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  النظام األساس لشركة أسمنت الجوف
 )مدرجة  سعودية  مساهمة(شركة 

 
  

  الباب االول : تأسيس الشركة
  :المادة األولى : التأسيس 

  تؤسس طبقا ألحكام نظام الشركات وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقا لما يلي : 
  

  المادة الثانية : اسم الشركة :  
  شركة اسمنت الجوف (شركة مساهمة مدرجة) .

  

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

 إنتاج جميع أنواع االسمنت  -1
ل  -2 منت مث ناعة االس ة لص واد األولي ى الم ول عل ن الحص ركة م ن الش ا يمك ل م اجر وك تغالل المح دين واس ة التع ممارس

  االسمنت.الكاولين وغيرها من المواد الالزمة لصناعة والحجر الجيري والصلصال والجبس والحديد 
 ومواد البناء.تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة  -3
ارج  -4 ل وخ انع داخ دمات للمص يانة والخ وفير الص رض ت ناعية بغ دمات الص ركات الخ يس ش ي تأس تراك ف يس أو االش تأس

 المملكة.
 االسمنت.إدارة وتشغيل مصانع  -5
 تملك األراضي والعقارات وبراءات االختراع واالستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكة. -6
يس  -7 ل تأس منت مث تقات االس ن مش انع م اء مص ركة وإنش اط الش تمم نش ل أو ت ي تكم ركات الت يس الش ي تأس تراك ف أو االش

 الخرسانة الجاهزة مصانع البلوك مصانع البالط وغير ذلك في نفس المجال.
  الوكاالت التجارية. -8

  .ن الجهات المختصة إن وجدتوتمارس الشركة انشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة م
  

  المادة الرابعة : المشاركة والتملك في الشركات :  
ص  هم والحص ك األس ا ان تمتل وز له ا يج ة كم اهمة مقفل دودة او مس ئولية مح ا ذات مس ركات بمفرده اء ش ركة إنش وز للش يج

ي ر ف ع الغي تراك م ق االش ا ح ا وله دمج معه ة او تن رى قائم ركات اخ ي ش ئولية  ف اهمة او ذات المس ركات المس يس الش تأس
ذا  ي ه ة ف ات المتبع ة والتعليم ه األنظم ا تطلب تيفاء م د اس ك بع دودة وذل أن.المح ذه  الش ي ه رف ف ركة ان تتص وز للش ا يج كم

  تداولها.األسهم او الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في 
    للشركة: الرئيسيالمركز  الخامسة:المادة 

ز الر ع المرك ة يق ي مدين ركة ف ي للش اض،ئيس وز  الري روع اوويج ا ف أ له ة أن ينش ل المملك وكيالت داخ ب او ت رار  مكات بق
 ً   ألحكام األنظمة واللوائح السارية في المملكة. من مجلس اإلدارة وفقا

  

  مدة الشركة     السادسة:المادة 
ركة  دة الش عون م عة وتس جل تس دها بالس اريخ قي ن ت دأ م ة تب نة ميالدي رار س دة بق ذه الم ة ه اً إطال وز دائم اري، ويج التج

  .تصدره الجمعية العامة الغير العادية قبل انتهاء اجلها بسنة واحدة على األقل
  

  
  الباب الثاني : رأس المال واألسهم

  المادة السابعة : رأس المال 
دره  غ وق ـ مبل ركة ب ال الش دد رأس م عودي () لایر 1,087,000,000(ح بعة س ار وس ون لایرملي انون ملي ى وثم م إل ) مقس

  .قديةلایر) سعودي وجميعها أسهم عادية ن 10) سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (108,700,000(
  

   في األسهم االكتتابالمادة الثامنة : 
  لایر ) مدفوعة بالكامل. 1,087,000,000اكتتب المؤسسون في كامل اسهم رأس المال البالغة (

  

   األسهم الممتازةالمادة التاسعة : 
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س  اً لألس ركة طبق ة للش ر العادي ة غي ة العام وز للجمعي ييج ازة أو  الت هما ممت در أس ة أن تص ة المختص عها الجه رر تض تق
ة وال ى عادي ازة ال هم الممت ل األس ازة او تحوي هم ممت ى أس ة إل هم عادي ل أس راءها أو تحوي ق  ش ازة الح هم الممت ي األس تعط

ن  ر م بة اكث ى نس ول عل ي الحص ق ف حابها الح هم ألص ذه األس ب ه اهمين وترت ة للمس ات العام ي الجمعي ويت ف ي التص ف
  النظامي.أصحاب األسهم العادية من االرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي 

  
  
  
  
  
  

  المادة العاشرة : بيع االسهم الغير مستوفاة القيمة 
س  از لمجل تحقاق، ج اد االس ي ميع اء ف ن الوف ف ع ذلك، وإذا تخل ة ل د المعين ي المواعي هم ف ة الس دفع قيم اهم ب زم المس يلت

ق ن طري ه ع د اعالم ركة االدارة بع ي للش ز الرئيس ا المرك ي به ة الت ي المنطق وزع ف ة ت حيفة يومي ي ص ر ف                                  النش
جل بي اب مس ه بخط اً او ابالغ وال وفق ب األح ة بحس وق األوراق المالي ي او س زاد العلن ي الم هم ف                                 ع الس

  تحددها الجهة المختصة . التي للضوابط 
اء  ع للوف يلة البي ف حص م تك هم . واذا ل احب الس ى ص اقي إل رد الب ا وت تحقة له الغ المس ع المب يلة البي ن حص ركة م توفي الش وتس

  الغ جاز للشركة ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم .بهذه المب
ع  كوم وز  ذل اهم يج روفات  للمس ا المص افاً إليه ه مض تحقة علي ة المس ع القيم ع دف وم البي ى ي دفع ال ن ال ف ع                         المتخل

  انفقتها الشركة من هذا الشأن . التي
اكم ه اً ألح ع وفق هم المبي ركة الس ي الش جل وتلغ ي س ر ف ى وتؤش هم الملغ م الس ل رق داً يح هماً جدي تري س ي المش ادة وتعط ذه الم
  األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد 

 

   المادة الحادية عشرة : إصدار االسهم 
مية وال هم اس ون األس ة  تك ذه القيم ن ه أعلى م در ب وز ان تص ا يج مية وانم ا االس ن قيمته ل م در بأق وز أن تص                    يج

اهمين وال وق المس من حق تقل ض د مس ي بن ة ف رق القيم اف ف رة يض ة االخي ذه الحال ي ه ا  وف وز توزيعه                  يج
ركة،  ة الش ي مواجه ة ف ل للتجزئ ر قاب هم غي اهمين والس ى المس اح عل اذاكأرب خاص  ف هم أش ك الس                              مل

يهم أ ب عل ددون وج ؤالءمتع ون ه ه ويك ة ب وق المتعلق تعمال الحق ي اس نهم ف وب ع دهم لين اروا أح                             ن يخت
  .األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم 

  

  المادة الثانية عشرة : تداول االسهم 
هم  ال داول األس وز ت ييج اليتين ال الت نتين م ن س ة ع وائم المالي ر الق د نش ون اال بع ا المؤسس ب به ا  يكتت ل منهم ل ك                   تق

ا  ى نوعه دل عل ا ي هم بم ذه األس كوك ه ى ص ر عل ركة ويؤش يس الش اريخ تأس ن ت هراً م ر ش ي عش ن اثن                             ع
  . ولهايمنع فيها تدا التيوتاريخ تأسيس الشركة والمدة 

ن  ر أو م س آخ ى مؤس ين إل د المؤسس ن أح وق م ع الحق ام بي اً ألحك هم وفق ة األس ل ملكي ر نق دة الحظ الل م وز خ ك يج ع ذل وم
ر أو س المعس وال المؤس ى أم ذ عل ة التنفي ي حال ر او ف ى الغي ه إل ة وفات ي حال ين ف د المؤسس ة أح س ورث ون المفل ى أن تك ، عل

  خرين.أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآل
  يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. وتسرى أحكام هذه المادة على ما

  

  سجل المساهمين  عشرة:المادة الثالثة 
  .تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق المالية 

  

  المادة الرابعة عشرة : زيادة رأس المال
ة . 1 امالً وال للجمعي ع ك د دف ال ق ون رأس الم رط ان يك ركة بش ال الش ادة رأس م رر زي ة ان تق ر العادي ة غي ترط ان  العام يش

ع  د دف ال ق ون رأس الم هيك ل  بأكمل ل تحوي درت مقاب هم ص ى أس ود إل ال يع ن رأس الم دفوع م ر الم زء غي ان الج إذا ك
 أدوات دين او صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم .

ة . 2 ة العام ا  للجمعي زءاً منه ال او ج ادة رأس الم د زي درة عن هم المص ص االس وال ان تخص ع األح ي جمي ة ف ر العادي غي
د للع ة عن ق األولوي ة ح اهمين ممارس وز للمس ك وال يج ن ذل ها، او أي م ة او بعض ركات التابع ركة والش ي الش املين ف

 اصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين .
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ي  . 3 ة ف ال األولوي ادة رأس الم ى زي ة عل ة بالموافق ر العادي ة غي ة العام رار الجمعي دور ق ت ص هم وق ك للس اهم المال للمس
اب ه االكتت دة باألس يم الجدي ة او  الت دة يومي ي جري ر ف أولويتهم بالنش ؤالء ب غ ه ة، ويبل ص نقدي ل حص در مقاب تص

 بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه .
ف  . 4 ة وق ر العادي ة غي ة العام ق للجمعي ليح ي االكت العم اهمين ف ة للمس ق األولوي ص بح ل حص ال مقاب ادة رأس الم اب بزي ت

 تراها مناسبة لمصلحة الشركة . التينقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت 
ق . 5 ع ح اهم بي ق للمس ادة  يح ى زي ة عل ة بالموافق ة العام رار الجمعي دور ق ت ص ن وق دة م الل الم ه خ ازل عن ة أو التن أولوي

ال ى رأس الم ي األ إل اب ف وم لالكتت ر ي وابط آخ اً للض وق وفق ذه الحق ة به دة المتربط هم الجدي يس ة  الت عها الجه تض
 المختصة.

ا . 6 ة م ع مراع رة ( م ي الفق بة 4ورد ف اب، بنس وا االكتت ذين طلب ة ال وق األولوي ة حق ى حمل دة عل هم الجدي وزع األس اله، ت ) أع
ادة رأس  ن زي ة م ة الناتج وق األولوي الي حق ن اجم ة م وق أولوي ن حق ه م ا يملكون لون م ا يحص اوز م رط أال يتج ال، بش الم

ا ه م ن  علي ر م وا أكث ذين طلب ة ال وق األولوي ة حق ى حمل دة عل هم الجدي ن األس اقي م وزع الب دة وي هم الجدي ن األس وه م طلب
ا بة م يبهم بنس رط أال نص ال، بش ادة رأس الم ن زي ة م ة الناتج وق األولوي الي حق ن اجم ة م وق أولوي ن حق ه م  يملكون

لون  ا يحص اوز م ايتج ه م ا علي رح م دة، ويط هم الجدي ن األس وه م ة  طلب رر الجمعي الم تق ر م ى الغي هم عل ن األس ى م تبق
 . العامة غير العادية او ينص نظام السوق المالية على غير ذلك

  
  
  
 

  

  المادة الخامسة عشرة : تخفيض رأس المال
ة  ى حاج ال إذا زاد عل يض رأس الم رر تخف ة ان تق ر العادي ة غي ة العام ي للجمعي وز ف ائر ويج ت بخس ركة أو إذا مني الش

ا ى م ال إل يض رأس الم دها تخف رة وح ة األخي ام  الحال ن نظ ين) م ة والخمس ادة (الرابع ي الم ه ف وص علي د المنص دون الح
ركات وال ن  الش ه وع ة ل باب الموجب ن األس ابات ع ع الحس ده مراج اص يع ر خ الوة تقري د ت يض إال بع رار التخف در ق يص

  . ى الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزاماتعل التيااللتزامات 
الل  ه خ اتهم علي داء اعتراض ى اب دائنين ال وة ال ت دع ركة وجب ة الش ى حاج ه عل ة زيادت ال نتيج يض رأس الم ان تخف وإذا ك

ة  ي المنطق وزع ف ة ت دة يومي ي جري يض ف رار التخف ر ق اريخ نش ن ت اً م تين يوم يس ـإن  الت رئيس. ف ركة ال ز الش ا مرك فيه
ر االً اعت ان ح ه إذا ك ه دين ؤدي إلي ركة أن ت ى الش ب عل ذكور وج اد الم ي الميع تنداته ف ركة مس ى الش دم إل دائنين وق د ال ض اح

  آجالً.أو ان تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان 
  

  الباب الثالث : مجلس اإلدارة
  المادة السادسة عشرة : إدارة الشركة 

ن  ف م س إدارة مؤل ركة مجل ولى إدارة الش اء (يت بعة أعض دة ال)س اهمين لم ة للمس ة العادي ة العام بهم الجمعي ن  تنتخ د ع تزي
  .ثالث سنوات 

  عضوية المجلس  انتهاءالمادة السابعة عشرة : 
ارية  ات س ام او تعليم اً ألي نظ ا وفق و له الحية العض اء ص ه او بانته اء مدت س بانته وية المجل ي عض ع تنته ة وم ي المملك ف

ق  الل بح ك دون إخ هم وذل س االدارة او بعض اء مجل ع أعض زل جمي ت ع ل وق ي ك ة ف ة العادي ة العام وز للجمعي ك يج ذل
و  ب ولعض ر مناس ت غي ي وق ول او ف ر مقب بب غي زل لس ع الع التعويض اذا وق ة ب ركة بالمطالب اه الش زول تج و المع العض

ي و ك ف ون ذل رط ان يك زل بش س االدارة ان يعت زال مجل ى االعت ب عل ا يترت ركة عم ل الش ؤوالً قب ان مس ب واال ك ت مناس ق
  .من أضرار

  المركز الشاغر في المجلس  عشرة:المادة الثامنة 
اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس االدارة كان للمجلس ان يعين عضوا مؤقتاً في المركز الشاغر ، على ان يكون ممن تتوافر فيهم 

تبلغ بذلك الوزارة وكذلك هيئة السوق المالية خالل خمسة ايام عمل من تاريخ التعيين وان يعرض التعيين الخبرة والكفاية ويجب ان 
على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه واذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس االدارة 

لمنصوص عليه في نظام الشركات او هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى ا
  العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
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  صالحيات المجلس  عشرة:المادة التاسعة 
ع  س االدارة أوس ون لمجل ة يك ة العام ررة للجمعي ات المق اة االختصاص ع مراع لطاتالم ق  س ا يحق ركة بم ي إدارة الش ف

ها  وزاغراض ارس  ويج ه أن يم ي ل ا ف وص عليه ركة المنص راض الش من أغ دخل ض ي ت ال الت رفات واألعم ع التص جمي
ا  ريف أموره ي وتص ا األساس ا  نظامه ة وخارجه ل المملك ق داخ ه ح ا ول ا وعقاراته ولها وممتلكاته ي أص رف ف والتص

ع ه ودف راء وقبول ك الش رهن وف ثمن وال ر  ال من محض ى أن يتض ثمن، عل ليم الم ثمن وتس بض ال راغ وق ع واإلف رهن والبي ال
  مجلس اإلدارة وحيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط اآلتية:

 أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له. -1
 أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل. -2
 ضرا إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية.أن يكون البيع حا -3
  أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. -4

كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقروض التجارية التي ال تجاوز 
  التالية:مع مراعاة الشروط  آجالها نهاية مدة الشركة.

 أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. -1
  أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. -2

لح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالر ركة ونيابة عنها ولمجلس اإلدارة القيام بكافة كما يكون لمجلس اإلدارة حق الص م الش تباط باس
  األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.

يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها، على أن و
  يات قراره مراعاة الشروط التالية:يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيث

 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. -1
 أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. -2
 ز التفويض فيه.واإلبراء حق للمجلس ال يج -3

لطات داخل وخارج المملكة العربية  الحيات والس عودية ،علما بأن جميع هذه الص ه ان الس اص اً في حدود اختص ويكون للمجلس ايض
  يفوض عضواً واحد او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل او أعمال معينة.

  
  
  
  
  
  
  

  مكافأة اعضاء المجلس  العشرون:المادة 
س االدارة أة مجل ون مكاف ن تتك ن  م ور ع دل حض ا أو ب ا معين أة مبلغ ذه المكاف ون ه وز ان تك اح  ويج ن األرب ة م بة معين نس

ر  ا او اكث ذه المزاي ن ه ين م ين اثنت ع ب وز الجم ة  ، ويج ا عيني ات أو مزاي ركات الجلس ام الش ه نظ ص علي ا ن دود م ي ح . وف
ة  عل ة العادي ة العام ى الجمعي س اإلدارة إل ر مجل تمل تقري ب ان يش ه، ويج اء ولوائح ه أعض ل علي ا حص ل م امل لك ان ش ى بي

ا ن المزاي ك م ر ذل روفات وغي دل مص آت وب ن مكاف ة م نة المالي الل الس س اإلدارة خ ا مجل ان م ى بي ذلك عل تمل ك ، وان يش
ا ين او م املين او اداري فهم ع س بوص اء المجل ه اعض ارات وان يش قبض ة أو استش ة أو اداري ال فني ر أعم وه نظي مل تقبض

 ً   حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. التيعلى بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات  ايضا
  

  السر: المنتدب وامينالمادة الحادية والعشرون: صالحيات الرئيس والنائب والعضو 
وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، 

  االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
ويكون للرئيس صالحية دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس. ويختص رئيس المجلس،  بتمثيل الشركة في عالقتها مع 

باختالف أنواعها وهيئات التحكيم والحقوق الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات 
المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية  والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها، وإصدار الوكاالت 

والتنازل واإلبراء والتحكيم الشرعية  وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة و المخاصمة والصلح واإلقرار واإلنكار 
وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود 

أمام كاتب  فراغاتوقيع على االتفاقيات والصكوك واالتأسيس الشركات التي تشترك  فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها والت
العدل والجهات الرسمية واتفاقيات القروض واتفاقيات اعادة جدولتها مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف و 
البيوت المالية والضمانات والكفاالت والرهون، وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، والبيع والشراء واإلفراغ وقبولها 
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والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في المناقصات وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى  واالستالم
البنوك وإصدار وتوقيع السندات والشيكات والحواالت والسندات ألمر وكافة األوراق التجارية وتعين الموظفين والتعاقد  معهم وتحديد 

مة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل مرتباتهم وصرفهم من الخد
جوز للرئيس تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصالحيات أو باتخاذ إجراء أو تصريف معين أو يالكفاالت والتنازل عنها، و

  كل جزئيا أو كليا. القيام بعمل أو أعمال  معينة، وله إلغاء التفويض أو التو
  اإلدارة. له مجلسكما يختص العضو المنتدب بالصالحيات التي يخولها 

ً ويحدد مجلس    والعضو المنتدب لكل منهما  المجلس ونائبهالتي يحصل عليها رئيس  المكافأة الخاصة وبقرار منهلتقديره  اإلدارة وفقا
  ولوائحه.فق ما نص عليه نظام الشركات و االدارة،باإلضافة الى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس 

ن  ائه أو م ين اعض ن ب اره م ر يخت ين س س االدارة أم ين مجل جلويع تص بتس رهم ويخ س اإلدارة  غي ات مجل ر اجتماع محاض
ذه االوت ن ه ادرة ع رارات الص ه دوين الق ا إلي ي يوكله رى الت ات األخ ة االختصاص ب ممارس ى جان ا إل ات وحفظه جتماع

  المجلس مكافآتهمجلس اإلدارة، ويحدد 
  

    اجتماعات المجلسوالعشرون:  الثانيةالمادة 
د  اكس او البري ة أو الف دعوة خطي ون ال ه، وتك ن رئيس دعوة م نة ب ي الس ل ف ى األق رات عل ع م س االدارة أرب ع مجل يجتم

  األعضاءاإللكتروني الموثق، ويجب على رئيس المجلس ان يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من 
  

    نصاب اجتماع المجلسوالعشرون:  الثالثةالمادة 
أعضاء ويجوز  3على األقل، بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن  نصف األعضاءيكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره  ال

  األتية:االدارة ان ينيب عنه غيره من االعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط  لعضو مجلس
  (أ) ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. 

  (ب) أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.
  (ج) ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

  التقنيات الحديثة. باستخدامالمرئي أو  االتصاليمكن أن تتم اجتماعات المجلس عن طريق الهاتف أو د) (
  (هـ) وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

فيه. وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء االعضاء الحاضرين أو الممثلين 
  الجلسة.رئيس 

  

    مداوالت المجلسوالعشرون:  رابعةالمادة ال
ته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون امداوالت مجلس االدارة وقرار تثبت

السر ويمكن االستعانة بالتطبيقات اإللكترونية العتماد محاضر  االدارة وأمينهذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس 
   .المجلس واللجان التابعة

  
  الباب الرابع : جمعيات المساهمين

  حضور الجمعياتوالعشرون:  الخامسةالمادة 
ة  ور الجمعي ق حض همه ح دد أس ان ع ا ك ب أي ل مكتت يةلك ه  التأسيس اهمين ول ة للمس ات العام ور الجمعي ق حض اهم ح ل مس ولك

  .في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة
  

   التأسيسيةالجمعية والعشرون:  السادسةالمادة 
ة وأربع الل خمس ية خ ة تأسيس د جمعي ى عق ين إل ع المكتتب ون جمي دعو المؤسس الترخيص ي وزارة ب رار ال اريخ ق ن ت اً م ين يوم

ركة  يس الش وافر  ،بتأس م يت إذا ل ل. ف ى األق ال عل ف رأس الم ل نص ين يمث ن المكتتب دد م ور ع اع حض حة االجتم ترط لص ويش
اب  ذا النص وة ، ه من دع ى أن تتض اع األول عل اد االجتم ددة النعق دة المح اء الم ن انته اعة م د س اني بع اع الث د االجتم يعق

  . وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه، تماع األول ذلك االج
  

  اختصاصات الجمعية التأسيسيةوالعشرون:  السابعةالمادة 
  الشركات.من نظام  )والستونتختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة (الثالثة 

  

  والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العاديةالمادة الثامنة 
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ور  دا األم ا ع يفيم ة  الت ور المتعلق ع األم ة بجمي ة العادي ة العام تص الجمعي ة تخ ر العادي ة غي ة العام ا الجمعي تص به تخ
وة جمع وز دع ركة ويج ة للش نة المالي اء الس ة النته تة التالي هر الس الل األش نة خ ي الس ل ف ى األق رة عل د م ركة وتنعق ات بالش ي

  .ذلك إلىعامة عادية اخرى كلما دعت الحاجة 
  

  العامة غير العاديةوالعشرون: اختصاصات الجمعية  التاسعةالمادة 
ا أن  اً وله ديلها نظام ا تع ور عليه ور المحظ تثناء االم اس باس ركة األس ام الش ديل نظ ة بتع ر العادي ة غي ة العام تص الجمعي تخ

ي  رارات ف در ق ور األتص ةم ة  الداخل ة العادي ة العام ات الجمعي ي اختصاص الً ف روط أص ك بالش ها و  وذل اع نفس األوض
  .المقررة للجمعية العامة العادية

  

  المادة الثالثون: دعوة الجمعيات
اد الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس االدارة، وعلى مجلس االدارة ان يدعو الجمعية العامة العادية لالنعق تنعقد الجمعيات العامة أو

%) من رأس المال على األقل، ويشترط أن يكون 5اذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (
ً من المساهم ومحدد تاريخ الطلب، ويجوز  ً فيه طلب عقد الجمعية ومبررات طلب الدعوة للجمعية وموقعا الطلب مكتوب وموضحا

  لالنعقاد اذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.لمراجع الحسابات دعوة الجمعية 
د  اد بواح دد لالنعق اد المح ل الميع رئيس قب ركة ال ز الش ي مرك وزع ف حيفة ت ي ص ة ف ة العام اد الجمعي دعوة النعق ر ال وتنش

رونو ى  عش ذكور ال اد الم ي الميع دعوة ف ه ال اء بتوجي وز االكتف ك يج ع ذل ل وم ى االق ا عل ات يوم اهمين بخطاب ع المس جمي
  وترسل صورة من الدعوة وجدول االعمال الى هيئة السوق المالية وذلك خالل المدة المحددة للنشر.مسجلة 

  

  المادة الحادية والثالثون: سجل حضور الجمعيات
ذ اهمين ال جل المس ان يس رئيس او المك ركة ال ز الش ي مرك مائهم ف ة اس ة او الخاص ة العام ور الجمعي ي حض ون ف ين يرغب

  الذي تحدده الشركة النعقاد الجمعية قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية وفق ما تحدده الشركة في إعالن الجمعية 
  

  المادة الثانية والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
و ال حيحا اال يك ة ص ة العادي ة العام اع الجمعي اد اجتم ل،  إذان انعق ى االق ال عل ع راس الم ون رب اهمون يمثل ره مس  وإذاحض

اع  اد االجتم ددة النعق دة المح اء الم ن انته اعة م د س اني بع اع الث د االجتم اع، يعق ذا االجتم د ه الزم لعق اب ال وفر النص م يت ل
اع د االجتم دعوة لعق من ال رط ان تتض ون  االول بش وال يك ع االح ي جمي اع. وف ذا االجتم د ه ن عق الن ع د االع ا يفي االول م

  كان عدد االسهم الممثلة فيه. أياصحيحا  االجتماع الثاني
  

  المادة الثالثة والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
يمثلون نصف رأس المال فاذا لم يتوفر هذا النصاب في ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اال إذا حضره مساهمون 

اع االجتماع االول، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع االول بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد االجتم
اع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين االول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع االحوال يكون االجتم

  يمثل ربع رأس المال على االقل.
وص   ها المنص اع نفس د باألوض ث ينعق اع ثال ى اجتم وة ال ت دع اني وجه اع الث ي االجتم الزم ف اب ال وفر النص م يت وإذا ل

دد ان ع ا ك حيحا أي ث ص اع الثال ون االجتم ام ويك ذا النظ ن ه ون) وم ادة (الثالث ي الم ا ف ة  عليه د موافق ه بع ة في هم الممثل االس
  الجهة المختصة.

  المادة الرابعة والثالثون: التصويت في الجمعيات
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام 

  التصويت التراكمي في انتخاب مجلس االدارة.
  والثالثون: قرارات الجمعياتالمادة الخامسة 

ة تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلق
كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي االسهم الممثلة في االجتماع اال اذا كان قراراً  ،الممثلة في االجتماع لألسهم

ً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها االساس أو باندماجها مع  متعلقا
  اذا صدر بأغلبية ثالثة ارباع االسهم الممثلة في االجتماع.شركة اخرى فال يكون صحيحاً اال 
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  المادة السادسة والثالثون: المناقشة في الجمعيات
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع 

رأى  وإذاالحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر 
  نافذاً.المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن 

  

  المادة السابعة والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
ن أعضائه لذلك يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بي

  في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
باألصالة أو الوكالة  حيازتهمفي  التيويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم 

دارت  التيخالصة وافية للمناقشات وافقت عليها أو خالفتها و التياتخذت وعدد األصوات  التيوعدد األصوات المقررة لها والقرارات 
  .وجامع األصواتسجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها  اجتماع فيفي االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل 

 
  لجنة المراجعة الخامس:الباب 

  المادة الثامنة والثالثون: تشكيل اللجنة
ن  اء م ة أعض ن خمس د ع ة وال يزي ن ثالث ائها ع دد أعض ل ع ة ال يق ة مراجع ة لجن ة العادي ة العام ن الجمعي رار م كل بق تش
ور  ي األم تص ف واً مخ نهم عض ن بي ون م رهم وأن يك اهمين أو غي ن المس واء م ذيين س س اإلدارة التنفي اء مجل ر أعض غي

وا ة وض ات اللجن رار مهم ي الق دد ف بية، ويح ة والمحاس اء المالي د أعض ز أح غر مرك ائها، وإذا ش آت أعض ا ومكاف بط عمله
ة  رب جمعي ى أق ين عل ذا التعي رض ه ى أن يع ا عل وا مؤقت ين عض ي تعي ق ف س الح ان للمجل ة ك ل اللجن اء دورة عم ة أثن اللجن

  لمساهمين للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.لعامة 
  المادة التاسعة والثالثون: نصاب اجتماع اللجنة

المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات لجنة يشترط لصحة اجتماع 
  يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

 

  المادة األربعون: اختصاصات اللجنة
االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك حق 

من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق 
  مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

  

  تقارير لجنة المراجعة: المادة الحادية واألربعون
حيالها إن  ئياتهارمعلى لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء 

وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال اخرى 
تدخل في نطاق اختصاصها وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد 

  .حد وعشرون يوما على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخه منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعيةالجمعية العامة بوا
  مراجع الحسابات السادس:الباب 

  المادة الثانية واألربعون: تعيين مراجع الحسابات
بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم 

العادية سنوياً وتحدد مكافأته ومدة عمله ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير 
  في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

  

  المادة الثالثة واألربعون: صالحيات مراجع الحسابات
لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أيضا طلب البيانات واإليضاحات 

حقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله وعلى رئيس مجلس يتيرى ضرورة الحصول عليها ل التي
 فاذافي تقرير يقدم إلى مجلس االدارة ، ه وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن اثبت ذلك اإلدارة أن يمكنه من أداء واجب

  المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر. ييسرلم 
  

  الباب السابع : حسابات الشركة وتوزيع األرباح
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  الرابعة واألربعون: السنة المالية المادة
من تاريخ قيدها  األولىتبدأ السنة المالية  أن من كل سنة على ديسمبر 31في وتنتهي  ينايرشهر  أولتبدأ السنة المالية للشركة من 

  السنة التالية.ديسمبر من  31بالسجل التجاري وحتى 
 

  المادة الخامس واألربعون: الوثائق المالية
يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة ان يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن  -1

السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع 
 األقل.د النعقاد الجمعية العامة بخمس وأربعين يوماً على الحسابات قبل الموعد المحد

) من هذه المادة، وتودع 1أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام ومديرها المالي الوثائق المشار اليها في الفقرة ( يجب -2
ية العامة بواحد وعشرون يوما على نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمع

 األقل.
رئيس مجلس االدارة ان يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة ، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم  على -3

(وكذلك الى  تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً ان يرسل صورة من هذه الوثائق الى الوزارة ،
  هيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على األقل).

  

  المادة السادسة واألربعون: توزيع األرباح
  : االتيعلى الوجه  السنويةتوزع أرباح الشركة الصافية 

ب  -1 وين 10يجن اح لتك افي األرب ن ص اطي% م ف  االحتي ة وق ة العادي ة العام رر الجمعي وز ان تق ركة ويج امي للش النظ
 % من رأس المال المدفوع.30هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 

ب -2 س اإلدارة ان تجن راح مجل ى اقت اء عل ة بن ة العادي ة العام ن للجمعي بة م وين  نس اح لتك افي األرب اطيص اقي  احتي اتف
 لغرض او أغراض معينة . يخصص

ع -3 ل توزي ركة او يكف لحة الش ق مص ذي يحق در ال ك بالق رى، وذل ات أخ وين احتياطي رر تك ة ان تق ة العادي ة العام للجمعي
در  ه ق اح ثابت انأرب اهمين. وللجمع األمك ى المس ات يعل اء مؤسس الغ إلنش اح مب افي األرب ن ص ع م ذلك ان تقتط ذكورة ك ة الم

 ً   من هذه المؤسسات .اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما
ن وزعي -4 اقي م د الب ك بع ً  ذل ا ى أرباح اهمين عل ا ، المس وز كم ة يج ة للجمعي ة العام رر أن العادي عتوز تق اح ي ى ارب  عل

اهمين ن المس يد م اح رص اة األرب ا ، المبق وز كم ركة يج ع للش اح توزي ة أرب كل مرحلي ف بش نوي نص ع أو س نوي رب اء س  بن
  .  اإلدارة مجلس من توصية على

ام، -5 ذا النظ ن ه رون م ادة العش ي الم ررة ف ام المق اة األحك ع مراع ركات وم ام الش ن نظ بعون م ة والس ادة والسادس الم
بة دم نس ا تق د م ص بع ن  يخص د ع أة  10التزي ذه المكاف تحقاق ه ون اس ى أن يك س اإلدارة، عل أة مجل اقي لمكاف ن الب % م

 متناسباً مع عدد الجلسات الذي يحضره العضو.
  لباقي  بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.يوزع ا-6

 

  األرباحالمادة السابعة واألربعون: استحقاق 
اريخ  رار ت ين الق أن ويب ذا الش ي ه ادر ف ة الص ة العام رار الجمعي اً لق اح وفق ي األرب ته ف اهم حص تحق المس تحقاقيس  االس

  لالستحقاقوتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد 
  

  لألسهم الممتازة األرباحالمادة الثامن واألربعون: توزيع 
1  ه ال ة ، فأن نة مالي ن أي س اح ع وزع أرب م ت بة  اذا ل ع النس د دف ة إال بع نوات التالي ن الس اح ع ع ارب وز توزي يج

 من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة. المائةالمحددة وفقاً لحكم المادة الرابعة عشر بعد 
2   د ر بع ة عش ادة الرابع م الم اً لحك ددة وفق بة المح ع النس ي دف ركة ف لت الش ةاذا فش ن  المائ ركات م ام الش ن نظ م

ادة ا ام الم اً ألحك دة طبق هم ، المنعق ذه األس حاب ه ة ألص ة الخاص وز للجمعي ه يج ة ، فأن نوات متتالي الث س دة ث اح م ألرب
ة الع ات الجمعي ورهم اجتماع ا حض رر ام ركات ، ان تق ام الش انين لنظ عة والثم ي التاس اركة ف ركة والمش ة للش ام

ويت ا يتنالتص س اإلدارة بم ي مجل نهم ف ين ع ين ممثل تمكن ، او تعي ى أن ت ك إل ال، وذل ي رأس الم همهم ف ة أس ع قيم ب م اس
  الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة .

  المادة التاسعة واألربعون: خسائر الشركة
1   ،ة نة المالي الل الس ت خ ي أي وق دفوع، ف ال الم ف رأس الم اهمة نص ركة المس ائر الش ت خس ى أي واذا بلغ ب عل ج

ذلك  ه ب ور علم ابات ف ع الحس ركة او مراج ي الش ئول ف الإمس الب س اإلدارة اب يس مجل ى رئ س اإلدارة، وعل يس مجل غ غ رئ
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ر  ة غي ة العام وة الجمعي ذلك دع ه ب ن علم اً م ر يوم ة عش الل خمس س اإلدارة خ ى مجل ذلك، وعل وراً ب س ف اء المجل أعض
ن  اً م ين يوم س وأربع الل خم اع خ ة لالجتم اً العادي ه وفق ركة او تخفيض ال الش ادة رأس م ا زي رر أم ائر لتق ه بالخس اريخ علم ت

ل  دفوع، او ح ال الم ف رأس الم ا دون نص ى م ائر إل بة الخس ه نس نخفض مع ذي ت د ال ى الح ك إل ركات وذل ام الش ام نظ ألحك
 الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركات.

2  ي ركة منقض د الش م تج ةوتع ركات إذا ل ام الش وة نظ رة بق ي الفق ددة ف دة المح الل الم ة خ ة العام ع الجمعي ن  ) 1(تم م
اع  ق األوض ال وف ادة رأس الم ررت زي وع، او اذا ق ي الموض رار ف دار ق ا إص ذر عليه ت وتع ادة، او اذا اجتمع ذه الم ه

 بالزيادة.في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية  االكتتابالمقررة في هذه المادة ولم يتم 
  

 

  الباب الثامن : المنازعات
  المسؤوليةدعوى المادة الخمسون: 

ركة ررة للش ؤولية المق وى المس ع دع ي رف ق ف اهم الح ل مس ذي  لك أ ال أن الخط ن ش ان م س اإلدارة اذا ك اء مجل ى أعض عل
ه، وال اص ب رر خ اق ض نهم إلح در م زال  ص ا الي ي رفعه ركة ف ق الش ان ح ذكورة إال أذا ك دعوة الم ع ال اهم رف وز للمس يج

   ويجب على المساهم ان يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوة. قائماً،
  
  

  

  حل الشركة وتصفيتها التاسع:الباب 
  والخمسون: انقضاء الشركة ةالمادة الحادي

فية  ائها دورة التص رد انقض ركة بمج دخل الش تفظ ت ية  وتح ةبالشخص رار  االعتباري در ق فية ويص الزم للتص در ال بالق
فية ة  التص ة العام ن الجمعي ة م ر االختياري ب ان الغي ة ويج ين يعادي ى تعي فية عل رار التص تمل ق فىش لطاته  المص د س وتحدي

ود  ه والقي ةواتعاب اوز  المفروض ب ان ال تتج فية ويج ة للتص ة الالزم دة الزمني لطاته والم ى س دة عل فيم ة التص ة االختياري
نوات وال س س ك ي خم ع ذل ا وم ركة بحله س إدارة الش لطة مجل ي س ائي وتنته أمر قض ك إال ب ن ذل ر م دها ألكث وز تمدي ل ظيج

ين  ى ان يع فين إل م المص ي حك ر ف ى الغي بة إل دون بالنس ركة ويع ى ادارة الش ائمين عل ؤالء ق فىه ات  المص ي جمعي وتبق
فية ويقتص دة التص الل م ة خ اهمين قائم اتها المس ة اختصاص ى ممارس ا عل ير دوره ات  الت ع اختصاص ارض م ال تتع

  . المصفى
 

  أحكام ختامية العاشر:الباب 
  المادة الثانية والخمسون: 

  يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.
  

  المادة الثالثة والخمسون: 
  ولوائحه.يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات 

 


