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 م25/06/2020*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

 مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية النظام األساس شركة 

 (نمو-مدرجة بالسوق املوازي شركة مساهمة )

 الباب األول: تأسيس الشركة

 املادة األولى: التحويل

هـــ ولواهحو وطبقا لا ا 28/01/1437( وتاريخ 3تحول طبقا ألحكام نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

بالســـال الريارم بند ن  بريدر برقم  واملقيدةاملادني  شـــر   عصـــنع الصـــناااي للصـــنا ات النظام تحول شـــر   

ــــــــــــــــ عي شــــر    ات ع ــــ ولي20/8/1414( وتاريخ1131012302)  عدرج ســــاود     عحدودر الى شــــر   ع ــــاهن  هـ

 ملا  لي
ً
 :وفقا

 :املادة الثانية: اسم الشركة

 .(عدرج  ساود   )شر   ع اهن   مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية  شر  

 :املادة الثالثة: أغراض الشركة

 :تقوم الشر   بنزاول  وتنفي  األغراض الرالي 

زيي النقل والرخ -3بناء  التشـــــــــــــ يد وال -2الصـــــــــــــنا ات الرحويلي  وفرو اا ح ـــــــــــــ  ال  ا ي  الصـــــــــــــنا ي   -1

الريارر   -6  وجنا ي  وشخصي دعات اجرنا يو  - 5دعات املال واإل نال والخدعات األ رى    -4والرب  د  

الكارباء  -11وفرو اا     ولوالباملناجم  -10الزرا   والصـــــــــــــيد   -9ألعي وال ـــــــــــــ ع   ا -8قنيو املالوعات  ت -7

 .والغاز واملاء وفرو و

وتنارس الشـــــــر    اشـــــــة اا وفة األنظن  املربا  و اد الخصـــــــول  لى ال  ا ي  ال زع  عي الااات ا خرصـــــــ     

 .وجدت

 املادة الرابعة: املشاركة والتملك في الشركات

اهن  عقفل  بشـــرال  ق  قل ر س املال  ي  يوز للشـــر    اشـــاء شـــركات بنفردها ) ات ع ـــ ولي  عحدودر  و ع ـــ

( عليو  ريــال  نــا  يوز لاــا    تنرلــو األســـــــــــــام والخصـــــــــــــ  لي شـــــــــــــرـكـات   رى قــاهنــ   و نــدع  عااــا ولاــا حة 5)

اقشـــــــ  اغ عع الغأ  لي تشســـــــ ه الشـــــــركات امل ـــــــاهن   و  ات امل ـــــــ ولي  ا خدودر و لو باد اســـــــتيفاء عا ترةلبو 

ه ا الشـــــش    نا  يوز للشـــــر      ترصـــــرأ لي ه ص األســـــام  و الخصـــــ   لى  ق األنظن  والرالينات املربا  لي 

 .يشنل  لو الوساط  لي تداولاا

 املادة الخامسة: املركز الرئيس للشركة

 قع املر ز الره ه للشـــــــــــــر   لي عد ن  بريدص ش وييوز     أشـــــــــــــش لاا فروا  و عكات   و تو ي ت دا ل املنلك   و 

 .إلدارر ارجاا بقرار عي عيله ا
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 املادة السادسة: مدة الشركة

( ت ا  وت او  سن  عي د   تبد  عي تاريخ قيدها بالسال الريارم  شر   ع اهنوش وييوز 99عدر الشر    )

  طال  ه ص املدر بقرار تصدرص الاناي  الااع  غأ  الااد   قبل ان ااء  جلاا ب ن  واحدر  لى األقل
ً
 .داهنا

 

 ال واألسهمالثاني: رأس امل الباب

 املادة السابعة: رأس املال

ريال ساودم( عق م الى و شرو  عليو   ) ن  ( ريال ساودم 25,000,000حدد ر س عال الشر   بـ)

 عت اوي  القين  تبلغ القين  اإلسني  لكل عناا )و ن ناه    ا عليون( سام )2,500,000)
ً
  سنيا

ً
( 10لف( سانا

 .  اد   نقد   شرر رياقت ساود   وجنيااا  سام 

 املادة الثامنة: االكتتاب في األسهم

 ريال ســــــــاودم (25,000,000)  ( ســــــــام بقين2,500,000البالغ  )ا رت  امل ــــــــاهنو  لي كاعل  ســــــــام ر س املال 

س عال الشــــــــــر    ند  نو ســــــــــبة الوفاء بكاعل ر شويقر امل ــــــــــاهنو  ب (عليو  ريال ســــــــــاودم و شــــــــــرو   ن ــــــــــ )

 .الرشس ه

 األسهم املمتازةاملادة التاسعة: 

 عنرازر 
ً
 ل ســـه الها تلـــااا الاا  ا خرصـــ     تصـــدر اســـانا

ً
 يوز للاناي  الااع  غأ  الااد   للشـــر   طبقا

 و تقرر شـــــراءها  و تحويل  ســـــام  اد    لى  ســـــام عنرازر  و تحويل األســـــام املنرازر  لى  اد   وق تاةي األســـــام 

اع  للن ــــاهنأ  وترت   ه ص األســــام أللــــخاااا الخة لي الخصــــول املنرازر الخة لي الرصــــوي  لي الانايات الا

 . لى ا ب    ث  عي  لخاب األسام الااد   عي األرباح الصافي  للشر   باد تين   اقحرياطي النظاعي

 املادة العاشرة: بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة

 ا تخلف  ي الوفاء لي عيااد اقســـــــرحقا ش جاز  ل زم امل ـــــــاهم بدفع قين  اقســـــــام لي املوا يد املاين  ل لوش و 

 اله اإلدارر باد    عو  ي طرية الب  د اقلك  واي  و  ب غو بخةاب عســــــــــال بيع ال ــــــــــام لي املزاد الال ا  و 

 لللوابط الها تحددها الاا  ا خرص 
ً
 .سو  األورا  املالي  بح   األحوال وفقا

امل ــــرحق  لاا وترد البالي  لى  ــــاح  ال ــــام  و  ا لم تكف حصــــيل  وت ــــرولي الشــــر   عي حصــــيل  البيع املبالغ 

 .البيع للوفاء اا ص املبالغش جاز للشر      ت رولي البالي عي جنيع  عوال امل اهم

  لصاا املصــروفات 
ً
وعع  لو  يوز للن ــاهم املرخلف  ي الدفع  لى  وم البيع دفع القين  امل ــرحق   ليو علــافا

 .لي ه ا الشش  الها  نفق اا الشر  

  حنل رقم ال ـــــــام امللغيش 
ً
 جد دا

ً
 ألحكام ه ص املادرش وتاةي املشـــــــ  م ســـــــانا

ً
وتلغي الشـــــــر   ال ـــــــام املبيع وفقا

 .وت شر لي سال األسام بوقوا البيع عع بيا  اسم املالو الاد د

 املادة الحادية عشرة: إصدار األسهم



 

 اسم الشركة
  شركة مصنع الصمعاني للصناعات املعدنية

 وزارة التجارة لنظام االساسيا
 حوكمة الشركات()إدارة 

 سجل جتاري
 

1131012302 

 هـ12/01/1442التاريخ 
 م 31/08/2020 املوافق

 العلياني فيصل 

 14 من 3 صفحة رقم الصفحة

 

 م25/06/2020*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

اا اقسني ش و ننا  يوز    تصدر بش لى عي ه ص القين ش تكو  األسام اسني  وق  يوز    تصدر بشقل عي قين 

ولي ه ص الخال  األ أ ر  لاأ فر  القين  لي بند ع رقل ضني حقو  امل اهنأ   وق  يوز توزيااا كشرباح  لى 

امل اهنأ   وال ام غأ  قابل للريزه  لي عواجا  الشر  ش فإ ا علو ال ام  شخاص عراددو  وج   لصام    

حدهم لينوب  نام لي اســـــــرانال الخقو  املرالق  بوش ويكو  ه قء األشـــــــخاص ع ـــــــ ولأ  بالرلـــــــاعي  خراروا  

 . ي اقل زاعات الناش   عي علكي  ال ام

 

 املادة الثانية عشرة: تداول األسهم

ل ق  يوز تداول األســـــــــام الها  كرت  ااا امل ـــــــــاهنو   ق باد اشـــــــــر القواهم املالي   ي ســـــــــأرأ  عاليرأ  ق تقل ك 

 عي تاريخ تحول الشـــر    وي شـــر  لى  ـــكوغ ه ص األســـام بنا  دل  لى نو اا وتاريخ 
ً
عنانا  ي اث ا  شـــر شـــارا

 .تحول الشر   واملدر الها  ننع فصاا تداولاا

 ألحكام بيع الخقو  عي  حد امل ــــــاهنأ   لى ع ــــــاهم 
ً
وعع  لو  يوز   ل عدر الخظر نقل علكي  األســــــام وفقا

امل ـــــــــــــاهنو  لي حال  وفاتو  لى الغأ   و لي حال  الرنفي   لى  عوال امل ـــــــــــــاهم املا ـــــــــــــر  و  آ ر  و عي ورث   حد

 .املفلهش  لى    تكو   ولوي  اعر غ تلو األسام للن اهنأ  اآل ريي

 .وت رم  حكام ه ص املادر  لى عا  كرت  بو امل س و  لي حال  زيادر ر س املال قبل انقلاء عدر الخظر

 عشرة: سجل املساهميناملادة الثالثة 

  سام الشر   وفقا ألحكام نظام ال و  املالي   ترداول 

 املادة الرابعة عشرة: زيادة رأس املال

1-   
ً
للاناي  الااع  غأ  الااد      تقرر زيادر ر س عال الشـــــــــر  ش بشـــــــــرال     كو  ر س املال قد دفع كاع 

زء غأ  املدفوا عي ر س املال ياود  لى  ســـــــــــــام وق يشـــــــــــــ  ال     كو  ر س املال قد دفع بش نلو   ا كا  الا

 ــــــــــــدرت عقابل تحويل  دوات د ي  و  ــــــــــــكوغ تنويلي   لى  ســــــــــــام ولم تأرو باد املدر املقررر لرحويلاا  لى 

 . سام

2-  
ً
للاناي  الااع  غأ  الااد   لي جنيع األحوال    تخصــ  األســام املصــدرر  ند زيادر ر س املال  و جزءا

الشـــــــــــر   والشـــــــــــركات الرابا   و بالـــــــــــااش  و  م عي  لو  وق  يوز للن ـــــــــــاهنأ  عنارســـــــــــ  حة عناا للااعلأ  لي 

 .األولوي   ند   دار الشر   ل سام ا خصص  للااعلأ 

للن ـــــــــــــاهم املالو لل ـــــــــــــام وق   ـــــــــــــدور قرار الاناي  الااع  غأ  الااد   باملوافق   لى زيادر ر س املال  -3

الها تصدر عقابل حص  نقد  ش ويبلغ ه قء بشولوي ام بالأشر لي  األولوي  لي اق رراب باألسام الاد در

جريدر  وعي   و بإب غام بوســـــــــــــاط  الب  د املســـــــــــــال  ي قرار زيادر ر س املال وشـــــــــــــروال اق رراب وعدتو 

 .وتاريخ بدا رو وان ااهو

ر س املال   حة للاناي  الااع  غأ  الااد   وقف الانل بحة األولوي  للن ـــــــــــــاهنأ  لي اق رراب بزيادر -4

 .عقابل حص  نقد    و   ةاء األولوي  لغأ  امل اهنأ  لي الخاقت الها تراها عناسب  ملصلخ  الشر  
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 حة للن ـــــــــــــــاهم بيع حة األولويـــ   و الرنـــازل  نـــو   ل املـــدر عي وقـــ   ـــــــــــــــدور قرار الانايـــ  الاـــاعـــ   -5

 بــاملوافقــ   لى زيــادر ر س املــال  لى آ ر  وم ل  ررــاب لي األســـــــــــــام الاــد ــ
ً
در املرتبةــ  ااــ ص الخقو ش وفقــا

 .لللوابط الها تلااا الاا  ا خرص 

(    صش توزا األســـــــــــــام الاـــد ـــدر  لى حنلـــ  حقو  األولويـــ  الـــ  ي طلبوا 4عع عرا ـــار عـــا ورد لي الفقرر ) -6

اق ررابش بأ ـــــــــــــب  عا  نلكونو عي حقو   ولوي  عي  جنالي حقو  األولوي  الناتي  عي زيادر ر س املالش 

 ق  رياوز عا  حصــلو   ليو عا طلبوص عي األســام الاد درش ويوزا البالي عي األســام الاد در  لى  بشــرال

حنلـ  حقو  األولويـ  الـ  ي طلبوا   ث  عي نصـــــــــــــيلامش بأ ـــــــــــــبـ  عـا  نلكونـو عي حقو   ولويـ  عي  جنـالي 

لبوص عي األســــــــــام حقو  األولوي  الناتي  عي زيادر ر س املالش بشــــــــــرال  ق  رياوز عا  حصــــــــــلو   ليو عا ط

الاد درش ويةرح عا تبقى عي األســـــــــــــام  لى الغأ ش عا لم تقرر الاناي  الااع  غأ  الااد    و  ن  نظام 

 .ال و  املالي   لى غأ   لو

 املادة الخامسة عشرة: تخفيض رأس املال

ن   بخ ــــــــــــاهر  للاناي  الااع  غأ  الااد      تقرر تخفيض ر س املال   ا زاد  لى حاج  الشــــــــــــر    و   ا ع

وييوز لي الخـــالـــ  األ أ ر وحـــدهـــا تخفيض ر س املـــال  لى عـــا دو  الخـــد املنصـــــــــــــوص  ليـــو لي املـــادر )الراباـــ  

والخن أ ( عي نظام الشركات  وق  صدر قرار الرخفيض  ق باد ت ور تقرير  اص يادص عراجع الخ ابات 

 . ثر الرخفيض لي ه ص اقل زاعات ي األسباب املوجب  لو و ي اقل زاعات الها  لى الشر   و ي 

و  ا كا  تخفيض ر س املال نتيي  زيادتو  لى حاج  الشـــــــــــر  ش وجب  د ور الداهنأ   لى  بداء ا   اضـــــــــــا ام 

 عي تاريخ اشر قرار الرخفيض لي جريدر  وعي  توزا لي املنةق  الها فصاا عر ز الشر   
ً
 ليو   ل سرأ   وعا

وقدم  لى الشــــــــــر   ع ــــــــــتنداتو لي امليااد امل كورش وج   لى الشــــــــــر       الره ه  فإ  ا   ض  حد الداهنأ 

 للوفاء بو   ا كا  آج 
ً
 كافيا

ً
  و    تقدم لو ضنانا

ً
 .ًً ت دم  ليو د نو   ا كا  حاق

 

 

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة

 ة عشرة: إدارة الشركةساملادة الساد

عي اق لـــــــــــــــاء( تأرخلام الانايـــ  الاـــاعـــ  الاـــاد ـــ   ن ـــــــــــــــ  رولى  دارر الشـــــــــــــر ـــ  عيله  دارر ع لف عي )

 عي  لو  أ  امل ســــ ــــو   ول عيله  دارر ملدر  نه 
ً
للن ــــاهنأ  ملدر ق تزيد  ي ث و ســــنوات واســــركناءا

  عي تاريخ قيد الشر   بالسال الريارم  تبد سنوات 

 

 املادة السابعة عشرة: انتهاء عضوية املجلس

 ألم نظام  و تالينات ســـــــــــــاري  لي تأرها  لـــــــــــــوي  ا اله بان ااء عدتو 
ً
 و بان ااء  ـــــــــــــ حي  الالـــــــــــــو لاا وفقا

املنلك ش وعع  لو  يوز للاناي  الااع  الااد   لي كل وق   زل جنيع   لـــــــــــاء عيله اإلدارر  و بالـــــــــــام 
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و لو دو     ل بحة الالــــو املازول تياص الشــــر   باملةالب  بالراويض   ا وقع الازل ل ــــ   غأ  عقبول 

  غأ  عناســـــــــــــ  ولالـــــــــــــو عيله اإلدارر  و يا زل بشـــــــــــــرال     كو   لو لي وق  عناســـــــــــــ  و ق كا   و لي وق

 قبل الشر    نا    ت   لى اق  زال عي  ضرار
ً
 .ع  وق

 املادة الثامنة عشرة: املركز الشاغر في املجلس

 لي املر ز الشاغر بح   ال  ت   
ً
 ع قرا

ً
  ا شار عر ز  حد   لاء عيله اإلدارر كا  للنيله    ياأ   لوا

لي الخصــــــــــــول  لى اق ــــــــــــوات لي الاناي  الها انرخب  ا الهش  لى     كو  عني تروافر فصام الخب ر والكفا   

و   يارض الرايأ   لى الاناي  الااع   ويي     تبلغ ب لو الوزارر   ل  ن ــــــــــ    ام  نل عي تاريخ الرايأ 

الااد   لي  ول اجرناا لاا ويكنل الالـــــــو الاد د عدر ســـــــلفو  و  ا لم تروافر الشـــــــروال ال زع  قااقاد عيله 

اإلدارر ب ـــ   نق   دد   لـــاهو  ي الخد األداى املنصـــوص  ليو لي نظام الشـــركات  و ه ا النظام وج   لى 

 قنرخاب الادد ال زم عي األ لاءبقي  األ لاء د ور الاناي  ا
ً
 .لااع  الااد   ل ااقاد   ل سرأ   وعا

 املادة التاسعة عشرة: صالحيات املجلس

عع عرا ار اق رصــــــاص املقررر للاناي  الااع ش  كو   اله اإلدارر  وســــــع ال ــــــلةات لي  دارر الشــــــر   بنا 

 ش  حقة  غراضاا

 .املب رات لو    حدد ا اله لي قرار البيع األسباب و  -1

 لثني املثل -2
ً
 .    كو  البيع عقاربا

  ق لي الخاقت الها  قدرها ا اله وبلنانات كافي  -3
ً
 .    كو  البيع حاضرا

 .   ق    ت   لى  لو الرصرأ توقف باض  اشة  الشر    و تحنيلاا بال زاعات   رى  -4

  و 
ً
 واحدا

ً
 لي حدود ا رصــــــا ــــــو     فوض  لــــــوا

ً
  ث  عي   لــــــاهو  و عي ويكو  للنيله   لــــــا

 .الغأ  لي عباشرر  نل  و   نال عاين 

 املادة العشرون: مكافأة أعضاء املجلس

( عي ه ا النظام ولي حدود عا ن  46تركو  عكافشر عيله اإلدارر عي الأ ـــــــــــــب  املنصـــــــــــــوص  لصاا لي املادر )

ي  الااع  الااد    لى بيا   ليو نظام الشـــــركات ولواهحوش ويي     يشـــــرنل تقرير عيله اإلدارر  لى الانا

شاعل لكل عا حصل  ليو   لاء عيله اإلدارر   ل ال ن  املالي  عي عكافآت وبدل عصروفات وغأ   لو 

عي املزا اش و   يشــــرنل   لو  لى بيا  عا قبلــــو   لــــاء ا اله بو ــــفام  اعلأ   و  داريأ   و عا قبلــــوص 

  لى بيا  بادد جل ات ا اله و دد الال ات نظأ    نال فني   و  داري   و استشارات و   يش
ً
رنل   لا

 .الها حلرها كل  لو عي تاريخ آ ر اجرناا للاناي  الااع 

 

 

 املادة الحادية والعشرون: صالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمين السر
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 ع
ً
ش وق  يوز الانع ياأ  عيله اإلدارر عي بأ    لــــاهو ره  ــــا وناهبا للره ه وييوز لو    ياأ   لــــوا

ً
نردبا

 .بأ  عنص  ره ه عيله اإلدارر و م عنص  تنفي م بالشر  

ويخر  ره ه ا اله  ـــ حي  د ور ا اله  لى اقااقاد ورهاســـ  جل ـــات ا اله والرصـــد ة  لى قرارات 

ارر ا اله وامل رخرجات املش و ر عناا ورهاس  الانايات الااع  ولو     فوض غأ ص عي   لاء عيله اإلد

اا ا اق رصـــــــــــــاص ويكو  لره ه عيله اإلدارر والره ه الرنفي م عيرناأ   و عنفرد ي  ـــــــــــــ حي  الرااقد 

واقل زام واقرتباال باســـــــــم الشـــــــــر   ونياب   ناا والد ول لي املناقصـــــــــات والقيام بكاف  األ نال والرصـــــــــرفات 

 قود تشس ه الشركات الها تش  غ  والروقيع  لى كاف   نواا الاقود والوثاهة وامل تندات بنا لي  لو حصر

فصاا الشـــــــــــر   عع كاف  تاد   اا وع حقاا وقرارات الراد ل والروقيع  لى اقتفاقيات والصـــــــــــكوغ  عام  راب 

الادل والااات الرســـــــني  و  لو الروقيع  لى اتفاقيات القروض واللـــــــنانات و  ـــــــدار الوكاقت الشـــــــر ي  

غ وقبولو واقســر م والت ــليم واقســت يار والرشجأ  والقبض والدفع نياب   ي الشــر   والبيع والشــراء واإلفرا

وييوز للره ه الرنفي م تفويض واحد  و   ث  عي   لـــــــــاء ا اله  و عي  ارجو لي حدود ا رصـــــــــا ـــــــــو لي 

عباشــــــــــرر  نل  و   نال عاين  ويحة لو فر  الخ ــــــــــابات لي البنوغ واملصــــــــــارأ الرياري  بالريال ال ــــــــــاودم 

ي  والســـــــــخ  واإل داا والرحويل بأ  الخ ـــــــــابات و دار اا والروقيع  ليو و ـــــــــرأ الشـــــــــيكات والان ت األجن 

وطل  دفاتر الشــــيكات والروقيع  لصاا واســــرخراا  شــــف ح ــــاب واســــرخراا الشــــيكات املصــــرفي  واســــر م 

الخواقت و ـــــــرفاا والخصـــــــول  لى ا   ت ـــــــاي ت وقروض عصـــــــرفي  والروقيع  لى الاقود وامل ـــــــتندات و   

ويرهي  م نوا عي الرشعينات ولو حة فر  اق رنادات امل ــــــــتند   و  ــــــــدار  ةابات اللــــــــنا  وتحويل  ودا 

املبالغ بالانل  ا خلي   و األجن ي  ســـــــواء د ل املنلك   و  ارجاا ولو حة عراجا  وقفل الخ ـــــــابات البنكي  

ق   اض  لصاا واسر م الخا   بالشر   وتأشيةاا والروقيع  لى عا  رةل   لو ولو حة  رأ الشيكات وا

الشيكات املرتيا  وتحد ث البيانات واق رراب لي الشركات امل اهن  وشراء وبيع األسام واسر م شاادات 

امل اهنأ  ولو الخة لي فر  عحافظ األسام والصناد ة اقستثناري  وادار اا وتشغيلاا و  ةاء ولو حة   لا 

وني   ي طرية اإلن  ن  الااتف املصــــرلي و  ــــدار بةاقات الخصــــول  لى  ــــ حيات لكاعل الخدعات اقلك  

الصــــــــراأ و د ال األرقام ال ــــــــري  الخا ــــــــ  ااا ولو حة تفويض الغأ  ويكو  لره ه عيله اإلدارر والره ه 

الرنفي م عيرناأ   و عنفرد ي  ـــــ حي  تنثيل الشـــــر   دا ل و ارا املنلك  الاربي  ال ـــــاود   لي   ق اا 

 ــات الفلــــــــــــــاهيــ  والااــات الخكوعيــ  والخــا ــــــــــــــ  و رــاب الاــدل وا خــا م ود وا  املظــالم عع الغأ   عــام الاي

وعكر  الانل ووزارر الانل و ـــــــــــــندو  تنني  املوارد ال شـــــــــــــري  ووزارر الخارجي  واللاا  الاليا واقبرداهي  

ى وهي ــات ولاــا  األورا  الريــاريــ  ولاــا  فض املنــاز ــات بــا ر أ  نوا اــا وـكـافــ  اللاــا  القلــــــــــــــاهيــ  األ ر 

الرحكيم والخقو  املـــدنيـــ  و ق ـــــــــــــــام الشـــــــــــــرطـــ  والاوازات واألحوال املـــدنيـــ  و دارر املرور والـــدفـــاا املـــداي 

والبلد ات واألعانات والغرأ الرياري  والصــــنا ي  وامل ســــ ــــ  الااع  للرشعينات اقجرنا ي  وعصــــلخ  الزكار 

ي  الصــنا ي  ال ــاودم وشــركات الرشعأ  والد ل ووزارر الريارر والصــنا   وع ســ ــ  النقد و ــندو  الرنن

وشــركات اقتصــاقت وشــركات الكارباء وشــر   املياص الوطني  والاي ات الخا ــ  والشــركات وامل ســ ــات  لى 
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ا ر أ  نوا اا لي املرافا  واملدافا  والصلح واإلقرار وا خا ن  وا خالص  والرنازل وقبول األحكام ونفصاا 

نفي  األحكام وعاارضـــ اا وقبض عا  حصـــل عي الرنفي  لي  م قلـــي  تقام عي والرحكيم  ي الشـــر   وطل  ت

الشـــــــــــر    و ضـــــــــــدها و  لو  برام كاف  املااع ت الها تكو  ضـــــــــــني نةا    نال الشـــــــــــر   والروقيع  لى كل 

الوثاهة والاقود وغأ ها عنا  كو  ضـــــــــــــروريا لا ا الغرض  و عا  رصـــــــــــــل باســـــــــــــت يار وافرراح الفروا ألغراض 

غ قاا وحة اسرخراا السا ت الرياري  وتسايل الا عات الرياري  والوكاقت الرياري  واألسناء الانل و 

الرياري ش  نا لو الخة لي تايأ  املوظفأ  والانال و زلام واســـــــرخراا الرششـــــــأ ات وتاد ل الاأ ـــــــي  واملان  

وتحد د عرتبا ام واســــــــــــرخراا واســــــــــــ  داد عبالغاا واســــــــــــرقدام األ د الااعل  عي  ارا املنلك  والرااقد عاام 

اإلقاعات ونقل الكفاقت والرنازل  ناا و  لو  برام الاقود عع  ــــــــــــندو  تنني  املوارد ال شــــــــــــري  و ــــــــــــندو  

الرنني  الصــنا ي  ال ــاودم واســر م املبالغ وت ــد دها   نا  نو لو الخة القيام بكل األ نال ال زع  لخفظ 

 تح  
ً
 وعوجودا

ً
تصـــرأ الشـــر    و إلدارتو  دارر ح ـــن  عي  جل القيام بإدارر   نال ه ا املال عا دام عنلوكا

الشــــــــــر   واإلشــــــــــراأ  لصاا و لى شــــــــــ وثاا وعوظفصاا بةريق   فلــــــــــل  و   ث  فاالي  ويرنرع الره ه الرنفي م 

بــاإلضــــــــــــــافــ   لى  لــو بــالصـــــــــــــ حيــات األ رى الها  حــددهــا عيله اإلدارر ويقوم برصـــــــــــــريف األ نــال اليوعيــ  

 .ة تو يل الغأ  و  دار الوكاقت الشر ي  لي عباشرر  نل  و   نال عاين للشر  ش ولو ح

ياأ  عيله اإلدارر  عأ  ســــــــر  خرارص عي بأ    لــــــــاهو  و عي غأ هم  خر  بتســــــــايل عحاضــــــــر اجرنا ات 

عيله اإلدارر وتدويي القرارات الصـــــــادرر  ي ه ص اقجرنا ات وحفظاا  لى جان  عنارســـــــ  اق رصـــــــا ـــــــات 

وكلاا  ليو عيله اإلدارر ويحدد ا اله عكافشتو وق تزيد عدر  لـــــــــــوي  ره ه ا اله والره ه األ رى الها  

 .الرنفي م وال كرتأ   لو عيله اإلدارر  ي عدر  لوي  كل عنام لي ا اله وييوز   ادر تايينام

الرنفي م   نا  حدد عيله اإلدارر وفة تقد رص املكافآت الخا ـــــ  الها  حصـــــل  لصاا ره ه ا اله والره ه

 .( عي النظام46باإلضاف   لى املكافشر املقررر أل لاء عيله اإلدارر بنقرض ى املادر )

وق تزيد عدر ره ه ا اله وناهبو والالـــــو املنردب و عأ  ال ـــــر  لـــــو عيله اإلدارر  لى عدر  لـــــوي  كل 

ام دو     ل بحة عي عنام لي ا الهش وييوز   ـــادر انرخـــااام وللنيله لي  م وقـــ     يازلام  و   ـــا عن

 . زل لي الراويض   ا وقع الازل ل    غأ  عشروا  و لي وق  غأ  عناس 

 املادة الثانية والعشرون: اجتماعات املجلس

 يرنع عيله اإلدارر بــد ور  ةيــ  عي ره ه ا اله )عرتأ   لى األقــل لي ال ـــــــــــــنــ ( وتكو  الــد ور  ــاعــ ش 

 .اقجرناا عهى طل   ليو  لو اثنا  عي األ لاء ويي   لى ره ه ا اله     د و ا اله  لى

 املادة الثالثة والعشرون: نصاب اجتماع املجلس

  ق   ا حلــــــــــرص جنيع اق لــــــــــاءش بشــــــــــرال  ق  قل  دد الخاضــــــــــريي  ي 
ً
 3ق  كو  اجرناا ا اله لــــــــــخيحا

 ات ا اله   لــاء باأل ــال  وييوز لالــو عيله اإلدارر     ن    نو غأ ص عي األ لــاء لي حلــور اجرنا

 لللوابط اآلتي 
ً
 :طبقا

 .ق  يوز لالو عيله اإلدارر     نوب  ي   ث  عي  لو واحد لي حلور  ات اقجرناا -1
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 .   تكو  اإلناب  ثابر  بالكراب  -2

 .ق  يوز للناه  الرصوي   لى القرارات الها  حظر النظام  لى املن   الرصوي  بششثاا -3

الخاضــــــــريي  و املنثلأ  فيو  )و ند ت ــــــــاوم اآلراء  ر ح وتصــــــــدر قرارات ا اله بشجناا األ لــــــــاء 

 .(الاان  ال م  وت عاو ره ه الال  

 املادة الرابعة والعشرون: مداوالت املجلس

تث   عداوقت عيله اإلدارر وقراراتو لي عحاضــــر  وقااا ره ه ا اله و  لــــاء عيله اإلدارر الخاضــــرو  

 . وقاو ره ه عيله اإلدارر و عأ  ال رو عأ  ال ر وتدو  ه ص ا خاضر لي سال  اص 

 

 الباب الرابع: جمعيات املساهمين

 املادة الخامسة والعشرون: حضور الجمعيات

لكل عكرت    ا كا   دد  ســــــــــــانو حة حلــــــــــــور الاناي  الرحولي ش ولكل ع ــــــــــــاهم حة حلــــــــــــور الانايات 

 آ ر عي غأ    لـــاء عيل
ً
ه اإلدارر  و  اعلي الشـــر   الااع  للن ـــاهنأ ش ولو لي  لو     وكل  نو شـــخصـــا

 .لي حلور الاناي  الااع 

 املادة السادسة والعشرون: الجمعية التحولية

 عي تــاريخ قرار 
ً
 ــد و امل ــــــــــــــاهنو  جنيع املكرتبأ   لى  قــد الانايــ الرحوليــ    ل  ن ــــــــــــــ  و ر اأ   وعــا

   نثل نصـــــف ر س الوزارر بال   ي  برحول الشـــــر   ويشـــــ  ال لعـــــخ  اقجرنااي حلـــــور  دد عي املكرتبأ

املــال  لى األقــل  فــإ ا لم  روافر هــ ا النصــــــــــــــاب ياقــد اقجرنــاا الثــااي باــد ســــــــــــــا ــ  عي ان اــاء املــدر ا خــددر 

 .قااقاد اقجرناا األول  لى    ترلني د ور اقجرناا األول  لو

 كا   دد املكرتبأ  املنثلأ  فيو
ً
   ا

ً
 .ولي جنيع األحوالش  كو  اقجرناا الثااي لخيحا

 املادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية التحولية

 .تخر  الاناي  الرحولي  باألعور الواردر باملادر )الثالث  وال رو ( عي نظام الشركات

 املادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

الاناي  الااع  الااد   بينيع األعور فينا  دا األعور الها تخر  ااا الاناي  الااع  غأ  الااد  ش تخر  

  ش املرالق  بالشر  ش وتناقد عرر  لى األقل لي ال ن    ل األشار ال ر  الرالي  قن ااء ال ن  املالي  للشر 

 .وييوز د ور جنايات  اع   اد     رى كلنا د   الخاج   لى  لو

 ديةاملادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العا

تخر  الاناي  الااع  غأ  الااد   براد ل نظام الشــــــر   األســــــاس باســــــركناء األعور ا خظور  لصاا تاد لاا 

 لي ا رصا ات الانعي الااع  الااد   و لو بالشوال 
ً
  ولاا    تصدر قرارات لي األعور الدا ل     

ً
نظاعا

 .واألوضاا نف اا املقررر للاناي  الااع  الااد  

 ثون: دعوة الجمعياتاملادة الثال
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 لـــــــــــــــــلنظام املنصـــوص  ليو 
ً
تناقد الانايات الااع   و الخا ـــ  للن ـــاهنأ  بد ور عي عيله اإلداررش وفقا

و لى عيله اإلدارر     ـد و الانايـ  الاـاعـ  الاـاد ـ  ل ااقـاد   ا طلـ   لـو عراجع الخ ـــــــــــــابـات  و لانـ  

 لى األقـــل  وييوز ملراجع الخ ـــــــــــــــابـــات د ور  %( عي ر س املـــال5املراجاـــ   و  ـــدد عي امل ـــــــــــــــاهنأ   نثـــل )

 عي تاريخ طل  عراجع الخ ابات
ً
 .الاناي  ل ااقاد   ا لم  قم ا اله بد ور الاناي    ل ث ثأ   وعا

وتأشــــر الد ور قااقاد الاناي  الااع  لي لــــخيف   وعي  توزا لي عر ز الشــــر   الره ه قبل امليااد ا خدد 

  وعع  لو  يوز اق رفاء بروجيو الد ور لي امليااد امل كور  لى  وعا  لى األقل واحد و شـــــــــــــريي()ب  ل ااقاد

جنيع امل ــاهنأ  بخةابات عســال   وترســل  ــورر عي الد ور وجدول األ نال  لى الوزاررش و لو   ل املدر 

 .ا خددر للأشر

 املادة الحادية والثالثون: سجل حضور الجمعيات

لي حلــور الاناي  الااع   و الخا ــ   ســنا ام لي عر ز الشــر   الره  ــ ا  يســال امل ــاهنو  ال  ي  رغبو  

 .قبل الوق  ا خدد قااقاد الاناي 

 املادة الثانية والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

  ق   ا حلرص ع اهنو   نثلو  ر ع ر س املال  ل
ً
ى ق  كو  اااقاد اجرناا الاناي  الااع  الااد   لخيحا

األقلش و  ا لم  روفر النصـــــــــــــاب ال زم لاقد ه ا اقجرناا ياقد اقجرناا الثااي باد ســـــــــــــا   عي ان ااء املدر 

ا خدد قااقاد اقجرناا األول بشــــــرال    ترلــــــني الد ور لاقد اقجرناا األول عا  فيد اإل     ي  عكاني  

   ا كا   دد األسام املنثل  فيو قد ه ا اقجرناا ولي جنيع األحوال  كو  اقجرناا الثااي لخ
ً
 .يحا

 املادة الثالثة والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

  ق   ا حلــــــــرص ع ــــــــاهنو   نثلو  نصــــــــف ر س املال 
ً
ق  كو  اجرناا الاناي  الااع  غأ  الااد   لــــــــخيحا

رناا الثااي باد ســــــــــــا   عي ان ااء املدر  لى األقل فإ ا لم  روفر ه ا النصــــــــــــاب لي اقجرناا األولش ياقد اقج

ا خددر قااقاد اقجرناا األول بشــرال    ترلــني الد ور لاقد اقجرناا األول عا  فيد اإل     ي  عكاني  

   ا حلــــــــرص  دد عي امل ــــــــاهنأ   نثل 
ً
 قد ه ا اقجرناا ولي جنيع األحوال  كو  اقجرناا الثااي لــــــــخيحا

 .ر ع ر س املال  لى األقل

 ا لم  روفر النصـــــــــــــاب ال زم لي اقجرناا الثااي وجا  د ور  لى اجرناا ثالث  ناقد باألوضـــــــــــــاا نف ـــــــــــــاا و 

   ا كا   دد األســـــــــــام 
ً
املنصـــــــــــوص  لصاا لي املادر )الث ثو ( عي ه ا النظام ويكو  اقجرناا الثالث لـــــــــــخيحا

 .املنثل  فيو باد عوافق  الاا  ا خرص 

 صويت في الجمعياتاملادة الرابعة والثالثون: الت

لكل عكرت   وت  ي كل سام  نثلو لي الاناي  الرحويلي  ولكل ع اهم  وت  ي كل سام لي الانايات 

 .الااع  ويي  اسرخدام الرصوي  ال  ا ما لي انرخاب عيله اإلدارر
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 املادة الخامسة والثالثون: قرارات الجمعيات

  نال الاناي  وتوجيو األس ل  لي ششثاا  لى   لاء لكل ع اهم حة عناقش  املوضو ات املدرج  لي جدول 

عيله اإلدارر وعراجع الخ ــابات  وييي  عيله اإلدارر  و عراجع الخ ــابات  ي  ســ ل  امل ــاهنأ  بالقدر 

ال م ق يارض عصـــــــــــــلخ  الشـــــــــــــر   لللـــــــــــــرر  و  ا ر ى امل ـــــــــــــاهم    الرد  لى ســـــــــــــ الو غأ  عقنعش احركم  لى 

 .ًً الشش  ناف ا الاناي ش وكا  قرارها لي ه ا

 

 املادة السابعة والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد املحاضر

 ر س اجرنــا ــات الانايــات الاــاعــ  للن ــــــــــــــاهنأ  ره ه عيله اإلدارر  و نــاهبــو  نــد غيــابــو  و عي  أرــدبــو 

 .عيله اإلدارر عي بأ    لاهو ل لو لي حال غياب ره ه عيله اإلدارر وناهبو

عحلـــــــــــر  رلـــــــــــني  دد امل ـــــــــــاهنأ  الخاضـــــــــــريي  و املنثلأ  و دد األســـــــــــام الها لي ويحرر باجرناا الاناي  

حياز ام باأل ــــــــال   و الوكال  و دد األ ــــــــوات الها وافق   لصاا  و  الف اا و   ــــــــ  وافي  للنناقشــــــــات الها 

دارت لي اقجرناا  وتدو  ا خاضــــر بصــــف  عنرظن   ق  كل اجرناا لي ســــال  اص  وقاو ره ه الاناي  

 .سرها وجاعع األ وات و عأ 

 الباب الخامس: لجنة املراجعة

 املادة الثامنة والثالثون: تشكيل اللجنة

(   لـاء عي غأ    لـاء عيله اإلدارر 3تشـكل بقرار عي الاناي  الااع  الااد   لان  عراجا  عكون  عي )

 نلاـــا وعكـــافـــآت الرنفيـــ  أ  ســـــــــــــواء عي امل ـــــــــــــــاهنأ   و غأ هم ويحـــدد لي القرار عانـــات اللانـــ  وضـــــــــــــوابط 

 .  لا اا

 املادة التاسعة والثالثون: نصاب اجتماع اللجنة

يش  ال لعخ  اجرناا لان  املراجا  حلور  غلبي    لا ااش وتصدر قرارا اا بشغلبي    وات الخاضرييش 

 .و ند ت اوم األ وات  ر ح الاان  ال م  وت عاو ره ه اللان 

 املادة األربعون: اختصاصات اللجنة

لان  املراجا  باملراقب   لى   نال الشـــــــر  ش ولاا لي ســـــــ يل  لو حة اقط ا  لى ســـــــا  اا ووثاهقاا تخر  

وطل   م   لـــــــــــــاح  و بيا  عي   لـــــــــــــاء عيله اإلدارر  و اإلدارر الرنفي   ش وييوز لاا    تةل  عي عيله 

و تارضـ  الشـر   ألضـرار  و اإلدارر د ور الاناي  الااع  للشـر   ل ااقاد   ا   ا  عيله اإلدارر  نلاا  

 .  اهر ج ين 

 

 املادة الحاديه واألربعون: تقارير اللجنة

 لى لان  املراجا  النظر لي القواهم املالي  للشـــــــــــر   والرقارير وامللخوظات الها  قدعاا عراجع الخ ـــــــــــاباتش 

ا ــ  نظــام الرقــابــ   ي ر ياــا لي شــــــــــــــش  عــدى  فــ رو بــداء عرهيــا اــا حيــالاــا    وجــدتش و لصاــا  ــ لــو   ــداد تقري
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الدا لي  لي الشـــــــــر   و نا قاع  بو عي   نال   رى تد ل لي نةا  ا رصـــــــــا ـــــــــاا  و لى عيله اإلدارر    

 كافي  عي ه ا الرقرير لي عر ز الشـــــــــــــر   الره ه قبل عو د اااقاد الاناي  الااع  
ً
واحد )ب  ودا اســـــــــــــخا

بأســـــــــــــخــ  عنــو  ويرلى الرقرير  ثنــاء اااقــاد ل زويــد كــل عي رغــ  عي امل ــــــــــــــاهنأ   شو شـــــــــــــريي(  وعــا  لى األقــل

 .الاناي 

 

 الباب السادس: مراجع الحسابات

 املادة الثانية واألربعون: تعيين مراجع الحسابات

 ي      كو  للشـــــــــر   عراجع ح ـــــــــابات عي بأ  عراجعي الخ ـــــــــابات املر   لام بالانل لي املنلك  تاينو 

ش وتحدد عكافش
ً
 لي كل وق  تغيأ ص عع الاناي  الااع  الااد   ســـــــــــــنويا

ً
ر وعدر  نلوش وييوز للاناي    لـــــــــــــا

 . دم اإل  ل بحقو لي الراويض   ا وقع الرغيأ  لي وق  غأ  عناس   و ل    غأ  عشروا

 املادة الثالثة واألربعون: صالحيات مراجع الحسابات

 ملراجع الخ ـــــــــابات لي  ما وق  حة اقط ا  لى دفاتر الشـــــــــر   وســـــــــا  اا وغأ   لو ع
ً
ي الوثاهةش ولو   لـــــــــا

طل  البيانات واإل لاحات الها  رى ضرورر الخصول  لصااش ليرحقة عي عوجودات الشر   وال زاعا اا وغأ  

 لــو عنــا  ــد ــل لي نةــا   نلــو  و لى ره ه عيله اإلدارر     نكنــو عي  داء واجبــوش و  ا  ــــــــــــــادأ عراجع 

 لى عيله اإلدارر  فإ ا لم    ــــــر ا اله  نل  الخ ــــــابات  ــــــاوب  لي ه ا الشــــــش   ث    لو لي تقرير  قدم

 .عراجع الخ اباتش وج   ليو     ةل  عي عيله اإلدارر د ور الاناي  الااع  الااد   للنظر لي األعر

 الباب السابع: حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 املادة الرابعة واألربعون: السنة املالية

 نا ر وتأرها بناا   شــــار دي ــــنب  عي كل ســــن   لى    تبد  ال ــــن  تبد  ال ــــن  املالي  للشــــر   عي  ول شــــار 

 .املالي  األولى عي تاريخ قيدها بالسال الريارم وحهى ثاا   شار دي نب  عي ال ن  الرالي 

 املادة الخامسة واألربعون: الوثائق املالية

  ي  ي   لى عيله اإلدارر لي ثاا   كل ســـــــــن  عالي  للشـــــــــر      ياد القواهم املال -1
ً
ي  للشـــــــــر   وتقريرا

اشــــــــاطاا وعر زها املالي  ي ال ــــــــن  املالي  املنقلــــــــي ش ويلــــــــني ه ا الرقرير الةريق  املق  ح  لروزيع 

األربـاح ويلـــــــــــــع ا اله هـ ص الوثـاهة تحـ  تصـــــــــــــرأ عراجع الخ ـــــــــــــابـات قبـل املو ـد ا خـدد قااقـاد 

  لى األقل
ً
 .الاناي  الااع  بخن   و ر اأ   وعا

 ي      وقع ره ه عيله  دارر الشــــــــــر   وره  ــــــــــاا الرنفي م وعد رها املالي والوثاهة املشــــــــــار  لصاا لي  -2

( عي ه ص املادرش وتودا اســـــــف عناا لي عر ز الشـــــــر   الره ه تح  تصـــــــرأ امل ـــــــاهنأ  قبل 1الفقرر )

 .واحد و شريي(  وعا  لى األقل)ب املو د ا خدد قااقاد الاناي  الااع  

عيله اإلدارر     زود امل ـــــــاهنأ  بالقواهم املالي  للشـــــــر  ش وتقرير عيله اإلداررش وتقرير  لى ره ه  -3

     رســل 
ً
عراجع الخ ــاباتش عا لم تأشــر لي جريدر  وعي  توزا لي عر ز الشــر   الره ه  و ليو   لــا
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  لى  ـــــورر عي ه ص الوثاهة  لى الوزاررش  و لو قبل تاريخ اااقاد الاناي  الااع  بخن ـــــ   شـــــر  
ً
وعا

 .األقل

 

 املادة السادسة واألربعون: توزيع األرباح

 :توزا  رباح الشر   الصافي  ال نوي   لى الوجو اآلتي

%( عي  ــــــــــــــالي األربــاح لركويي اقحريــاطي النظــاعي للشـــــــــــــر ــ  وييوز    تقرر الانايــ  الاــاعــ  10 ينــ  ) -1

 .ر س املال املدفوا%( عي 30الااد   وقف ه ا الرين   عهى بلغ اقحرياطي امل كور )

للاناي  الااع  الااد      تقرر تكويي احرياطيات   رىش و لو بالقدر ال م  حقة عصلخ  الشر    و  -2

  كفل توزيع  رباح ثابر  قدر اإلعكا   لى امل اهنأ   وللاناي  امل كورر   لو    تقرةع عي  الي األرباح

 .ااون  عا  كو  قاهنا عي ه ص امل س اتعبالغ إلاشاء ع س ات اجرنا ي  لااعلي الشر    و مل

 ر س املال املدفوا %( عي 5) ي  لق تق وزا عي البالي باد  لو  لى امل اهنأ  ا ب   -3

عكافشر   لـــــــــــــاء  ملي حال  كان  عكافشر ا لـــــــــــــاء عيله اإلدارر ا ـــــــــــــب  عي األرباح تخصـــــــــــــ  باد عا تقد -4

ويوزا البـــالي باـــد  لـــو    وجـــد  لى  الصـــــــــــــــافيـــ ش%( عي األربـــاح 10)عيله اإلدارر بأ ـــــــــــــبـــ  ق تزيـــد  ي 

 امل اهنأ   حص   ضافي  عي األرباح 

 

 

 املادة السابعة واألربعون: استحقاق األرباح

 

ي ــــــــــــرحة امل ــــــــــــاهم حصــــــــــــرو لي األرباح وفقا لقرار الاناي  الااع  الصــــــــــــادر لي ه ا الشــــــــــــش   بأ  القرار تاريخ 

م كي األســـام املســـالأ  لي ســـا ت امل ـــاهنأ  لي ثاا   اليو اقســـرحقا  وتاريخ الروزيع وتكويي  حقي  األرباح ملال

 .ا خدد ل سرحقا 

 

 املادة الثامنة واألربعون: توزيع األرباح لألسهم املمتازة

    ا لم توزا  رباح  ي  م ســـن  عالي ش فإنو ق  يوز توزيع  رباح  ي ال ـــنوات الرالي   ق باد دفع الأ ـــب -1

 لخكم املادر 
ً
)الرابا   شــــــرر باد املاه ( عي نظام الشــــــركات أللــــــخاب األســــــام املنرازر  ي ا خددر وفقا

 .ه ص ال ن 

 لخكم املـادر )الراباـ   شـــــــــــــرر باـد املـاهـ  عي نظـام  -2
ً
  ا فشـــــــــــــلـ  الشـــــــــــــر ـ  لي دفع الأ ـــــــــــــبـ  ا خـددر وفقـا

الشـــــركات( عي األرباح عدر ث و ســـــنوات عررالي ش فإنو  يوز للاناي  الخا ـــــ  أللـــــخاب ه ص األســـــامش 

 ألحكام املادر )الراســــــا  والثنانأ ( عي نظام الشــــــركاتش    تقرر  عا حلــــــورهم اجرنا ات 
ً
املناقد طبقا

الاناي  الااع  للشـــــر   واملشـــــار   لي الرصـــــوي ش  و تايأ  عنثلأ   نام لي عيله اإلدارر بنا  تناســـــ  
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ألولوي  ا خصــــــــــــصــــــــــــ  عع قين   ســــــــــــانام لي ر س املالش و لو  لى    ترنكي الشــــــــــــر   عي دفع كل  رباح ا

 .أللخاب ه ص األسام  ي ال نوات ال ابق 

 املادة التاسعة واألربعون: خسائر الشركة

  ا بلغ    ـــاهر شـــر   امل ـــاهن  نصـــف ر س املال املدفواش لي  م وق    ل ال ـــن  املالي ش وج   لى  -1

رش و لى ره ه  م ع ـــــــــــــ ول لي الشـــــــــــــر    و عراجع الخ ـــــــــــــابات فور  لنو ب لو  ب غ ره ه عيله اإلدار 

 عي  لنو 
ً
 ب لوش و لى عيله اإلدارر   ل  ن ـــــــ   شـــــــر  وعا

ً
عيله اإلدارر  ب غ   لـــــــاء ا اله فورا

 عي تاريخ  لنو بالخ ـــــاهرش 
ً
ب لو د ور الاناي  الااع  غأ  الااد   ل جرناا   ل  ن ـــــ  و ر اأ   وعا

 ألحكام نظام 
ً
الشــــركات و لو  لى الخد ال م تنخفض لرقرر  عا زيادر ر س عال الشــــر    و تخفيلــــو وفقا

عاو ا ــب  الخ ــاهر  لى عا دو  نصــف ر س املال املدفواش  و حل الشــر   قبل األجل ا خدد لي ه ا نظام 

 .الشركات

وتاد الشـــر   عنقلـــي  بقور نظام الشـــركات   ا لم تيرنع الاناي  الااع    ل املدر ا خددر لي الفقرر  -2

جرنا  وتا ر  لصاا   ـــــــــــــدار قرار لي املوضـــــــــــــواش  و   ا قررت زيادر ر س املال ( عي ه ص املادرش  و   ا ا1)

 عي  ــــدور 
ً
 وفة األوضــــاا املقررر لي ه ص املادر ولم  رم اق رراب لي كل زيادر ر س املال   ل ت ــــاأ   وعا

 .قرار الاناي  بالزيادر

 الباب الثامن: املنازعات

 املادة الخمسون: دعوى املسؤولية

لخة لي رفع د وى امل ـــ ولي  املقررر للشـــر    لى   لـــاء عيله اإلدارر   ا كا  عي شـــش  الخةش لكل ع ـــاهم ا

ال م  ـــــــدر عنام  لخا  ضـــــــرر  اص بو  وق  يوز للن ـــــــاهم رفع الد وى امل كورر  ق   ا كا  حة الشـــــــر   لي 

  ويي   لى امل اهم     بلغ الشر   بازعو  لى رفع الد وى 
ً
 .رفااا ق  زال قاهنا

 

 الباب التاسع: حل الشركة وتصفيتها

 املادة الحادية والخمسون: انقضاء الشركة

تد ل الشــر   بنيرد انقلــا اا دور الرصــفي  وتحرفظ بالاــخصــي  اق رباري  بالقدر ال زم للرصــفي  ويصــدر 

املصــفي  قرار الرصــفي  اق رياري  عي الاناي  الااع  غأ  الااد   ويي     يشــرنل قرار الرصــفي   لى تايأ 

وتحد د سلةاتو و تاابو والقيود املفروض   لى سلةاتو واملدر الزعني  ال زع  للرصفي  ويي   ق ترياوز عدر 

الرصــــــــفي  اق رياري   نه ســــــــنوات وق  يوز تند دها أل ث  عي  لو  ق بشعر قلــــــــا ي وتأرها ســــــــلة  عيله 

شر   ويادو  بالأ ب   لى الغأ  لي حكم املصفأ   دارر الشر   بحلاا وعع  لو  ظل ه قء قاهنأ   لى  دارر ال

 لى    ياأ  املصــــــــــــفي وتبقى جنايات امل ــــــــــــاهنأ  قاهن    ل عدر الرصــــــــــــفي  ويقرصــــــــــــر دورها  لى عنارســــــــــــ  

 .ا رصا ا اا الها ق تراارض عع ا رصا ات املصفى

 الباب العاشر: أحكام ختامية
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 م25/06/2020*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

 املادة الثانية والخمسون 

 .لي كل عا لم  رد بو ن  لي النظام  ةبة نظام الشركات ولواهحو

 املادة الثالثة والخمسون 

 ألحكام نظام الشركات ولواهحو
ً
 . ودا ه ا النظام ويأشر طبقا


