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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

كة العربية لألنابيب  الشر

كة مساهمة  (سعودية )شر

 النظام األساس  

-------------------------- 

 

كة –الباب األول   تأسيس الشر

-------------------------- 

 

 سالتأسي -( :1مادة )

 

كة مساهمة سعو  كات وتعديالته وهذا النظام شر  مالكي األسهم المبينة تأسست طبقا ألحكام نظام الشر
ن دية بي 

 -وفقا لما يلي : 

 

ك -( :2مادة )  ةاسم الشر

 

كة مساهمة سعودية هاسم هذ كة العربية لألنابيب " شر كة " الشر  .الشر

 

كة -( :3مادة )  أغراض الشر

 

كة مزاولة األعمال التالية :    -غرض الشر

 والحلزونية لخطوط األ إ -1
ً
نشائية والتجارية ل نابيب ولألغراض انتاج أنابيب الصلب الملحومة طوليا

 وتسويقها. 

 إقامة الصناعات المعدنية.  -2

ن األنابيب.  -3 ي وتشكيل وتسنيي 
 ثنن

 تغليف األنابيب من الخارج والداخل.  -4

اء األنابيب وملحقاتها ومستلزماتها.  -5  القيام باألعمال التجارية من بيع وشر

 تنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب.  -6

كة. شر  -7 ي عليها وإستثمارها بالبيع أو اليجار لصالح الشر
ي لقامة مبانن

 اء األراضن

 مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل والعاشة.  -8

 

اخيص الالزمة من جهات  كة نشاطها إال بعد الحصول عل التر  .االختصاص إن ُوجدتوال تزاول الشر

 

كاالمشاركة  -( :4مادة )   الشر
 
ك ف

ُّ
 توالتمل

 

ط أال يقل رأس المال عن  يجوز  كات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مسماهمة مقفلة بشر كة إنشاء شر للشر
كات أخرى قائمة أو أن تندمج معها ولها حق 5) ي شر

( مليون ريال( كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص فن
كات الُمساهمة أو ذات المسؤوليات المحد ي تأسيس الشر

اك مع الغت  فن
ودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه االشتر
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ي هذه األسهم أو الحصص عل أال 
كة أن تترصف فن ي هذا الشأن. كما يجوز للشر

األنظمة والتعليمات الُمتبعة فن
ي تداولها

 يشمل ذلك الوساطة فن
 

كة -( :5مادة )  المركز الرئيس  للشر

 

ي مدينة الرياض ويجوز لمجلس الدارة أ
كة فن ئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت يقع المركز الرئيسي للشر ن ينسر

 .بقرار من مجلس الدارةداخل المملكة العربية السعودية أو خارجها 

 

كة -( :6مادة )  مدة الشر

 

كة )  كة تأسيسها ويجوز دائما إطالة مدة  تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن ( سنة 33مدة الشر الشر

 .جلها بعام كامل عل األقلأنتهاء إت  العادية قبل الجمعية العامة غ هبقرار تصدر

 

 

  
 رأس المال واألسهم –الباب الثان 

-----------------------------------  

 

 رأس المال -( :7مادة )

 

كة   أربعونسهم ) 43,333,333ريال سعودي )أربعمائة مليون ريال( مقسم إىل  433,333,333رأس مال الشر

 عادية  13تبلغ القيمة السمية لكل منها  ،القيمة هم(، متساويةسمليون 
ً
ة ريال سعودي( وجميعها أسهما )عشر

 نقدية. 

 

  األسهم االكتتاب -( :8مادة )
 
 ف

 

كة ودفعوا قيمتها كاملة.  ي جميع أسهم رأس مال الشر
 اكتتب المساهمون فن

 

 بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة -( :9مادة )

 

ي المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الدارة بعد إنذار المساهم إذا تخلف المساهم عن دفع 
قيمة السهم فن

ي 
ي مزاد علنن

ن بيع السهم فن ي سجل المساهمي 
أو سوق األوراق المالية بخطاب مسجل عل عنوانه المثبت فن

ي تحددها الجهة المختصة
 للضوابط النر

ً
 اليوم ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حنر  ،بحسب األحوال وفقا

ي 
كة  المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المرصوفات النر ي الشر

كة وتستوفن أنفقتها الشر

ي لصاحب السهم
ي حصيلة البيع بهذ ،من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد البافر

المبالغ جاز  هفإذا لم تفن

ي 
ي من جميع أموال المساهم وتلغن

ي البافر
كة أن تستوفن ي سهما جديدا يحمل  للشر السهم الذي بيع وتعطي المشتر

ن  ي سجل المساهمي 
ي وتؤشر بذلك فن

 .مع بيان اسم المالك الجديدرقم السهم الملغن

           

 إصدار األسهم -( :01مادة )

 

ي  هسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعل من هذل سمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها اإتكون األسهم 
 القيمة، وفن

ة يضاف فرق القيمة  ههذ ن وال يجوز توزيعها كأرباح عل الحالة األخت  ي بند مستقل ضمن حقوق المساهمي 
فن
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ن  كة والسهم ،المساهمي  ي مواجهة الشر
فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا  ،غت  قابل للتجزئة فن

ي استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هوالء
ن بالتضامن عن  أحدهم لينوب عنهم فن األشخاص مسئولي 

امات الناشئة عن ملكية السهم ن  .االلتر

 تداول األسهم -( :00مادة )

 

انية  ،األسهم قابلة للتداول ن ي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر المت 
واستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم النر

ي عشر شهرا من تاريخ إعالن إ نال تقل كل منها عخمس سنوات مالية كاملة وحساب األرباح والخسائر عن 
ثنن

كة. كما ال يجوز تداول  ي يكتتب بها المؤسسون إذا تمت زيادة ر أتأسيس الشر
س المال أسهم زيادة رأس المال النر

ة الح ي فتر
ي هذظفن

كة بالسجل  هر المذكورة عل أن تبدأ مدة الخمس سنوات فن الحالة من تاريخ تعديل بيانات الشر

ي يمنع  هة. ويؤشر عل هذالتجاري بما يفيد الزياد
كة والمدة النر الصكوك بما يدل عل نوعها وتاريخ تأسيس الشر

ن ومع ذلك  ،فيها تداولها   ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسي 
ً
يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا

ي حالة التنفي
ي حالة وفاته إىل الغت  أو فن

ن فن ذ عل أموال المؤسس إىل مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسي 

ن اآلخرين  .المعش أو المفلس، عل أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسي 

 

 المساهمير   حقوق -( :01مادة )

 

كة وفقا ألحكام نظام السوق الماليةتتداول  امه  ،أسهم الشر ن كة والتر ويفيد تملك األسهم قبول المساهم لنظام الشر

ي تصدر من جمعيات 
ا أو غائبا وسواء كان موافقا بقراراتها النر ن وفقا ألحكام هذا النظام سواء كان حاضن المساهمي 

امات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق   ،القرارات أو مخالفا لها  هعل هذ ن كما ترتب األسهم حقوقا والتر

ي يتقرر توزيعها وا
ي األرباح النر

ي الحصول عل نصيب فن
ي المتصلة بالسهم وعل وجه خاص الحق فن

لحق فن

ي 
اك فن ن والشتر كة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمي  ي موجودات الشر

الحصول عل نصيب فن

ي 
كة بما ال وحق األسهم مداوالتها والتصويت عل قراراتها وحق الترصف فن يرصن االستفسار وطلب معلومات الشر

كة وال  راقبة أعمال مجلس الدارة ورفع دعوى محق و  يعارض نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذيةبمصالح الشر

وط والق ن وذلك بالشر ي قرار جمعيات المساهمي 
ود الواردة يالمسؤولية عل أعضاء المجلس والطعن والبطالن فن

كات.  ي نظام الشر
 فن

 

كة ألسهمها -( :03مادة ) ك الشر
ُّ
 تمل

 

ي أسهمها  -1 كة أن تشتر كات وال يكون لألسهم وفقا للضوابط المعمول بها بنظام ا أو ترهنها  يجوز للشر لشر

 . ن ي جمعيات المساهمي 
كة أصوات فن يها الشر ي تشتر

  النر

 

 لضوابط تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال  -2
ً
يجوز رهن األسهم وفقا

ي عقد الرهن عل غت  ذلك. ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حضور 
 الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق فن

ن أو التصويت فيها.   اجتماعات الجمعية العامة للمساهمي 

       

     

 أدوات الدين والصكوك التمويلية -( :04مادة )

 

كة إصدار أدو يجوز  -1 بعد صدور قرار من الجمعية  ،ت دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إىل أسهماللشر

حدد فيه الحد األقىص لعدد األسهم ال
ُ
ي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو العامة غت  العادية ت

نر

ي الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من الصدارات أو  ،الصكوك
سواء صدرت تلك األدوات أو الصكوك فن
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دون حاجة إىل  –من خالل برنامج أو أكتر لصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. وُيصدر مجلس الدارة 

ي يطلب حاملوها أسه –الجمعية  هموافقة جديدة من هذ
 جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك النر

ً
ما

ة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس ما  ،تحويلها  فور انتهاء فتر

كة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال. كما يجب عل مجلس  يلزم لتعديل نظام الشر

ي النظام اكتما إشهار الدارة 
ي رأس المال بالطريقة المحددة فن

قرارات لشهار ل إجراءات كل زيادة فن

 الجمعية العامة غت  العادية. 

 

ي الفقرة ) -2
ن  ،ه( أعال1مع مراعاة ما ورد فن ي الحالتي 

ال يجوز تحويل أدوات الدين أو الصكوك إىل أسهم فن

 : ن  -التاليتي 

وط إصدار أدوات الدين والصكوك الت -1 األدوات  همويلية إمكان جواز تحويل هذإذا لم تتضمن شر

كة.   والصكوك إىل أسهم برفع رأس مال الشر

 إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي عل هذا التحويل.  -2

 

 زيادة رأس المال -( :50مادة )

 

كة -1 ط أن يكون رأس المال قد دفع   ،للجمعية العامة غت  العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشر بشر

ط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غت  المدفوع من رأس المال ك . وال يشتر
ً
امال

 المدة 
ُ
يعود إىل أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إىل أسهم ولم تنتِه بعد

 .المقررة لتحويلها إىل أسهم

ي جميع األحوال أن تخصص األ  -2
سهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو للجمعية العامة غت  العادية فن

ن  كات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمي  كة والشر ي الشر
ن فن  منها للعاملي 

ً
جزءا

ن  كة لألسهم المخصصة للعاملي   .ممارسة حق األولوية عند إصدار الشر

افقة عل زيادة رأس بالمو الغت  عادية  وقت صدور قرار الجمعية العامة  -للمساهم المالك للسهم  -3

ي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء  -المال 
ي االكتتاب باألسهم الجديدة النر

األولوية فن

ي صحيفة يومية أو بإبالغهم  -إن وجدت  -بأولويتهم 
يد المسجل عن قرار  بواسطةبالنشر فن التر

وط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه   .زيادة رأس المال وشر

كة سهم الزيادة أتوزع  -4 ي رأس مال الشر
ن الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما فن ن األصليي  عل المساهمي 

ط أال يمن زيادة رأس المال حقوق أولوية من إجماىلي حقوق األولوية الناتجة يملكونه من  جاوز تبشر

ي من األسهم الجديدة عل  ،من األسهم الجديدة هما يحصلون عليه ما طلبو
حملة ويوزع البافر

حقوق أولوية من إجماىلي   من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أكتر الذين طلبوا حقوق األولوية 

من األسهم  هجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوتال يأعل حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال 

ينص نظام  ما لم تقرر الجمعية العامة غت  العادية أو  عل الغت  الجديدة ويطرح ما تبفر من األسهم 

 .السوق المالية عل غت  ذلك

ي االكتتاب بزيادة رأس و يحق للجمعية العامة غت  العادية  -5
ن فن قف العمل بحق األولوية للمساهمي 

ي الحاالت
ن فن ي تراها مناسبة  المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغت  المساهمي 

النر

ك  ة. لمصلحة الشر

 تنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامةيحق للمساهم بيع حق األولوية أو ال -6

ي األسهم الجديدة المرتبطة  الغت  عادية 
بالموافقة عل زيادة رأس المال إىل آخر يوم لالكتتاب فن

ي تضعها الجهة المختصة هبهذ
 للضوابط النر

ً
  .الحقوق، وفقا
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 تخفيض رأس المال -( :60مادة )

 

كة إذا زاد عن حاجتها أو إذا يجوز بقرار من الجمعية ا -1 لعامة غت  العادية تخفيض رأس مال الشر

كة  ة وحدها تخفيض رأس المال إىل ما دون الحد خسائر، بمنيت الشر ي الحالة األخت 
ويجوز فن

كات ( من نظام الشر ن ي المادة )الرابعة والخمسي 
وال يصدر القرار إال بعد تالوة  ،المنصوص عليه فن

كة و لا عن األسباب الموجبة له وعنتقرير مراقب الحسابات  ي عل الشر
امات النر ن ثر التخفيض ألتر

ي هذ
ن القرار طريقة التخفيض  هفن امات ويبي  ن

 :االلتر

 .إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه -1

كة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها -2 اء الشر  .شر

 

ن إىل إبداء إذا كان التخفيض نتيجة ز -2 كة وجبت دعوة الدائني  يادة رأس المال عن حاجة الشر

ن يوما من تاريخ نشر قرار التخ اضاتهم عليه خالل ستي 
ي البلد أو اعتر

ي جريدة يومية توزع فن
فيض فن

ي  المنطقة
كة ا يقع فيهالنر ي  ،المركز الرئيسي للشر

كة مستندات فن ض أحدهم وقدم إىل الشر فإذا اعتر

كة  الميعاد المذكور وجب ن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء أعل الشر

 .به إذا كان آجال

كة من أجل إلغائها وجبت دعوة  -3 اء عدد من أسهم الشر إذا كان التخفيض عن طريق شر

ن إىل عرض أسهمهم للبيع وتتم هذ يد المسجل أو جريدة يومية  هالمساهمي  الدعوة عن طريق التر

ي ا
كة لبلد أو المنطقة الذي يقع فيه المركز الرئيسي توزع فن اء وفقا لنظام السوق للشر ويتم الشر

  المالية. 

 

 مجلس اإلدارة –الباب الثالث      

----------------------------  

كة -( :70مادة )  إدارة الشر

 

كة مجلس إدارة مؤلف من  -1  3العادية لمدة  الجمعية العامةخبهم تنت أعضاء( سبعة 7)يتوىل إدارة الشر

كةمدة وتبدأ  ،سنوات  ،عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشر

 ستثناءإو 
ً
ي ا

ن المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات مؤلفا من األعضاء اآلنر من ذلك عي 

 -أسماؤهم: 

 الجنسية لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما م

كة المهنا التجارية) السيد/ عبدالعزيز عبدهللا إبراهيم المهنا -1  سعودي عضوا (،ممثل شر

كة الراجحي للصناعة والتجارة(،  -2 السيد/ سليمان صالح عبدالعزيز الراجحي )ممثل شر

 عضوا

 سعودي

كة راشد العبدالرحمن الراشد  -3 السيد/ صالح راشد عبدالرحمن الراشد )ممثل شر

 ، عضواوأوالده(

 سعودي

 سعودي بونيان، عضواأالسيد/ عبدهللا الراشد  -4

 سعودي ، عضواكة عبدالقادر المهيدب وأوالده(السيد/ سليمان عبدالقادر المهيدب )ممثل شر  -5

كة المعجل للتجارة والمقاوالت(،  -6 السيد/ سعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل )ممثل شر

 عضوا

 سعودي

 سعودي الدرع، عضوا السيد/ درع سليمان -7
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ي حدود نسبة  -2
يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكتر لعضوية مجلس الدارة، وذلك فن

ي رأس المال
اكمي عند إختيار أعضاء مجلس الدارة. عل أن يتم إتبا  ملكيته فن ع أسلوب التصويت التر

    

 انتهاء العضوية -( :08مادة )

 

ي نتهاء مدتإتنتهي عضوية المجلس ب -1
 ه أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية فن

ن    -المملكة  وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الدارة، كان للمجلس أن يعي 
ً
ي المركز  -مؤقتا

 فن
ً
عضوا

ي الحصول عل األصوات
تيب فن ي  الشاغر بحسب التر

ي انتخبت المجلس فن
عل أن يكون ممن  ،الجمعية النر

ة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة، وكذلك هيئةتتوافر فيه خالل خمسة أيام  ،السوق المالية م الختر

ي أول اجتماع لها، ويكمل 
ن عل الجمعية العامة العادية فن ، وأن يعرض التعيي  ن عمل من تاريخ التعيي 

وط الالزمة النعقاد مجلس الدارة بسبب ،العضو الجديد مدة سلفه نقص عدد  وإذا لم تتوافر الشر

كات أو هذا النظام وجب عل بقية األعضاء دعوة  ي نظام الشر
أعضائه عن الحد األدنن المنصوص عليه فن

 النتخاب العدد الالزم من األعضاء
ً
ن يوما  .الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستي 

ي كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الدارة أو بعضهم -2
وذلك دون إخالل  ،يجوز للجمعية العامة العادية فن

ي وقت غت  مناسب هبحق العضو المعزول تجا
كة إذا وقع العزل لسبب غت  مقبول أو فن ويحق لعضو  ،الشر

ي وقت مناسب
ط أن يكون ذلك فن ل بشر ن ب  ،مجلس الدارة أن يعتر

َّ
ت ا يتر كة عمَّ وإال كان مسئوال ِقبل الشر

ار.  ال من أضن ن  عل االعتر

كة استقاالتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب لاإذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة  -3 شر

ي السوق المالية، تشكيل لجنة 
كات المدرجة فن ي الشر

كة، فعل الوزير، أو مجلس الهيئة فن مجلس إدارة للشر

ة واالختصاص بالعدد الذي يرا ن أعضائها،  با،مناسه مؤقتة من ذوي الختر  له من بي 
ً
 ونائبا

ً
ن لها رئيسا ويعي 

كة، ودعوة الجمعية العامة لالجتماع خالل مدة ال تزيد عل ثالثة أشهر من لتت اف عل إدارة الشر وىل الشر

كة. ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها  تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة؛ النتخاب مجلس إدارة جديد للشر

 لما يقرر
ً
كة، وفقا  ل. الوزير أو مجلس الهيئة بحسب األحواه مكافآت عل حساب الشر

 

 اإلفصاح -( :09مادة )

 

ي تتم  -1
ي األعمال والعقود النر

ة فن ة أو غت  مباشر ال يجوز أن يكون لعضو مجلس الدارة أي مصلحة مباشر

خيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد لكل سنة كة إال بتر وعل عضو مجلس  ،لحساب الشر

ة أو غت  مب ي تتم لمصلحة الدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشر
ي األعمال والعقود النر

ة فن اشر

كة ي التصويت عل القرار  ،الشر
اك فن ي محرصن الجتماع. وال يجوز لهذا العضو الشتر

ويثبت هذا التبليغ فن

ن  ي مجلس الدارة وجمعيات المساهمي 
ي هذا الشأن فن

ويبلغ رئيس مجلس الدارة الجمعية  .الذي يصدر فن

ة أو غت  العامة العادية عند إنعقادها عن  ي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشر
األعمال والعقود النر

ة فيها  .  ،مباشر ي كة الخارجر
 ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشر

ي الفقرة ) -2
جاز  ،المادةه ( من هذ1إذا تخلف عضو المجلس عن الفصاح عن مصلحته المشار إليها فن

كة  م الجهات القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أو لكل ذي مصلحة المطالبة أماللشر

  أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك. 

ي  -3
كة فن كة أو أن ينافس الشر ي أي عمل من شأنه منافسة الشر

ك فن ما ال يجوز لعضو مجلس الدارة أن يشتر

كة أن تطالبه أمام الجهات الق ،أحد فروع النشاط الذي تزاوله ضائية المختصة بالتعويض وإال كان للشر

ما لم يكن حاصال عل ترخيص سابق من الجمعية العامة العادية )يجدد كل سنة( يسمح له  ،المناسب

 القيام بذلك. 

 



7 

 مجلس اإلدارة ومسئوليات صالحيات -( :11مادة )

 

ي إدارة ختصاصاتل امع مراعاة  -1
كة  المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الدارة أوسع الصالحيات فن الشر

اف عل جميع أعمالها وأموالها وجميع معامالتها وعل  وترصيف أمورها داخل المملكة وخارجها والشر

كة إسبيل المثال ال الحرص  كة، وكافة اللوائح المالية والدارية الالزمة لتسيت  أمور الشر انيات الشر ن عتماد مت 

ي عالقتها مع الغت  والجه
كة وتمثيلها فن ي والتوقيع عن الشر ات والهيئات الحكومية والخاصة وأن يشتر

كة  ن أو ألغراض الشر ي والمنازل والعمائر والمزارع وجميع أنواع العقارات للموظفي 
ويبيع ويرهن األراضن

ي ذلك 
وللمجلس حق التوقيع عل كافة أنواع العقود والوثائق  االستثمار ومصانعها المختلفة بما فن

ي ذلك عل سبيل الم
كة والمستندات بما فن ك فيها الشر ي تشتر

كات النر ثال التوقيع عل عقود تأسيس الشر

كة والبيع  االتفاقياتمع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع عل  والتفويض نيابة عن الشر

اء والفراغ  والتأجت  والقبض والدفع وفتح الحسابات والعتمادات  واالستئجار والتسليم  واالستالموالشر

كة وممتلكاتها وال ي أصول الشر
سحب واليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المرصفية. والترصف فن

اء  ي الشر
وقبوله واستالم ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والفراغ وقبوله وعقاراتها وله الحق فن

ن  وقبض الثمن وتسليم المثمنالصكوك  ن المحكمي  اء والتنازل وقبوله وطلب التحكيم وتعيي  والختر

كة أو رهنها إال بموافقة الجمعية العمومية أصول إال أنه ال يجوز لمجلس الدارة بيع  .والمخالصة الشر

وط التاليةال  :عادية مع مراعاة الشر

رات -1 ي قرار البيع األسباب والمتر
 .له أن يحدد المجلس فن

 لثمن المثل.  -2
ً
 ومقاربا

ً
 أن يكون البيع عادال

 إال  -3
ً
ا ي يقدرها المجلس وبضمانات كافية. أن يكون البيع حاضن

ي الحاالت النر
 فن

كة أو تحميلها  -4 تب عل ذلك الترصف توقف بعض أنشطة الشر اماتأن ال يتر ن  بالتر

ي  أخرى
اكة فن كات أخرى أو إنهاء الشر ي شر

كة فن وله حق اتخاذ القرارات بمشاركة الشر

ي تشارك فيها ولمجلس الدارة صالحية إعطاء الضمانات للغ
كات النر  .ت  الشر

 

مهما  ة وغت  الحكوميةيجوز لمجلس الدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي -2

والضمانات من البنوك  الخزينة واتفاقياتبلغت مدتها، والقروض التجارية وعقود المشاركة والمرابحة 

ي ذ
كات االئتمان مهما كانت مبالغها وألية مدة كانت بما فن ي والمؤسسات المالية وشر

لك القروض النر

وط التالية بالنسبة للقروض التجارية ا ي يتجاوز أجلها تتجاوز ثالث سنوات. عل أن يتم مراعاة الشر
لنر

 -:( سنوات3ثالث )

كة ومساهميها  -1 ار بالشر وط القرض والضمانات المقدمة له عدم الضن ي شر
أن يراىع فن

 . ن  والضمانات العامة للدائني 

ي قرار -2
 أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.  هأن يحدد مجلس الدارة فن

 

كة ونيابة عنها ولمجلس  -3 ام واالرتباط بإسم الشر ن يكون لمجلس الدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتر

كة.  ي من شأنها تحقيق أغراض الشر
 الدارة القيام بكافة األعمال والترصفات النر

ي يقدرها حق إبراء ذمة -4
ي الحاالت النر

 لما يحقق  لمجلس الدارة وفن
ً
اماتهم طبقا ن كة من التر ي الشر

مدينن

وط التالية :  همصلحتها. عل أن يتضمن محرصن مجلس الدارة وحيثيات قرار  -مراعاة الشر

ي سنة كاملة عل نش -1
.  وءأن يكون إبراء الذمة بعد مىصن  الدين كحد ادنن

 البراء حق لمجس الدارة وال يجوز التفويض فيه.  -2

 د كحد اقىص لكل عام للمدين الواحد. أن يكون البراء لمبلغ محد -3

 

كة.  -5 انية سنوية للشر ن ي كل مت 
عات عل أال تتجاوز البند المخصص لذلك فن  لمجلس الدارة تقديم التتر
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كة ب وضوابط الرقابة إقرار اللوائح واألنظمة -6 ن الداخلية للشر ي ذلك نظام االدخار للموظفي 
اف  ما فن والشر

 العام عليها. 

اف عل تنفيذها. إعتماد التوجهات الستر  -7 كة والشر  اتيجية واألهداف الرئيسية للشر

كة .  -8  إعتماد الحكومة الخاصة بالشر

ي  -9
 من أعضائه أو من الغت  فن

ي حدود إختصاصاته واحد أو أكتر
ض عنه فن لمجلس الدارة أن يوكل أو يفوِّ

ن   أو القيام بعمل أو أعمال معينة.  اتخاذ إجراء أو ترصف معي 

ن مجلس الدارة سكرتي -13 هم ويحدد مجلس الدارة إختصاصاته عي  ن أعضائه أو من غت  ت  للمجلس من بي 

إذا كان  –وسكرتت  المجلس والعضو المنتدب ومكافأته، وال تزيد مدة عضوية رئيس مجلس الدارة ونائبه 

ي مجلس الدارة 
 فن
ً
ي المجلس ويجوز إعادة تعيينهم.  -عضوا

 عن مدة عضوية كل منهم فن

 

ن  ي قرار تعيينه ه التنفيذي ونوابه، وإعفاءالرئيس ويقوم المجلس بتعيي 
من منصبه،  ويحدد مجلس الدارة فن

ويحدد مجلس الدارة  ،سلطات وصالحيات ومهام ومكافآت الرئيس التنفيذي ومدة توليه هذا المنصب

ي يحصل عليها بالضافة للمكافآت المقررة لكل عضو بمجلس 
 للمادة )المكافآت الخاصة النر

ً
( من 24الدارة طبقا

 هذا النظام. 

ي حدود اختصاصه وللمجلس 
ة عمل أو أعمال معينه فن ي مباشر

 من أعضائه أو من الغت  فن
أن يعهد إىل واحد أو أكتر

ي يراها المجلس مناسبة 
ي  وذلك بموجب صكوك وكاالت أو تفويضللمدة النر

، ويحق لوكيله حق توكيل الغت  فن

ة كل هذكل أو جزء مما أوكل في  .الصالحيات داخل وخارج المملكة العربية السعوديةه ه وللمجلس حق مباشر

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -( :10مادة )

ها بنفسه بإجتماعات  3,333تتكون مكافأة عضو مجلس الدارة من  )ثالثة اآلف( ريال عن كل جلسه يحرصن

إىل مصاريف السفر والنتقال والقامة وكذلك النسبة مجلس الدارة أو اللجان المنبثقه من المجلس بالضافة 

ي المادة )
كات ولوائحه ( من هذا النظام43/4المنصوص عليها فن ي حدود ما نص عليه نظام الشر

. وذلك فن

ويشتمل تقرير مجلس الدارة إىل الجمعية العامة العادية عل بيان شامل لكل ماحصل عليه أعضاء مجلس 

ي األرباح وبدل حضور ومرصوفات وغت  ذلك من المزايا كما الدارة خالل السنة الما
لية من رواتب ونصيب فن

ن أو ما قبضو يشتمل التقرير المذكور عل بيان ما ن أو إداريي  نظت  ه قبضه أعضاء مجلس الدارة بوصفهم موظفي 

 عل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الأعمال فنية أو إدارية أو 
ً
ي استشارية وأن يشتمل أيضا

جلسات النر

ها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة  .حرصن

 

 صالحيات الرئيس والنائب وأمير  الش -( :11مادة )

 

 
ً
ن أعضائه رئيسا ن مجلس الدارة من بي   للرئيس  ،يعي 

ً
ن نائبا ن منصب رئيس كما يجوز له أن يعي  . وال يجوز الجمع بي 

كةمجلس  ي حالدارة وأي منصب تنفيذي بالشر
ي حالة غيابهما  ،الة غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس، وفن

وفن

 
ً
ن المجلس العضو الذي يقوم بعمله مؤقتا  ويختص رئيس المجلس بالصالحيات التالية:ـ  ،ُيعي ِّ

. و  دعوة المجلس لالجتماع -1 ن  رئاسة اجتماعات مجلس الدارة والجمعيات العامة للمساهمي 

ي يعهد إلي -2
مجلس الدارة ه ه بها مجلس الدارة وذلك بموجب قرار يتخذتنفيذ جميع المهام األخرى النر

 أو تفويض أو وكالة من جميع األعضاء. 

كة أمام القضاء والجهات الحكومية وكتاب ت  -3 ي عالقاتها مع الغت  والتوقيع نيابة عن الشر
كة فن مثيل الشر

التجارية العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها وهيئات التحكيم والغرف 

كات والمؤسسات عل إختالف  والصناعية والهيئات الخاصة والبنوك والمؤسسات المالية والشر

 أو أكتر من أعضائه 
ً
ي حدود إختصاصاته واحدا

أنواعها. ولرئيس المجلس أن يوكل أو يفوض نيابة عنه فن
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ي واحد أو أكتر من صالحياته المذكورة أعاله. 
المجلس محل رئيس  كما يحل نائب رئيس  أو من الغت  فن

ي غيابه. 
 المجلس فن

 

 اجتماعات المجلس -( :13مادة )

 

ي السنة يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه 
ن عل األقل فن باالستالم أو بخطابات مسجلة وتكون الدعوة كتابية مرتي 

ي وذلك قبل )
ونن يد اللكتر حدد من التاريخ الم سبعة أيام( 7أو وسائل االتصال األخرى مثل الفاكس والتر

إىل االجتماع منر ه ويجب عل رئيس المجلس أن يدعو ،ما لم يتفق أعضاء المجلس عل خالف ذلك ،لالجتماع

 .طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء

 

ونية مثل المكالمات  ورة أن يعقد مجلس الدارة اجتماعه باستخدام الوسائل االلكتر ي حاالت الرصن
كما يجوز فن

ي الجماعية واتخاذ القرارات 
ن  فن  –كتابة   –ما لم يطلب أحد األعضاء  ،األمور العاجلة بعرضها عل األعضاء متفرقي 

ي أول اجتماع تال له.  ه وتعرض هذ ،اجتماع المجلس للمداولة فيها 
 القرارات عل المجلس فن

 

ن أعضائه لجنة تنفيذية مكونه من ثالثة أعضاء عل األقل وتقوم اللجنة بمتابع ن مجلس الدارة من بي   ةيعي 

ي هذا النظام 
ي حدود صالحياته المنصوص عليها فن

  .ويحدد المجلس مكافآتهاوتنفيذ كل ما يطلبه المجلس منها فن

 .دعوة رئيسهاب اجتماعاتها  وتعقد اللجنة

 

 المجلس اجتماعنصاب  -( :14مادة )

ط أال يقل عدد الحه ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حرصن  ين عن نصف األعضاء عل األقل بشر اضن

ين وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي  صوت معه رئيس أربعة وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضن

ي حضور الجتماع. ه كما ال يجوز لعضو مجلس الدارة أن ينيب عنه غت    .الجلسة
 فن

 

 المجلس مداوالت -( :15مادة )

ي محاضن يوقعها رئيس 
ونتثبت مداوالت المجلس وقراراته فن والسكرتت   الجلسة وأعضاء مجلس الدارة الحاضن

ي سجله وتدون هذ
 .والسكرتت   مجلس الدارةخاص يوقعه رئيس  المحاضن فن

 

 

 

 

 جمعيات المساهمير   –لباب الرابع ا

---------------------------------- 

 

 حضور الجمعيات -( :16مادة )

 
ً
 تمثل  الجمعية العامة المكونة تكوينا

ً
ي يقع فيها صحيحا

ي المدينة النر
ن وال يجوز انعقادها إال فن جميع المساهمي 

كة ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصال أو نيابة  ةالمركز الرئيسي للشر

 كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه عن غت  
ً
، ولكل مساهم أيا ن ه من المكتتبي 

كةأو مساهما آخر من غت  أعضاء مجلس الدارة  ي الشر
ي حضور الجمعية العامة.  موظفن

 فن
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 الجمعية التأسيسية -( :17مادة )

 -تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية : 

كات بالحد األدنن من رأس  -1 التحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء طبقا ألحكام نظام الشر

 .ر المستحق من قيمة األسهمالمال وبالقد

كة -2 ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية عل النظام  ،وضع النصوص النهائية لنظام الشر

ن فيها ن الممثلي   .المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبي 

ي اقتضاها التأسيس -3
ن عن األعمال والنفقات النر ي تقرير المؤسسي 

 .المداولة فن

ن أول مراقب حسابات -4 كة تعيي   .للشر

 

ن يمثل  ط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبي 
ي رأس المال عل األقل ولكل نصف ويشتر

مكتتب فن

 .اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله

  

 الجمعية العامة العاديةاختصاصات  -( :18مادة )

ي تختص بها الجمعية العامة غت  العادية
ة العامة العادية بجميع األمور يتختص الجمع ،فيما عدا األمور النر

كة ي السنة خالل الستة شهور التالة وتنعقد مر  ،المتعلقة بالشر
كةعل األقل فن ، كما ية النتهاء السنة المالية للشر

 .ية أخرى كلما دعت الحاجة إىل ذلكيجوز دعوة جمعيات عاد
 

 الجمعية العامة غير العاديةاختصاصات  -( :19مادة )

كة تختص الجمعية العا ور عليها تعديلها ظاألحكام المح باستثناء  األساسي مة غت  العادية بتعديل نظام الشر

ي اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك  ،نظاما 
ي األمور الداخلية فن

وفضال عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات فن

ة وط واألوضاع المقررة للجمعية األخت  :  ،بنفس الشر  ـوذلك باستثناء ما يلي

ن المساهم أو تعديل أي من حقوقه األساسية وعل األخص ) الحصول عل نصيبه من األرباح أو حرما -1

كات التابعة لها  كة والشر الحصول عل نصيبه من موجودات  –إصدار أسهم مجانية لغت  عاملي الشر

كة عند التصفية  ن والمداولة والتصويت  –الشر ي أسهمه  –حضور جمعيات المساهمي 
 –الترصف فن

كة  طلب ن  –رفع دعوى المسئولية  –االطالع عل دفاتر الشر الطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمي 

 ما لم ينص النظام عل غت  ذلك.  –أولويات االكتتاب باألسهم الجديدة  –

 

ن  -2 ن ما لم يوافق عل ذلك جميع المساهمي  كة  –قرارات زياد األعباء المالية للمساهمي  نقل مركز الشر

كة.  –خارج المملكة  الرئيسي إىل  تغيت  جنسية الشر

 

 الجمعيات  دعوة -( :31مادة )

ن بدعوة من مجلس الدارة وعل مجلس الدارة أن يدعو الجمعية العامة  ،تنعقد الجمعيات العامة للمساهمي 

ن العادية إذا  ويجوز  ،% من رأس المال عل األقل5 يمثل طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمي 

 من تاريخ طلب لم
ً
ن يوما راجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثي 

ي  ،مراجع الحسابات
ي  جريدةوتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة فن

ي فيها يومية توزع فن
المركز المنطقة النر

كة قبل ة أيام علالميعاد المحدد لالنعقاد  الرئيسي للشر ، وترسل وتشتمل الدعوة عل جدول األعمال األقل بعشر

كات بوزارة ا خالل وكذلك إىل هيئة السوق المالية لتجارة صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل الدارة العامة للشر

ي الميعاد المذكور بخطابات مسجلة ما دامت المدة المحددة للنشر 
، ويجوز دعوة الجمعية العامة لالنعقاد فن

ي مداوالتها   .سميةإكة سهم الشر أ
اك المساهم فن ن واشتر كما يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمي 

ي تضعها الجهة المختصة. 
 والتصويت عل قراراتها باستخدام وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط النر
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 إثبات الحضور -( :30مادة )

ن الحاضن  ن ومحال يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمي  األسهم إقامتهم مع بيان عدد ين والممثلي 

ي حيازتهم باألصالة أو 
ي فن
الوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة االطالع عل هذا بالنر

 الكشف 

 

 العامة العادية اجتماع الجمعيةنصاب  -( :31مادة )

فإذا  ،رأس المال عل األقل ربعمساهمون يمثلون  هال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حرصن 

ن يوما التالية لالجتماع  ي االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثي 
لم يتوفر هذا النصاب فن

ي المادة )
ي ( من هذا النظام33السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها فن

،  ويجوز أن يعقد االجتماع الثانن

أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد عل  ،بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول

 كان عدد األسهم 
ً
ي صحيحا أيا

ي جميع األحوال، يكون االجتماع الثانن
العالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفن

  .الممثلة فيه

 

 لعامة غير العاديةا اجتماع الجمعيةنصاب  -( :33مادة )

 علرأس المال  نصفيمثلون  ،مساهمونه ال يكون اجتماع الجمعية العامة غت  العادية صحيحا إال إذا حرصن 

ي االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان بنفس األوضاع ،األقل
المنصوص  فإذا لم يتوفر هذا النصاب فن

ي ع
ي المادة السابقة ويكون االجتماع الثانن

ن يمثلون  هصحيحا إذا حرصن  ليها فن رأس المال ربع عدد من المساهمي 

ي بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول،  .عل األقل
أن عل ويجوز أن يعقد االجتماع الثانن

الالزم  لم يتوافر النصابإذا  تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد العالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع

ي ا
، وجهت دعوة إىل ل فن ي

ي المادة )إجتماع الثانن
( من 33جتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها فن

ا كان عدد األسهم الممثلة فيه  أيًّ
ً
 .بعد موافقة الجهة المختصة ،النظام، ويكون االجتماع الثالث صحيحا

 

 

  الجمعيات -( :34مادة )
 
 التصويت ف

ي الجمعيات العمومية العامة لكل مساهم صوت عن  
ي الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات فن

كل سهم يمثله فن

اك  ،العادية وغت  العادية عل أساس صوت واحد لكل سهم يمثله ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس الدارة الشتر

ي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إداريتهم ويتم إتباع 
ي التصويت عل قرارات الجمعية النر

أسلوب التصويت فن

ي التصويت عل اختيار أعضاء مجلس الدارة. 
اكمي فن  التر

 

 قرارات الجمعيات -( :35مادة )

ي الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية
العامة  تصدر القرارات فن

ي االجتماع
در قرارات الجمعية العامة غت  العادية بأغلبية كما تص .العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فن

ي األسهم الممثلة
ي االجتماع إال إذا كان القرار  ثلنر

كة أو بمتعلقا بزيادة أو فن تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشر

ي 
كة قبل انقضاء المدة المحددة فن ي مؤسسة أخرى فال يكون القرا بحل الشر

كة أو فن ي شر
كة فن ر نظامها أو بإدماج الشر

ي االجتماع
 .صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة فن

 

  الجمعيات -( :36مادة )
 
 المناقشة ف

ي جدول أعمال الجمعية و 
توجيه األسئلة بشأنها إىل أعضاء لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة فن

ن بالقدر مجلس الدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس الدارة أو مراقب الحس ابات عل أسئلة المساهمي 

ر  كة للرصن الجمعية وكان  وإذا رأى المساهم أن الرد عل سؤاله غت  مقنع احتكم إىل ،الذي ال يعرض مصلحة الشر

ي هذا الشأن نافذا
 .قرارها فن
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 رئاسة الجمعيات وإعداد المحاض   -( :37مادة )

ن الجمعية اجتماعات يرأس  من ينتدبه مجلس الدارة  أو  عند غيابه  نائبه ارة أو يس مجلس الدرئالعامة للمساهمي 

ن أعضائه عند غيابهما  ا من بي  ا الجتماع وجامعا لألصوات ويحرر باجتماع الجمعية محرصن ن الرئيس سكرتت  ويعي 

ي حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد 
ي فن
ن وعدد األسهم النر ين أو الممثلي  ن الحاضن يتضمن أسماء المساهمي 

ي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية األصوات الم
ي اتخذت وعدد األصوات النر

قررة لها والقرارات النر

ي سجل خاص يوقعه 
ي االجتماع وتدون المحاضن بصفة منتظمة عقب كل اجتماع فن

ي دارت فن
للمناقشات النر

ها وجامع األصوات  .رئيس الجمعية وسكرتت 

 

 

 لجنة المراجعة  – الباب الخامس

----------------------------------------- 

 

 تشكيل واختصاصات لجنة المراجعة -( : 38مادة )

ن سواء من الجمعية العامة العادية تشكل بقرار من  -1 لجنة مراجعة من غت  أعضاء مجلس الدارة التنفيذيي 

ي ال
هم، عل أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عل خمسة، وأن تحدد فن ن أو من غت  قرار المساهمي 

 .مهمات اللجنة وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها

ط لصحة إجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات  -2 يشتر

ين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع   .الحاضن

ي  -3
كة، ولها فن سبيل ذلك حق االطالع عل سجالتها تختص لجنة المراجعة بالمراقبة عل أعمال الشر

ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الدارة أو الدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من 

كة  كة لالنعقاد إذا أعاق مجلس الدارة عملها أو تعرضت الشر مجلس الدارة دعوة الجمعية العامة للشر

ار أو خسائر جسيمة  .ألضن

ي يقدمها مراجع عل لجنة الم -4
كة والتقارير والملحوظات النر ي القوائم المالية للشر

راجعة النظر فن

ي شان مدى كفاية  ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،الحسابات
وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها فن

ي نطاق إختصاصها. وعل 
كة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل فن ي الشر

مجلس نظام الرقابة الداخلية فن

كة الرئيس قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة  ي مركز الشر
 كافية من هذا التقرير فن

ً
الدارة أن يودع نسخا

ن بنسخة منه. ويتل التقرير أثناء انعقاد  ويد كل من رغب من المساهمي  ن
ة أيام عل األقل؛ لتر بعشر

  .الجمعية

 
 الحسابات مراجع – السادسالباب 

----------------------------------------------  

 

 حسابات مراجعتعيير   -( :39مادة )

كة يجب أن  ي المملكة تعينه الجمعية العامة مراجع يكون للشر
ن المرصح لهم بالعمل فن  من بي 

حسابات أو أكتر

 .ويجوز لها إعادة تعيينه ،سنويا وتحدد مكافأته

 

 صالحيات مراجع الحسابات -( :41مادة )

ي ك
كة وسجالتها وغت  ذلك من الوثائق وله أن يطلب لمراقب الحسابات فن ل وقت حق االطالع عل دفاتر الشر

ورة الحصول عليها  ي يرى ضن
اماتها ليتحقق منالبيانات واليضاحات النر ن كة والتر  .موجودات الشر
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كة وتمكينه منمراجع وعل  ول الحص الحسابات أن يقدم إىل الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمنه موقف الشر

ي طلبها وما يكون
كات أو أحكام هذا  قد كشفه من مخالفات عل البيانات واليضاحات النر ألحكام نظام الشر

كة للواقع ،النظام ي مدى مطابقة حسابات الشر
 .ورأيه فن

 

 

كة وتوزيع األرباح – السابعالباب   حسابات الشر

--------------------------------------------------  

 

 السنة المالية -( :40مادة )

ي 
كة من تاريخ صدور قرار معاىلي وزير التجارة بإعالن تأسيسها وتنتهي فن

تبدأ السنة المالية األوىل للشر

ي م 31/12/1992هـ الموافق 38/37/1413
 .عشر شهرا وتكون كل سنة بعد ذلك اثنن

 

 الوثائق المالية -( :41مادة )

ي نهاية كل سنة مالية اليعد  -1
كة قوائم المالية مجلس الدارة فن  عن نشاطها ومركزها الماىلي عن للشر

ً
وتقريرا

حة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذ ه السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقتر

 
ً
ن يوما الوثائق تحت ترصف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعي 

  .عل األقل

ي الفقرة ي -2
كة ورئيسها التنفيذي ومديرها الماىلي الوثائق المشار إليها فن

من ( 1)وقع رئيس مجلس إدارة الشر

ن قبل الموعد المحدد ه هذ كة الرئيس تحت ترصف المساهمي  ي مركز الشر
المادة، وتودع نسخ منها فن

ة أيام عل األقل    .النعقاد الجمعية العامة بعشر

كة، وتقرير مجلس الدارة، وتقرير مراجع رئيس مجلس الدارة الميزود  -3 ن بالقوائم المالية للشر ساهمي 

كة الرئيس. وأن يرسل صورة من هذ ي مركز الشر
ي صحيفة يومية توزع فن

الوثائق ه الحسابات، ما لم تنشر فن

إىل الوزارة، وكذلك يرسل صورة إىل هيئة السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة 

 عل األقلع
ً
  .شر يوما

 

 
 

 توزيع األرباح -( :43مادة )

 : ي
كة الصافية السنوية بعد خصم جميع المرصوفات العمومية والتكاليف األخرى عل الوجه اآلنر  -توزع أرباح الشر

ي األرباح لتكوين %( 13يجنب سنويا ) -1
لجمعية العامة العادية وقف لويجوز .حتياطي نظامي إمن صافن

 .من رأس المال المدفوع%( 33)لغ االحتياطي المذكور هذا التجنيب منر ب

اح مجلس الدارة يجوز  -2 ي المائة( من 33تجنيب نسبة )للجمعية العامة العادية بناء عل اقتر
ن فن %( )ثالثي 

كة ي يخصص لدعم المركز الماىلي للشر
كما يجوز لها وقفه أو   .األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفافر

 إستخدامه. 

ن تعادل يوزع من ال -3 ي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمي 
ي المائة( من رأس المال المدفوع. 5بافر

 % )خمسة فن

ي لمكافأة 5يخصص بعدما تقدم نسبة ال تزيد عن خمسة بالمائة ) -4
ي المائة( من البافر

%( )خمسة فن

عل أن  ألف ريال لكل عضو. خمسمائة ( 533,333أعضاء مجلس الدارة وبحد أقىص ال يزيد عن )

ها العضو. ه تحقاق هذيكون إس ي يحرصن
 المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات النر

ن كحصة إضافية من األرباح -5 ي بعد ذلك عل المساهمي 
 .يوزع البافر
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 استحقاق األرباح -( :44مادة )

ن القرار تاريخ  ي هذا الشأن وُيبي 
 لقرار الجمعية العامة الصادر فن

ً
ي األرباح وفقا

يستحق المساهم حصته فن

ي نهاية اليوم  االستحقاق
ن فن ي سجالت المساهمي 

ن فن وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلي 

 .المحدد لالستحقاق
 

كة -( :45مادة )  خسائر الشر

ي الإذا بلغت خسائر 
ي أي وقت خالل السنة المالية، وجب عل أي مسؤول فن

كة نصف رأس المال المدفوع، فن شر

كة أو مراجع الحسابا ت فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس الدارة، وعل رئيس مجلس الدارة إبالغ أعضاء الشر

 بذلك، وعل مجلس الدارة 
ً
 من علمه بذلك  -المجلس فورا

ً
دعوة الجمعية العامة غت   -خالل خمسة عشر يوما

 من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة ر 
ً
ن يوما كة أو العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعي  أس مال الشر

 ألحكام النظام  -تخفيضه 
ً
وذلك إىل الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إىل ما دون نصف رأس المال  -وفقا

ي نظامها األساس
كة قبل األجل المحدد فن  .المدفوع، أو حل الشر

 

 المنازعات – الثامنالباب 

------------------------- 

 دعوى المسئولية -( :46مادة )

كة عل أعضاء مجلس الدارة إذا كان من شلك ي رفع دعوى المسئولية المقررة للشر
 الخطأ أنـل مساهم الحق فن

ط أن يكون حق الشر  ر خاص به بشر ي رفعها مازال قائما الذي صدر منهم إلحاق ضن
عل المساهم أن ويجب  ،كة فن

كة بعزمه عل رفع الدعوى  .يخطر الشر

 

كة وتصف –الباب التاسع   يتهاحل الشر

----------------------------------- 

كة -( :74ادة )م  انقضاء الشر

ي حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العا -1
كة وفن اح عند انتهاء مدة الشر مة غت  العادية بناء عل اقتر

ن مصفيا أو أكتر وتحدد صالحي س اتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلمجلس الدارة طريقة التصفية وتعي 

كة ي  ،الدارة بانقضاء الشر
ن المصفن كة إىل أن يتم تعيي  وتبفر ألجهزة  ،ومع ذلك يستمر قائما عل إدارة الشر

ن  كة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفي   .الشر

 

كة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غت  العادية خالل ال -2 ي تعد الشر
الفقرة  مدة المحددة فن

ي الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق  ه( من هذ1)
المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار فن

ي هذ
 من صدور قرار ه األوضاع المقررة فن

ً
ن يوما ي كل زيادة رأس المال خالل تسعي 

المادة ولم يتم االكتتاب فن

 الجمعية بالزيادة. 

 
 أحكام ختامية – العاشر الباب 

---------------------------  

كات -( : 84مادة )  نظام الشر

كات نظام يطبق ي  هذكر يرد لم ما ونظام هيئة السوق المالية كل فيما يخصه عل كل الشر
 .النظام هذا فن

 

 النشر  -( :94مادة )

كات  .يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشر

 

 .وهللا وىلي التوفيق






























