
 
  

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النظام األساسي 
 لشركة اسمنت المنطقة الشمالية 

 شركة مساهمة سعودية 
 2017/02/06م

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

2 
 

 
 اسمنت المنطقة الشماليةالنظام األساس لشركة 

  (مدرجة مساهمة سعودية )شركة
 

 الباب األول: تأسيس الشركة:
 

 المادة األولى: التأسيس
 :تؤسس طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقا لما يلي

 

:الشركةالمادة الثانية: اسم   

 (.سعودية مدرجةمساهمة  )شركةاسمنت المنطقة الشمالية شركة 
 

 المادة الثالثة: أغراض الشركة:
وتنفيذ األغراض التالية: تقوم الشركة بمزاولة  

ها  المعادب باالقرار الاوزار  28/4/1426/ ص وتااري  900بموجب الترخيص الصناعي رقم  إنتاج االسمنت بأنواعه -1
 ه .25/7/1437 ( وتاري 2309المعدب برقم )و ه 26/7/1426/ ص( وتاري  1405قم )ر

 إدارة وتشغيب مصانع اإلسمنت بجميع أنواعه. -2
 والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء بما في ذلك استيرادها وتصديرها للخارج.تجارة الجملة  -3
 إدارة وتشغيب وصيانة المنشآت الصناعية المكملة لغرض الشركة. -4
 تملك العقار إلقامة منشآت الشركة. -5
 الوكاالت التجارية. -6
خيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصوب على الترا                

 

 المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات
رأس الماااااب عاااان يجااااوز للشااااركة إنشاااااء شااااركات بمفردهااااا )ذات مسااااؤولية محاااادودة أو مساااااهمة مقفلااااة بشاااارط أال يقااااب 

أخااارا قائماااة أو تنااادمه معهاااا ولهاااا حاااق  ( ملياااون م كماااا يجاااوز لهاااا أن تمتلاااك األساااهم والحصاااص فاااي شاااركات٥)
االشااااتراك مااااع الغياااار فااااي تأساااايس الشااااركات المساااااهمة أو ذات المساااائولية المحاااادودة وذلااااك بعااااد اسااااتيفاء مااااا تتطلبااااه 
األنظماااة والتعليماااات المتبعاااة فاااي هاااذا الشاااأن. كماااا يجاااوز للشاااركة أن تتصااار  فاااي هاااذ  األساااهم أو الحصاااص علاااى أال 

 يشمب ذلك الوساطة في تداولها.
 

 المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة
ويجاااوز أن ينشاااأ لهاااا فاااروو أو مكاتاااب أو تاااوكيالت داخاااب المملكاااة أو  ،طريااا يقاااع المركاااز الااارئيس للشاااركة فاااي مديناااة 

ويجاااوز بقاارار ماان الجمعياااة العامااة غيااار العاديااة وبناااء علاااى اقتاارا  مجلاااس اإلدارة  .مااان مجلااس اإلدارةخارجهااا بقاارار 
 المختصة نقب المركز الرئيس إلى أ  مدينة أخرا في المملكة العربية السعودية.وموافقة الجهات 

 

مدة الشركة السادسة:المادة   
ل إطالاااة هااااذ  المااادة بقاااارار ( ساااانة ميالدياااة تبااادأ ماااان تااااري  قياااادها 99مااادة الشاااركة ) بالساااجب التجاااار ، ويجااااوز دائماااا

 واحد  على األقب.تصدر  الجمعية العامة غير العادية قبب انتهاء اجلها بسنة 
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 الباب الثاني: رأس المال واألسهم
 

 المادة السابعة: رأس المال
مليااااااااار وةمااااااااان مائااااااااة مليااااااااون م سااااااااعود  مقساااااااام إلااااااااى  (1,800,000,000)حاااااااادد رأس ماااااااااب الشااااااااركة 

 ةساااعودي ت( عشااارة ريااااال10ساااهم متسااااوية القيماااة، وتبلااام قيماااة كاااب ساااهم ) مائاااة وةماااانون ملياااون (180,000,000)
 أسهم عادية نقدية. وجميعها

 

: األسهم الممتازةالثامنة المادة  
ل لتساااس التاااي تتاااعها الجهاااة المختصاااة أن تصااادر أساااهم غيااار العاماااةيجاااوز للجمعياااة  ل ممتاااازة أو العادياااة للشاااركة طبقاااا ا

األساااهم أن تقااارر شاااراءها أو تحوياااب أساااهم عادياااة إلاااى أساااهم ممتاااازة أو تحوياااب االساااهم الممتاااازة إلاااى عادياااة وال تعطاااي 
الممتاااازة الحاااق فاااي التصاااويت فاااي الجمعياااات العاماااة للمسااااهمين وترتاااب هاااذ  األساااهم ألصاااحابها الحاااق فاااي الحصاااوب 

 الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي. على نسبة أكةر من أصحاب األسهم العادية من األربا 
 

بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة التاسعة: المادة  
عااان الوفااااء فاااي ميعااااد االساااتحقا ، جااااز يلتااازم المسااااهم بااادفع قيماااة الساااهم فاااي المواعياااد المعيناااة لاااذلك، وإذا تخلااا  

 صااحيفة يوميااة تااوزو فااي المنطقااة التااي بهااا مركااز الشااركة الرئيساايفااي النشاار لمجلااس اإلدارة بعااد إعالمااه عاان طريااق 
ل للتاااوابط بياااع الساااهم فاااي المااازاد العلناااي أو ساااو  ابإبالغاااه بخطااااب مساااجب أو  ألورا  المالياااة بحساااب األحاااواب وفقاااا

 التي تحددها الجهة المختصة.
صااااحب الساااهم، وإذا لااام تكااا  حصااايلة وتااارد البااااقي إلاااى ياااع المباااالم المساااتحقة لهاااا وتساااتوفي الشاااركة مااان حصااايلة الب

 .البيع للوفاء بهذ  المبالم، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أمواب المساهم
ل إليهااا المصااروفات التااي  ومااع ذلااك يجااوز للمساااهم المتخلاا  عاان الاادفع إلااى يااوم البيااع دفااع القيمااة المسااتحقة عليااه متااافا

 أنفقتها الشركة في هذا الشأن.
ل جديااادال يحماااب رقااام الساااهم الملغاااى ، وتلغاااي الشاااركة الساااهم المبياااع وفقاااال ألحكاااام هاااذ  الماااادة، وتعطاااي المشاااتر  ساااهما

 مع بيان اسم المالك الجديد.وتؤشر في سجب األسهم بوقوو البيع 
 

: إصدار األسهمالعاشرةالمادة   
تكاااون األساااهم اسااامية وال يجاااوز أن تصااادر بأقاااب مااان قيمتهاااا االسااامية، وإنماااا يجاااوز أن تصااادر باااأعلى مااان هاااذ  القيماااة، 
وفاااي هاااذ  الحالاااة األخيااارة يتاااا  فااار  القيماااة فاااي بناااد مساااتقب تااامن حقاااو  المسااااهمين. وال يجاااوز توزيعهاااا كأرباااا  

ملاااك الساااهم اشاااخاص متعاااددون وجاااب علااايهم  علاااى المسااااهمين. والساااهم غيااار قاباااب للتجزئاااة فاااي مواجهاااة الشاااركة، فااااذا
ويكاااون هاااؤالء األشاااخاص مساااؤولين بالتتاااامن  باااه،أن يختااااروا أحااادهم ليناااوب عااانهم فاااي اساااتعماب الحقاااو  المتعلقاااة 

 عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.
 

: تداول األسهمالحادية عشرة المادة  
نشااار القاااوائم الماليااة عااان سااانتين ماااليتين ال تقاااب كاااب منهماااا  ال يجااوز تاااداوب األساااهم التااي يكتتاااب بهاااا المؤسسااون إال بعاااد

عااان اةناااي عشااار شاااهرال مااان تااااري  تأسااايس الشاااركة. ويؤشااار علاااى صاااكوك هاااذ  األساااهم بماااا يااادب علاااى نوعهاااا وتااااري  
 تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.

و  ماان أحااد المؤسسااين الااى مؤسااس  خاار ومااع ذلااك يجااوز خااالب ماادة الحظاار نقااب ملكيااة األسااهم وفقااال ألحكااام بيااع الحقاا
أو فااي حالااة التنفيااذ علااى أمااواب المؤسااس المعساار أو المفلااس،  لااى الغيااررةااة أحااد المؤسسااين فااي حالااة وفاتااه إوماان أو 

 األسهم للمؤسسين اآلخرين.امتالك تلك على أن تكون أولوية 
 الماب قبب انقتاء مدة الحظر.وتسر  أحكام هذ  المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس 
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: سجل المساهمينالثانية عشرة المادة  
 تتداوب أسهم الشركة وفقال ألحكام نظام السو  المالية.

 

: زيادة رأس المالالثالثة عشرةالمادة   
بشااارط أن يكاااون رأس المااااب قاااد دفاااع كاااامالل. وال  الشاااركة،للجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة أن تقااارر زياااادة رأس مااااب  -1

قااااد دفااااع بأكملاااه إذا كااااان الجاااازء غياااار الماااادفوو مااان رأس الماااااب يعااااود إلااااى أسااااهم  يشاااترط أن يكااااون رأس الماااااب
 صدرت مقابب تحويب أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه بعُد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

عادياااة فاااي جمياااع األحاااواب أن تخصاااص األساااهم المصااادرة عناااد زياااادة رأس المااااب أو جااازءال العاماااة غيااار الللجمعياااة   -2
أو أ  مااان ذلاااك. وال يجاااوز للمسااااهمين ممارساااة حاااق  بعتاااها،منهاااا للعااااملين فاااي الشاااركة والشاااركات التابعاااة أو 

 األولوية عند إصدار الشركة لتسهم المخصصة للعاملين.
لجمعيااااة العامااااة غياااار العاديااااة بالموافقااااة علااااى زيااااادة رأس الماااااب للمساااااهم المالااااك للسااااهم وقاااات صاااادور قاااارار ا  -3

األولوياااة فاااي االكتتااااب باألساااهم الجديااادة التاااي تصااادر مقاباااب حصاااص نقدياااة، ويبلااام هاااؤالء باااأولويتهم بالنشااار فاااي 
جرياااادة يوميااااة أو بااااةبالغهم بوساااااطة البريااااد المسااااجب عاااان قاااارار زيااااادة رأس الماااااب وشااااروط االكتتاااااب ومدتااااه 

 وانتهائه.وتاري  بدايته 
يحااق للجمعيااة العامااة غياار العاديااة وقاا  العمااب بحاااق األولويااة للمساااهمين فااي االكتتاااب بزيااادة رأس الماااب مقاباااب   -4

 حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
يحاااق للمسااااهم بياااع حاااق األولوياااة أو التناااازب عناااه خاااالب المااادة مااان وقااات صااادور قااارار الجمعياااة العاماااة بالموافقاااة   -5

ل للتااوابط التاااي  علااى زيااادة رأس المااااب إلااى  خااار يااوم لالكتتااااب فااي األسااهم الجديااادة المرتبطااة بهاااذ  الحقااو ، وفقاااا
 تتعها الجهة المختصة.

لوااااة حقااااو  األولويااااة الااااذين طلبااااوا ( أعااااال ، ٤مااااع مراعاااااة مااااا ورد فااااي الفقاااارة ) -6 مو تااااوزو األسااااهم الجدياااادة علااااى حو
االكتتااااب، بنسااابة ماااا يملكوناااه مااان حقاااو  أولوياااة مااان إجماااالي حقاااو  األولوياااة الناتجاااة مااان زياااادة رأس المااااب، 
بشااارط أال يتجااااوز ماااا يحصااالون علياااه ماااا طلباااو  مااان األساااهم الجديااادة، وياااوزو البااااقي مااان األساااهم الجديااادة علاااى 

األولوياااة الاااذين طلباااوا أكةااار مااان نصااايبهم، بنسااابة ماااا يملكوناااه مااان حقاااو  أولوياااة مااان إجماااالي حقاااو  حملاااة حقاااو  
األولوياااة الناتجاااة مااان زياااادة رأس المااااب، بشااارط أال يتجااااوز ماااا يحصااالون علياااه ماااا طلباااو  مااان األساااهم الجديااادة، 

ياانص نظااام السااو  الماليااة ويطاار  مااا تبقااى ماان األسااهم علااى الغياار، مااا لاام تقاارر الجمعيااة العامااة غياار العاديااة أو 
 على غير ذلك

 

: تخفيض رأس المالالرابعة عشرةالمادة   
للجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة أن تقااارر تخفااايض رأس المااااب إذا زاد علاااى حاجاااة الشاااركة أو إذا منيااات بخساااائر. ويجاااوز 

رابعاااة والخمساااين( فاااي الحالاااة األخيااارة وحااادها تخفااايض رأس المااااب إلاااى ماااا دون الحاااد المنصاااوص علياااه فاااي الماااادة )ال
مااان نظاااام الشاااركات. وال يصااادر قااارار التخفااايض إال بعاااد تاااالوة تقريااار خااااص يعاااد  مراجاااع الحساااابات عااان األساااباب 

 الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أةر التخفيض في هذ  االلتزامات.
الااادائنين إلاااى إباااداء اعتراتااااتهم علياااه تخفااايض رأس المااااب نتيجاااة زيادتاااه علاااى حاجاااة الشاااركة، وجبااات دعاااوة وإذا كاااان 

ل مااان تااااري  نشااار قااارار التخفااايض فاااي جريااادة يومياااة تاااوزو فاااي المنطقاااة التاااي فيهاااا مركاااز الشاااركة  خاااالب ساااتين يوماااا
الااارئيس. فاااةن اعتااارض أحاااد الااادائنين وقااادم إلاااى الشاااركة مساااتنداته فاااي الميعااااد الماااذكور، وجاااب علاااى الشاااركة أن تاااؤد  

ل للوفاء به إذا كان  إليه دينه إذا كان حاالل أو  ل كافيا  جالل.أن تقدم له تمانا
 
 
 
 
 
 



 
  

5 
 

 
 

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة
 

إدارة الشركة :عشرةالخامسة  المادة  
الجمعياااة العاماااة العادياااة للمسااااهمين لمااادة ال تزياااد  تعيااانهم أعتااااء( 7يتاااولى إدارة الشاااركة مجلاااس إدارة مؤلااا  مااان )

 عن ةالث سنوات 
 

انتهاء عضوية المجلس :عشرةالسادسة المادة   
تنتهااي عتاااوية المجلاااس بانتهاااء مدتاااه أو بانتهااااء صاااالحية العتااو لهاااا وفقاااال أل  نظاااام أو تعليمااات ساااارية فاااي المملكاااة، 
وماااع ذلاااك يجاااوز للجمعياااة العاماااة العادياااة فاااي كاااب وقااات عااازب جمياااع أعتااااء مجلاااس اإلدارة أو بعتاااهم وذلاااك دون 

قااع العاازب لساابب غياار مقبااوب أو فااي وقاات غياار و إذاإخااالب بحااق العتااو المعاازوب تجااا  الشااركة بالمطالبااة بااالتعويض 
مناسااب ولعتاااو مجلااس اإلدارة أن يعتااازب بشاارط أن يكاااون ذلااك فاااي وقاات مناساااب واال كااان مساااؤوالل قبااب الشاااركة عماااا 

 يترتب على االعتزاب من أترار.
 

في المجلس المركز الشاغر :عشرةالسابعة المادة   
ل فااي المركااز الشاااغر بحسااب الترتياااب شااغر مركااز أحااد أعتاااء مجلاااس اإلدارة كااان للمجلااس  إذا أن يعااين عتااوال مؤقتاااا

علاااى ان يكاااون ممااان تتاااوافر فااايهم الخبااارة والكفاياااة  المجلاااس،األصاااوات فاااي الجمعياااة التاااي انتخبااات فاااي الحصاااوب علاااى 
مااان تااااري  التعياااين وأن يعااارض عماااب خاااالب خمساااة أياااام وكاااذلك هيئاااة الساااو  المالياااة الاااوزارة ويجاااب أن تبلااام باااذلك 

لااام تتاااوافر الشاااروط  وإذاالتعياااين علاااى الجمعياااة العاماااة العادياااة فاااي أوب اجتمااااو لهاااا ويكماااب العتاااو الجدياااد مااادة سااالفه. 
الالزماااة النعقااااد مجلاااس اإلدارة بسااابب نقاااص عااادد أعتاااائه عااان الحاااد األدناااى المنصاااوص علياااه فاااي نظاااام الشاااركات أو 

ء دعااوة الجمعيااة العامااة العاديااة لالنعقاااد خااالب سااتين يومااال النتخاااب العاادد الااالزم هااذا النظااام وجااب علااى بقيااة األعتااا
 من األعتاء.

 

صالحيات المجلس :عشرةالثامنة المادة   
ماااع مراعااااة االختصاصاااات المقااااررة للجمعياااة العاماااة، يكااااون لمجلاااس اإلدارة أوساااع الساااالطات فاااي إدارة الشاااركة بمااااا  - أ

لمملكااااة وخارجهااااا واإلشاااارا  علااااى جميااااع أعمالهااااا وأموالهااااا وجميااااع وتصااااري  أمورهااااا داخااااب ايحقااااق أغراتااااها، 
. كماااا لااه تعياااين المااوظفين والعمااااب وعاازلهم وطلاااب التأشاايرات واساااتقدام األياااد  الشااركة.معامالتهااا والتوقياااع نيابااة عااان 

 عنهااااا،العاملااااة ماااان خااااارج المملكااااة والتعاقااااد معهاااام وتحديااااد مرتباااااتهم واسااااتخراج اإلقامااااات ونقااااب الكفاااااالت والتنااااازب 
والتصااار  فاااي أصاااولها وممتلكاتهاااا وعقاراتهاااا ولاااه حاااق الشاااراء وقبولاااه ودفاااع الاااةمن والااارهن وفاااك الااارهن والبياااع 

علااااى أن يتتاااامن محتاااار مجلااااس اإلدارة وحيةيااااات قاااارارا  للتصاااار  فااااي  المااااةمن،واإلفااااراب وقاااابض الااااةمن وتسااااليم 
 التالية:  أصوب وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط 

 في قرار البيع األسباب والمبررات له.اإلدارة لس أن يحدد مج -1
ل لةمن المةب. -2  أن يكون البيع مقاربا
 أن يكون البيع حاترال إال في حاالت الترورة وبتمانات كافية. -3

 يترتب على ذلك التصر  توق  بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرا. أال -4
ومؤسساااات التموياااب الحكاااومي مهماااا بلغااات مااادتها والقاااروض  كماااا يجاااوز لمجلاااس اإلدارة عقاااد القاااروض ماااع صاااناديق

جلهاااا اماااع مراعااااة الشاااروط التالياااة لعقاااد القاااروض التاااي تتجااااوز  الشاااركة،جااااوز  جلهاااا نهاياااة مااادة تالتجارياااة التاااي ال ت
 سنوات:  ةالث 

ماااااب  % ماااان رأس50تزيااااد قيمااااة القااااروض التااااي يجااااوز للمجلااااس عقاااادها خااااالب الساااانة الماليااااة للشااااركة عاااان  أال -1
 الشركة.

 أن يحدد مجلس اإلدارة في قرار  أوجه استخدام القرض وكيفية سداد . -2
أن يراعاااى فاااي شاااروط القااارض والتااامانات المقدماااة لاااه عااادم اإلتااارار بالشاااركة ومسااااهميها والتااامانات العاماااة  -3

 .للدائنين



 
  

6 
 

ياباااة عنهاااا ولمجلاااس كماااا يكاااون لمجلاااس اإلدارة حاااق الصااالع والتناااازب والتعاقاااد وااللتااازام واالرتبااااط باسااام الشاااركة ون
 اإلدارة القيام بكافة األعماب والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.

ولمجلااس اإلدارة أن يوكااب نيابااة عنااه فااي حاادود اختصاصااه واحااد أو أكةاار ماان أعتااائه أو ماان الغياار فااي اتخاااذ إجااراء 
 من اختصاصاته وصالحياته. أو تصر  معين أو القيام بعمب أو أعماب معينة وللمجلس حق تفويض من يرا 

ل لمااا يحقااق  - ب يكااون لمجلااس إدارة الشااركة وفااي الحاااالت التااي يقاادرها حااق إبااراء ذمااة مااديني الشااركة ماان التزاماااتهم طبقااا
 التالية:  مصلحتها على أن يتتمن محتر مجلس اإلدارة وحيةيات قرار  مراعاة الشروط 

 كحد أدنى.يكون اإلبراء بعد متي سنة كاملة على نشوء الدين  أن  -1
 أن يكون اإلبراء لمبلم محدد كحد أقصى لكب عام للمدين الواحد.  -2
  إلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.ا  -3

 

وتعين مدراء االدارات ورؤساء االقسام وتحديد صالحيتهم والموظفين والعمالة العادية والفنية وتحديد  تعيين مدرائها - ج

 مرتباتهم وميزاتهم وإبرام العقود معهم وفصلهم وعزلهم .

ل بأن جميع هذ  الصالحيات والسلطات داخب وخارج المملكة العربية السعودية ولمجلس االدارة ان يفوض او يوكب نيا بة عنه علما

في حدود اختصاصه واحد او اكةر من اعتائه او من الغير في اتخاذ اجراء او تصر  معين او القيام بعمب او اعماب معينة 

ل . ل أو جزئيا  وإلغاء التفاويض والوكاالت كليا

مكافأة أعضاء المجلس :عشرةالتاسعة المادة   
وفاااي  مااان هاااذا النظاااام  (45( مااان الماااادة )5الفقااارة )النساااب المنصاااوص عليهاااا فاااي تتكاااون مكافاااأة مجلاااس اإلدارة مااان 

ويجاااب أن يشاااتمب تقريااار مجلاااس اإلدارة إلاااى الجمعياااة العاماااة العادياااة  ولوائحاااه،حااادود ماااا ناااص علياااه نظاااام الشاااركات 
علاااى بياااان شاااامب لكاااب ماااا حصاااب علياااه أعتااااء مجلاااس اإلدارة خاااالب السااانة المالياااة مااان مكافاااآت وبااادب مصاااروفات 
وغيااار ذلاااك مااان المزاياااا، وأن يشاااتمب كاااذلك علاااى بياااان ماااا قبتاااة أعتااااء المجلاااس بوصااافهم عااااملين أو ادارياااين أو ماااا 

ل علااااى بيااااان بعاااادد جلسااااات المجلااااس وعاااادد قبتااااو  ن ظياااار أعماااااب فنيااااة أو إداريااااة أو استشااااارات وان يشااااتمب ايتااااا
 الجلسات التي حترها كب عتو من تاري   خر اجتماو للجمعية العامة.

 

صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر :العشرون المادة  
ل ونائ ل، وال يجااوز الجمااع بااين يعااين مجلااس اإلدارة ماان بااين أعتااائه رئيسااا ل للاارئيس ويجااوز لااه أن يعااين عتااوال منتاادبا بااا

 منصب رئيس مجلس اإلدارة وأ  منصب تنفيذ  بالشركة.
والجهاااات الحكومياااة، وكاتاااب العااادب  بتمةياااب الشاااركة فاااي عالقاتهاااا ماااع الغيااار، وأماااام القتااااءويخاااتص رئااايس المجلاااس 

وهيئاااااات التحكااااايم، والحقاااااو  المدنياااااة، وأقساااااام الشااااارطة، أنواعهاااااا،  والمحااااااكم، ولجاااااان فاااااض المنازعاااااات بااااااختال 
والشااااركات والمؤسسااااات علااااى اخااااتال   والصااااناديق الحكوميااااة، والصااااناعية، والهيئااااات الخاصااااة، والغاااار  التجاريااااة

والمدافعااااة، والمخاصاااامة  وإصاااادار الوكاااااالت الشاااارعية، وتعيااااين الااااوكالء والمحااااامين وعاااازلهم، والمرافعااااة أنواعهااااا،
عليهااااا نيابااااة عاااان الشااااركة، والتوقيااااع علااااى كافااااة أنااااواو  والتحكاااايم، وقبااااوب األحكااااام واالعتااااراض والصاااالع، واإلقاااارار

 فاااي ذلاااك دون حصااار عقاااود تأسااايس الشاااركات التاااي تشاااترك فيهاااا الشاااركة ماااع كافاااة العقاااود والوةاااائق والمساااتندات، بماااا
دب، والجهااااات الرساااامية، العاااا اإلفراغااااات أمااااام كاتااااب تعااااديالتها ومالحقهااااا، والتوقيااااع علااااى االتفاقيااااات والصااااكوك و

وفكهاااا، وتحصااايب حقاااو  الشاااركة  ، والتااامانات والكفااااالت، والرهاااونبكافاااة أنواعهاااا والتوقياااع علاااى اتفاقياااات القاااروض
وقبولاااه، واالساااتالم والتساااليم، واالساااتئجار والتاااأجير، والقااابض والااادفع،  وتساااديد التزاماتهاااا، والبياااع والشاااراء واإلفاااراب

 واالعتمااااادات والسااااحب واإليااااداو لاااادا البنااااوك، وإصاااادارالمصاااارفية حسااااابات المناقصااااات، وفااااتع ال والاااادخوب فااااي
 وصااااارفهم مااااان الخدماااااة، وطلاااااب التأشااااايرات واساااااتقدام الماااااوظفين والعمااااااب مااااان الخاااااارج، الساااااندات والشااااايكات، ،

تفاااويض وتوكياااب الغيااار فاااي  واساااتخراج اإلقاماااات ورخاااص العماااب، ونقاااب الكفااااالت والتناااازب عنهاااا، ويجاااوز للااارئيس
أو القياااام بعماااب أو أعمااااب معيناااة، وإلغااااء التفاااويض أو التوكياااب  اصاااه، فاااي اتخااااذ إجاااراء أو تصااار  معاااينحااادود اختص
ل. ل أو كليا  جزئيا

  بالصالحيات التي يخولها له مجلس االدارةكما يختص العتو المنتدب 
 الاااارئيس، نائااااب ،المجلااااسيحاااادد مجلااااس اإلدارة وفااااق تقاااادير  المكافااااأة الخاصااااة التااااي يحصااااب عليهااااا كااااب ماااان رئاااايس 

 نظاااام الشاااركاتحااادود ماااا ناااص علياااه وذلاااك اإلدارة باإلتاااافة إلاااى المكافاااأة المقاااررة ألعتااااء مجلاااس  المنتااادب،العتاااو 
 .ولوائحه
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 اجتماعاااااتبتسااااجيب محاتاااار مجلااااس اإلدارة أمااااين ساااار يختااااار  ماااان بااااين أعتااااائه أو ماااان غياااارهم ويخااااتص ويعااااين 
 االختصاصاااااتوحفظهااااا إلااااى جانااااب ممارسااااة  عاااااتاالجتماوتاااادوين القاااارارات الصااااادرة عاااان هااااذ   اإلدارة،مجلااااس 
تزيااااد ماااادة رئاااايس المجلااااس ونائبااااه  مكافأتااااه. والمجلااااس اإلدارة  حاااادديواإلدارة، ا التااااي يوكلهااااا إليااااه مجلااااس األخاااار

ويجااااوز إعااااادة  المجلااااس،والعتااااو المنتاااادب وأمااااين الساااار عتااااو مجلااااس اإلدارة علااااى ماااادة عتااااوية كااااب ماااانهم فااااي 
ل مااانهم دون إخاااالب  مااان عااازب فاااي التعاااويض إذا وقاااع العااازب  قبحاااانتخاااابهم وللمجلاااس فاااي أ  وقااات أن يعااازلهم أو أياااا

 لسبب غير مشروو أو في وقت غير مناسب.
 

 

اجتماعات المجلس :والعشرونالحادية  المادة  
ماان رئيساااه وتكااون الااادعوة خطيااة ويجاااوز أن تساالم بالياااد أو  بااادعوةاإلدارة ماارتين علاااى األقااب فاااي الساانة  يجتمااع مجلاااس

متاااى  االجتمااااو إلاااىالمجلاااس  أن يااادعو ويجاااب علاااى رئااايس المجلاااس اإللكتروناااي.ترساااب بالبرياااد أو الفااااكس أو البرياااد 
 على األقب من األعتاء. اةنانطلب إليه ذلك 

 

نصاب اجتماع المجلس :والعشرونالثانية المادة   
ل إال إذا حتااار   ال يكاااون اجتمااااو المجلاااس بشااارط أال يقاااب عااادد الحاتااارين عااان  األقاااب،علاااى  اربعاااة اعتااااءصاااحيحا

ل  ويجااوز لعتااو مجلااس اإلدارة أن ينيااب عنااه غياار  ماان األعتاااء فااي حتااور اجتماعاااتأعتاااء  اربعااة المجلااس طبقااا
 :للتوابط اآلتية

 .االجتماوال يجوز لعتو مجلس اإلدارة أن ينوب عنه أكةر من عتو واحد في حتور ذلك  -1
محاااادد ال يجااااوز للنائاااب التصااااويت علااااى القااارارات التااااي يحظاااار  اجتمااااوأن تكاااون اإلنابااااة ةابتاااة بالكتابااااة وبشااااأن  -2

 .النظام على المنيب التصويت بشأنها
وعناااد تسااااو  اآلراء يااارجع الجاناااب فياااه، أو الممةلاااين  وتصااادر قااارارات المجلاااس بأغلبياااة  راء األعتااااء الحاتااارين

 .جلسةالذ  صوت معه رئيس ال
لمجلاااس اإلدارة أن يصاااادر قاااارارات باااالتمرير عاااان طريااااق عرتااااها علاااى كافااااة األعتاااااء متفااارقين مااااالم يطلااااب أحااااد 

 تاب له. اجتماووتعرض هذ  القرارات على مجلس اإلدارة في أوب  فيها،المجلس للمداولة  اجتماواألعتاء كتابة 
 

مداوالت المجلس :والعشرونالثالثة المادة   
اإلدارة وقراراتاااه فااااي محاتااار يوقعهاااا رئاااايس المجلاااس وأعتاااااء مجلاااس اإلدارة الحاتاااارون  تةبااات ماااداوالت مجلااااس

 وأمين السر وتدون هذ  المحاتر في سجب خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.
 
 
 

 الباب الرابع: جمعيات المساهمين
حضور الجمعيات :والعشرونالرابعة المادة   

حتاااور الجمعياااة التأسيساااية، ولكاااب مسااااهم حاااق حتاااور الجمعياااات العاماااة  لكاااب مكتتاااب أي اااا كاااان عااادد أساااهمه حاااق
ل  خاار ماان غياار أعتاااء مجلااس اإلدارة أو عاااملي الشااركة فااي حتااور  للمساااهمين، ولااه فااي ذلااك أن يوكااب عنااه شخصااا

 الجمعية العامة.

 :: الجمعية التأسيسيةالخامسة والعشرون المادة
ل ماااان تاااااري  قاااارار الااااوزارة لياااادعو المؤسسااااون جميااااع المكتتبااااين  عقااااد جمعيااااة تأسيسااااية خااااالب خمسااااة وأربعااااين يومااااا

لصاااحة االجتمااااو حتاااور عااادد مااان المكتتباااين يمةاااب نصااا  رأس المااااب علاااى  الشاااركة، ويشاااترطباااالترخيص بتأسااايس 
او األوب االجتماااو الةاااني بعااد ساااعة ماان انتهاااء الماادة المحااددة النعقاااد االجتماا النصاااب، يعقااداألقااب. فااةذا لاام يتااوافر هااذا 

ل أي اااا كاااان عااادد  علاااى أن تتتااامن دعاااوة االجتمااااو األوب ذلاااك. وفاااي جمياااع األحاااواب، يكاااون االجتمااااو الةااااني صاااحيحا
 المكتتبين الممةلين فيه.

 

:اختصاصات الجمعية التأسيسية :والعشرونالسادسة المادة   
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 نظام الشركات.تختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة )الةالةة والستون( من 
 

اختصاصات الجمعية العامة العادية :والعشرونالسابعة المادة   
فيماااا عااادا األماااور التاااي تخاااتص بهاااا الجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة، تخاااتص الجمعياااة العاماااة العادياااة بجمياااع األماااور 

السااانة المالياااة للشاااركة، المتعلقاااة بالشاااركة، وتنعقاااد مااارة علاااى األقاااب فاااي السااانة خاااالب األشاااهر الساااتة التالياااة النتهااااء 
 ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 
 

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية :والعشرونالثامنة المادة   
ل.  تخاااتص الجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة بتعاااديب نظاااام الشاااركة األسااااس باساااتةناء االماااور المحظاااور عليهاااا تعاااديلها نظاماااا

تصاااادر قاااارارات فااااي األمااااور الداخلااااة أصااااالل فااااي اختصاصااااات الجمعيااااة العامااااة العاديااااة وذلااااك بالشااااروط ولهااااا أن 
 واألوتاو نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

  دعوة الجمعيات :والعشرونالتاسعة المادة 
يااادعو الجمعياااة  تنعقاااد الجمعياااات العاماااة أو الخاصاااة للمسااااهمين بااادعوة مااان مجلاااس اإلدارة، وعلاااى مجلاااس اإلدارة أن

٪( مااان ٥العاماااة العادياااة لالنعقااااد إذا طلاااب ذلاااك مراجاااع الحساااابات أو لجناااة المراجعاااة أو عااادد مااان المسااااهمين يمةاااب )
رأس المااااب علاااى األقاااب. ويجاااوز لمراجاااع الحساااابات دعاااوة الجمعياااة لالنعقااااد إذا لااام يقااام المجلاااس بااادعوة الجمعياااة خاااالب 

ل من تاري  طلب مراجع الحسابا  ت.ةالةين يوما
وتنشااار الااادعوة النعقااااد الجمعياااة العاماااة فاااي صاااحيفة يومياااة تاااوزو فاااي المركاااز الشاااركة الااارئيس قباااب الميعااااد المحااادد 
لالنعقاااد بعشاارة أيااام علااى األقااب. ومااع ذلااك يجااوز االكتفاااء بتوجيااه الاادعوة فااي الميعاااد المااذكور إلااى جميااع المساااهمين 

وذلااك خااالب السااو  الماليااة،  هيئااةوإلااى إلااى الااوزارة،  بخطابااات مسااجلة. وترسااب صااورة ماان الاادعوة وجاادوب األعماااب
 المدة المحددة للنشر.

 

سجل حضور الجمعيات: الثالثون المادة  
يساااجب المسااااهمون الاااذين يرغباااون فاااي حتاااور الجمعياااة العاماااة أو الخاصاااة أسااامائهم فاااي مركاااز الشاااركة الرئيساااي قباااب 

 الوقت المحدد النعقاد الجمعية. 
 

نصاب اجتماع الجمعية العادية :والثالثونالحادية  المادة  
ل إال إذا حتاااار  مساااااهمون يمةلااااون ربااااع رأس الماااااب علااااى  ال يكااااون انعقاااااد اجتماااااو الجمعيااااة العامااااة العاديااااة صااااحيحا

يعقاااد االجتمااااو الةااااني بعاااد سااااعة مااان انتهااااء المااادة المحاااددة  االجتمااااو،لااام يتاااوفر النصااااب الاااالزم لعقاااد هاااذا  األقاااب وإذا
االجتماااااو األوب بشاااارط أن تتتاااامن الاااادعوة لعقااااد االجتماااااو األوب مااااا يفيااااد اإلعااااالن عاااان إمكانيااااة عقااااد هااااذا النعقاااااد 
وفاااي  ( مااان هاااذا النظااااموالعشااارونالتاساااعة وتنشااار هاااذ  الااادعوة بالطريقاااة المنصاااوص عليهاااا فاااي الماااادة ) ،االجتمااااو

ل كان عدد األسهم الممةلة ل أيا  فيه. جميع األحواب يكون االجتماو الةاني صحيحا
 

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية :والثالثونالثانية  المادة  
ل إال إذا حتااار  مسااااهمون يمةلاااون نصااا  رأس  فاااةذا لااام  المااااب،ال يكاااون اجتمااااو الجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة صاااحيا

االجتمااااو الةااااني بعاااد سااااعة مااان انتهااااء المااادة المحاااددة النعقااااد االجتمااااو  األوب، يعقااادا النصااااب فاااي االجتمااااو يتااوفر هاااذ
جمياااع  االجتمااااو. وفاااياألوب بشااارط أن تتتااامن الااادعوة لعقاااد االجتمااااو األوب ماااا يفياااد اإلعاااالن عااان إمكانياااة عقاااد هاااذا 
ل إذا حتر  عدد من المساهمين يمةب ربع رأس الماب على األ  قب.األحواب يكون االجتماو الةاني صحيحا

لاااام يتااااوفر النصاااااب الااااالزم فااااي االجتماااااو الةاااااني وجهاااات دعااااوة الااااى اجتماااااو ةالااااث ينعقااااد باألوتاااااو نفسااااها  وإذا
ل أياااا كاااان عااادد والعشااارونالتاساااعة المنصاااوص عليهاااا فاااي الماااادة ) ( مااان هاااذا النظاااام ويكاااون االجتمااااو الةالاااث صاااحيحا

 األسهم الممةلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
 

التصويت في الجمعيات :والثالثونالثالثة  المادة  
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مسااااهم صاااوت عااان كاااب ساااهم فاااي الجمعياااات لكاااب مكتتاااب صاااوت عااان كاااب ساااهم يمةلاااه فاااي الجمعياااة التأسيساااية ولكاااب 
 العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.

 

  قرارات الجمعيات :والثالثونالرابعة  المادة
الجمعياااة العاماااة ، وتصااادر قااارارات االتأسيساااية باألغلبياااة المطلقاااة لتساااهم الممةلاااة فيهااا القااارارات فاااي الجمعياااةتصااادر 

غيااار العادياااة بأغلبياااة تصااادر قااارارات الجمعياااة العاماااة  االجتمااااو، كمااااالممةلاااة فاااي  لتساااهمالعادياااة باألغلبياااة المطلقاااة 
ل بزياااادة رأس ال إذااال  االجتمااااو،ةلةاااي األساااهم الممةلاااة فاااي  مااااب أو تخفيتاااه أو بةطالاااة مااادة الشاااركة كاااان قااارارال متعلقاااا

ل اال   إذاأو بحلهاااا قباااب انقتااااء المااادة المحاااددة فاااي نظامهاااا األسااااس أو بانااادماجها ماااع شاااركة أخااارا فاااال يكاااون صاااحيحا
 صدر بأغلبية ةالةة ارباو األسهم الممةلة في االجتماو.

 

  المناقشة في الجمعيات :والثالثونالخامسة  المادة
الموتاااوعات المدرجاااة فاااي جااادوب أعمااااب الجمعياااة وتوجياااه األسااائلة فاااي شاااأنها إلاااى أعتااااء  لكاااب مسااااهم حاااق مناقشاااة

مجلاااس اإلدارة ومراجاااع الحساااابات. ويجياااب مجلاااس اإلدارة أو مراجاااع الحساااابات عااان أسااائلة المسااااهمين بالقااادر الاااذ  
الجمعياااة، وكاااان ال يعااارض مصااالحة الشاااركة للتااارر. وإذا رأا المسااااهم أن الااارد علاااى ساااؤاله غيااار مقناااع، احاااتكم إلاااى 

 قرارها في هذا الشأن نافذال.
 

  رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر :والثالثونالسادسة  المادة
الجمعيااااات العامااااة للمساااااهمين رئاااايس مجلااااس اإلدارة أو نائبااااة عنااااد غيابااااه أو ماااان ينتدبااااه مجلااااس  اجتماعاااااتياااارأس 

 ونائبه.اإلدارة من بين أعتائه لذلك في حاب غياب رئيس مجلس اإلدارة 
ويحااارر باجتمااااو الجمعياااة محتااار يتتااامن عااادد المسااااهمين الحاتااارين أو الممةلاااين وعااادد األساااهم التاااي فاااي حياااازتهم 
باألصاااالة أو الوكالاااة وعااادد األصاااوات المقاااررة لهاااا والقااارارات التاااي اتخاااذت وعااادد األصاااوات التاااي وافقااات عليهاااا أو 

وتااادون المحاتااار بصااافة منتظماااة عقاااب كاااب اجتمااااو فاااي  خالفتهاااا وخالصاااة وافياااة للمناقشاااات التاااي دارت فاااي االجتمااااو.
 سجب خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

 
 

 

 لجنة المراجعة الخامس:الباب 

 

تشكيل اللجنة :والثالثونالسابعة  المادة  
االدارة مااان غيااار أعتااااء مجلاااس  ةالةاااة أعتااااءتشاااكب بقااارار مااان الجمعياااة العاماااة العادياااة لجناااة مراجعاااة مكوناااة مااان 

 التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وتوابط عملها ومكافآت أعتائها.
 

نصاب اجتماع اللجنة: الثامنة والثالثون المادة  
يشاااترط لصاااحة اجتمااااو لجناااة المراجعاااة حتاااور أغلبياااة أعتاااائها، وتصااادر قراراتهاااا بأغلبياااة أصاااوات الحاتااارين، 

 صوات يرجع الجانب الذ  صوت معه رئيس اللجنة.وعند تساو  األ

 
اختصاصات اللجنة: التاسعة والثالثون المادة  

تخاااتص لجناااة المراجعاااة بالمراقباااة علاااى أعمااااب الشاااركة، ولهاااا فاااي سااابيب ذلاااك حاااق االطاااالو علاااى ساااجالتها ووةائقهاااا 
لهاااا أن تطلاااب مااان مجلاااس اإلدارة وطلاااب أ  إيتاااا  أو بياااان مااان أعتااااء مجلاااس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذياااة، ويجاااوز 

دعااااوة الجمعيااااة العامااااة للشااااركة لالنعقاااااد إذا أعااااا  مجلااااس اإلدارة عملهااااا أو تعرتاااات الشااااركة ألتاااارار أو خسااااائر 
 جسيمة.

 

تقارير اللجنة :االربعون المادة  
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ابات، وإبااداء علااى لجنااة المراجعااة النظاار فااي القااوائم الماليااة للشااركة والتقااارير والملحوظااات التااي يقاادمها مراجااع الحساا
مرئياتهاااا حيالهاااا إن وجااادت، وعليهاااا كاااذلك إعاااداد تقريااار عااان رأيهاااا فاااي شاااان مااادا كفاياااة نظاااام الرقاباااة الداخلياااة فاااي 
ل كافياااة  الشاااركة وعماااا قامااات باااه مااان أعمااااب أخااارا تااادخب فاااي نطاااا  اختصاصاااها. وعلاااى مجلاااس اإلدارة أن ياااودو نساااخا

عقاااد الجمعيااة العامااة بعشاارة أيااام علااى األقااب لتزويااد كااب ماان ماان هااذا التقرياار فااي مركااز الشااركة الاارئيس قبااب موعااد ان
 رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أةناء انعقاد الجمعية.

 
 
 
 
 

 الباب السادس: مراجع الحسابات

 
 

تعين مراجع الحسابات :واالربعونالحادية  المادة  
الحساااابات المااارخص لهااام بالعماااب فاااي المملكاااة يجاااب أن يكاااون للشاااركة مراجاااع حساااابات )أو أكةااار( مااان باااين مراجعاااي 

ل فااي كااب وقاات تغيياار  مااع عاادم  ل، وتحاادد مكافأتااه وماادة عملااه، ويجااوز للجمعيااة أيتااا تعينااه الجمعيااة العامااة العاديااة ساانويا
 اإلخالب بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروو.

 

مراجع الحساباتصالحيات :  الثانية واالربعون المادة  
ل االطاااالو حاااق لمراجاااع الحساااابات فاااي أ   وقااات  علاااى دفااااتر الشاااركة وساااجالتها وغيااار ذلاااك مااان الوةاااائق، ولاااه أيتاااا

طلاااب البياناااات واإليتااااحات التاااي يااارا تااارورة الحصاااوب عليهاااا، ليتحقاااق مااان موجاااودات الشاااركة والتزاماتهاااا وغيااار 
ن يمكنااااه ماااان أداء واجبااااه، وإذا صاااااد  مراجااااع ذلااااك ممااااا ياااادخب فااااي نطااااا  عملااااه. وعلااااى رئاااايس مجلااااس اإلدارة أ

الحسااابات صااعوبة فااي هااذا الشااأن أةباات ذلااك فااي تقرياار يقاادم إلااى مجلااس اإلدارة. فااةذا لاام ييساار المجلااس عمااب مراجااع 
 الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

 
 

 الباب السابع: حسابات الشركة وتوزيع األرباح
 

السنة المالية :واالربعونالثالثة  المادة  
ديساامبر ماان كااب ساانة علااى أن تباادأ الساانة الماليااة األولااى ماان  31تباادأ الساانة الماليااة للشااركة ماان أوب يناااير وتنتهااي فااي 
 ديسمبر من السنة الميالدية التالية. 31وتنتهي في  التأسيس،تاري  القرار الوزار  الصادر بالموافقة على إعالن 

الوثائق المالية :واالربعونالرابعة  المادة  
يجاااب علاااى مجلاااس اإلدارة فاااي نهاياااة كاااب سااانة مالياااة للشاااركة أن يعاااد القاااوائم المالياااة للشاااركة وتقريااارال عااان نشااااطها  -1

ن هاااذا التقريااار  الطريقاااة المقترحاااة لتوزياااع األرباااا . ويتاااع ومركزهاااا الماااالي عااان السااانة المالياااة المنقتاااية، ويتااام 
المجلااااس هااااذ  الوةااااائق تحاااات تصاااار  مراجااااع الحسااااابات قبااااب الموعااااد المحاااادد النعقاااااد الجمعيااااة العامااااة بخمسااااة 

 وأربعين يومال على األقب.
يجاااب أن يوقاااع رئااايس مجلاااس إدارة الشاااركة ورئيساااها التنفياااذ  وماااديرها الماااالي الوةاااائق المشاااار إليهاااا فاااي الفقااارة   -2

ماان هااذ  المااادة، وتااودو نساا  منهااا فااي مركااز الشااركة الاارئيس تحاات تصاار  المساااهمين قبااب الموعااد المحاادد ( ١)
 لالنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقب.

علاااااى رئااااايس مجلاااااس اإلدارة أن يااااازود المسااااااهمين باااااالقوائم المالياااااة للشاااااركة، وتقريااااار مجلاااااس اإلدارة، وتقريااااار  -3
ل أن يرساااب مراجاااع الحساااابات، ماااا لااام تنشااار فااا ي جريااادة يومياااة تاااوزو فاااي مركاااز الشاااركة الااارئيس. وعلياااه أيتاااا

، وذلااك قبااب تاااري  انعقاااد الجمعيااة العامااة وكااذلك إلااى هيئااة السااو  الماليااةصااورة ماان هااذ  الوةااائق إلااى الااوزارة، 
 بخمسة عشر يومال على األقب.
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توزيع األرباح :واالربعونالخامسة  المادة  
 السنوية على الوجه اآلتي:توزو أربا  الشركة الصافية 

٪( مااان صاااافي األرباااا  لتكاااوين االحتيااااطي النظاااامي للشاااركة ويجاااوز أن تقااارر الجمعياااة العاماااة العادياااة ١٠يجناااب ) -1
 ٪( من رأس الماب المدفوو.٣٠وق  هذا التجنيب متى بلم االحتياطي المذكور )

صاااافي األرباااا  لتكاااوين احتيااااطي مااان  نسااابةتجناااب للجمعياااة العاماااة العادياااة بنااااء علاااى اقتااارا  مجلاااس اإلدارة أن   -2
 وفقا لما ترا  مصلحة للشركة في ذلك. اتفاقي يخصص

للجمعياااة العاماااة العادياااة أن تقااارر تكاااوين احتياطاااات أخااارا، وذلاااك بالقااادر الاااذ  يحقاااق مصااالحة الشاااركة أو يكفاااب   -3
ماان صااافي األربااا  مبااالم  تقتطااعتوزيااع أربااا  ةابتااة قاادر اإلمكااان علااى المساااهمين. وللجمعيااة المااذكورة كااذلك أن 

 إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمال من هذ  المؤسسات.
 ٪( من رأسماب الشركة المدفوو.5يوزو من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمةب ) -4
ة والساااابعين ماااان نظااااام مااااع مراعاااااة األحكااااام المقااااررة فااااي المااااادة )العشاااارون( ماااان هااااذا النظااااام، والمااااادة السادساااا -5

٪( مااان البااااقي لمكافاااأة مجلاااس اإلدارة، علاااى أن يكاااون اساااتحقا  هاااذ  10)الشاااركات يخصاااص بعاااد ماااا تقااادم نسااابة 
ل مع عدد الجلسات التي يحترها العتو.  المكافأة متناسبا

 يوزو الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إتافية في األربا   -6
 من الجهات المختصة توزيع أربا  نص  سنوية وربع سنوية. الصادرةيجوز للشركة بعد استيفاء التوابط  -7

استحقاق األرباح :واالربعونالسادسة  المادة  
ل لقاااارار الجمعيااااة العامااااة الصااااادر فااااي هااااذا الشااااأن ويبااااين القاااارار تاااااري   يسااااتحق المساااااهم حصااااته فااااي األربااااا  وفقااااا

المساااجلين فاااي ساااجالت المسااااهمين فاااي نهاياااة الياااوم  االساااتحقا  وتااااري  التوزياااع وتكاااون أحقياااة األرباااا  لماااالكي األساااهم
 المحدد لالستحقا .

توزيع األرباح لألسهم الممتازة :واالربعونالسابعة  المادة  
إذا لااام تاااوزو أرباااا  عااان أ  سااانة مالياااة، فةناااه ال يجاااوز توزياااع أرباااا  عااان السااانوات التالياااة إال بعاااد دفاااع النسااابة  -1

ل لحكااام الماااادة )الرابعاااة عشااارة  بعاااد المائاااة( مااان نظاااام الشاااركات ألصاااحاب األساااهم الممتاااازة عااان هاااذ  المحاااددة وفقاااا
 السنة.

ل لحكاام المااادة )الرابعااة عشاارة بعااد المائااة ماان نظااام الشااركات( ماان  -2 إذا فشاالت الشااركة فااي دفااع النساابة المحااددة وفقااا
ل  ألحكاااام  األرباااا  مااادة ةاااالث سااانوات متتالياااة، فةناااه يجاااوز للجمعياااة الخاصاااة ألصاااحاب هاااذ  األساااهم، المنعقااادة طبقاااا

المااااادة )التاسااااعة والةمااااانين( ماااان نظااااام الشااااركات، أن تقاااارر إمااااا حتااااورهم اجتماعااااات الجمعيااااة العامااااة للشااااركة 
والمشااااركة فاااي التصاااويت، أو تعياااين ممةلاااين عااانهم فاااي مجلاااس اإلدارة بماااا يتناساااب ماااع قيماااة أساااهمهم فاااي رأس 

صااااة ألصااااحاب هااااذ  األسااااهم عاااان الماااااب، وذلااااك إلااااى أن تااااتمكن الشااااركة ماااان دفااااع كااااب أربااااا  األولويااااة المخص
 السنوات السابقة.

خسائر الشركة: الثامنة واالربعون المادة  
إذا بلغااات خساااائر شاااركة المسااااهمة نصااا  رأس المااااب المااادفوو، فاااي أ  وقااات خاااالب السااانة المالياااة، وجاااب علاااى  -1

أ  مسااااؤوب فااااي الشااااركة أو مراجااااع الحسااااابات فااااور علمااااه بااااذلك إبااااالب رئاااايس مجلااااس اإلدارة، وعلااااى رئاااايس 
ل مااان علماااه  مجلاااس اإلدارة إباااالب أعتااااء المجلاااس فاااورال باااذلك، وعلاااى مجلاااس اإلدارة خاااالب خمساااة عشااار يوماااا
ل ماان تاااري  علمااه بالخسااائر  لتقاارر  بااذلك دعااوة الجمعيااة العامااة غياار العاديااة لالجتماااو خااالب خمسااة وأربعااين يومااا

إلاااى الحاااد الاااذ  تااانخفض معاااه نسااابة إماااا زياااادة رأس مااااب الشاااركة أو تخفيتاااه وفقاااال ألحكاااام نظاااام الشاااركات وذلاااك 
 الخسائر إلى ما دون نص  رأس الماب المدفوو، أو حب الشركة قبب األجب المحدد في هذا نظام الشركات.

( ماان ١وتعااد الشااركة منقتااية بقااوة نظااام الشااركات إذا لاام تجتمااع الجمعيااة العامااة خااالب الماادة المحااددة فااي الفقاارة ) -2
ليهاااا إصااادار قااارار فاااي الموتاااوو، أو إذا قاااررت زياااادة رأس المااااب وفاااق هاااذ  الماااادة، أو إذا اجتمعااات وتعاااذر ع

ل مااان صااادور  األوتااااو المقاااررة فاااي هاااذ  الماااادة ولااام ياااتم االكتتااااب فاااي كاااب زياااادة رأس المااااب خاااالب تساااعين يوماااا
 قرار الجمعية بالزيادة.

 
 

 الباب الثامن: المنازعات
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دعوى المسؤولية :واالربعونالتاسعة  المادة  
الحاااق فاااي رفاااع دعاااوا المساااؤولية المقاااررة للشاااركة علاااى أعتااااء مجلاااس اإلدارة إذا كاااان مااان شاااأن الخطاااأ لكاااب مسااااهم 

الاااذ  صااادر مااانهم إلحاااا  تااارر خااااص باااه. وال يجاااوز للمسااااهم رفاااع الااادعوا الماااذكورة إال إذا كاااان حاااق الشاااركة فاااي 
ل. ويجب على المساهم أن يبلم الشركة بعزمه على رفع الدعوا.  رفعها ال يزاب قائما

 
 
 
 
 
 

 الباب التاسع: حل الشركة وتصفيتها
 

 

انقضاء الشركة :الخمسون المادة  
تااادخب الشاااركة بمجااارد انقتاااائها دور التصااافية وتحاااتفظ بالشخصاااية االعتبارياااة بالقااادر الاااالزم للتصااافية ويصااادر قااارار 

المصااافي وتحدياااد التصااافية االختيارياااة مااان الجمعياااة العاماااة غيااار العادياااة ويجاااب أن يشاااتمب قااارار التصااافية علاااى تعياااين 
سااالطاته وأتعاباااه والقياااود المفروتاااة علاااى سااالطاته والمااادة الزمنياااة الالزماااة للتصااافية ويجاااب اال تتجااااوز مااادة التصااافية 
االختيارياااة خماااس سااانوات وال يجاااوز تمديااادها ألكةااار مااان ذلاااك اال باااأمر قتاااائي وتنتهاااي سااالطة مجلاااس إدارة الشاااركة 

ركة ويعااادون بالنسااابة الاااى الغيااار فاااي حكااام المصااافين الاااى أن يعاااين بحلهاااا وماااع ذلاااك يظاااب هاااؤالء قاااائمين علاااى إدارة الشااا
المصاااافي وتبقااااى جمعيااااات المساااااهمين قائمااااة خااااالب ماااادة التصاااافية ويقتصاااار دورهااااا علااااى ممارسااااة اختصاصاااااتها ال 

 تتعارض مع اختصاصات المصفي.
 

 الباب العاشر: احكام ختامية
 
 

:  الحادية والخمسون المادة  
 في كب ما لم يرد به نص في هذا النظام. يطبق نظام الشركات ولوائحه

 
 

  :والخمسونالثانية  المادة
 يودو هذا النظام وينشر طبقال ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

 
   

 
 
 
 
   

 


