة والثالثون: نصاب اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة:

 ال یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إال إذا حضره مساھمون یمثلون نصف رأس المال على األقل فإذا لم یتوفر ھذا النصاب
في االجتماع األول وجھت الدعوة إلى اجتماع ثاني یعقد بنفس األوضاع المنصوص علیھا في المادة (التاسعة والعشرون)  من ھذا النظام، 

یعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما ن ویجوز أ
وفي جمیع األحوال یكون االجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره عدد من المساھمین یمثل ربع  یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االجتماع،

 .لى األقلرأس المال ع
 ةوإذا لم یتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجھت دعوة إلى اجتماع ثالث ینعقد باألوضاع نفسھا المنصوص علیھا في المادة (التاسع

 ھ بعد موافقة ھیئة السوق المالیةوالعشرون) من ھذا النظام ویكون االجتماع الثالث صحیحاً أیا كان عدد األسھم الممثلة فی

  المادة الثالثة والثالثون: التصویت في الجمعیات:
یجوز ألعضاء وال . مجلس اإلدارةالتصویت التراكمي في انتخاب لكل مساھم صوت عن كل سھم في الجمعیات العامة ویجب استخدام 

 مجلس اإلدارة االشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة التي تتعلق بإبراء ذمتھم عن مدة إدارتھم.
 
 

 المادة الرابعة والثالثون: قرارات الجمعیات:
 .تصدر قرارات الجمعیة العامة العادیة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع -1
 تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األسھم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزیادة أو تخفیض رأس -2

أو بإطالة مدة الشركة أو بحلھا قبل انقضاء المدة المحددة لھا في ھذا النظام أو باندماجھا مع شركة أخرى، فال یكون القرار المال 
 صحیحاً إال إذا صدر بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثلة في االجتماع.

 

 المادة الخامسة والثالثون: المناقشة في الجمعیات:
وضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة وتوجیھ األسئلة في شأنھا إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع لكل مساھم حق مناقشة الم

الحسابات. ویجیب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساھمین بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى 
 عیة، وكان قرارھا في ھذا الشأن نافذاً.المساھم أن الرد على سؤالھ غیر مقنع، احتكم إلى الجم

 
 المادة السادسة والثالثون: رئاسة الجمعیات وإعداد المحاضر:

یرأس اجتماعات الجمعیات العامة للمساھمین رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ عند غیابھ أو من ینتدبھ مجلس اإلدارة من بین أعضائھ لذلك في  
حال غیاب رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ.  ویحرر باجتماع الجمعیة محضر یتضمن عدد المساھمین الحاضرین أو الممثلین وعدد األسھم التي 

م باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لھا والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت علیھا أو خالفتھا وخالصة في حیازتھ
وافیة للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص یوقعھ رئیس الجمعیة وأمین 

إثبات مداوالت الجمعیة العامة أمام القضاء أو غیره بتقدیم صور المحاضر المذكورة أو مستخرجاتھا  ویكون سرھا وجامع األصوات.
 مصدقاً علیھا من رئیس المجلس بمطابقتھا لألصل.
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 : لجان مجلس اإلدارة:المادة السابعة والثالثون  
یرتئي تعیینھا حسب حاجة الشركة وظروفھا للقیام بأعمال لمجلس اإلدارة أن یُشكل من بین أعضائھ ومن غیرھم عدداً من اللجان التي 

محددة، وفیما یخص لجنة المراجعة فعلى المجلس أن یرفع توصیتھ بتشكیل أعضاء اللجنة والئحتھا للجمعیة العامة العادیة إلقرارھا، كما 
ا وعدد أعضائھا والنصاب الضروري یحدد مجلس اإلدارة طریقة عمل اللجان ومدة عملھا واختصاصاتھا والصالحیات الممنوحة لھ

الجتماعاتھا ومكافآت أعضائھا وبدل حضورھم الجتماعاتھا وكیفیة إشراف المجلس علیھا بما ال یتعارض مع متطلبات األنظمة الساریة 
 في المملكة وال یجوز ألي من اللجان إلغاء أو تعدیل أي من القرارات والقواعد التي أقرھا مجلس اإلدارة.

 
  

 اب الخامس:البـ
 لجنة المراجعة

 
 المادة الثامنة والثالثون: تشكیل اللجنة:

غیر أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین سواء من المساھمین أو  أعضاء من ثالثةمن  مراجعةتشكل بقرار من الجمعیة العامة العادیة لجنة 
 .غیرھم، ویحدد في القرار مھمات اللجنة وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا

 
 المادة التاسعة والثالثون: نصاب اجتماع اللجنة:

یشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبیة أعضائھا، وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین، وعند تساوي األصوات 
 یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس اللجنة.

 
 

 المادة األربعون: اختصاصات اللجنة:
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولھا في سبیل ذلك حق االطالع على سجالتھا ووثائقھا وطلب أي إیضاح أو بیان من 

أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة، ویجوز لھا أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس 
 ملھا أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسیمة.اإلدارة ع

 
 المادة الحادیة واألربعون: تقاریر اللجنة:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالیة للشركة والتقاریر والملحوظات التي یقدمھا مراجع الحسابات، وإبداء مرئیاتھا حیالھا إن 
وجدت، وعلیھا كذلك إعداد تقریر عن رأیھا في شأن مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة في الشركة وعما قامت بھ من أعمال أخرى تدخل في 

ً . وعلى مجلس اإلدارة أن یودع نسخصاصھانطاق اخت كافیة من ھذا التقریر في مركز الشركة الرئیس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة  ا
 .األقل لتزوید كل من رغب من المساھمین بنسخة منھ. ویتلى التقریر أثناء انعقاد الجمعیة علىبواحد وعشرین یوماً 

 
 البـاب السادس:

 مراجع الحســابـات
 
 المادة الثانیة واألربعون: تعیین مراجع الحسابات: 
یجب أن یكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في المملكة تعینھ الجمعیة العامة العادیة،  

تغییره مع عدم اإلخالل بحقھ في التعویض إذا وقع وتحدد مكافآتھ ومدة عملھ، ویجوز للجمعیة أیضاً في كل وقت ویجوز لھا إعادة تعیینھ 
 التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع.
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 المادة الثالثة واألربعون: صالحیات مراجع الحسابات:
ً ھا وغیر ذلك من الوثائق، ولھ أیضلمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالت التي  احاتطلب البیانات واإلیض ا

یرى ضرورة الحصول علیھا، لیتحقق من موجودات الشركة والتزاماتھا وغیر ذلك مما یدخل في نطاق عملھ. وعلى رئیس مجلس اإلدارة أن 
 یمكنھ من أداء واجبھ، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في ھذا الشأن أثبت ذلك في تقریر یقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ییسر المجلس

 مل مراجع الحسابات، وجب علیھ أن یطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة للنظر في األمر.ع
 

 

 
 البـاب السابع:

 حسـابات الشركة وتوزیع األرباح
 

 المادة الرابعة واألربعون: السنة المالیة: 
 من كل سنة.تبدأ السنة المالیة للشركة من أول شھر ینایر وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر 

 
 

 المادة الخامسة واألربعون: الوثائق المالیة:
یجب على مجلس اإلدارة في نھایة كل سنة مالیة للشركة أن یعد القوائم المالیة للشركة وتقریراً عن نشاطھا ومركزھا المالي عن السنة  -1

المجلس ھذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات المالیة المنقضیة، ویضّمن ھذا التقریر الطریقة المقترحة لتوزیع األرباح. ویضع 
ً لجمعیة العامة بخمسة وأربعین یومقبل الموعد المحدد النعقاد ا  .على األقل ا

) من ھذه المادة، وتودع 1یجب أن یوقع رئیس مجلس إدارة الشركة ورئیسھا التنفیذي ومدیرھا المالي الوثائق المشار إلیھا في الفقرة ( -2
 .ألقلا علىبواحد وعشرین یوماً العامة نسخ منھا في مركز الشركة الرئیس تحت تصرف المساھمین قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعیة 

س اإلدارة أن یزود المساھمین بالقوائم المالیة للشركة، وتقریر مجلس اإلدارة، وتقریر مراجع الحسابات، ما لم تنشر في على رئیس مجل -3
جریدة یومیة توزع في المنطقة التي یقع فیھا مركز الشركة الرئیس. وعلیھ أیضاً أن یرسل صورة من ھذه الوثائق إلى الوزارة وكذلك 

ً اد الجمعیة العامة بخمسة عشر یومالمالیة، وذلك قبل تاریخ انعقیرسل صورة إلى ھیئة السوق   على األقل. ا
 
 

 المادة السادسة واألربعون: توزیع األرباح:
  :توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة على الوجھ اآلتي 

العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى ) من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة ویجوز أن تقرر الجمعیة %10یجنب ( -1
  .) من رأس المال المدفوع%30بلغ االحتیاطي المذكور (

) من صافي األرباح لتكوین احتیاطي اتفاقي یخصص لما تقرره %5للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( -2
 الجمعیة.

یات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاط -3
 الشركة أو اإلمكان على المساھمین. وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي

ً لمعاونة ما یكون قائم   .من ھذه المؤسسات ا
 ) من رأسمال الشركة المدفوع.%5على المساھمین نسبة تمثل (یوزع من الباقي بعد ذلك  -4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (التاسعة عشر) من ھذا النظام، والمادة السادسة والسبعین من نظام الشركات یخصص بعد ما تقدم  -5

ً ناسب) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة مت%10نسبة (  مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو. ا
یجوز توزیع الباقي من األرباح (أو جزءاً منھ) بعد ذلك كحصة إضافیة على المساھمین أو ترحیلھ أو أي جزء منھ بناء على اقتراح  -6

ره الجمعیة العامة العادیة  .مجلس اإلدارة إلى السنة المالیة التالیة وعلى النحو الذي تُقّرِ
سوق الصادرة عن ھیئة السنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط یھا بشكل سنوي أو نصف كة توزیع أرباح مرحلیة على مساھمیجوز للشر -7

 .المالیة، وذلك بناًء على تفویض صادر من قبل الجمعیة العامة العادیة لمجلس اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة
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 المادة السابعة واألربعون: استحقاق األرباح:
ً تحق المساھم حصتھ في األرباح وفقیس  لقرار الجمعیة العامة الصادر في ھذا الشأن ویبین القرار تاریخ االستحقاق وتاریخ التوزیع وتكون  ا

 أحقیة األرباح لمالكي األسھم المسجلین في سجل المساھمین في نھایة الیوم المحدد لالستحقاق.
 
 

 :المادة الثامنة واألربعون: خسائر الشركة
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالیة، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع  -1

الحسابات فور علمھ بذلك إبالغ رئیس مجلس اإلدارة، وعلى رئیس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس 
علمھ بذلك دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة لالجتماع خالل خمسة وأربعین یوماً من تاریخ علمھ اإلدارة خالل خمسة عشر یوماً من 

ً دة رأس مال الشركة أو تخفیضھ وفقبالخسائر، لتقرر إما زیا ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معھ نسبة الخسائر إلى  ا
  بل األجل المحدد في النظام األساس.ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة ق

) من ھذه المادة، أو إذا 1تعد الشركة منقضیة بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعیة العامة غیر العادیة خالل المدة المحددة في الفقرة ( -2
المادة ولم یتم االكتتاب  اجتمعت وتعذر علیھا إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زیادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في ھذه

 .في كل زیادة رأس المال خالل تسعین یوماً من صدور قرار الجمعیة بالزیادة
 

 

 البـاب الثامن:
 المنازعات

 
 المادة التاسعة واألربعون: دعوى المسؤولیة:

لكل مساھم الحق في رفع دعوى المسؤولیة المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منھم إلحاق 
ضرر خاص بھ. وال یجوز للمساھم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعھا ال یزال قائماً. ویجب على المساھم أن یبلغ 

 فع الدعوى مع قصر حقھ على المطالبة بالتعویض عن الضرر الخاص الذي لحق بھ.الشركة بعزمھ على ر
 

 

 البـاب التاسع:
 حل الشركة وتصفیتھا

 

 : المادة الخمسون: انقضاء الشركة
یة من رتدخل الشركة بمجرد انقضائھا دور التصفیة وتحتفظ بالشخصیة االعتباریة بالقدر الالزم للتصفیة ویصدر قرار التصفیة االختیا

الجمعیة العامة غیر العادیة ویجب أن یشتمل قرار التصفیة على تعیین المصفي وتحدید سلطاتھ وأتعابھ والقیود المفروضة على سلطاتھ 
والمدة الزمنیة الالزمة للتصفیة ویجب أال تتجاوز مدة التصفیة االختیاریة خمس سنوات وال یجوز تمدیدھا ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي 

تھي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلھا ومع ذلك یظل ھؤالء قائمین على إدارة الشركة ویعدون بالنسبة إلى الغیر في حكم المصفین إلى وتن
یعین المصفي وتبقى جمعیات المساھمین قائمة خالل مدة التصفیة ویقتصر دورھا على ممارسة اختصاصاتھا التي ال تتعارض مع  أن

 اختصاصات المصفي.
 

 

 البـاب العاشر:
 أحكام ختامیة

 
 المادة الحادیة والخمسون:

 یطبق نظام الشركات ولوائحھ في كل ما لم یرد بھ نص في ھذا النظام.
 

 المادة الثانیة والخمسون:
 .یودع ھذا النظام وینشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحھ


