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 النظام األساس

 ضة ) مساهمة سعودية (سيرا القابلشركة مجموعة  
 

 ) الباب األول (

 تأسيس الشركة
 

 ( التأسيس1مادة )

 ملا يلي :
ً
 لهذا النظام وأحكام نظام الشركات شركة مساهمة سعودية وفقا

ً
 تؤسس طبقا

 

 ( اسم الشركة 2مادة )

 شركة مجموعة سيرا القابضة شركة مساهمة سعودية.
 

 ( أغراض الشركة 3ة )ماد

 إدارة الشركات التابعة لها، أو املشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها. .1

 استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق املالية. .2

 امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها. .3

وية، من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وعيرها من الحقوق املعن امتالك حقوق امللكية الصناعية .4

 واستغاللها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

 شاركة( امل4مادة )

كات تلتزم الشركة باملشاركة في الشركات األخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها عن طريق التملك أو اإلدارة كما يجوز لها إنشاء شر 

 ( مليون ريال( .5بمفردها )ذات مسؤلية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس املال عن )
 

 ( املركز الرئيس ي للشركة5مادة )

اخل دلرئيس ي للشركة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية وملجلس اإلدارة أن ُينش ئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت املركز ا

 اململكة العربية السعودية أو خارجها.
 

 ( مدة الشركة6مادة )

 إطالة ة على إعالن تحول الشركة ويجوز دائم( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة واإلستثمار باملوافق99مدة الشركة )
ً
ا

 مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء اجلها بسنة واحدة على األقل.
 

 الباب الثاني

 رأس املال واألسهم

 ( رأس املال 7مادة ) 

ة (  ثالثمائة مليون سهم، وتبلغ القيم300,000,000إلى )( ثالثة مليار ريال سعودي، مقّسم 3,000,000,000حدد رأس مال الشركة بـ )

 كلها أسهم عادية. 10االسمية لكل سهم 
ً
 عشرة رياالت سعودية
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 ( أسهم الشركة 8مادة ) 

تكون أسهم الشركة إسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة 

ئة في ة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق املساهمين . وال يجوز توزيعها كأرباح على املساهمين. والسهم غير قابل للتجز األخير 

مواجهة الشركة ، فإذا ملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق املتعلقة به ، 

ولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم. الحقوق املختصة بالسهم ويكون هؤالء ويكون هؤالء األشخاص مسؤ 

 األشخاص مسئولون بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
 

 ( تداول األسهم 9مادة ) 

م عطى مقابل الحصص العينية أو األسهاألسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها واستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم التي ت .1

سائر عن النقدية التي يكتتب بها املؤسسون أو األسهم اململوكة للشركاء في الشـركة املحولة قبل نشر امليزانية وحساب األرباح والخ

 من تاريخ صدور القرار الوزاري باملوافقة على
ً
ى لشركة إلإعالن تحويل ا سنتين ماليتين  كاملتين ال تقل كل منهما عن إثنتى عشر شهرا

 شركة مساهمة. وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء فترة الحظر وذلك بالنسبة

تي للمدة املتبقية من هذه الفترة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تحويل الشركة إلى شركة مساهمة واملدة ال

 ألحكام بيع الحقوق من أحد املؤسسين إلى شريك
ً
آخر  يمتنع فيها تداولها  ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا

تنفيذ أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من أحد ورثة املؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة ال

ول املعسر أو املفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين. وملجلس اإلدارة وبعد الحصعلى أموال املؤسس 

 على املوافقة الالزمة من السلطات املختصة طرح األسهم للتداول قبل هذه املدة.

سجل املساهمين الذي تعده الشركة تداول أسهم الشركة وفقا ألحكام نظام السوق املالية. تتداول االسهم االسمية بالقيد في  .2

والذي يتضمن أسماء املساهمين وجنسياتهم ومهمنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام االسهم والقدر الالزم املدفوع منها ويؤشر 

ر أو إستكمال بهذا القيد على السهم، وال يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل املذكو 

إجراءات نقل امللكية عن طريق النظام اآللي ملعلومات السهم، ويترتب على االكتتاب في األسهم وتملكها قبول املساهم لنظام الشركة 

 
ً
 وسواء كان موافقا

ً
 أو كان غائبا

ً
 ألحكام هذا النظام سواء كان حاضرا

ً
والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات املساهمين وفقا

 لى هذه القرارات أو معترضا عليها.ع

 عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من  .3
ً
تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعا

ة أعضاء املجلس وتختم بختم الشركة ، ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر باملوافقة على تحويل الشرك

يمة إلى شركة مساهمة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تحول الشركة ، وقيمة رأس املال وعدد األسهم املوزع عليها وق

رقام السهم األسمية واملبلغ املدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيس ي ومدتها ، ويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات أ

 ى رقم السهم املرفقة به.مسلسلة ومشتملة عل
 

 ( شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها 10مادة ) 
 

  لنظام الشركات والضوابط التي تضعها ال .1
ً
جهة للشركة شراء أسهمها العادية واملمتازة بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقا

 في جمعيات املساهمين.املختصة بهذا الخصوص، واليكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات 

 لضوابط وإجراءات الجهة املختصة. .2
ً
 للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها ملوظفي الشركة ضمن برنامج أسهم املوظفين وفقا
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 لضوابط وإجراءات الجهة املختصة. .3
ً
 لدين وفقا

ً
 للشركة ارتهان اسهمها ضمانا

4.  
ً
 لضوابط وإجراءات الجهة املختصة. يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة او عدة مراحل وفقا

 

 ( زيادة رأس املال 11مادة ) 
 

ال قد للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس املال قد دفع كامال. وال يشترط أن يكون رأس امل

م قابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولدفع بأكمله إذا كان الجزء غير املدفوع من رأس املال يعود إلى أسهم صدرت م

على  املوافقةتنتِه بعد املدة املقررة لتحويلها إلى أسهم.  ويكون للمساهمين املالكين لألسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية ب

ومية أو يدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة زيادة رأس املال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نق

في  العادية بإبالغهم بوساطة البريد املسجل عن قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.  للجمعية العامة غير

 منها للعا
ً
أي من  ملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أوجميع األحوال أن تخصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزءا

 ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم املخصصة للعاملين.
 

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء 

 ألولوية لغير املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة.ا
 

وم يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية باملوافقة على زيادة رأس املال إلى آخر ي

 للضوابط التي
ً
 تضعها الجهة املختصة.و توزع األسهم الجديدة على حملة لالكتتاب في األسهم الجديدة املرتبطة بهذه الحقوق، وفقا

شرط بحقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال 

ا أكثر يدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبو أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجد

ن من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلو 

لسوق اة غير العادية أو ينص نظام عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العام

 املالية على غير ذلك.
 

 

 ( سداد قيمة أسهم الزيادة 12مادة ) 
 

اهم في حالة زيادة رأس املال ، إذا تخلف املساهم عن دفع قيمة السهم في املواعيد املعينة لذلك جاز ملجلس اإلدارة بعد إنذار املس

ط همين بيع السهم في مزاد علني أو  سوق األوراق املالية بحسب األحوال وفًقا للضواببخطاب مسجل على عنوانه املثبت في سجل املسا

 
ً
ليها إالتي تحددها الجهة املختصة، ومع ذلك يجوز للمساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة أن يدفع القيمة املستحقة عليه مضافا

 ة البيع املبالغ املستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم ، فإذا لم تفاملصروفات التي أنفقتها الشركة. وتستوفى الشركة من حصيل

ملشتري احصيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال املساهم ، وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطى 

 يحمل رقم السهم امللغي وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البي
ً
 ع مع بيان اسم املالك الجديد.سهما جديدا

 ( تخفيض رأس املال 13مادة ) 
 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو منيت بخسائر وال يصدر القرار إال بعد 

الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.  تالوة تقرير خاص من مراجع الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على
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ويبين القرار طريقة التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلبداء اعتراضاتهم 

ز الشركة الرئيس. فإن اعترض عليه خالل ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي يقع فيها مرك

 كا
ً
 أو أن تقدم ضمانا

ً
 أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في امليعاد املذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

ً
فيا

.
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

 

 ( األسهم املمتازة 14مادة  ) 

 
ً
لألسس التي تضعها الجهة املختصة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر شراءها أو  يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا

ة ات العامتحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل االسهم املمتازة إلى عادية وال تعطي األسهم املمتازة الحق في التصويت في الجمعي

ى نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من االرباح الصافية للشركة للمساهمين، وترتب هذه االسهم ألصحابها الحق في الحصول عل

 بعد تجنيب االحتياطي النظامي.

 ( أدوات الدين 15مادة  ) 
 

ع من إصدار أي نو  -وفقا لنظام السوق املالية –مع مراعاة األحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها،  يجوز للشركة 

القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك بمختلف أنواعهما سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من  أنواع أدوات الدين

اإلصدارات أو بموجب برنامج أو أكثر تنشُئه الشركة من وقت آلخر سواء كانت لالكتتاب العام أو غير ذلك داخل اململكة العربية 

دارة من العمالت األجنبية، وكل ذلك في األوقات وباملبالغ والشروط التي يقرها مجلس إ السعودية أو خارجها بالعملة السعودية أو بأي

 الشركة. وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارها  

 

 الباب الثالث

 مجلس اإلدارة
 

 ( تكوين مجلس اإلدارة 16مادة ) 

ن م اعتباراجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم ال .1

 ، وتبدأ مدة عضوية املجلس من تاريخ الجمعية العامة العادية ملدة ثالث29/03/2021 بتاريخ التي تبدأ دورة املجلس القادمة

 
ً
 .ذات العالقة.ألنظمة لسنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ملدة أو مدد مماثلة يشكل وفقا

 ألي  .2
ً
ظام نتنتهي عضوية عضو املجلس بانتهاء مدته أو باستقالته أو إقالته أو وفاته أو إذا أصبح غير صالح لعضوية املجلس وفقا

أو تعليمات سارية في اململكة وللمجلس كف يد أحد أعضائه، وإذا شغر مركز أحد أعضاء املجلس جاز ملجلس اإلدارة أن يعين 

 
ً
 عضوا

ً
و آخر في املركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضمؤقتا

الجديد مدة سلفه وإذا نقص عدد أعضاء املجلس عن  النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية 

  النتخاب العدد الالزم
ً
ء من األعضاء. وللجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضا لالنعقاد خالل ستين يوما

%( من إجمالي عدد اصوات املساهمين الحاضرين االجتماع. دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه 66مجلس اإلدارة بموافقة )

ضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن الشركة باملطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولع

 قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.
ً
 يكون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤوال
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 ( صالحيات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة17مادة )

ل الشركة وتصريف أمورها داخمع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة  أوسع السلطات في إدارة  أوال :

 اململكة وخارجها. وله على سبيل املثال ال الحصر:

تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة ومكاتب العمل والعمال وأقسام الشرطة والغرف التجارية  .1

 .اململكة العربية السعودية وخارج والصناعية والهيئات الخاصة والشركات واملؤسسات على اختالف أنواعها داخل

واإليجار والتأجير والتمثيل  وثائق البيع -ثال ال الحصرعلى سبيل امل - وترسيه العطاءاتالدخول في املناقصات واملزايدات  .2

 واإلقرارات والرهن وغيرها وإجراء التعامالت نيابة عن الشركة.

 رية.  استثمار اموال الشركة في أي منتجات نقدية او مالية واستثما .3

حق تأسيس شركات أخرى تكون مملوكة للشركة جزئيا أو بالكامل داخل أو خارج اململكة أو االشتراك مع الغير في تأسيس شركات  .4

أخرى داخل أو خارج اململكة أو االنسحاب من هذه الشركات والتوقيع على قرارات تصفيتها وبيع حصص الشركة في هذه الشركات 

 و في شركات قائمة، أو زيادة رأس مالها أو إنقاصه سواء ساهمت الشركة في الزيادة أم ال.أو شراء حصص جديدة فيها أ

رك فيها املوافقة والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات بما في ذلك على سبيل املثال عقود تأسيس الشركات التي تشت .5

زيادة بجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة  الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل و

أو خفض رأس املال و التنازل عن الحصص و شرائها و توثيق العقود و التوقيع لدى وزارة التجارة واالستثمار والهيئة العامة 

يالت و التغييرات الالزمة واستخراج وتجديد لالستثمار واثبات تلك العقود والقرارات لدى كاتب العدل املختص واجراء التعد

السجالت التجارية والشهادات والتراخيص االستثمارية واستالمها وشطبها ومنح القروض والضمانات للشركات التابعة و ضمان 

 قروضها داخل وخارج اململكة العربية السعودية. 

الشركة أو شركاتها التابعة، وشراء األراض ي والعقارات  شراء األصول من سيارات ومعدات وأجهزة وأثاث ولوازم الستخدامات .6

 ذلك والتوقيع بالشراء أو البيع وإنهاء إجراءاتها النظامية والشرعية أمام الجهات الرسمية وكتابة العدل مع حق تفويض الغير في

صص في الشركات اململوكة االستحواذ على الشركات وتأسيس شركات جديدة واملساهمة في تأسيس شركات جديدة والتنازل عن ح .7

كاء والدخول في مشاريع استثمارية، وشراء املؤسسات وتحويلها إلى فروع للشركة، واستالم األرباح وتمثيل الشركة في جمعيات الشر 

واملساهمين والجمعيات التأسيسية والتصويت نيابة عن الشركة على قرارات الشركاء وجمعيات املساهمين والجمعيات التأسيسية 

سمية ممثلي الشركة في كل ذلك والتوقيع على جميع قرارات الشركاء واملساهمين، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس هذه وت

 كان نوع هذا التعديل وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومحاضر االجتماعات في هذه الشركات والتي تكون الزمة إلنف
ً
اذ الشركات أيا

 كان مضمون هذا التعديل، وتوقهذه التعديالت بما في ذلك التوقي
ً
يع ع أمام كاتب العدل على مالحق عقود تأسيس هذه الشركات أيا

ستخراج قرارات الشركاء الخاصة بتعيين املدراء في هذه الشركات أو عزلهم والقيام بكافة األعمال واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ال 

 الحق في إعداد وتسليم العطاءات وتقديم الضمانات والتوقيع على العقود السجالت والتراخيص لهذه الشركات واستالمها، كما له

ه باسم الشركة ونيابة عنها لدى جميع السلطات الحكومية املختصة وهيئات القطاع الخاص والغير، والقيام بكل ما يلزم القيام ب

  ألي نظام جديد أو تعديل لنظام أو لوائح قائمة أو تعليمات من الجهات املختصة.
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 املوافقة والتوقيع على كافة االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية واتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت .8

يم وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله و قبض الثمن بأي صورة يراها واالستالم والتسل

 لقبض والدفع و إخراج حجج االستحكام و طلب تعديل الصكوك ومدتها.واالستئجار والتأجير وا

الدخول في كافة العمليات املصرفية والبنكية داخل وخارج اململكة العربية السعودية بما في ذلك دون حصر، فتح الحسابات  .9

ار وصرف وخصم الشيكات البنكية وتشغيلها بما في ذلك اإليداع والسحب وقفل الحسابات وسحب األرصدة وتصفيتها، وإصد

والسندات ألمر والكمبياالت وكافة األوراق التجارية، وطلب إصدار الضمانات البنكية وفتح اإلعتمادات املستندية نيابة عن 

يما فالشركة، والدخول في اتفاقيات املشتقات املالية بكافة أنواعها كاملقايضات الدولية والتحوط وجميع العمليات املتعلقة بها 

 لق بكافة أعمال الشركة وتعاقداتها داخل وخارج اململكة العربية السعودية.يتع

ة تعيين املحامين واملستشارين ومراجعي الحسابات واملوظفين والعمال وعزلهم وطلب استخراج التأشيرات واستقدام األيدي العامل .10

 لكفاالت والتنازل عنها. من خارج اململكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل ا

دراء اعتماد األنظمة اللوائح الداخلية واملالية واإلدارية والفنية للشركة وسياساتها وإجراءاتها الخاصة باملوظفين و تفويض امل .11

 لألنظمة والضوابط التي وضعها املجلس واعتماد خطط عمل الشركة وتشغيلها
ً
 التنفيذيين في الشركة للتوقيع نيابة عنها وفقا

 وإقرار ميزانيتها السنوية.

ترتيب وعقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية واملؤسسات املالية وشركات التمويل ومؤسسات  .12

 تمويل الصادرات وأي جهات ائتمانية أخرى، داخل أو خارج اململكة العربية السعودية، مهما بلغت قيمتها أو مدتها بما في ذلك

وض والتسهيالت االئتمانية التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات، ويشمل ذلك التفاوض واملوافقة وإبرام جميع االتفاقيات القر 

 واملستندات ذات العالقة.

 فيها بما في ذلك، دون حصر، إقراض تلك الشركا .13
ً
 أو مساهما

ً
ت تقديم كافة أوجه الدعم املالي للشركات التي تكون الشركة شريكا

 يون تلكن أولوية املطالبة بتلك القروض لصالح أية دائنين آخرين، وكفالة كافة االلتزامات املالية والتعاقدية وقروض ودوالتنازل ع

 الشركات.

تقديم كافة أنواع الضمانات والكفاالت والتعهدات بما في ذلك دون حصر : الرهن والتنازل عن أصول وموجودات الشركة لضمان  .14

 فيها، وللمجلس في سبيل ذلك، دون حصر، قروض والتزامات وديون ال
ً
 أو مساهما

ً
شركة أو الشركات التي تكون الشركة شريكا

 
ً
أو  تقييد صرف األرباح و االلتزام باالحتفاظ بملكية األسهم التي تمتلكها الشركة في الشركات األخرى التي تكون الشركة شريكا

 ملتطلبات التمويل.
ً
 فيها ألي مدة كانت وفقا

ً
 مساهما

 يما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة حيثيات قراره بالتصرف مع مراعاة الشروط التالية :ف .15

 جلس في قرار البيع األسباب واملبررات له.أن يحدد امل-أ

 لثمن املثل .-ب
ً
 أن يكون البيع مقاربا

 إال في الحاالت التي يقدرها املجلأن يك-ج
ً
 س وبضمانات كافية.ون البيع حاضرا

 ملا يحّقق مصلحتها على أن يتض .16
ً
من يكون ملجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا

 محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط اآلتية:

 براء بعد مض ي سنة كاملة على نشوء الدين.أن يكون اإل  -أ



 الشركةاسم   
  شركة جمموعة سريا القابضة

 وزارة التجارة لنظام االساسيا
 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل جتاري

 

1010148039 

 هـ26/12/1441لتاريخ ا
 م 16/08/2020 املوافق

 فيصل العلياني                                           

 14 من 7 صفحة رقم الصفحة

 

 م16/07/2020*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

 إلبراء ملبلغ محدد كحد أقص ى لكل عام للمدين الواحد.أن يكون ا -ب

 يه.فاإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض -ج

عضو  ملجلس اإلدارة أن يعهد بأي من سلطاته التي تمنحها األنظمة النافذة في اململكة أو هذا النظام إلى رئيس املجلس أو ال ثانيا :

ة أو أي عضو آخر من أعضاء املجلس أو إلى أي لجنة مكونة من أعضاء في لتنفيذي للشركأو الرئيس ا -إن وجد–املنتدب 

املجلس، أو ألي من املوظفين املخولين أو العاملين في الشركة. وللمجلس أيضا من وقت آلخر أن يفوض أي شخص بسلطة أو 

موال الشركة إال بعد موافقة سلطات محددة للمدة التي يراها مناسبة، ومع ذلك ال يجوز ملجلس اإلدارة التبرع بشيئ من أ

 ن للمجلسالجمعية العامة العادية وعلى أن تكون في الحدود املقررة في األنظمة واللوائح النافذة في اململكة. وفي كل األحوال، فإ

 الحق في إلغاء أو تعديل جميع أو أي من السلطات املمنوحة ألي جهة شخصا كانت أم لجنة.  

 ملا يحدده مجلس اإلدارة وتوصية  تتكون مكافأة مجلس ثالثا :
ً
جنة لاإلدارة من مبالغ مالية وبدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال وفقا

املكافآت وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو ضوابط أخرى صادرة من الجهات 

ة العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس املختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعي

اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت مالية وبدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال ومصروفات وغير ذلك من املزايا، وأن 

ية داريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدار يشتمل التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم موظفين أو إ

أو استشارية للشركة سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة كما يشتمل على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات 

 التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

  رابعا :
ً
، كما يجوز للمجلس أن يعين من يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
 منتدبا

ً
ين بونائبا للرئيس، ويجوز أن يعين عضوا

أعضائه أو من خارج املجلس رئيسا تنفيذيا،. وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة. 

 ويكون للرئيس صالحية دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات املجلس.

 يمثل الشركة رئيس مجلس اإلدارة الشركة أمام القضاء وأمام املحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان املظالم واللجان: خامسا 

ض القبو  وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والغيروالحقوق املدنية العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية 

ل ملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخاصمة والصلح والتنازل واإلنكار وطلب اليمين وردها والشفعة وقبو والتسديد واإلقرار وا

األحكام ونفيها عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ واستالم الحقوق لدى الغير . ولرئيس 

من أعضاء املجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. يحل املجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره 

 .نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه

: دون إخالل بأية أنظمة أو قرارات تصدرها الجهات املختصة، يحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة الخاصة التي يحصل سادسا 

( من هذا 38( و )17االعتبار ما ورد في املادة ) مع األخذ في -إن وجد -لس ونائب الرئيس والعضو املنتدبعليها كل من رئيس املج

 النظام.

 يعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافآته. سابعا : 
 

نتدب وأمين السر عن عضوية كل منهم في املجلس، ويجوز إعادة انتخابهم ال تزيد عضوية رئيس املجلس ونائبه والعضو امل ثامنا :

 منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت 
ً
وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا

 غير مناسب.
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  ( اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة18 مادة ) 

و ن على األقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أيجتمع مجلس اإلدارة مرتي .1

ك الفاكس أو البريد االلكتروني أو عبر وسائل التقنية الحديثة. ويجب على رئيس املجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذل

مجلس االدارة بعد موافقة رئيس املجلس ولجان املجلس بعد موافقة رئيس  اثنان على األقل من أعضاء املجلس. ويجوز لكل من

  .أن تعقد إجتماعتهم عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة املعنية اللجنة

 آخر في حضور  .2
ً
 إال إذا حضره أربعة أعضاء على األقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا

ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا

 للضوابط التالية : اجتماعا
ً
 ت املجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.  -1

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد. -2

لجانب في االجتماع، وعند تساوي اآلراء يرجح ا تصدر قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية آراء أعضاء املجلس الحاضرين أو املمثلين .3

 الذي فيه رئيس املجلس أو من يرأس املجلس في حال غيابه.

ة ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت بشأنها. تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبي .4

تماع، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي فيه رئيس املجلس أو من يرأس آراء أعضاء املجلس الحاضرين أو املمثلين في االج

املجلس في حال غيابه. وملجلس اإلدارة أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين مالم يطلب أحد 

 دارة في أول اجتماع تال له.األعضاء كتابة اجتماع املجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس اإل 

تي ملجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم اللجان التي يراها مناسبة بصورة دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض املهام ال .5

وزع يكلفها به املجلس ويحدد املجلس صالحيات والية عمل هذه اللجان وعدد أعضائها.تثبت مداوالت املجلس وقراراته في محاضر ت

على كافة أعضاء املجلس ويوقعها رئيس املجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من املجلس وذلك بتوقيع جميع األعضاء الحاضرين 

على إحدى نسخ املحضر ، وتدون هذه املحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس املجلس والسكرتير  ويتم إثبات حضور أعضاء املجلس 

 بكشف يوقع عليه الحضور.
 

 

 ( اللجنة التنفيذية 19)  مادة
 

 لهم، ويحدد مجلس اإل 
ً
لة من بينهم رئيسا

َ
دارة يجوز ملجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية، ويختار أعضاء اللجنة املشك

 طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها.
 

 ( لجنة املراجعة 20مادة ) 
 

ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس  تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة

االدارة التنفيذيين سواء من املساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. ويشترط لصحة 

ت الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي اجتماع لجنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوا

صوت معه رئيس اللجنة. وتختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها 

س اإلدارة دعوة الجمعية العامة وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجل

للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. وعلى لجنة املراجعة النظر في القوائم 
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إعداد تقرير عن رأيها  املالية للشركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك

في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة 

 على األ
ً
قل أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس ي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ)واحد وعشرين( يوما

 لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
 

 ( لجنة الترشيحات واملكافآت21مادة )

. يشكل مجلس اإلدارة لجنة خاصة بالترشيحات واملكافآت بناء على قواعد اختيار أعضاء اللجنة التي تعتمدها الجمعية العامة للشركة

 للمعايير املعتمدة واملراجعة السنوية لالحتياجات املطلو وتختص اللجنة بالتوصي
ً
بة من ة ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا

املهارات لعضوية املجلس ومراجعة هيكل املجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها. كما تختص اللجنة بتحديد 

عالجتها والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين. كذلك من مهام اللجنة جوانب الضعف والقوة في املجلس واقتراح م

 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

 

 ) الباب الرابع (

 جمعيات املساهمين
 

 ( حضور الجمعيات22مادة )
 

 صح
ً
 تمثل جميع املساهمين، وتنعقد في املدينة التي يقع بها املركز الرئيس للشركة. ولكل مالجمعية العامة املكونة تكوينا

ً
ساهم حق يحا

 آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور 
ً
 شخصا

ً
حضور الجمعية العامة. وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما

 الجمعية العامة.

 سية( الجمعية العامة التأسي23مادة )

 تختص الجمعية العامة التأسيسية باألمور التالية :

 التحقق من االكتتاب بكل رأسمال الشركة. .1

ميع املوافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة وال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على النظام املعروض عليها. إال بموافقة ج .2

 الحاضرين املمثلين في اجتماع الجمعية التأسيسية.

 املوافقة على نفقات التحول.  .3

ويشترط في صحة انعقادها حضور عدد من املؤسسين يمثل نصف رأس املال على األقل ولكل مؤسس في اجتماعاتها صوت عن كل  .4

 سهم اكتتب به املؤسس أو من يمثله.
 

 ( الجمعية العامة العادية24مادة )
 

تنعقد و دية ، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة، فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العا

 مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة املالية للشركة ، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت

 الحاجة لذلك.
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 ( نصاب الجمعية العامة العادية25مادة )

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس املال على األقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال يكون اجتما
ً
لنصاب اع الجمعية العامة العادية  صحيحا

ل ماع األو في االجتماع األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجت

 ن امكانية عقد هذا االجتماع.مايفيد االعالن ع

 كان عدد األسهم املمثلة فيه .
ً
 أيا

ً
 وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 ( الجمعية العامة غير العادية26مادة )
 

 تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس ي باستثناء األحكام املحظور عليها تعديلها نظاما.

 
ً
عن ذلك يكون للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية بنفس  وفضال

 الشروط املقررة للجمعية األخيرة.
 

 

 

 ( نصاب الجمعية العامة غير العادية27مادة )
 

 إال إذا حضره مساهم
ً
ا ون يمثلون نصف رأس املال على األقل، فإذا لم يتوفر هذال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

 النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة السابقة ويكون االجتماع الثاني

 إذا حضره عدد من املساهمين يمثل ربع رأس املال على األقل.
ً
 صحيحا

( من 28)الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها في املادة واذا لم يتوفر النصاب 

 هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد االسهم املمثلة فيه بعد موافقة الجهة املختصة.
 

 ( دعوة الجمعيات العامة28مادة )
 

أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا تنعقد الجمعيات العامة 

%( في املائة من رأس املال على األقل، وتنشر الدعوة 5طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )

 في املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد لالنعقاد ب )واحدالنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع 

 على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة. ترسل
ً
صورة  وعشرين( يوما

، كما ت املختصة وفق املتطلبات النظامية وذلك خالل املدة املحددة للنشرمن الدعوة وأجندة االجتماع إلى هيئة السوق املالية، والجها

أنه يمكن عقد الجمعيات العامة عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد الحصول على املوافقات الالزمة من الجهات 

 املختصة.

 ( إثبات الحضور 29مادة )
 

الة مين الحاضرين واملمثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم باألصيحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء املساه

 أو بالوكالة وعدد األصوات املخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة اإلطالع على هذا الكشف. 
 

 ( القوة التصويتية30مادة )
 

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

التصويت التراكمي في انتخاب مجلس االدارة ، وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل 
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 عدد من األصوات يتجاوز )
ً
ن مجموع أسهم الشركة %( م30سهم. ومع ذلك ال يكون ألي مساهم باألصالة أو النيابة أو بالصفتين معا

وذلك بالنسبة لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة املتعلقة بتعيين وعزل مراجعي الحسابات وتعديل النظام األساس ي 

 للشركة.

 ( القرارات31مادة )
 

 املطلقة الجمعية العامة العادية باألغلبية تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها،وتصدر قرارات

ر ان القراك لألسهم املمثلة في االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا 

 بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء املد
ً
 لشركة فية املحددة في نظامها ، أو بإدماج امتعلقا

 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.
ً
 شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا

 

 ( مناقشة جدول األعمال32مادة )
 

سئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األ 

ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ، 

 .
ً
 وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذا

 ( إجراءات الجمعية العامة33مادة )
 

 لألصوات ، ويحرر 
ً
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه في حال غيابه ويعين الرئيس سكرتير لالجتماع وجامعا

وعدد  باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء املساهمين الحاضرين أو املمثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة

الجتماع ااألصوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في 

عه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات . ويصدق رئيس 
ّ
، وتدون املحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوق

 يفوضه على صور مستخرجات املحاضر بما يفيد مطابقتها لألصل الثابت في السجل لدى تقديمها إلى أي جهة.املجلس أو من 

 

 الباب الخامس

 مراقب الحسابات

 ( تعيين مراجع الحسابات34مادة )
 

الجمعية العامة يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات املرخص لهم بالعمل في اململكة تعينه 

 بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.
ً
 العادية، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه سنويا

 ( االطالع على السجالت 35مادة )
 

تي يطلب البيانات واإليضاحات الملراجع الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها  وغير ذلك من الوثائق وله أن 

 يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضا إن يتحّقق من موجودات الشركة والتزاماتها وعلى مراجع الحسابات إن يقدم إلى الجمعية العامة

 يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه م
ً
ن مخالفات السنوية تقريرا

 ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.
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 الباب السادس

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح
 

 ( السنة املالية36مادة )

لقرار تاريخ ا ة األولي بعد التحول منتبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة املالي

 ديسمبر من السنة امليالدية التالية. 31الوزاري الصادر باملوافقة على إعالن التحويل وتنتهي في 

 ( ميزانية الشركة 37مادة  )

 لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ املذكور كما يعد ميزا
ً
 نية الشركة وحسابيعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا

لصافية ااألرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح 

وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يوما على األقل ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجعي الحسابات قبل 

ع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملدير املالي ال
ّ
شار وثائق املاملوعد املقرر النعقاد الجمعية بخمسة وأربعين يوما على األقل ويوق

شرين( إليها وتودع نسخ منها في املركز الرئيس ي للشركة تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املقّرر النعقاد الجميعة العامة  بـ)واحد وع

 على األقل وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في املركز الرئيس ي للشركة امليزانية وحسابات األرباح والخساي
ً
ئر وما

لى إوخالصة وافية من تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراجع الحسابات وان يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وكذلك 

 ل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على األقل.الهيئة وذلك قب

 
 

 ( توزيع األرباح38مادة )

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي :

عادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي % من األرباح الصافية  لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة ال10يجنب  .1

 % من رأس املال املدفوع.30املذكور  

ن %( لتكوي50يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من األرباح الصافية ال تتجاوز ) .2

 .ياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينهاحت

 لى املساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء املتطلبات التالية:يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية ع .3

.أ -أ
ً
 ن تفوض الجمعية العامة العادية املجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويا

 ة ومنتظمة.أن تكون الشركة ذات ربحية جيد -ب

 ستوى أرباحها.ن يتوفر لها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمأ -ج

 آلخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية األرباح املقترح توزيعها، بعد خأن يتوفر لد -د
ً
صم ى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا

 ماتم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم هذه القوائم املالية.

خ يوم من تاري 15امة في شأن توزيع األرباح على املساهمين املقيدين خالل يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية الع 

 استحقاق هذه األرباح املحدد في قرار الجمعية العامة.

%( من األرباح الصافية إلنشاء مؤسسات اجتماعية ملوظفي الشركة أو الستخدامها 10يجوز للجمعية العامة أن تقتطع نسبة ) .4

 الشركة كمكافأة لهم. ملنح موظفي الشركة أسهم في 
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 ( سداد األرباح 39مادة )
 

 للتعليمات التي تصدرها وزا
ً
رة رة التجاتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في الزمان و املكان الذي يحددهما مجلس اإلدارة وفقا

 واالستثمار أو أي سلطة مختصة.

 خسائر الشركة 40مادة )
 

اهمة نصف رأس املال املدفوع، في أي وقت خالل السنة املالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع إذا بلغت خسائر شركة املس

 الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة

ة العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعي

بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر 

 السادسة من هذا النظام. وتعد الشركة منقضية بقوة إلى ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل املحدد باملادة

و إذا أالنظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل املدة املحددة في هذه املادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، 

رار قرأس املال خالل تسعين يوما من صدور  قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة

 الجمعية بالزيادة.
 

 ( عدم توزيع األرباح41مادة )
 

( 1)الفقرة  في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة املشار إليها في

دة سهم العديمة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من األرباح مل( من هذا النظام ألصحاب األ 14من املادة )

 ألحكام املادة )
ً
إما  ( من نظام الشركات أن تقرر 86ثالث  سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم منعقدة طبقا

التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيم  حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة واملشاركة في

 أسهمهم في رأس املال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح األولوية املخصصة ألصحاب هذا األسهم عن السنوات السابقة.
 

 الباب السابع

 املنازعات

 ( دعوى املسئولية 42مادة )
 

دعوى املسئولية املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق لكل مساهم الحق في رفع 

 ويجب على املساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
ً
 ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائما

 

 الباب الثامن 

 حل الشركة وتصفيتها

 

 تهاء الشركة( ان43مادة )

يقة عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األجل املحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طر 

 أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس اإلدار 
ً
ة  التصفية وتعين مصفيا

 على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين املصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات املصفق
ً
 ين.ائما
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 الباب التاسع

  أحكام ختامية

 ( نظام الشركات44مادة )

 يطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام األساس ي. .1

 لنظام الشركات.يودع هذا النظ .2
ً
 ام وينشر طبقا

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


