
 

 لــــــــوذج توكيــــــــــــــــــــــــنم  

   : تاريخ تحرير التوكيل    
 :وافق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم    

 الجنسيه  بموجب ) .........................(  / ............................................ انا المساهم 
اقامة او جواز سفر غير السعوديين صادرة من  أو رقم ( ...........................رقم  ) هوية شخصية

  شركة رئيس مجلس إدارة / مدير / الشخصية او مفوض بالتوقيع عن (  وبصفتي .....................)
(  سهما من ................................ والمالك ألسهم عددها )  .....................................

  ( المسجلة في السجل التجاري في أسهم شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  ) مساهمة سعودية
( من النظام األساس للشركة  فإننى بهذا 12)  ، واستنادًا لنص المادة 2333233424 رقمهـ و 5/3/2211

وهو من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة أو    ..................................... / لـــــأوك
المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها  لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير 

 م1327يناير 21  الموافق هـ2231 ثانيربيع ال 21 بتاريخ ثنينيوم اال في ثامن والذي سينعقد إن شاء اهللالعادية ال
د وكلته ، وق ، في تمام الساعة السادسة والنصف بفندق المريديان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التى قد تطرحها الجمعية  بالتصويت نيابة عنى 
بهذا االجتماع  والمستندات المتعلقةالعامة غير العادية للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عنى على كافة القرارات 

   ل إليه . ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا اإلجتماع أو أي إجتماع الحق يؤج
                           ......................................................  :  موقع التوكيل اسم

رقم السجل المدنى لموقع التوكيل ) أو رقم اإلقامة أو جواز                          ...............................صفة موقع التوكيل : 
 ....................................... لغير السعوديين (السفر 

 ............................ توقيع الموكل ) باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصًا معنويًا (
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 تأسيس الشركة   :الباب األول
 

 :  : التأسيس المادة األولى
 

 : وهذا النظام  شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي تؤسس طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه،

 

 المادة الثانية: اسم الشركة

 . مدرجة" شركة مساهمة سعودية  شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية "

 

 المادة الثالثة : أغراض الشركة
 

 :تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية 

والموكيت واألرضيات والمفروشات والموبيليا واألثاث والتحف واألبجورات تجارة الجملة والتجزئة في السجاد   -1

 الخشبي والمعدني واألثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشراشف وأقمشة الستائر ومستلزماتها.

 هـ.22/12/1222/ص( في 1611بموجب ترخيص وزارة الصناعة والكهرباء رقم) وسجاد قطعإنتاج سجاد وموكيت   -2

خيوط بوبي برولين وخيوط نايلون وخيوط بولي بروبلين معالجة وخيوط نايلون )بولي أمايد( معالجة، بموجب  إنتاج  -3

 هـ.22/12/1222/ص( في 1111قرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة رقم )

            ر صدير للغي)ج( االستيراد والت لوكالء التجاريون ووكالء التوزيع)ب( ا لتجارية: )أ( التسويق للغيرالخدمات ا  -2

 )د( السمسرة في غير الصرافة والعقار )هـ( تعهدات تجارية.

          . االستثمار العقاري : )أ( شراء وبيع األراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة  -6

     . التأجير أو إدارتها لصالح الشركةبالبيع أو )ب( إنشاء وتطوير المجمعات السكنية والتجارية والخدمية واستثمارها 

           . التأجير أو إدارتها لصالح الشركة)ج( إنشاء المعارض والمستودعات التجارية والصناعية واستثمارها بالبيع او 

 . م()د( مقاوالت عامة للمباني )إنشاء، إصالح، هدم وترمي

 ليص الجمركي(.الخدمات )النقل، والشحن، والتخزين، والتخ  -1

 انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.  -2

 إقامة وتملك وصيانة ونظافة وإنشاء المعاهد والكليات والجامعات.  -8

 . إقامة وتملك وادارة المصانع وتجارة سحب المعادن  -1

 إقامة وتملك وصيانة ونظافة وانشاء المراكز الصحية. - 12

 البناء.تجارة الجملة والتجزئة في مواد  - 11

 إقامة وإنشاء وإدارة تشغيل المختبرات الخاصة بالمواصفات والمقاييس. - 12

من الجهات  لالزمةوبعد الحصول على التراخيص افي المملكة العربية السعودية أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وتمارس الشركة  

 . إن وجدتالمختصة 
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 األخرى المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات 
 

مليون خمسة  (6) بشرط أال يقل رأس المال عن (مقفلةذات مسئولية محدودة أو مساهمة ) يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها

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

، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن،  ذات المسئولية المحدودة الشركات المساهمة أو تأسيس

  .  كما يجوز للشركة أن تتصرف في األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها

 

  للشركة المادة الخامسة : المركز الرئيس
 

للشركة في مدينة جدة، ويجوز أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من  يقع المركز الرئيس

 مجلس اإلدارة .

 

 المادة السادسة : مدة الشركة
 

لجمعية ا، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره قيدها بالسجل التجاري سنةً ميالدية تبدأ من تاريخ مدة الشركة تسعة وتسعون 

 . على األقل واحدة بسنة اجلهااء العامة غير العادية قبل انته

 

 الباب الثاني : رأس المال واألسهم
 

 المادة السابعة : رأس المال
 

 ن مليون لاير سعودي مقسم إلىوثالثمائة وخمسة وسبع( 326,222,222) مال الشركة بمبلغ إجمالي وقدره حدد رأس

( لاير سعودي، وجميعها أسهم 12( سبعه وثالثون مليون وخمسمائة ألف سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها)32,622,222)

 نقدية . 
 

 سهمالمادة الثامنة : االكتتاب في األ
 

سبعه وثالثون مليون وخمسمائة ألف سهم ، والبالغ قيمتها  (32,622,222اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة )

 . بعون مليون لاير، مدفوعة بالكامل( ثالثمائة وخمسه وس326,222,222االسمية )
 

  المادة التاسعة : األسهم الممتازة
 

راءها ممتازة أو أن تقرر شيجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً 

 وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في  ،أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل االسهم الممتازة إلى عادية

سهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من ت العامة للمساهمين وترتب هذه األالجمعيا

 . ح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامياالربا
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 المادة العاشرة : بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة 
 

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز لمجلس اإلدارة بعد 

حددها ا للضوابط التي تألوراق المالية بحسب األحوال وفقفي المزاد العلني أو سوق اإعالمه أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم 

صيلة كف حوإذا لم ت،  لها وترد الباقي إلى صاحب السهموتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة  ، المختصةالجهة 

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع  ،  وال المساهمفي الباقي من جميع أمجاز للشركة أن تستو البيع للوفاء بهذه المبالغ

ركة السهم المبيع وتلغي الش،  لتي أنفقتها الشركة في هذا الشأنإلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات ا

ر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان ، وتؤش وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى

 اسم المالك الجديد.
 

 الحادية عشر: إصدار األسهم المادة
 

ة ، وفي هذه الحال تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة

ير والسهم غ وز توزيعها كأرباح على المساهمينوال يج ،ي بند مستقل ضمن حقوق المساهمين األخيرة يضاف فرق القيمة ف

، فاذا ملك السهم اشخاص متعددون، وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال  قابل للتجزئة في مواجهة الشركة

 .لتزامات الناشئة من ملكية السهم. ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن اال ، الحقوق المتعلقة به

 

 المادة الثانية عشر:  تداول األسهم
 

شر عال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني 

ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع  ، شهراً من تاريخ تأسيس الشركة

 ن إلى مؤسس آخرومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسي،  فيها تداولها

تكون  على أن ى أموال المؤسس المعسر أو المفلستنفيذ علأو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة ال

وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس ،  أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين

 .  المال قبل انقضاء مدة الحظر

 

 شراء األسهم ورهنها  – المادة الثالثة عشر: سجل المساهمين
 

 . فقاً ألحكام نظام السوق المالية أسهم الشركة اإلسمية و تتداول -1

يجوز أن تشترى الشركة أسهمها أو ترتهنها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة ، واليكون لألسهم التى تشتريها  -2

 الشركة أصوات في جمعيات المساهمين .

تخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين يجوز للشركة شراء أسهمها إلستخدامها كأسهم خزينة وكذلك بغرض  -3

 وفق الضوابط التى تضعها الجهة المختصة .

يجوز رهن األسهم وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة ، ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح وإستعمال الحقوق  -2

حضور إجتماعات الجمعية العامة  المتصلة بالسهم ، مالم يتفق عقد الرهن على غير ذلك ولكن اليجوز للدائن المرتهن

 للمساهمين أو التصويت فيها . 
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 المادة الرابعة عشر:  زيادة رأس المال
 

ن وال يشترط أن يكو،  ن يكون رأس المال قد دفع كاماًل بشرط أ ية أن تقرر زيادة رأس مال الشركةللجمعية العامة غير العاد -1

المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك  رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير

 . تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في  -2

أو أي من ذلك، وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم  والشركات التابعة أو بعضها لشركةا

 المخصصة للعاملين.

 

للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب  -3

طة البريد سا، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بو تي تصدر مقابل حصص نقديةباألسهم الجديدة ال

 . المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه
 

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية  -4

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

ر قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدو -5

 . وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق
 

بنسبة ما   ،االكتتابتوزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا  ( أعاله2) مع مراعاة ما ورد في الفقرة -6

بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه  لوية الناتجة من زيادة رأس الماليملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األو

ملكونه بنسبة ما ي لوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األو من األسهم الجديدة

ليه ما طلبوه من ، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون ع قوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المالمن ح

ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على  األسهم الجديدة

 غير ذلك .
 

 

 تخفيض رأس المال   المادة الخامسة عشر:
 

 

ويجوز في الحالة  .حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على

وال  .رابعة والخمسين( من نظام الشركاتال)ون الحد المنصوص عليه في المادة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما د

يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على 

  الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.

تين خالل سوجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه  ،جة زيادته على حاجة الشركةوإذا كان تخفيض رأس المال نتي

ض أحد فإن اعتر، التي فيها مركز الشركة الرئيس  يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة

فياً  االشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له ضماناً ك تلتزم ،الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور 

 .إذا كان آجالً  للوفاء به
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 الباب الثالث : مجلس اإلدارة
 

 المادة السادسة عشر:  إدارة الشركة
 

تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث  ( سبعة أعضاء،2) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من

، وتبدأ  خمسة سنوات (أول مجلس إدارة لمدة ) تم تعيينواستثناء من ذلك  ،ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  نواتس

 مدة عمل المجلس األول من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة . 

 

 المادة السابعة عشر: انتهاء عضوية المجلس
 

بسبب  ، أو نظام أو تعليمات سارية في المملكةتنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي 

ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم أو إذا ثبت  الوفاة، أو استقالته،

، للشركة نقيات مع دائنيمل ترتيبات أو اتفاارتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير، أو أشهر إفالسه أو قام بع

خالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير اإلوذلك دون 

مناسب ولعضو مجلس االدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤواًل قبل الشركة عما يترتب على 

  االعتزال من أضرار.

 

 المادة الثامنة عشر: المركز الشاغر في المجلس
 

بحسب الترتيب في الحصول  اذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر

على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة  ، على األصوات في الجمعية التى إنتخبت المجلس

وهيئة السوق المالية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع 

مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد  واذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد ، لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه

االدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل 

 ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من االعضاء.

 

 المادة التاسعة عشر: صالحيات المجلس
 

المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها  مع مراعاة االختصاصات

واعتماد توجهاتها اإلستراتيجية وأهدافها الرئيسية واإلشراف على تنفيذها ورسم سياسات الشركة وتحديد استثماراتها واإلشراف 

رجها ووضع أنظمة وآليات الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخا

 ويعتبر المجلس وكيالً عن الشركة والمساهمين في تنفيذ ذلك ولمجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر القيام باآلتي:

ن الشراء وقبوله ودفع الثمالتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها بما يحقق مصلحة الشركة وأغراضها وله حق  -1

والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض األثمان وتسليم المثمن على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة في حيثيات قراره 

 للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة الشروط التالية:

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

 أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل. -ب    

 أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية. -ج    
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 الشركة أو تحميلها التزامات أخرىأال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة  -د     

التمويل الحكومية والتجارية واالستفادة كما يكون لمجلس اإلدارة عقد القروض والتمويالت المالية مع صناديق ومؤسسات   -2

آجالها نهاية مدة  %62من كافة الخدمات المصرفية اإلسالمية التي تجريها البنوك وبيوت المال اإلسالمية والتي ال تتجاوز

 الشركة مع مراعاة الشروط التالية لعقود التمويل التي تتجاوز آجالها ثالث سنوات:

 في قراره أوجه إستخدام التمويل وكيفية سداده.أن يحدد مجلس اإلدارة  -أ    

 أن يراعي في شروط التمويل والضمانات المقدمة له مصلحة الشركة. -ب   

 

كما يكون لمجلس اإلدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد واإللتزام واالرتباط بإسم الشركة ونيابة عنها في إقرار العقود  -3

تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها والقيام بكافة األعمال والتصرفات التي  والمناقصات وتأسيس الشركات التي

 من شأنها تحقيق أغراض الشركة.

 

يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها  -4

 وفقاً للشروط اآلتية:

 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. -أ      

 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه. -ب     
 

ويكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من اعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال 

 معينة.

 

( الثامنة عشر من 18) )ج( من المادة قرار بتعيين ممثلين نظاميين للشركة طبقاً لنص الفقرةويحق لمجلس اإلدارة إصدار  -5

، وذلك لتمثيل الشركة أمام الغير ولدى كافة المحاكم العامة وديوان المظالم والمحاكم اإلدارية واللجان القضائية  نظام المحاماة

واإلدارات الحكومية والتنفيذية واألقسام التابعة لها فيما يخص كافة  على اختالف أنواعها ودرجاتها وكافة الجهات والوزارات

 .   في هذا الشأن دناهيات الممنوحة للعضو المنتدب أأنواع القضايا، وبنفس الصالح
 

 

 المادة العشرون: مكافأة أعضاء المجلس

 على أن ، اإلدارة كما نص عليه نظام الشركات ولوائحة واألنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن مجلسأعضاء تتكون مكافأة 

ال تتجاوز المكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة الواحد الحد المنصوص عليه في نظام الشركات البالغ )خمسمائة الف لاير 

عامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية ال سعودي( ،

اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء 

دد ايضاً على بيان بعالمجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل 

 جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة . 

 المادة الحادية والعشرون: صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
 

ئيس تدبا،ً وال يجوز الجمع بين منصب ريعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً من

 مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة . 

ماد ، واعت يختص رئيس مجلس اإلدارة بمتابعة كافة أعمال الشركة ونشاطاتها وإصدار القرارات والتوجيهات بشأنها  -1

ودعوة  ، وظائفه ومسئولياته بفاعلية، وتوجيه المجلس ألداء  القرارات والبت في المواضيع التي تقع ضمن صالحياته

المجلس لالنعقاد وتحديد مواضيع االجتماعات مع األخذ في االعتبار المواضيع التي يقترح االعضاء إدراجها، وإدارة 

ات وإيجاد عالق،  اجتماعات المجلس وتشجيع كافة األعضاء على المشاركة الكاملة والفعالة فيما يخدم مصالح الشركة
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في المواعيد المحددة وفقاً لخطة عمل المجلس ه جتماعات المجلس ومباشرته ألعمالومتابعة انتظام ا ألعضاءبناءة بين ا

، ومتابعة أعمال لجان المجلس والتأكد من آدائها لمهامها  ، ومتابعة إدارة الشركة في تنفيذها لقرارات المجلس المعتمدة

، واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأمين  نعقاد ورئاسة اجتماعاتها، واإلشراف على دعوة الجمعية العامة لال بشكل فعال

التواصل الفعال بين المجلس والمساهمين، وذلك باإلضافة إلى الصالحيات التي يخولها له مجلس اإلدارة بين الحين 

 واآلخر .

 و من الغير في مباشرة عملولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أ          

 أو أعمال محددة.

بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكتابة العدل وهيئات  يختص رئيس مجلس اإلدارة -2

 االتحكيم ومراجعة ديوان المظالم وكافة المحاكم العامة واإلدارية والجهات والهيئات واللجان القضائية بكافة درجاته

وأنواعها وتصنيفاتها والمرافعة والمدافعة أمامها وحضور الجلسات وتقديم المذكرات ولوائح الدعاوى وسماع البينات 

والشهود وردهم واإلقرار واإلنكار والصلح واإلبراء وقبول األحكام وتمييزها وتقديم االستئنافات وااللتماسات ومراجعة 

حاكم التنفيذ وتحصيل حقوق الشركة لدى الغير وطلب الحجز والتنفيذ بكافة أقسام الشرطة وكافة الجهات التنفيذية وم

حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها  هغرف التجارية الصناعية ولأشكاله، وتمثيل الشركة أمام ال

ومالحقها وتعديلها والتوقيع على جميع  العقود واالتفاقيات والصكوك واإلفراغ أمام وزارة التجارة والصناعة وأمام 

يكات الش، ومراجعة البنوك وفتح الحسابات والسحب واإليداع وإصدار  كاتب العدل وكافة الجهات الرسمية ذات العالقة

وتحرير السندات والكمبياالت والضمانات والكفاالت والتوقيع على عقود القروض والتسهيالت البنكية وإصدار خطابات 

 ، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله وقبض الثمن الضمان واالقتراض من البنوك التجارية والرسمية وصناديق التمويل

وتعيين  ، صكوك وتعديلها واستخراج بدل فاقدوالرهن وفكه وإصدار ال ، بشيك مصدق أو حوالة بنكية بإسم الشركة

كما يحق  ، الشرعية لهمر وإصدار الوكاالت وعزل الوكالء والمحامين وتفويضهم وتوكيلهم في كل أو بعض ما ذك

ع األجرة، فتأجير ممتلكات الشركة واالستئجار لصالح الشركة وتوقيع عقود اإليجار واستالم ود رئيس مجلس اإلدارةل

، وطلب التأشيرات واستقدام العمال وترحيلهم واستصدار  وتعيين الموظفين وعزلهم والتعاقد معهم وإنهاء خدماتهم

وتوكيل  تفويض جوز لرئيس المجلسوي ، لتقدم للمناقصات وتقديم العطاءات، وا رخـص العمل واإلقامات ونقل الكفاالت

ة، ل أو أعمال معينالغير في حدود اختصاصهما بصالحيات أو باتخاذ إجراءات سريعة أو تصرف معين أو بالقيام بعم

 إلغاء التفويض والتوكيل جزئياً أو كلياً .  وله

الحيات الصو بتنفيذ السياسة التى يرسمها مجلس إدارة الشركة إلى غير ذلك من اإلختصاصات العضو المنتدب يختص -3

 وعليه تنفيذ تعليمات مجلس اإلدارة.   األخرى التي يحددها له مجلس اإلدارة

الخاصة التى يحصل عليها  المكافأة وبناءاً على توصية لجنة المكافأت بقرار يصدر منهيحدد مجلس اإلدارة وفقاً لتقديره 

حدود  زتجاوتبشرط أال مجلس اإلدارة ،  ألعضاء المقررة المكافأة الى باإلضافة  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 . مانص عليه في نظام الشركات ولوائحه

 باألعمال الكتابية للمجلس  وحفظ سجالته ين أعضائه أو من غيرهم ويختصيعين مجلس االدارة أمين سر يختاره من ب   -2

وكتابة   اد لتلك اإلجتماعاتتسجيل وقائع إجتماعات المجلس واإلعدو وإعداد مراسالته مع الجهات ذات الصلة،

االشعارات لألعضاء عن اجتماعات المجلس واعداد الرسائل للجهات المعنية داخل الشركة وخارجها، وغير ذلك من 

 ، فقاً للقرار الصادر بتعيينه و وتحدد مكافأتهالمهام واألعمال اإلدارية الخاصة بعمل أمين سر مجلس اإلدارة، 
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ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس االدارة على مدة عضوية كل منهم في وال تزيد مدة رئيس المجلس 

المجلس ، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض 

 إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

 ماعات المجلسالمادة الثانية والعشرون: اجت
 

ول جدوتوجه الدعوة لإلجتماع بموجب خطاب مرفق به  ، يجتمع مجلس االدارة مرتين على االقل في السنة بدعوة من رئيسه

ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع  بالبريد او بالفاكس أو بأحد الوسائل اإللكترونية ، أعمال االجتماع

د عليها المنفر اراته في حالة االستعجال بالتصويت، كما يجوز لمجلس اإلدارة إصدار قرمتى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء 

 ( ، اال إذا طلب اثنان من األعضاء كتابة عقد اجتماع للمجلس للمداولة فيه .)بالتمريرمن األعضاء 

 المادة الثالثة والعشرون:  نصاب اجتماع المجلس
 

 أربعة  (4بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن ) ، إذا حضره نصف األعضاء على األقل ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال

 أعضاء ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية :

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. -أ

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. -ب

 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت فيها . -ت

وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه ، هوتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين في

 رئيس الجلسه.
 

 المادة الرابعة والعشرون: مداوالت المجلس
 

تثبت مداوالت مجلس االدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر 

 وأمين السر.وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس االدارة 

 

 الباب الرابع  )جمعيات المساهمين(
 

 المادة الخامسة والعشرون: حضور الجمعيات
 

 

ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في  ، لكل مكتتب أي ًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية

 ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
 

 

 المادة السادسة والعشرون: الجمعية التأسيسية
 

 

  ،مفي األسه تابوأربعين يوماً من تاريخ قفل باب االكتيدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل خمسة 

يعقد االجتماع  لنصابفإذا لم يتوافر هذا ا. ين يمثل نصف رأس المال على األقلويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتب

 . الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك

 وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً أي ًا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.
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 المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية 
 

 : تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية 

التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم وفقاً ألحكام  -1

 النظام.

 المداولة في تقرير تقويم الحصص العينية .  -2

األساسي، على أال تُدخل تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة  -3

 جميع المكتتبين الممثلين فيها.

تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز خمس سنوات وأول مراجع حسابات إذا لم يكونوا قد ُعيِّنوا في عقد تأسيس  -2

 الشركة أو في نظامها األساسي.

 ة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، وإقراره .المداول -6

 للشركة؛ التأسيسية الجمعية لحضور مراقباً  بوصفه  )أو أكثر( مندوبا ً  توفد أن لهيئة السوق المالية، وكذلك للوزارة، ويجوز

 .النظام أحكام تطبيق من للتأكد

 الجمعية العامة العادية المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات
 

 ، ، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية

ادية عويجوز دعوة جمعيات عامة  ،ة النتهاء السنة المالية للشركةوتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالي

 أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 المادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
 

ن تصدر ولها أ يها تعديلها نظاماً تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء االمور المحظور عل

الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية  قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات

 العامة العادية.

 

 المادة الثالثون: دعوة الجمعيات
 

، وعلى مجلس  لإلجراءات المنظمة لهذا الصدد وفقاً  تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة

 العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلاإلدارة أن يدعو الجمعية 

ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين  ( من رأس المال على األقل6%)

 يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

( 12) قاد بـعقبل الميعاد المحدد لالن يومية توزع في مركز الشركة الرئيسالنعقاد الجمعية العامة في صحيفة ي وتنشر الدعوة

ترسل و لى جميع المساهمين بخطابات مسجلةومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إ ،عشرة أيام على األقل

 وذلك خالل المدة المحددة للنشر. الهيئةو رةاألعمال إلى الوزا صورة من الدعوة وجدول
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 المادة الحادية والثالثون :سجل حضور الجمعيات
 

قاد أو في مكان إنع كة الرئيسييسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشر

 . بل الوقت المحدد النعقاد الجمعيةقالجمعية 

 

 الثانية والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العاديةالمادة 
 

وفر وإذا لم يت يمثلون ربع رأس المال على األقل ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون 

 أن بشرط األول االجتماع النعقاد المحددة المدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع يعقد جتماعالنصاب الالزم لعقد هذا اال

 .االجتماع هذا عقد امكانية عن االعالن يفيد ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضمن

 وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد االسهم الممثلة فيه.

 

 العاديةالمادة الثالثة والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير 
 

 

ب فإذا لم يتوفر هذا النصا نصف رأس المال ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون

يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد  ألولفي االجتماع ا

 . األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماعاالجتماع 

 .  في جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على االقلو

 

     ينفسها المنصوص عليها ف واذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع

 من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد االسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.  ( ونالثالثالمادة  )
 

 

 المادة الرابعة والثالثون: التصويت في الجمعيات
 

 

مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل 

 . التصويت التراكمي في انتخاب مجلس االدارة
 

 

 المادة الخامسة والثالثون قرارات الجمعيات
 

 

 ةتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبي

 االجتماع  يكما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي االسهم الممثلة ف ، جتماعالمطلقة لالسهم الممثلة في اال

اال اذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها 

 االساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحاً اال اذا صدر بأغلبية ثالثة ارباع االسهم الممثلة في االجتماع .
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 والثالثون: المناقشة في الجمعياتالمادة السادسة 
 

اء مجلس اإلدارة لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعض

لذي ال يعرض مصلحة الشركة ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر ا ،ومراجع الحسابات

 ، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً. احتكم إلى الجمعية ،ساهم أن الرد على سؤاله غير مقنعا رأى الموإذ، للضرر

 

 المادة السابعة والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
 

من بين يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة 

 أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.

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

الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية 

اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية  المحاضر بصفة منتظمة عقب كلوتدون  ، للمناقشات التي دارت في االجتماع

 . وأمين سرها وجامع األصوات

 الباب الخامس ) لجنة المراجعة (
 

 المادة الثامنة والثالثون: تشكيل اللجنة 
 

( خمسة 6وال تزيد عن خمسة ) أعضاء  ( 3 ) ثالثة عن يقل ماال مكونة من تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة

غير أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط  من، أعضاء

 عملها ومكافآت أعضائها.

 المادة التاسعة والثالثون: نصاب اجتماع اللجنة
 

وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، 

 األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

 ختصاصات اللجنة إربعون: المادة األ
 

، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح  تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة

، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة  اء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيةأو بيان من أعض

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

 

 ربعون: تقارير اللجنةالمادة الحادية واأل
 

ياتها ، وإبداء مرئ المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحساباتعلى لجنة المراجعة النظر في القوائم 

حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من 

سخ  كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع ن

قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد 

 الجمعية.
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 الحسابات( جعالباب السادس )مرا
 

 ربعون: تعيين مراجع الحساباتالمادة الثانية واأل
 

من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة  مراجع حسابات هاأن يكون لب تلتزم الشركة

، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع  ومدة عملهأتعابه ، وتحدد  العادية سنوياً 

 . أو لسبب غير مشروعالتغيير في وقت غير مناسب 

 ربعون: صالحيات مراجع الحساباتالمادة الثالثة واأل
 

، وله أيضاً طلب البيانات  لمراجع الحسابات في أي  وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق

وغير ذلك مما يدخل في نطاق  ، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها

، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في  عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه

، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة  تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة.  فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات

 عامة العادية للنظر في األمر.الجمعية ال

 الباب السابع )حسابات الشركة وتوزيع األرباح(
 

 ربعون: السنة الماليةالمادة الرابعة واأل
 

لية األولى للشركة من ، وقد بدأت السنة الما ديسمبر من كل سنة 31يناير وتنتهي في  شهر تبدأ السنة المالية للشركة من أول

 .ة التالي هالميالدي سنةديسمبر من ال 31حتى  قيدها بالسجل التجاريتاريخ 

 

 ربعون: الوثائق الماليةالمادة الخامسة واأل
 

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

رف ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تص ، الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح، ويضم ن هذا التقرير  عن السنة المالية المنقضية

 . مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على األقل

  ( من هذه المادة1) يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة -2

منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على  وتودع نسخ

 . األقل

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما -3

وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة  ، تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي لم

 . السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على األقل
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 ربعون: توزيع األرباحلمادة السادسة واألا
 

 الصافية السنوية على الوجه اآلتي:توزع أرباح الشركة 

( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا %12يجنب ) -1

 .  (  من رأس المال المدفوع%32التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور)

تكوين احتياطي اتفاقي يخصص (  من صافي األرباح ل%6أن تجنب )للجمعية العامة العادية بناءاً على اقتراح مجلس اإلدارة  -2

 غرض أو أغراض معينة .لـ

، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى -3

ع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتط ، ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين

 . لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات

 . مال الشركة المدفوع ( من رأس%6يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل) -2

من نظام الشركات  (ون المادة السادسة والسبع)  ، و العشرون(  من هذا النظامالمادة  ) اعاة األحكام المقررة فيمع مر -6

  إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة%12)التزيد عن  يخصص بعد ما تقدم نسبة

 . عدد الجلسات التي يحضرها العضو ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع

 

 ربعون: استحقاق األرباحواألالمادة السابعة 
 

وتاريخ  قالصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاباح وفقاً لقرار الجمعية العامة يستحق المساهم حصته في األر

 . رباح لمالكي االسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاقالتوزيع وتكون أحقية األ

 

 الثامنة واألربعون: توزيع األرباح لألسهم الممتازةالمادة 
 

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم  -1

 الرابعة عشرة بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة .) المادة

دة من األرباح م(  رة بعد المائة من نظام الشركات)الرابعة عشنسبة المحددة وفقاً لحكم المادة إذا فشلت الشركة في دفع ال -2

من  التاسعة والثمانين ()، المنعقدة طبقاً ألحكام المادة ، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم ثالث سنوات متتالية

تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في نظام الشركات، أن 

مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة 

 ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

 

 ة واألربعون: خسائر الشركةالمادة التاسع
 

، وجب على أي مسؤول في الشركة  نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية شركة الإذا بلغت خسائر  -1

، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً  أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة

، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة  بذلك
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 حكام نظام الشركات وذلكأللتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفق  ،ين يوماً من تاريخ علمه بالخسائروأربع

 األجل المحدد في هذا، أو حل الشركة قبل  دون نصف رأس المال المدفوعإلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما 

 .النظام

( من هذه المادة، أو 1) وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة -2

وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم  رأس المال ، أو إذا قررت زيادة إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع

 يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

 الباب الثامن )المنازعات(
 

 المادة الخمسون: دعوى المسؤولية
 

الذي صدر منهم  اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس

 ويجب على ، الشركة في رفعها ال يزال قائماً  وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق ، إلحاق ضرر خاص به

 . المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى
 

 الباب التاسع )حل الشركة وتصفيتها(
 

 لخمسون: انقضاء الشركةالمادة الحادية وا
 

رار التصفية ويصدر ق ، تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية

ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود ،  االختيارية من الجمعية العامة غير العادية 

المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز 

تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة 

لمصفين الى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم ا

 . دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي
 

 الباب العاشر )أحكام ختامية(
 

 المادة الثانية والخمسون
 

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

 والخمسون لثةالمادة الثا
 

 يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.


