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الجوف للتنمیة الزراعیة لشركةاألساسيالنظام
)مدرجةمساھمةشركة( 

:الشركةتأسیس: األولالباب
:التأسیس: األولىالمادة

-:یليلماوفقاسعودیةمساھمةشركةالنظاموھذاولوائحھالشركاتنظامألحكامطبقاتؤسس

:الشركةسمإ: الثانیةالمادة

سعودیة مدرجة مساھمةشركة( ةالجوف للتنمیة الزراعیشركة (.

:الشركةأغراض: الثالثةالمادة

-:التالیةاألغراضوتنفیذبمزاولةالشركةتقوم

.القیام باإلنتاج الزراعي بشقیھ النباتي والحیواني)١

.المنتجات النباتیة والحیوانیةتصنیع وتسویق )٢

المختصةالجھاتمنالالزمةالتراخیصعلىالحصولوبعدالمتبعةاألنظمةوفقأنشطتھاالشركةوتمارس
.وجدتإن

:الشركاتفيوالتملكالمشاركة: الرابعةالمادة

عنالمالرأسیقلأالبشرطمقفلةمساھمةأومحدودةمسؤولیةذاتبمفردھاشركاتإنشاءللشركةیجوز

ولھامعھاتندمجأوقائمةأخريشركاتفيوالحصصاألسھمتمتلكنألھایجوزكما) ریالملیون٥( 

ماستیفاءإبعدوذلكالمحدودةالمسئولیةذاتأو ةالمساھمالشركاتتأسیسفيالغیرمعاالشتراكحق

الحصصأواألسھمھذهفيتتصرفأنللشركةیجوزكماالشأنھذافيالمتبعةوالتعلیماتاألنظمةتتطلبھ

. تداولھافيةالوساطذلكیشملالأعلى

:للشركةيالرئیسالمركز: الخامسةالمادة

توكیالتأومكاتبأوفروعلھاینشأأنویجوزالجوف -سكاكا / بسیطا مدینةفيللشركةيالرئیسالمركزیقع
.مجلس اإلدارةمنبقرارخارجھاوأالمملكةداخل

:الشركةمدة: السادسةالمادة

بقرارالمدةھذهإطالةًادائمویجوز؛التجاريبالسجلقیدھاتاریخمنتبدأسنة میالدیة٩٩الشركةمدة

.األقلعلىواحدةبسنةجلھاأانتھاءقبلالعادیةغیرالعامةالجمعیةتصدره



)٢(

:واألسھمالمالرأس: الثانيالباب
:المالرأس: السابعةالمادة

إليمقسم) ریال سعوديیینثالثمائة مال(سعوديریال٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠بـالشركةمالرأسحدد
.نقدیةعادیةأسھموجمیعھا) سعودي تریاال١٠( منھاكلالقیمةمتساویةةسمیإ) سھم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠( 

:األسھمفيكتتاباإل: الثامنةالمادة

مدفوعة) ثالثون ملیون سھم ( سھم٣٠,٠٠٠,٠٠٠البالغةالمالرأسأسھمكاملفيالمؤسسونكتتبإ
.بالكامل

:الممتازةسھماآل: التاسعةالمادة

أسھماتصدرأنالمختصةاتالجھتضعھاالتيلألسسطبقًاللشركةعادیةالغیرالعامةللجمعیةیجوز
والعادیةإلىالممتازةاألسھمتحویلأوممتازةأسھمإلىعادیةأسھمتحویلأوشراءھاتقررأنأوممتازة
ألصحابھااألسھمھذهوترتبللمساھمینالعامةالجمعیاتفيالتصویتفيالحقالممتازةاألسھمتعطي
تجنیببعدللشركةالصافیةاألرباحمنالعادیةاألسھمأصحابمنأكثرنسبةعلىالحصولفيالحق

، واذا وجدت أسھم ممتازة فال یجوز إصدار أسھم جدیدة تكون لھا األولویة علیھا إال النظامياالحتیاطي
بموافقة جمعیة خاصة مكونة من أصحاب األسھم الممتازة الذین یضارون من ھذا االصدار وتنعقد الجمعیة 

ھذا الحكم على لجمعیة غیر العادیة للمساھمین ویسريالمذكورة وتصدر قراراتھا باألوضاع الخاصة با
.لغاء حقوق األولویة التي ترتبھا األسھم الممتازة عند إصدارھاإأو تعدیل 

:القیمةمستوفاةالغیراألسھمبیع: العاشرةالمادة

جازاالستحقاقمیعادفيالوفاءعنتخلفوإذا؛لذلكالمعینةالمواعیدفيالسھمقیمةبدفعالمساھمیلتزم
سوقأوالعلنيالمزادفيالسھمبیعمسجلبخطابإبالغھأوالھاتفطریقعنأعالمھبعداإلدارةلمجلس

. المختصةالجھةتحددھاالتيللضوابطوفقااألحوالبحسبالمالیةاألوراق

تكفلموإذا. السھمصاحبإلىالباقيوتردلھاالمستحقةالمبالغالبیعحصیلةمنالشركةوتستوفي
.المساھمأموالجمیعمنالباقيتستوفينأةللشركجازالمبالغبھذهللوفاءالبیعحصیلة

المصروفاتإلیھامضافاعلیھالمستحقةالقیمةدفعالبیعیومإلىالدفععنالمتخلفللمساھمیجوزذلكومع
.الشأنھذافيالشركةأنفقتھاالتي

الملغيالسھمرقمیحملجدیداسھماالمشتريوتعطي؛المادةھذهألحكاموفقاالمبیعالسھمالشركةوتلغي
. الجدیدالمالكاسمبیانمعالبیعبوقوعاألسھمسجلفيوتوشر

:األسھمإصدار: عشرةالحادیةالمادة

ھذهمنبأعلىتصدرأنیجوزوإنما؛االسمیةقیمتھامنبأقلتصدرأنیجوزوالسمیةإاألسھمتكون
یجوزوال،المساھمینحقوقضمنمستقلبندفيالقیمةفرقیضافاألخیرةالحالةھذهوفى؛القیمة

أشخاصالسھمملكفإذا؛الشركةمواجھةفيللتجزئةقابلغیروالسھم،المساھمینعلىكأرباحتوزیعھا



)٣(

ھوالءویكون؛بھالمتعلقةالحقوقاستعمالفيعنھملینوباحدھمیختارواأنعلیھموجبمتعددون
.السھمملكیةمنالناشئةااللتزاماتعنبالتضامنمسئولیناألشخاص

.األسھمتداول: عشرةالثانیةالمادة

المالیتینسنتینعنالمالیةالقوائمنشربعدإالالمؤسسونبھایكتتبالتياألسھمتداولیجوزال)١
بمااألسھمھذهصكوكعلىویؤشر،الشركةتأسیستاریخمنًاشھرعشرثنيإعنمنھماكلتقل
. تداولھافیھایمنعالتيوالمدةالشركةتأسیسوتاریخنوعھاعلىیدل

إلىالمؤسسیناحدمعالحقوقبیعإلحكاموفقااألسھمملكیةنقلالحظرمدةخاللیجوزذلكومع)٢
أموالعلىالتنفیذحالةفىوأالغیرإلىوفاتھحالةفيالمؤسسیناحدورثةمنأوأخرمؤسس

.اآلخرینللمؤسسیناألسھمتلكمتالكإأولویةتكونأنعلى؛المفلسأوالمعسرالمؤسس

مدةنقضاءإقبلالمالرأسزیادةحالةفيالمؤسسونبھیكتتبماعلىالمادةھذهأحكاموتسري
.الحظر

أوبیع أسھمھا العادیةشراءیجوز للشركة بموافقة الجمعیة العامة العادیة ووفقًا لنظام الشركات )٣
أوالممتازة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بموافقة مجلس االدارة وبما ال یتعارض مع قرار 

.الجمعیة العادیة المتضمن الموافقة على شراء تلك األسھم

:المساھمینسجل: عشرةالثالثةالمادة

المالیةالسوقنظامألحكاموفقاالشركةأسھمتتداول.

:المالرأسزیادة: عشرةالرابعةالمادة

دفعقدالمالرأسیكونأنبشرط؛الشركةمالرأسزیادةتقررأنالعادیةالغیرالعامةللجمعیة)١
المالرأسمنمدفوعالغیرالجزءكانإذابأكملھدفعقدالمالرأسیكونأنیشترطوالكامال
المدةبعدتنتھولمأسھمإلىتمویلیةصكوكأودینأدواتتحویلمقابلصدرتأسھمإلىیعود

.أسھمإلىلتحویلھاالمقررة

المالرأسزیادةعندالمصدرةاألسھمتخصصأناألحوالجمیعفيالعادیةالغیرالعامةللجمعیة)٢
للمساھمینیجوزوالذلكمنأيأوبعضھاأوالتابعةوالشركاتالشركةفيللعاملینمنھاجزءاًًأو

. للعاملینالمختصةلألسھمالشركةإصدارعنداألولویةحقممارسة

المالرأسزیادةعلىبالموافقةالعادیةغیرالعامةالجمعیةقرارصدوروقتللسھمالمالكللمساھم)٣
بأولویتھمھوالءویبلغ؛نقدیةحصصمقابلتصدرالتيالجدیدةباألسھماالكتتابفياألولویة
وشروطالمالرأسزیادةقرارعنوفي موقع السوق المالیة تداول یومیةجریدةفيبالنشر

.نتھائھإوبدایتھوتاریخومدتھكتتاباإل

رأسبزیادةاالكتتابفيللمساھمیناألولویةبحقالعملوقفعادیةالغیرالعامةللجمعیةیحق)٤
مناسبةتراھاالتيالحاالتفيالمساھمینلغیراألولویةإعطاءأونقدیةحصصمقابلالمال

.الشركةلمصلحة



)٤(

العامةالجمعیةقرارصدوروقتمنالمدةخاللعنھالتنازلأواألولویةحقبیعللمساھمیحق)٥
؛الحقوقبھذهالمرتبطةالجدیدةاألسھمفيلالكتتابیومأخرإلىالمالرأسزیادةعلىبالموافقة

.المختصةالجھةتضعھاالتيللضوابطوفقا

الذیناألولویةحقوقحملةعليالجدیدةاألسھمتوزع؛أعاله) ٤( الفقرةفيوردمامراعاةمع)٦
زیادةمنالناتجةاألولویةحقوقإجماليمنأولویةحقوقمنیملكونھمابنسبة؛االكتتابطلبوا
منالباقيویوزع؛الجدیدةاألسھممنطلبوهماعلیةیحصلونمایتجاوزإالبشرط؛المالرأس

منیملكونھمابنسبة؛نصیبھممنأكثرطلبواالذیناألولویةحقوقحملةعليالجدیدةاألسھم
مایتجاوزإالبشرط؛المالرأسزیادةمنالناتجةاألولویةحقوقإجماليمنأولویةحقوق

تقررلمما؛الغیرعلىاألسھممنتبقيماویطرح؛الجدیدةاألسھممنطلبوهماعلیھیحصلون
.ذلكغیرعليالمالیةالسوقنظامینصأوالعادیةالغیرالعامةالجمعیة

.المالرأستخفیض: عشرةالخامسةالمادة

بالخسائرمنیتإذاأوالشركةحاجةعلىزادإذاالمالرأستخفیضتقررأنالعادیةغیرالعامةللجمعیة
المادةفيعلیةالمنصوصالحددونماإلىالمالرأستخفیضوحدھااألخیرةالحالةفيویجوز

مراجعیعدهخاصتقریرتالوةبعدإالالتخفیضقراریصدروالالشركاتنظاممن) والخمسینالرابعة(
ھذهفيالتخفیضثرأوعنالشركةعليالتيلتزاماتاإلوعنلھالموجبةاألسبابعنالحسابات

.لتزاماتاإل

اعتراضاتھمإبداءإلىالدائنیندعوةوجبت؛الشركةحاجھعلىزیادتھنتیجةالمالرأستخفیضكانوإذا
مركزفیھاالتيالمنطقةفيتوزعیومیةجریدةفيالتخفیضقرارنشرتاریخمنیوماستینخاللعلیة

علىوجب؛المذكورالمیعادفيمستنداتھالشركةإلىوقدمالدائنیناحداعتراضفان. الرئیسالشركة
.أجالكانإذابھللوفاءكافیاضمانالھتقدمأنأوحاالكانإذادینھإلیةتوديأنالشركة

******************************************
اإلدارةمجلس: الثالثالباب

:الشركةإدارة: عشرةالسادسةالمادة

للمساھمینالعادیةالعامةالجمعیةتنتخبھم) تسعة أعضاء( من لفؤمإدارةمجلسالشركةإدارةیتولي
.سنواتثالثلمده

:المجلسعضویةنتھاءإ: عشرةالسابعةالمادة

فيساریةتعلیماتأونظامأليوفقالھاالعضوصالحیةبانتھاءأومدتھنتھاءبإالمجلسعضویةتنتھي
بعضھمأواإلدارةمجلسأعضاءجمیععزلوقتكلفيالعادیةالعامةللجمعیةیجوزذلكومعالمملكة

مقبولغیرلسببالعزلوقعإذابالتعویضبالمطالبةالشركةتجاهالمعزولالعضوبحقإخاللدونوذلك
كانوإالمناسبوقتفيذلكیكونأنبشرطیعتزلأناإلدارةمجلسولعضومناسبغیروقتفيأو

.إضرارمنعتزالاإلعلىیترتبعماالشركةقبلمسئوال

.المجلسفيالشاغرالمركز: عشرةالثامنةالمادة



)٥(

بحسبالشاغرالمركزفيقتًاؤمعضوًایعینأنللمجلسكاناإلدارةمجلسأعضاءحدأمركزشغرإذا
فیھمتتوافرممنیكونأن؛علىالمجلسنتخبتإالتيالجمعیةفياألصواتعلىالحصولفيالترتیب
یعرضنأوالتعیینتاریخمنعملأیامخمسةخاللالھیئةوالوزارةبذلكتبلغأنویجبالكافیةالخبرة
تتوافرلموإذاسلفھمدةالجدیدالعضوویكمللھاجتماعإأولفيالعادیةالعامةالجمعیةعلىالتعیین

نظامفيعلیھالمنصوصاألدنىالحدعنأعضائھعددنقصبسبباإلدارةمجلسالنعقادالالزمةالشروط
یوماستینخاللنعقادلإلالعادیةالعامةالجمعیةدعوةاألعضاءبقیةعلىوجبالنظامھذاأوالشركات

.األعضاءمنالالزمالعددنتخابإل



)٦(

:المجلسصالحیات: عشرةالتاسعةالمادة

الشركةإدارةفيالسلطاتأوسعاإلدارةلمجلسیكون؛العامةللجمعیةالمقررةختصاصاتاإلمراعاةمع
- :ولھ إغراضھایحققبما

تخاذ القرار ومدة إجراءات إویحدد مجلس االدارة الصالحیات التي یفوضھا لالدارة التنفیذیة)١
بصالحیة البت فیھا وترفع االدارة التنفیذیة تقاریر التفویض كما یحدد الموضوعات التي یحتفظ

.دوریة عن ممارساتھا للصالحیات المفوضة
د بعمل الشركة یعضاء المجلس الجدأیجب على مجلس االدارة التأكد من وضع اجراءات لتعریف )٢

.مرإذا لزم اآلم عن تدریبھوبخاصة الجوانب المالیة والقانونیة فضًال
للشركة االستراتیجیة الشاملةدارة ھو الجھة الحاكمة للشركة ومسئول عن وضع مجلس اإل)٣

تخاذ القرارات إودارة التنفیذیة للشركةأداء اإلعلى والتوجیھ والرقابةلھاھداف الرئیسیةواأل
.للمساھمینال تقع ضمن سلطات الجمعیة العامةبالموضوعات التي

: -
لھا والتي تحتوي على ةھداف الرئیسیللشركة واألتوجیھ ووضع ومتابعة االستراتیجیة الشاملة)١

من التنفیذیین ةللشركة وذلك في ضوء التوصیات المقدمةوالتشغیلیةالمالیةالخطط السنوی
.ة للشرك

.ومتابعة اداء العضو المنتدب للشركھ والرئیس التنفیذيتعیین )٢
.وضع وتوجیھ سیاسة ادارة المخاطر ومراجعتھا)٣
قرار المیزانیات التقدیریة إھدافھا المالیة وأستراتیجیاتھا وإللشركة األمثل ويتحدید ھیكل رأسمال)٤

.السنویھ واإلنفاق الرأسمالي
.صول والتصرف بھاتملك األوة للشركةعلى النفقات الرأسمالیة الرئیسیشرافاإل)٥
.عتمادھاإومراجعھ الدوریھ للھیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الشركةال)٦

-:ة

عضاء ألكل من ح ومعالجة حاالت التعارض المحتملةتنظم تعارض المصالوضع سیاسة مكتوبة)١
ساءة استخدام اصول الشركة ومرافقھا إوالمساھمین، ویشمل ذلك رة التنفیذیةواالدااالدارةمجلس 

.ساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع االشخاص ذوي العالقةإو

ر عداد التقاریة ذات الصلھ بإنظمبما في ذلك األة والمحاسبیةالمالینظمةالتأكد من سالمة األ)٢
.ة المالی

الدارة المخاطر وذلك من خالل تحدید التصور العام عن مناسبةنظمة رقابیةأكد من تطبیقالتأ)٣
.المخاطر التي قد تواجھ الشركة وطرحھا بشفافیة

.الداخلیة في الشركةةجراءات الرقابإالمراجعة السنویة لفاعلیة )٤

ختصاصهفي
.معينةعملفي



)٧(

:المجلسأعضاءمكافأة: العشرونالمادة

نصماحدودوفي)خمسمائة ألف ریال سعودي( ریال ٥٠٠,٠٠٠مبلغ مناإلدارةمجلسمكافأةتتكون
بیانعلىالعادیةالعامةالجمعیةإلىاإلدارةمجلستقریریشتملأنویجب؛ولوائحھالشركاتنظامعلیة

ذلكوغیرمصروفاتوبدلمكافآتمنالمالیةالسنةخاللاإلدارةمجلسأعضاءعلیھحصلمالكلشامل
قبضوهماأوإداریینأوعاملینبوصفھمالمجلسأعضاءقبضھمابیانعلىكذلكیشتملنأو؛المزایامن

الجلساتوعددالمجلسجلساتبعددبیانعلىأیضایشتملنأوستشاراتإأوإداریةأوفنیةأعمالنظیر
.العامةللجمعیةإجتماع أخرتاریخمنعضوكلحضرھاالتي

:السروأمینالمنتدبوالعضووالنائبالرئیسصالحیات: والعشرونالحادیةالمادة

الجمعیجوزوالمنتدباًاعضویعینأنلھویجوزللرئیسونائبارئیسًاأعضائھبینمناإلدارةمجلسیعین
.بالشركةتنفیذيمنصبوأياإلدارةمجلسرئیسمنصببین

-:باألتي المجلسرئیسویختص
بین كل اء والمناقشة المفتوحةروفیر االجواء المناسبھ لتبادل األوتدارةعمل مجلس اإلتنظیم -١

.عمالالموضوعات التي یتضمنھا جدول األعضاء فياأل

عداد لجدول االعمال ورئاسة اإلنعقادھا وإلوالدعوةإجتماعات المجلس نعقاد إالترتیب لمواعید -٢
.االجتماعات ، تنظیم عملیة التصویت على القرارات

.جتماعات بالتوقیع علیھاتنظیم محاضر اإل-٣

لشغل وظیفة العضو المنتدب یقوم بالتأكد من صالحیة المرشح ةالترشیحات الخاصھعند تسلم-٤
.لھذا المنصب

.ویض من ینوب عنھ في رئاسة الجمعیةو تفأللمساھمین جمعیة العامةرئاسة ال-٥

من محتویات التقریر السنوي والذي یعتبر من ضراف على إعداد تقریر مجلس اإلدارةشاإل-٦
.نشطة المجلس خالل العامأوذلك عن للشركة

عضاء المجلس للقیام أحد أختیار إجتماعات یتم أحد اإلفي حالة غیاب رئیس مجلس االدارة عن -٧
.جتماعبأغلبیة أصوات أعضاء الحاضرین لإلبمھامھ وذلك 

-:باألتي المنتدبالعضویختصكما

للقوانینالشركةتطبیقمنالتأكدعنمسئوالیكونسوفالتنفیذيالرئیسأوالمنتدبالعضو
الداخلیةالرقابیةوالمستنداتالداخلیةوالقوانینللشركةاألساسيالنظامفيالمذكورةوالمتطلبات

الخاطئاالستخداممنعمنوالتأكدالشركةداخلالمصالحتعارضمنعبھدفوذلك،األخرى
.بالشركةاإلداریةواألقسامالموظفینقبلمنالداخلیةللمعلومات



)٨(

إلدارةامجلسألعضاءالمقررةالمكافأةإليباإلضافةمنھماكلعلیھایحصلالتيالمكافأةوتكون
.من صافي األرباحكحد أقصي% ٣% : ١من نسبھ من األرباح 

-:باالتي ویختصغیرھممنأوأعضائھبینمنیختارهسرأمیناإلدارةمجلسویعین
شتراك مع الرئیس في تحدید جدول س اإلدارة والجمعیة العمومیة واإلنعقاد مجلإحریر دعوات ت)١

.األعمال

.اإلدارة والجمعیة العمومیة والتوقیع علیھا مع الرئیسنعقاد مجلس إتحریر محاضر )٢

.م المكاتبات الواردة إلیھ وعرضھا على المجلسیتحریر المراسالت الخاصة بالمجلس وتسل)٣

.اإلشراف على أمساك السجالت والدفاتر اإلداریة)٤

.إرسال األوراق المطلوب إرسالھا للوزارة في مواعیدھا)٥

.ومیة ومستنداتھاحفظ كافة أوراق الجمعیة العم)٦

.حق حضور اللجان الفرعیة)٧
.وأي مھام أخري یكلف بھا من قبل رئیس المجلس )٨

وأمینالمنتدبوالعضوونائبةالمجلسرئیسمدةتزیدوالمن قبل مجلس اإلداره مكافأتھوتحدد
انتخابھمإعادةویجوز؛المجلسفيمنھمكلعضویةمدةعلىاإلدارةمجلسعضووالسر

العزلوقعإذاالتعویضفيعزلمنبحقإخاللدونمنھموأیایعزلھمنأوقتأيفيوللمجلس
.مناسبغیروقتفىوأمشروعغیرلسبب

:المجلساجتماعات: والعشرونالثانیةالمادة

یدعوأنالمجلسرئیسعلىویجبرئیسھمنبدعوةالسنةفيإجتماعات أربعاإلدارةمجلسیجتمع
.األعضاءمنثنانإذلكإلیھطلبمتىاالجتماعإلىالمجلس

:المجلساجتماعنصاب: والعشرونالثالثالمادة

الحاضرینعددیقلالأبشرط؛األقلعلىاألعضاءنصفحضرهإذاإالصحیحًاالمجلسجتماعإیكونال
جتماعاتإحضورفياألعضاءمنغیرهعنھینیبأناإلدارةمجلسلعضوویجوز) أعضاء٣( عن

.المجلس

یرجحاآلراءتساويوعندفیھالممثلینأوالحاضریناألعضاءأراءبأغلبیةالمجلسقراراتوتصدر
.الجلسةرئیسمعھصوتالذيالجانب

:المجلسمداوالت: والعشرونالرابعةالمادة

اإلدارةمجلسوأعضاءالمجلسرئیسیوقعھامحاضرفيوقراراتھاإلدارةمجلسمداوالتتثبت
.السروأمیناإلدارةمجلسرئیسیوقعھخاصسجلفيالمحاضرھذهوتدونالسروأمینالحاضرون



)٩(

.المساھمینجمعیات: الرابعالباب
:الجمعیاتحضور: والعشرونالخامسةالمادة

العامةالجمعیاتحضورحقمساھمولكل؛التأسیسیةالجمعیةحضورحقأسھمھعددكانأیامكتتبلكل
فيالشركةعامليأواإلدارةمجلسأعضاءغیرمنأخرشخصًاعنھیوكلأنذلكفيولھ؛للمساھمین

.العامةالجمعیةحضور

: التأسیسیةالجمعیة: والعشرونالسادسةالمادة

قرارتاریخمنیومًاوأربعینخمسةخاللتأسیسیةجمعیةعقدإلىالمكتتبینجمیعالمؤسسونیدعو
رأسنصفیمثلالمكتتبینمنعددحضورجتماعاإللصحةویشترطالشركةبتأسیسبالترخیصالوزارة

علىیوماعشرخمسةبعدیعقدثاناجتماعإلىدعوهوجھتالنصابھذایتوفرلمفإذااألقلعلىالمال
.إلیھالدعوةتوجیھمناألقل

.فیھالممثلینالمكتتبینعددكانأیاصحیحاالثانياالجتماعیكون؛األحوالجمیعوفي

:التأسیسیةالجمعیةختصاصاتإ: والعشرونالسابعةالمادة

لتحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء طبقًا ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى من رأس ا-١
.المال وبالقدر المستحق من قیمة السھم

ضع النصوص النھائیة لنظام الشركة ولكن ال یجوز لھا إدخال تعدیالت جوھریة على النظام و-٢
.المعروض علیھا إال بموافقة جمیع المكتتبین الممثلین فیھا

نعقادھا إقتضاھا التأسیس ویشترط لصحة إلمداولة في تقریر المؤسسین عن األعمال والنفقات التي ا-٣
.نصف رأس المالحضور عدد من المكتتبین تمثل

:العادیةالعامةالجمعیةختصاصاتإ: والعشرونالثامنةالمادة

األموربجمیعالعادیةالعامةالجمعیةتختص؛العادیةغیرالعامةالجمعیةبھاتختصيالتاألمورعدافیما
للشركةالمالیةالسنةالنتھاءالتالیةالستةاألشھرخاللالسنةفياألقلعلىمرةوتنعقد؛بالشركةالمتعلقة
.ذلكإلىالحاجةدعتكلماأخريعادیةعامةجمعیاتدعوةویجوز

: العادیةغیرالعامةالجمعیةختصاصاتإ: والعشرونالتاسعةالمادة

تعدیلھاعلیھاالمحظوراألمورباستثناءياألساسالشركةنظامبتعدیلالعادیةغیرالعامةالجمعیةتختص
وذلكالعادیةالعامةالجمعیةاختصاصاتفيأصًالالداخلةاألمورفيقراراتتصدرأنولھانظامًا

.العادیةالعامةللجمعیةالمقررةنفسھاواألوضاعبالشروط

: الجمعیاتدعوة: الثالثونالمادة

مجلسوعلىنظام الشركاتلـوفقا؛اإلدارةمجلسمنبدعوةللمساھمینالخاصةأوالعامةالجمعیاتتنعقد
منعددأوالمراجعةلجنةأوالحساباتمراجعذلكطلبإذالالنعقادالعادیةالعامةالجمعیةیدعوأناإلدارة



)١٠(

إذالالنعقادالجمعیةدعوةالحساباتلمراجعویجوز؛األقلعلىالمالرأسمن) %٥( یمثلالمساھمین
.الحساباتمراجعطلبتاریخمنیوماثالثینخاللالجمعیةبدعوةالمجلسیقملم

المحددالمیعادقبليالرئیسالشركةمركزفيتوزعیومیةصحیفةفيالعامةالجمعیةالنعقادالدعوةوتنشر
جمیعإلىالمذكورالمیعادفيالدعوةبتوجیھكتفاءاإلیجوزذلكومع؛األقلعلىأیامبعشرةنعقادلإل

الھیئةإلىوكذلكالوزارةإلىاألعمالوجدولالدعوةمنصورةوترسل؛مسجلةبخطاباتالمساھمین
.للنشرالمحددةالمدةخاللوذلك

: الجمعیاتحضورسجل: والثالثونالحادیةالمادة

الرئیسيالشركةمركزفيأسمائھمالخاصةأوالعامةالجمعیةحضورفيیرغبونالذینالمساھمونیسجل
.الجمعیةنعقادإلالمحددالوقتقبل

:العادیةالعامةالجمعیةجتماعإنصاب: والثالثونالثانیةالمادة

األقلعلىالمالرأسربعیمثلونمساھمونحضرهإذاإالصحیحاالعادیةالعامةالجمعیةنعقادإیكونال
-:یتعین األتي االجتماعھذالعقدزماللاالنصابیتوفرلموإذا

تتضمننأبشرطاألولاالجتماعنعقادإلالمحددةالمدةنتھاءإمنساعةبعدالثانيجتماعاإلیعقد-١
.جتماعاإلھذاعقدأمكانیةعناإلعالنیفیدمااألولجتماعاإللعقدالدعوة

ع السابق وتنشر ھذه لإلجتمایعقد خالل الثالثین یوما التالیةوجھت الدعوه إلي إجتماع ثانيأو -٢
.المنصوص علیھا في الماده الثالثون من النظام بالطریقةالدعوة 

)فیھ یحًا ایًا كان عدد االسھم الممثلةوفي جمیع األحوال یكون اإلجتماع الثاني صح( 

:العادیةغیرالعامةالجمعیةاجتماعنصاب: والثالثونالثالثةالمادة

المالرأسصفنیمثلونمساھمونحضرهإذاإالصحیحًاالعادیةغیرالعامةالجمعیةجتماعإیكونال
- :األتيیتعیناألولاالجتماعفيالنصابھذایتوفرلمفإذا

تتضمنأنبشرطاألولجتماعاإلنعقادإلالمحددةالمدةتھاءإنمنساعةبعدالثانياالجتماعیعقد-١
.االجتماعھذاعقدإمكانیةعناإلعالنیفیدمااألولاالجتماعلعقدالدعوة

أو وجھت الدعوه إلي إجتماع ثاني یعقد بنفس األوضاع المنصوص علیھا في الماده الثالثون من - ٢
.ھذا النظام 

المالرأسربعیمثلالمساھمینمنعددحضرهإذاصحیحًاالثانياالجتماعیكوناألحوالجمیعوفي
.األقلعلي

الثاني وجھت دعوه إلي إجتماع ثالث ینعقد باألوضاع وإذا لم یتوفر النصاب الالزم في اإلجتماع -٣
نفسھا المنصوص علیھا في الماده الثالثون من ھذا النظام ویكون اإلجتماع الثالث صحیحًا أیا كان 

.ثلھ فیھ بعد موافقة الجھة المختصةعدد األسھم المم

:الجمعیاتفيالتصویت: والثالثونالرابعةالمادة

ویجبالعامةالجمعیاتفيصوتمساھمولكلالتأسیسیةالجمعیةفيیمثلھسھمكلعنصوتمكتتبلكل
.اإلدارةمجلسنتخابإيفالتراكميستخدامإ



)١١(

:الجمعیاتقرارات: والثالثونالخامسةالمادة

العامةالجمعیةقراراتوتصدرفیھاالممثلةلألسھمالمطلقةباألغلبیةالتأسیسیةالجمعیةفيالقراراتتصدر
بأغلبیةعادیةالغیرالعامةالجمعیةقراراتتصدركمااالجتماعفيالممثلةلألسھمالمطلقةباألغلبیةالعادیة

مدةبإطالةأوتخفیضھأوالمالرأسبزیادةمتعلقًاقرارالكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسھمثلثي
یكونفالأخرىشركةمعندماجھابإأوياألساسنظامھافيالمحددةالمدةنقضاءإقبلبحلھاأوالشركة
. االجتماعفيالممثلةاألسھمأرباعثالثةبأغلبیةصدرإذاإالصحیحًا

:الجمعیاتفيالمناقشة: والثالثونالسادسةالمادة

إلىھاأنشفياألسئلةوتوجیھالجمعیةعمالأجدولفيالمدرجةالموضوعاتمناقشةحقمساھملكل
المساھمینأسئلةعنالحساباتمراجعأواإلدارةمجلسویجیبالحساباتومراجعاإلدارةمجلسأعضاء
إلىحتكمإ؛مقنعغیرسؤالھعليالردأنالمساھمرأيوإذارللضرالشركةمصلحةیعرضالالذيبالقدر

.ًانافذالشأنھذافيقرارھاوكان؛الجمعیة

:المحاضراددوأعالجمعیاترئاسة: والثالثونالسابعةالمادة

مجلسینتدبھمنأوغیابھعندنائبھأواإلدارةمجلسرئیسللمساھمینالعامةالجمعیاتجتماعاتإیرأس
.ونائبھاإلدارةمجلسرئیسغیابحالفيلذلكأعضائھبینمناإلدارة

فيالتياألسھموعددالممثلینأوالحاضرینالمساھمینعددیتضمنمحضرالجمعیةجتماعبإویحرر
التياألصواتوعدداتخذتالتيوالقراراتلھاالمقررةاألصواتوعددالوكالةأوباألصالةحیازتھم

منتظمةبصفھالمحاضروتدون. االجتماعفيدارتالتيللمناقشاتوافیةةوخالصخالفتھاأوعلیھاوافقت
.األصواتوجامعسرھاوأمینالجمعیةرئیسیوقعھخاصسجلفيجتماعإكلعقب



)١٢(

.المراجعةلجنة: الخامسالباب
:اللجنةتشكیل: والثالثونالثامنةالمادة

مجلسأعضاءغیرمنثالثة أعضاءمنمكونةمراجعةلجنةالعادیةالعامةالجمعیةمنبقرارتشكل
ومكافآتعملھاوضوابطاللجنةمھماتالقرارفيویحددغیرھمأوالمساھمینمنسواءالتنفیذییناإلدارة

.أعضائھا

:اللجنةجتماعإنصاب: والثالثونالتاسعةالمادة

أصواتبأغلبیةقراراتھاوتصدر؛أعضائھاأغلبیةحضورالمراجعةلجنةجتماعإلصحةیشترط
.اللجنةرئیسمعھصوتالذيالجانبیرجحاألصواتتساويوعند؛الحاضرین

:اللجنةختصاصاتإ: األربعونالمادة

سجالتھاعلىاالطالعحقذلكسبیلفيولھا؛الشركةأعمالعلىبالمراقبةالمراجعةلجنةتختص
منتطلبأنلھاویجوز؛التنفیذیةاإلدارةأواإلدارةمجلسأعضاءمنبیانأوإیضاحأيوطلبووثائقھا
الشركةتعرضتأوعملھااإلدارةمجلسأعاقإذانعقادلإلللشركةالعامةالجمعیةدعوة، اإلدارةمجلس

.جسیمةخسائرأوألضرار

:اللجنةتقاریر: األربعونوالحادیةالمادة

الحساباتمراجعیقدمھاالتيوالملحوظاتوالتقاریرللشركةالمالیةالقوائمفيالنظرالمراجعةلجنةعلي
الرقابةنظامكفایةمدينشأفيرأیھاعنالتقریرأعدادكذلكوعلیھاوجدتأنحیالھامرئیاتھاوإبداء

أناإلدارةمجلسوعلىختصاصھاإنطاقفيتدخلأخريأعمالمنبھقامتوعماالشركةفيالداخلیة
أیامبعشرةالعامةالجمعیةنعقادإموعدقبليالرئیسالشركةمركزيفالتقریرھذامنكافیةنسخًایودع
.الجمعیةنعقادإأثناءالتقریرویتلي،منھةبنسخالمساھمینمنرغبیمنكللتزویداألقلعلى



)١٣(

.الحساباتمراجع: السادسالباب
:للحساباتمراجعتعیین: واألربعونالثانیةالمادة

المملكةفيبالعمللھمالمرخصالحساباتمراجعيبینمنأكثرأوحساباتمراجعللشركةیكونأنیجب
تغییرهوقتكلفيأیضًاللجمعیةویجوز؛عملھومدةمكافأتھوتحدد؛سنویًاالعادیةالعامةالجمعیةتعینھ

.مشروعغیرلسببأومناسبغیروقتفيالتغییروقعذاإالتعویضفيبحقھاإلخاللعدممع

:للحساباتمراجعصالحیات: واألربعونالثالثةالمادة

أیضاولھ؛الوثائقمنذلكوغیروسجالتھاالشركةدفاترعلىاالطالعحقوقتىأفيالحساباتلمراجع
لتزاماتھاإوالشركةموجوداتمنلیتحقق؛علیھاالحصولضرورةیريالتيواإلیضاحاتالبیاناتطلب
صادفوإذا؛واجبھأداءمنیمكنھأناإلدارةمجلسرئیسوعلىعملھنطاقفيیدخلمماذلكوغیر

المجلسییسرلمفإذا؛اإلدارةمجلسإلىیقدمتقریرفيذلكثبتأالشأنھذافيصعوبةالحساباتمراجع
للنظرالعادیةالغیرالعامةالجمعیةدعوةاإلدارةمجلسمنیطلبأنعلیھوجب؛الحساباتمراجععمل

.األمرفي



)١٤(

.األرباحوتوزیعالشركةحسابات: السابعالباب
:المالیةالسنة: واألربعونالرابعةالمادة

.سنةكلمندیسمبرشھربنھایةوتنتھيینایرشھرأولمنللشركةالمالیةالسنةتبدأ

:المالیةالوثائق: واألربعونالخامسةالمادة

نشاطھاعنًاوتقریرللشركةالمالیةالقوائمیعدأنللشركةمالیةسنةكلنھایةفياإلدارةمجلسعلىیجب
. األرباحلتوزیعالمقترحةالطریقةالتقریرھذاویضمن؛المنقضیةالمالیةالسنةعنالماليومركزھا

العامةالجمعیةنعقادإلالمحددالموعدقبلالحساباتمراجعتصرفتحتالوثائقھذهالمجلسویضع
.األقلعلىًا یوموأربعینبخمسة

الفقرةفيإلیھاالمشارالوثائقالماليومدیرھاالتنفیذيورئیسھاالشركةإدارةمجلسرئیسیوقعأنیجب
الموعدقبلالمساھمینتصرفتحتيالرئیسالشركةمركزفيمنھانسخةوتودع؛المادةھذهمن) ١(

.األقلعلىأیامبعشرةالعامةالجمعیةنعقادإلالمحدد

وتقریر؛اإلدارةمجلسوتقریر؛للشركةالمالیةبالقوائمالمساھمینیزودأناإلدارةمجلسرئیسعلي
یرسلأنأیضاوعلیھيالرئیسالشركةمركزفيتوزعیومیةجریدةفيتنشرلمما؛الحساباتمراجع
عشربخمسةالعامةالجمعیةعقادإنتاریخقبلوذلكالھیئةإلىوكذلكالوزارةإلىالوثائقھذهمنصورة

.  األقلعلىیوما

:األرباحتوزیع: واألربعونالسادسةالمادة

- :التاليالوجھعلىالسنویةالصافیةالشركةأرباحتوزع

العامةالجمعیةتقررأنویجوزللشركةالنظاميحتیاطياإللتكویناألرباحصافيمن%) ١٠(یجنب)١
.المدفوعالمالرأسمن) %٣٠(المذكوراالحتیاطيبلغمتىالتجنیبھذاوقفدیةاالع

لتكویناألرباحصافيمن%)١٠(تجنبأناإلدارةمجلسقتراحإعلىبناءالعادیةالعامةللجمعیة)٢
.تفاقيإحتیاطيإ

الشركةمصلحةیحققالذيبالقدروذلك؛أخريحتیاطیاتإتكوینتقررأنالعادیةالعامةللجمعیة)٣
صافيمنتقتطعأنكذلكالمذكورةوللجمعیةالمساھمینعلىاإلمكانقدرثابتةأرباحتوزیعیكفلأو

.المؤسساتھذهمنقائمًایكونمالمعاونةأوالشركةلعامليجتماعیةإمؤسساتإلنشاءمبالغاألرباح

في المدفوعالشركةمالرأسمن)%٢٠% : ٥(من نسبةالمساھمینعلىذلكبعدالباقيمنیوزع)٤
.حال وجود ربح 

نظاممنوالسبعینالسادسةوالمادة؛النظامھذامن) العشرون( المادةفيالمقررةاألحكاممراعاةمع)٥
ستحقاقاإلیكونأنعلىاإلدارةمجلسلمكافأةالباقيمن% )٥(نسبةتقدمبعدمایخصصالشركات

. العضویحضرھاالتيالجلساتعددمعمتناسبًاالمكافأةھذهل



)١٥(

:األرباحستحقاقإ: واألربعونالسابعةالمادة

تاریخالقرارویبینالشأنھذافيالصادرالعامةالجمعیةلقراروفقًارباحاألفيحصتھالمساھمیستحق
نھایةفيالمساھمینسجالتفيالمسجلیناألسھملمالكياألرباحأحقیةوتكونالتوزیعوتاریخاالستحقاق

ستحقاقلإلالمحددالیوم

:الممتازةلألسھماألرباحتوزیع: واألربعونالثامنةالمادة

دفعبعدإالالتالیةالسنواتعنأرباحتوزیعیجوزالفإنھ؛مالیةسنةأيعنأرباحتوزعلمإذا)١
األسھمألصحابالشركاتنظاممن) المائةبعدعشرةالرابعة( المادةلحكموفقاالمحددةالنسبة

.السنةھذهعنالممتازة

نظاممنالمائةبعدعشرةالرابعة( المادةلحكموفقاالمحددةالنسبةدفعفيالشركةفشلتإذا)٢
األسھمھذهألصحابالخاصةللجمعیةیجوزفإنھمتتالیةسنواتثالثمدهاألرباحمن) الشركات
حضورھمماإتقررأن؛الشركاتنظاممن) نوالثمانوالتاسعة( المادةألحكامطبقًاالمنعقدة

اإلدارةمجلسفيعنھمممثلینتعیینأو؛التصویتفيوالمشاركةللشركةالعامةالجمعیةجتماعاتإ
األولویةأرباحكلدفعمنالشركةتتمكنأنإلىوذلك؛المالرأسفيأسھمھمقیمةمعیتناسببما

.السابقةالسنواتعناألسھمھذهألصحابالمخصصة

:الشركةخسائر: واألربعونالتاسعةالمادة

؛المالیةالسنةخاللوقتأيفيالمدفوعالمالرأسنصفالمساھمةشركةخسائربلغتإذا)١
اإلدارةمجلسرئیسإبالغبذلكعلمھفورالحساباتمراجعأوالشركةفيمسئولأيعلىوجب

خمسةخاللاإلدارةمجلسوعلى؛بذلكفورًاالمجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئیس؛وعلي
منیومًاوأربعینخمسةخالللالجتماععادیةالغیرالعامةالجمعیةدعوةبذلكعلمھمنیوماعشر
الشركاتنظامألحكاموفقاتخفیضھأوالشركةمالرأسزیادةإمالتقرربالخسائرعلمھتاریخ
حلأو؛المدفوعالمالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعھتنخفضالذيالحدإلىوذلك

.الشركاتنظامھذافيالمحدداألجلقبلالشركة

الفقرةفيالمحددةالمدةخاللالعامةالجمعیةتجتمعلمإذاالشركاتنظامبقوةمنقضیةالشركةوتعد)٢
زیادةقررتوإذا؛الموضوعفيقرارإصدارعلیھاوتعذراجتمعتإذاأو؛المادةھذهمن) ١(

خاللالمالرأسزیادةكلفياالكتتابیتمولمالمادةھذهفيالمقررةاألوضاعوفقالمالرأس
.  بالزیادةالجمعیةقرارصدورمنیومًاتسعین



)١٦(

.المنازعات: الثامنالباب
:المسؤولیةدعوى: الخمسونالمادة

نشأمنكانإذااإلدارةمجلسأعضاءعلىللشركةالمقررةالمسئولیةدعوىرفعفيحقالمساھملكل
حقكانإذاإالالمذكورةالدعوىرفعللمساھمیجوزوال؛بھخاصضررإلحاقمنھمصدرالذيالخطأ

.الدعوىرفععلىبعزمھالشركةیبلغأنالمساھمعلىویجب. قائمًایزالالرفعھافيالشركة

**************************************

.وتصفیتھاالشركةحل: التاسعالباب
:الشركةنقضاءإ: الخمسونالحادیةالمادة

ویصدرللتصفیةالالزمبالقدراالعتباریةبالشخصیةوتحتفظالتصفیةدورنقضائھاإبمجردالشركةتدخل
المصفيتعیینعلىالتصفیةقراریشتملأنویجبالعادیةغیرالعامةالجمعیةمناالختیاریةالتصفیةقرار

تتجاوزإالویجبللتصفیةالالزمةالزمنیةوالمدةسلطاتھعلىالمفروضةوالقیودواتعابھسلطاتھوتحدید
سلطةوتنتھيقضائيبأمرإالذلكمنألكثرتمدیدھایجوزوالسنواتخمساالختیاریةالتصفیةمدة

فيالغیرإلىبالنسبةویعدونالشركةإدارةعلىقائمینالءؤھیظلذلكومعبحلھاالشركةإدارةمجلس
دورھاویقتصرالتصفیةمدةخاللقائمةالمساھمینجمعیاتوتبقىالمصفيیعینأنإلىالمصفینحكم
.المصفيختصاصاتإمعتتعارضالالتيختصاصاتھاإممارسةعلى

**************************************

.ختامیةأحكام: العاشرالباب
:والخمسونالثانیةالمادة

.النظامھذافينصبھیردلمماكلفيولوائحھالشركاتنظامیطبق

:والخمسونالثالثةالمادة

.ولوائحھالشركاتنظامإلحكامطبقاوینشرالنظامھذایودع


