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   القابضة النظام األساسي للشركة الكيميائية السعودية  
 شركة مساهمة سعودية  

 الباب األول:  تأسيس الشركة 
 

 التأسيس:  :(1مادة )
 : طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقا لما يلي تؤسس  

 
 اسم الشركة:   : (2مادة )

 )شركة مساهمة سعودية(.  –  ة القابض الشركة الكيميائية السعودية  
 

   : ض الشركةاغرأ  : (3مادة )
 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:              

في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها    ةأو المشاركإدارة الشركات التابعة لها   .أ
 وتوفير الدعم الالزم لها. 

 استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.  .ب 
 إمتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.  . ج
 تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.  .د 
ءات اإلختراع والعالمات التجارية والصناعية  إمتالك حقوق الملكية الصناعية وبرا . ه

وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات  
 التابعة لها أو لغيرها. 

 أي غرض أخر مشروع.   . و
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من  

 وجدت. الجهات المختصة إن  
ويعد باطالً كل تصرف من  الشركة  وال يجوز للشركات التابعة امتالك حصص أو أسهم في

 شأنه نقل ملكية األسهم أو الحصص من الشركة إلى الشركة التابعة. 
 

 المشاركة والتملك في الشركات : (4مادة )
عليها عن طريق التملك  تلتزم الشركة بالمشاركة في الشركات األخرى بنسبة تمكنها من السيطرة  

، كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها )ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط  ةأو اإلدار
     ( خمسة مليون لاير سعودي.5) اال يقل رأس المال عن 

 
 : المركز الرئيسي للشركة  (:5مادة )

ً أو يقع في مدينـة الرياض  مكاتب أو توكيالت   ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشـئ لها فروعــا
  داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها . 

 
 مدة الشركــة:     (: 6مادة )

سنة ميالديـة تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزيــر التجارة بالموافقة على    50مـدة الشركـة  
  انتهاء التحويل ويجوز دائماً إطالـة مدة الشركة بقــــرار تصدره الجمعيـة العامة غير العادية قبل  

 األقل. أجلها بسنة على 
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 الباب الثاني: رأس المال  واألسهم

 المال رأس    (:7مادة )
ً  843.200.000حـــدد رأس مـــال الشركــة بمبلـــغ  ثالثة  و ثمانمائة )  ريـــاالً سعوديـــا

أربعة  سهــم ) 84.320.000إلى  مقسمــــة ألف لاير سعودي(  مائتاو ا مليون وأربعون 
متساويـــة القيمة،  تبلغ القيمة االسميــة لكل    ألف سهـم(    ثالثمائة وعشرونمليون و  وثمانون

 ريــال سعـــودي ، كلها أسهم عادية .  )عشرة(  10منها  
 

 االكتتاب في األسهم  (: 8مادة )
 اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال مدفوعة بالكامل. 

  
 األسهم الممتازة  (: 9مادة )

ً للجمعية العامة غير العادية للشركة يجوز    أن  تضعها الجهة الُمختصةالتي  للضوابططبقا
أسهم ممتازة أو تحويل    ى أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إل  أسهمــاً ممتــازةتصدر  

رتب األسهم  الحق في التصويــت وتُ  األسهم الممتازة  عطي ال تُ األسهم الممتازة إلي عادية و
المذكورة ألصحابها باإلضافـة إلى حق المشاركــة في األرباح الصافيــة التي تــوزع على  

 العاديــة ما يلي:  األسهــم
من     % 5الحق في الحصول على نسبة معينة من األرباح الصافية ال تقــــل عن  أ(

القيمــة االسميـــة للسهــم بعد تجنيـــب االحتياطـــي النظامي وقبل إجراء أي توزيع  
 ألرباح الشركة. 

ركة،  وفي  الش أولويــة في استرداد قيمــة أسهمهم من رأس المـال عند تصفيــة  ب(
 الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية. 

 ً للمساهمين، وال   لما تقرره الجمعيــة العاديـــــــةويجوز للشركة شراء هذه األسهم طبقــا
الجمعية العامة للشركة المنصــوص   تدخل هذه األسهــم في حساب النصــاب الالزم إلنعقـاد 

 ( من هذا النظام.  33 –  30) واد عليها في الم
 

 بيع األسهم الغير مستوفاه القيمة  (: 10مادة )
إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك،  جاز لمجلس اإلدارة بعد  
إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد 

لمتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة ،  أن يدفع القيمة  علني،  ومع ذلك يجوز للمساهـــم ا
ً إليه المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركـــــة من    المستحقة عليـــه مضافا

تف حصيلة البيع بهذه  لم  حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهـم ، فإذا  
ي من جميـع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهــم الذي  المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباق

سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل   بيع وتعطــي المشتـــــري
 المساهمين. 

 
 إصدار األسهم  (: 11مادة )

بأعلى    يجوز أن تصدر  تكون األسهم اسمية، وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما 
في بند مستقل ضمن حقوق   من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة 
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والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة    وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين   ،المساهمين
الشركة ،  فإذا تملكه أشخاص عديــدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في  

بالسهم ،  ويكون هؤالء األشخاص مسئوليـن بالتضامـن عن   تعلقة ـوق الماستعمال الحقـ
 االلتزامـات الناشئة عن ملكية السهم . 

 
 تداول األسهم    : (12مادة )

الميزانية وحساب   جميع أسهــم الشركــة قابلة للتــداول بعد إصــدار شهاداتهــا،  ونشــــر
تقل كل منهــا عن إثني عشر شهراً من تاريخ صدور  األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين ال  

 القــرار الوزاري بالموافقــة على تحويل الشركة ،  وبعد موافقة معالي وزير التجارة . 
المال قبل   وتسري هذه األحكــام على ما يكتتب به الشركــاء في حالــة زيـادة رأس 

بقيـــة من هذه الفترة ويؤشر على هذه  انقضاء فترة الحظر المذكورة. وذلك بالنسبة للمدة المت
 الصكوك بما يدل على نوعهــا وتاريـــخ تحول الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها . 

بيع الحقوق، من   م ية األسهم النقدية وفقاً ألحكــا ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملك
اإلدارة لتقديمها كضمـان لإلدارة،  أحد الشركاء إلى شريك آخر،  أو إلى أحد أعضـــــاء مجلس  

 أو من ورثة أحد الشركاء في حالة وفاته إلى الغير. 
 

       سجل المساهمين  (: 13مادة )
 . أسهم الشركة وفقا ألحكام نظام السوق المالية تتداول 

 
 زيادة رأس المال    (: 14مادة )

يكون رأس المال قد دفع للجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن   . 1
كامالً وال يشترط أن يكون رأس المال قد ُدفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من  
رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى  

 أسهم ولم تنته بعد المدة الُمقررة لتحويلها إلي أسهم. 
يادة  ز يع األحوال أن تخصص األسهم الُمصدرة عند للجمعية العامة غير العادية في جم . 2

رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها أو أي من  
ذلك وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم الُمخصصة  

 للعاملين. 
ة غير العادية بالموافقة على زيادة  للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العام . 3

تصدر مقابل حصص نقدية ويبلغ    ي باألسهم الجديدة الت  االكتتاب رأس المال األولوية في  
سطة البريد المسجل عن قرار  ا هؤالء بأولويتهم  بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بو

 ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.   االكتتاب زيادة رأس المال وشروط 
 االكتتاب ق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في يح . 4

بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت  
 تراها مناسبة لمصلحة الشركة.   يالت

الجمعية    قراريحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور   . 5
في األسهم   لالكتتاب آخر يوم  ى العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال إل

 تضعها الجهة الُمختصة.   التي الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقا للضوابط 
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( أعاله توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية  4)   مع مراعاة ما ورد في الفقرة  . 6
بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية   كتتاب االالذين طلبوا 

الناتجة عن زيادة رأس المال بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم  
الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر  

لوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة عن  من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقوق أو
زيادة رأس المال بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة 
ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص 

 نظام السوق المالية على غير ذلك.
 

 المال تخفيض رأس     (: 15مادة )
للجمعية العامة غير العادية أن تُقرر تخفيض راس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا  
ُمنيت بخسائر ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد  
المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات. وال يصدر قرار  

وة تقرير خاص يُعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن  التخفيض إال بعد تال
 . االلتزامات على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه   يالت  االلتزامات 

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلي إبداء  
تخفيض في جريدة يومية توزع في  اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما من تاريخ نشر قرار ال

الشركة مستنداته    ى أحد الدائنين وقدم إل  فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض   ي المنطقة الت
في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً  

 كافياً للوفاء به إذا كان آجالً. 
 

 إلدارةالباب الثالث:  مجلس ا
 إدارة الشركة    : (16مادة )

الجمعية العامة لمدة   أعضــاء تعينهـم تسعةيتولــى إدارة الشركــة مجلس إدارة مؤلــف من 
 ثالث سنوات. 

 
 انتهاء عضوية المجلس  (: 17مادة )

  نظام أو تعليمات   تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي  
سارية في المملكة ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء  
مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة  

قع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة  بالتعويض إذا و
قبل الشركة عما يترتب  من  ال كان مسؤوالً  إ أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب و

 . من أضرار االعتزالعلى 
   

 المركز الشاغر في المجلس  (: 18مادة )
يعين مؤقتــاً عضــواً في المركــــز ، جاز للمجلس أن أعضــاء المجلسإذا شغر مركز أحد 

تبلغ بذلك الوزارة والهيئة  ، على أن على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية  الشاغــر
التعيين على الجمعية العامــة   عرض هذا( خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وي5خالل )

لم تتوافر الشروط الالزمة  العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضــو الجديــد مــدة سلفــه وإذا  
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دنى المنصوص عليه في نظام  بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األمجلس اإلدارة  نعقاد ال
نعقاد  لالة العامـة العادية دعــوة الجمعيــ الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء

 العدد الالزم من األعضاء.  نتخاب ( ستين يوماً  ال 60خالل )
 

 صالحيات مجلس اإلدارة:   : (19مادة )
لمجلس اإلدارة أوســع السلطـــات في إدارة   مع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامـــة، يكون 

للشركة بما يحقق أغراضها وأهدافها ووضع اللوائح الداخلية لمهام الشركة  رسم السياسة العامة و الشركـــة
واعتماد اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية وسياسات إجراءات الموظفين وإجراء كافة التصرفات  

لى سبيل  ع وله  القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركةو  والمعامالت الالزمة،
 المثال ال الحصر: 

له حق  شراء أو بيع الحصص أو األسهم في الشركات األخرى والتصرف في أصولها وممتلكاتها    . أ
وعقاراتها وينطبق جميع ما ذكر أعاله على جميع الشركات التي تكون تلك الشركات مؤسسة لها أو  

الشركة بالشركات المساهمة   باسم تكون مالكة لها أو مشاركة فيها أو مساهمة بها، وله حق االكتتاب 
واستالم الفائض بعد التخصيص واستالم األرباح وحضور جمعياتها العامة أو تفويض من يرونه  
للحضور والتصويت باسم الشركة وله حق شراء األسهم وبيعها لصالح الشركة وله حق فتح وإدارة  

قيمة بيع األسهم وأرباحها   واستالم الها باسم الشركة أو إلغائها أو تصفيتها وإقف االستثمارية المحافظ 
 الضمانات  وتقديم  االستحكامحجج    واستخراج والفرز    وقبض مبلغ اإليجار   والتأجير  االستئجار وله حق  

كما له حق تقرير فتح   ، والكفاالت  الضمانات  إلنفاذ  الزمة تكون قد  التي والمالحق والوثائق والكفاالت 
بشرط أن تلك الحسابات لن تشمل   وإدارتها وإقفالها دى البنوكالحسابات المصرفية بكافة أنواعها ل

والتحويالت والمستندات المالية والتوقيع    واالعتمادات أي فوائد ربوية وإصدار الشيكات    استالم دفع أو  
 وطلب  إلغائها أو صالحياتهم  وتحديد  بالتوقيع المفوضين  وتعيين البنوك لدى والسحب واإليداع  عليها

والتوقيع    المصرفية  الضمانات  وإصدار الشركة فيها تشارك التي الشركات  أو للشركة البنكية التسهيالت 
الصكوك واألوراق والمستندات والشيكات وكافة   ات يواالتفاق على كافة أنواع العقود والوثائق 

المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها وله حق   واستالم الالزمة لنشاط الشركة  المعامالت المصرفية
إقراض الشركات التابعة حسب نسبة مشاركة الشركة فيها كما له قبول تلقي الشركة للهبات وله حق  

ً   إصدار خطابات الضمان لصالح أي طرف ثالث  أن تلك الضمانات تخدم مصالح    الختياره  إذا رأى وفقا
 للغير وتجييرها والشيكات  ألمر والسندات  والكمبياالت  والمستندات  األوراق كافة على والتوقيعالشركة  

 الغرم وكفاالت  المالية المصرفية وإصدار الكفاالت  المعامالت  واألوراق المالية األخرى وكافة
وتقديم  والمنافع  الحقوق عن والتنازل االستثمار، وعقود  اإلسالمية المرابحة اتفاقيات  وتوقيع واألداء،

للضمانات التي تحصل عليها أي من الشركات األخرى التي   االئتمانية المساندة المالية والتسهيالت 
لمشاركة  تساهم الشركة فيها أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة األخرى التي تساهم الشركة فيها وا

وله حق  ، وتجديدها التراخيص الالزمة ألعمال الشركة وتعديلها  استخراجفي المناقصات وله حق 
تشكيل اللجان وتحديد صالحياتها والتنسيق فيما بينها من أجل التعجيل في اتخاذ قرار بخصوص  

 وطلب تعرض عليها والتفويض بتعيين واستثمار أموال الشركة باي طريقة مهما كانت،    التي األمور  
 ومكافآتهم مرتباتهم وتحديد  معهم والتعاقد  المملكة خارج من العاملة األيدي  واستقدام التأشيرات 
ومنح مكفولي الشركة   عنها والتنازل الكفاالت  ونقل اإلقامات  واستخراج لهم تمنح التي والقروض 

 المتعلقة األخرى األمور كافة في الشركة سياسات  ضعو ويرات الخروج والعودة والخروج النهائي  تأش
له حق تعيين  و عنها، فاقد  بدل واستخراج الصكوك واستخراج وتعديل الشركة، ومستخدمي بموظفي

مدير تنفيذي للشركة بعقد مستقل تحدد به صالحياته ومدته ومكافآته وله حق عزله وللمجلس الحق  
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وتعيين الموظفين وتحديد   واإلسقاط  واإلبراء ومستشاريها ووكالئها الشركة ممثلي وعزل تعيينفي 
  التي الشركة وفقاً للضوابط رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم وتفويض المدراء التنفيذيين بالتوقيع نيابة عن 

وله حق إعداد خطط أعمال الشركة وخطط التشغيل والميزانية السنوية وإعداد  يحددها مجلس اإلدارة،  
ميثاق إداري ينظم آلية العمل في الشركة وعالقاتها مع الغير ووضع اللوائح وتشكيل لجان العمل  

 أخرى شركات تأسيس حق له كماالمتخصصة وتحديد صالحياتها واختصاصاتها وآلية اختيارها، 
 داخل أخرى شركات  تأسيس في الغير مع االشتراك أو المملكة خارج أو داخل املبالك للشركة مملوكة

 الشركات  هذه من االنسحاب  أووكفالة هذه الشركات وتمويلها وتقديم الضمانات لها  المملكة خارج أو
 زيادة أو قائمة، شركات  في أو فيها جديدة حصص  شراء أو الشركات هذه في الشركة حصص  وبيع
 عن نيابة والتصويت   األرباح واستالم  ال أم الزيادة في الشركة ساهمت  سواء إنقاصه أو مالها رأس

 األرباح واستالم ال أم الزيادة في الشركة ساهمت  سواء إنقاصه أو مالها زيادة أو قرارات  على الشركة
 التأسيسية والجمعيات  المساهمين وجمعيات  الشركاء قرارات على الشركة عن نيابة والتصويت 

 الشركات  هذه تأسيس عقود  على تعديل أي وإجراء المساهمينو الشركاء قرارات  جميع على والتوقيع
 ً  إلنفاذ  الزمة تكون والتي الشركات  هذه في االجتماعات  محاضر على والتوقيع التعديل هذا نوع كان أيا

 بكافة والقيام عزلهم أو فيها المشاركة الشركات  في المدراء تعيين قرارات على والتوقيع التعديالت  هذه
 واستالمها، الشركات  لهذه والتراخيص  السجالت  الستخراج الالزمة اإلجراءات  كافة واتخاذ  األعمال

 الجمارك لدى الشركة بضائع على والتخليص  الضمانات  وتقديم العطاءات  وتسليم إعداد  في الحق له كما
 عقود  وإبرام البريدية الطرود  واستالم وتوقيعها بذلك الخاصة والبيانات  الطلبات  وتقديم واستالمها

  والخسائر األرباح وحسابات  للشركة المالية القوائم وإعداد  الشركة، ممتلكات  على والتأمين اإليجار
 الجهات  من تعليمات  أو قائمة لوائح أو لنظام تعديل  أو جديد  نظام ألي انفاذاً  به القيام يلزم ما بكل والقيام

كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض   وتعيين مدرائها وعزلهم للشركة الفروع وفتح المختصة
 الغير توكيل حق  جلس وللم  ،الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة  واحداً أو أكثر من أعضائه أو من

 الغير.  توكيل حق الوكالء منحي أن وله صالحيات  من ذكر ما بعض  أو كل في
   

واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم المثمن    حق الشــراء وقبولــه ودفــع الثمــن والرهــن وفك الرهن والبيع  .ب 
، على أن يتضمن محضـر مجلس اإلدارة وحيثيات قــراره للتصرف في أصـــول وممتلكــات  

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

 أخرى . 
التمويل الحكومي مهما   كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديــق ومؤسسات 

الها نهايــة مــدة الشركة، مع مراعاة  بلغت مدتها، والقروض التجارية التي ال تجاوز آج
 سنوات: الشروط التاليـة لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثالث 

أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل السنة المالية للشركة   - 1
 من رأسمال الشركة.  %50عن  

 سداده.  أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخــدام القرض وكيفية - 2
عدم اإلضرار بالشركة  ة له، أن يراعى في شروط القرض والضمانــات المقدمــ - 3

 للدائنين .  ومساهميها والضمانات العامـــــــة



 اسم الشركة
   يائية السعوديةالكيم شركة ال

 التجارةوزارة  النظام االساسي
 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل جتاري 
 (1010006161 ) 

 هـ 1441/ 10/ 24التاريخ  
 م  2020/ 06/ 16 املوافق 

 فيصل العلياني

 14  من 7 صفحة رقم الصفحة 
 

 م07/05/2020تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

كما يكون لمجلس اإلدارة حق الصلح والتنازل والتعاقــد وااللتــزام واالرتبــاط باسم الشركــة 
ـة األعمال والتصرفــات التي من شأنها تحقيق  ونيابــة عنها ولمجلس اإلدارة القيام بكافـ

 أغراض الشركة. 
واحداً أو أكثــر من   ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض عنه في حدود اختصاصـــــه

أعضائــه أو من الغيـــر في اتخاذ إجــــراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة  
 . 

إبــراء ذمـــة مدينــي الشركـــة من   الحاالت التي يقدرهــا،  حـــــقيكون لمجلس إدارة الشركة وفي  . ج
التزاماتهـــم طبقــاً لما يحقـق مصلحتهــا، على أن يتضمــن محضــر مجلس اإلدارة وحيثيـات قراره  

 - مراعاة الشروط التالية: 
 أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين.   - 1
 الواحد.  يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمديـــنأن    - 2 
 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه .   - 3 

  ( من هذا النظـام كما أن له بيع ما تملكتـه أو 4وللمجلس أن يباشر ما نصت عليه المادة ) 
 به الشركــة من أسهــم أو حصص في رؤوس أموال الشركات األخرى.  اكتتبت 

وبجميــع األعمــال التي   يقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة وبتنفيذ قراراتهـــاو
  الميزانية تستوجبها مصلحــة الشركــة في حــــدود صالحياتــه. ينظـم كل سنــة الحسابات و 

مع حساب األرباح والخسائــر ويضع تقريراً عن حالة الشركـة ويقترح تعيين أنصبة األرباح  
 ب توزيعها. الواج

 
 مكافأة أعضاء المجلس    : (20مادة )

  مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو  إلدارة من تتكون مكافأة مجلس ا
أو أكثر من هذه المزايا وفي حدود   اثنتين نسبة معينة من صافي االرباح، ويجوز الجمع بين 

 ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه. 

( من نظام  76ومع مراعاة المادة ) ة نسبة معينة من أرباح الشركةأفي حال تضمنت المكاف
نسبـة  فال يجوز أن تزيد هذه ال  ( من هذا النظام االساسي،45( من المادة )5الشركات والفقرة ) 

إن  –بعد تجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي  األربــــاح، صافي  من  % 10عن 
على أن يكون  مساهمين، من رأس المال المدفوع على األقل على ال %5وتوزيع نسبة  –وجد 

يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك    التي ة متناسباً مع عدد الجلسات  أاستحقاق هذه المكاف
 .  يكون باطالً 

يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامــة العاديــة، على بيــان شامــل  يجب أن و   
مكافآت وبدل حضور  من  لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 

، على بيان ما  المذكور ، كما يشتمل التقريروبدل مصروفات  ياوغير ذلك من المزا جلسات 
قبضــه أعضــاء المجلس بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو  

  ي ات التوأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلس شارات إدارية أو است
 . حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة
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 صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر  (: 21مادة )
 ً   أن يعيـــن عضـواً منتدبــاً،   ويجوز  ونائباً للرئيس  يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

يجوز  ال و وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، 
يجـوز أن يجمع  ال  أن يجمع عضو واحد بين مركــزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، كما  

رئيساً  عضــو واحــد بين مركــزي نائــب الرئيس والعضو المنتدب ولمجلس اإلدارة أن يعين  
مديراً عاماً للشركة من أعضائه أومن الغير، ويحدد صالحياته ومسئولياته ورواتبه.  تنفيذياً /  

ون أن يكون  اجتماعات مجلس اإلدارة د  المديــر العام الرئيس التنفيذي / ويجوز أن يحضر 
ويختــص رئيس المجلس   له الحــق في التصويــت إذا كان من غيــر أعضــاء المجلس.

صالحية توكيل الغير في    هالغير ولأمام القضاء وهيئات التحكيم وتمثيــل الشركــة  صالحية  ب
ا،  المخاصمــة والمطالبــة والمدافعــــة والمرافعــة عن الشركة وصالحية التوقيع نيابة عنه 

،  وكافـــة ما  تصريف أمور الشركةوإبرام العقود، وترتيب االلتزامات، وكل ما من شأنه 
. ولرئيس المجلس بقرار  وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات  يعهد به مجلس اإلدارة. 

مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو الغير في مباشرة عمل  
 أن  وله  ه صالحيات  من  ذكر  ما  بعض  أو  كل  في  الغير  توكيل  حق وله كما  ، أو أعمال محددة

 الغير توكيل  حق  الوكالء منحي
كما يختص العضو   ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه، 

المنتـدب بتنفيــذ ما يعهد إليه من المجلس أو رئيس المجلس أو نائبــه من أعمــال والتوقيع  
باإلضافة إلى   عن الشركة. ويحدد مجلس اإلدارة المكافأة التي يحصل عليها كل منهمنيابة 

ً للمادتين ) في حدود ما نص عليه نظام  و ( من هذا النظام. 20،44المكافأة المقررة طبقا
 من بين أعضائـه، أو من غيرهـــــــم،  أمين سر ويعين مجلس اإلدارة  ، ولوائحهالشركات 

ويختص بتسجيل مداوالت المجلس وقراراته في محاضر وتسجيلهــا في السجل الخاص،   
وال تزيد   والمحافظة على هذا السجل.  وتحدد مكافأتـه بقــــرار من رئيس مجلس اإلدارة.

مجلس اإلدارة عن مــدة   عضـــو  أمين السرمدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب و
نتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو  اجلس ويجــوز إعــادة  عضويــة كل منهم في الم

أياً منهم دون إخالل بحق من ُعزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في  
 . وقت غير مناسب 

 
 اجتماعات المجلس (: 22مادة )

ً  بدعــوة من اإلدارة مرتين على األقل في السنة يجتمع مجلس    رئيسه، وتكون الدعوة برقيــا
  يوم  ( 15) ، قبل من خالل وسائل التقنية الحديثة خطاب رسمي أو  أو  المسجل أو بالبريـــد 

على األقل من الموعد المحـدد لالجتماع، ما لم يتفق األعضاء جميعهم على موعد أقصـر، 
 أن يدعوه إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.   المجلسويجب على رئيس 

 
 نصاب اجتماع المجلس  (: 23مادة )

ال يكون اجتمـاع المجلس صحيحــاً إال إذا حضــره خمسة أعضــاء على األقل،  بشرط أال  
يقل عدد الحاضرين عن ثالثة أعضاء أصالة وفي حالة إنابـة عضو مجلس اإلدارة عضو  

 - آخر في حضــور اجتماعـــات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط التالية: 
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ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحـد في حضور ذات   -أ
 االجتماع. 

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة )ويجوز استعمال الكتابة عبر البريد اإللكتروني لإلنابة(  -ب 
 يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظــر النظـام على المنيب التصويت  ال  -ج

 بشأنها . 
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين أو الممثلين. وعند تساوي اآلراء يرجح  
الرأي الذي منه رئيس االجتماع. يجوز عقد اجتماعات المجلس عبر وسائل التقنية الحديثة  

 والهاتف. 
 مداوالت المجلس (: 24) مادة

وأعضاء مجلس   تثبت مـداوالت المجلس وقراراتــه في محاضــر يوقعهــا رئيس المجلس 
هذه المحاضــر في سجـــل خــاص، يوقعه رئيس   ن السر وتدواإلدارة الحاضرون وأمين 

 . أمين السر و  اإلدارة مجلس
 

 الباب الرابع: جمعيات المساهمين 
 الجمعياتحضور    (: 25مادة )

ً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية و لكل مساهم حق حضور  لكل مكتتب أيا
ً أن يوكل عنه  ه في ذلك  ، ولللمساهمين  العامـة   ات الجمعيــ آخر من غير أعضاء مجلس    شخصا

 الشركة في حضور الجمعية العامة.  عاملياإلدارة أو  
 

 العاديةاختصاصات الجمعية العامة  : (26مادة )
الجمعيــة العامـة   فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعيـة العامـة غير العاديـة، تختص 

  شهر المتعلقـة بالشركة، وتنعقد مرة على األقـل في السنــة خالل األ العاديــة بجميع األمور
ـة أخرى كلما  عادي ستة التاليــة النتهاء السنة المالية للشركــة، كما يجوز دعــوة جمعيــات ال

 دعت الحاجـة إلى ذلك. 
 

 اختصاصات الجمعية العامة غير العادية  : (27مادة )
  المحظور  موراألستثناء اب ياألساس تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة

 ً في اختصاص الجمعية    أصالً   ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة  . عليها تعديلها نظاما
 . العامة العادية  المقررة للجمعية  نفسها  الشروط واألوضاعبالعادية، وذلك  العامــة

 
 دعوة الجمعيات    (: 28مادة )

ً ل  للمساهميـن بدعـوة من مجلس اإلدارة أو الخاصة تنعقد الجمعيــات العامـة ألوضاع  وفقا
  وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعيــة العامــة العاديــة  المنصوص عليها في هذا النظام 

أو عدد من المساهمين يمثل خمسة    أو لجنة المراجعة  الحسابات   مراجعإذا طلب ذلك    نعقاد لال
نعقاد  لال  العامة  ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية   في المائة من رأس المال على األقــل،

 خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. العامة  ة  إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعي
صحيفـة يوميـة،  توزع في المركـز الرئيسـي    وتنشـر الدعـــوة النعقــاد الجمعيــة العامـــة في 

ً  نعقــاد للشركـة قبل الميعــاد المحـدد لال ومع ذلك يجوز   على األقـل بواحد وعشرون يوما
وترسل   الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة  كتفاء بتوجيه الدعوة في اال
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خالل  وذلك    وهيئة السوق المالية   صــورة من الدعــوة وجــــدول األعمال إلى وزارة التجارة
 المدة المحـددة للنشر. 

 
 سجل حضور الجمعيات  (: 29مادة )

المقر الرئيس   هم في ء يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أسما
 قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.  المكان الذي تحدده الشركةللشركة أو في 

 
 نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية  : (30مادة )

الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع   اجتماع  انعقاد ال يكون 
الثاني   االجتماعيعقد  االجتماع رأس المال على األقل ، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا 

األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد   االجتماع  النعقاد المدة المحددة  انتهاءبعد ساعة من 
في حال لم تتضمن الدعوة   . االجتماعاألول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا  االجتماع
ثان يعقد خالل الثالثين يوماً   اجتماعوَجهت الدعوة إلى  ،االجتماع الثانيإمكانية عقد األولى 
( من  28هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ) وتنشر السابق،  لالجتماع التالية 

 م. هذا النظا 
 الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه    االجتماع وفي جميع األحوال يكون 

 
   نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية  (: 31مادة )

الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف   اجتماعال يكون 
الثاني بعد ساعة من   االجتماع األول يعقد  االجتماع رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في 

األول ما   االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد  االجتماع النعقاد المدة المحددة  انتهاء 
إمكانية عقد  في حال لم تتضمن الدعوة األولى  .االجتماع إمكانية عقد هذا  يفيد اإلعالن عن
ثان، يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في   اجتماعوجهت الدعوة إلى  ،االجتماع الثاني

 ( من هذا النظام.  28المادة )
  الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع  االجتماعوفي جميع األحوال يكون 

 رأس المال على األقل.  
ثالث ينعقد   اجتماعالثاني وجهت دعوة إلى  االجتماع وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في 

الثالث   االجتماع( من هذا النظام ويكون 28عليها في المادة )  المنصوص باألوضاع نفسها 
 . صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة

 
 التصويت في الجمعيات  (: 32مادة )

لكل مساهم صوت عن كل سهم  لكل ُمكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية و
 ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.   يمثله في الجمعيات العامـة. 

 
 قرارات الجمعيات  (: 33مادة )

تصدر قرارات الجمعيــة  باألغلبية المطلقة لألسهم وتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية 
كما تصـدر قرارات   . الممثلة في االجتماع  العامــة العاديــة، باألغلبية المطلقــة لألسهــم 

الممثلة في االجتماع، إال إذا كان القرار   الجمعيـة العامـة غير العاديـة، بأغلبية ثلثي األسهـم
ً بزيادة أو بتخفيض رأس المال، أو بإطالة مدة الشركة، أو بحلها قبل انقضاء المدة   متعلقا
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يكون    دماج الشركة في شركــة أو في مؤسســة أخرى، فالنا، أو ب األساس   المحـددة في نظامها
 االجتماع.  القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلـة في

 
 المناقشة في الجمعيات    (: 34مادة )

الجمعيــة، وتوجيه   مساهـــم حق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة في جــدول أعمـــاللكل 
الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو   مراجعواألسئلـــة بشأنهـــا إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

  أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركـة للضرر، وإذا   ن ع الحسابــات    جعمرا
أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعيـة وكان قرارها في هذا الشأن  رأى المساهم 

 نافذاً  . 
 

 رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر   (: 35مادة )
أومن  عند غيابه  أو نائبه  رئيس مجلس اإلدارة للمساهمين الجمعيـة العامـةاجتماعات يرأس 

ويعين  رئيس المجلس ونائبه    في حالة غياب   لذلك  أعضاء المجلسبين  من    نتدبه مجلس اإلدارةي
ً لألصــوات، ويُ  أمين سرالرئيس  حـرر باجتمــاع الجمعيــة محضــر  لالجتمــاع ، وجامعــا
المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهــم باألصالــة أو    عدد يتضمن  

خــذت، وعدد األصوات التي وافقــت  والقرارات التي اتُ الوكالة، وعدد األصوات المقــررة لها،  
االجتمــاع،  وتــدون   وخالصــة وافيــة للمناقشــات التــي دارت فـي عليهــا،  أو خالفتهــا،

أمين  الجمعية والمحاضــر بصفــة منتظمة، عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس 
 . وجامع األصوات   سرها

 
 المراجعةالباب الخامس: لجنة 

 تشكيل اللجنة : (36مادة )
ن غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين  م شكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة  تُ 

حدد في  ويُ   يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة   ال  ،سواًء من المساهمين أو غيرهم
 أعضائها. ت آفاالقرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومك

 نصاب اجتماع اللجنة  :  (37مادة )
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية  

 وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.   أصوات الحاضرين 
 

 اختصاصات اللجنة : (38مادة )
على   االطالعتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك حق 

سجالتها ووثائقها وطلب أي ايضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  
إذا أعاق مجلس    لالنعقاد ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة  

 اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. 
 

 
 تقارير اللجنة  : (39مادة )

يقدمها مراجع    التيوالملحوظات    على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير
في شأن مدى  الحسابات وابداء مرئياتها حيالها ان وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها  
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كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق  
ً كافية من هذ  التقرير في مركز الشركة   ااختصاصها وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

على األقل لتزويد كل من رغب  بواحد وعشرون يوماً  الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة  
 المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية. من 

 
 الحسابات مراجع:  سادسالباب ال

 تعيين مراجع الحسابات (: 40مادة )
بالعمل في المملكــة،   يــن المصرح لهــم جعحسابات أو أكثر من بين المرا  جع يكون للشركة مرا

تعينه الجمعيــة العامة سنوياً، وتحدد مكافأتــه، ويجــوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع  
مكتب الجريــد وشركــاه )محاسبون قانونيون( لمراجعــة   التعليمــات، وقد عين الشركــاء

 بعد التحول .  المالية األولى  حسابات السنة 
 

 مراجع الحساباتصالحيات  (: 41مادة )
وغير ذلك    وسجالتها   الحسابــات في كل وقت،  حــق االطــالع على دفاتــر الشركــة  جعلمرا

من الوثائق،  وله أن يطلب البيانــات واإليضاحات التي يرى ضــرورة الحصــول عليهـا، وله  
ً أن ي  يقدم إلى   الحسابات أن  جعموجــودات الشركة والتزاماتها .وعلى مرا من حقــقتأيضا

الجمعيــة العامــة السنويــــة تقريراً يضمنــه موقــف الشركــة من تمكينــــه من الحصــــول  
على البيانـــــات واإليضاحات التي طلبها ،  وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظـام  

 كة للواقع . الشر الشركــات، أو أحكــام هذا النظــام،  ورأيه في مدى مطابقـة حسابــات 
 :  حسابات الشركة وتوزيع األرباح بعالباب السا

 السنة المالية    (: 42مادة )
عام ميــالدي علــى   / ديسمبر من كـل 31/ يناير إلى 1تبدأ السنة المالية للشركة اعتباراً من 

هــ  1422/ 1/1وتبــــدأ مــن أن تكــون الفتـــرة الماليــة التاليــــة لهــذا التعديـــل انتقاليــــة 
وتكــون السنــة   م. 2001/ 12/ 31هــ الموافق 1422/ 10/ 16م إلــى 26/3/2001الموافـــق 

 ميالدياً. بعد ذلك أثنى عشر شهراً   المالية
 

 الوثائق المالية  (: 43مادة )
لشركــة  القوائم المالية ليعد  للشركة أن  مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية يجب على  . 1

يُضَمن  وتقريراً عن نشاط الشركة، ومركزها المالــي عن السنــة الماليــة المنقضيــة، و
ويضــع المجلس هذه الوثائــق تحت   لتوزيــع األرباح، ةقترحالمالطريقــة  هذا التقرير

  ن ي بخمسة وأربع نعقاد الجمعيــةال حدد الموعــد الم الحسابــات،  قبل جع تصــرف مرا
 ً  .  على األقل يومــا

الوثائق  على  المالي  ها ومدير  رئيسها التنفيذي و الشركة  يوقع رئيس مجلس إدارةيجب أن  . 2
الرئيس  الشركة مركز  منهـــا في وتودع نسخ  ( من هذه المادة1في الفقرة ) المشار إليها 

ً   نعقاد الجمعية العامةال  حدد تحت تصرف المساهمين قبل الموعد الم   بواحد وعشرون يوما
 . على األقل

وتقرير مجلس   يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة مجلس اإلدارة أن على رئيس  . 3
توزع في المركز الرئيسي    يومية   صحيفةنشر في  تُ   ما لم   الحسابات   مراجعتقرير  واإلدارة،  
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وزارة التجارة وهيئة السوق  أن يرسل صـــورة من هذه الوثائق إلى  عليه أيضاً  للشركـــة و
 يوماً على األقل.   بخمسة عشر نعقاد الجمعيــة العامـة اتاريخ قبل  وذلك   المالية

 
 توزيع األرباح  (: 44مادة )

 توزع أرباح الشركــة الصافيــة السنويــة على الوجه اآلتي : 
أن   ويجوز للشركة نظامــي الحتياطــي اال الصافيــة لتكوين األرباح  ( من% 10يجنب ) - 1

لجمعيــة العامــة العاديــة وقف هذا التجنيــب متى بلــــغ االحتياطي المذكور  ا تُقرر
 المال.  ( من راس 30%)

من صافي األرباح    مبلغ جنب  تُ للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن   - 2
 لمواجهة أي تأثيرات سلبية على الشركة مستقبالً. يُخصص  لتكوين احتياطي عام أو اتفاقي  

للجمعية العامة العادية أن تُقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يُحقق مصلحة   -3
رة كذلك الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين وللجمعية المذكو

أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة  
 ما يكون قائماً من هذه المؤسسات 

)خمسة في المائة( من رأس    %5  مثلت   نسبة  لمساهميــناى  عليــوزع من الباقــي بعد ذلك     - 4
 المدفوع.  الشركة مال

من نظام الشركات    (76) ( من هذا النظام والمادة  20لمادة ) مع مراعاة األحكام المقررة في ا - 5
على   من الباقــي لمكافـأة مجلس اإلدارة  % 10 ال تزيد عن نسبة خصــص بعد ما تقــدميُ 

      . يحضرها العضو التي أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات 
ربع سنوي   مساهميها بشكل نصف سنوي أويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على  -6

شريطة أن تُفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباحاً مرحلية بموجب قرار 
 تضعها الجهة الُمختصة.   التي   وفقاً للضوابط  . سنوياً جدد يُ 

 
 استحقاق األرباح  (: 45مادة )

ً لقرار الجمعية  العامة الصادر في هذا الشأن ويبين  يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا
ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في  القرار تاريخ اال

 سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق 
 

 توزيع األرباح لألسهم الممتازة (: 46مادة )
أرباح عن السنوات التالية إال    يجوز توزيعتوزع أرباح عن أي سنة ماليــة فإنه ال  إذا لم   . 1

ألصحاب األسهــم   من نظام الشركات  ( 114)حددة وفقاً لحكم المادة بعد دفع النسبة الم
 . هذه السنــة عن   الممتازة

ً لحكم المادةالنسبة المإذا فشلت الشركـة في دفع  . 2   من نظام الشركات  ( 114)  حددة وفقا
يجوز للجمعيــة الخاصــة ألصحــاب هذه األسهــم  سنوات متتالية، فإنه  لمدة ثالث 

( من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم  89المنعقــدة طبقــاً ألحكــام المـادة )
أو تعيين ممثلين عنهم في   اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، 
وذلك إلى أن تتمكن الشركة  مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهــم في رأس المال،   

 أربـــــاح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة . كل من دفع 
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 خسائر الشركة  (: 47مادة )
، وجب  المدفوع في أي وقت خالل السنة رأس المال نصفإذا بلغت خسائـر الشركــة  . 1

مجلس  إبالغ رئيس بذلك ي مسئول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه على أ 
إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة فوراً بذلك، وعلى مجلس  وعلى رئيس مجلس اإلدارة    اإلدارة

جتماع  لال دعوة الجمعيــة العامــة غير العاديــة  ( يوماً من علمه بذلك15اإلدارة خالل )
ه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه  ( يوماً من تاريخ علم45خالل ) 

وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون  
(  من هذا  6قبل أجلها المعيــن بالمــادة ) الشركة أو حل نصف رأس المال المدفوع 

 . النظــام
تمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في  تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تج  . 2

( من هذه المادة أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع أو إذا  1الفقرة )
كتتاب في كل  قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم اال

 . الجمعية بالزيادةزيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار 
  

 : المنازعــــــاتثامنالباب ال
 

 دعوى المسؤولية  (: 48مادة )
اإلدارة، إذا  مجلس للشركة على أعضاء  ة لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقرر

وال يجوز للمساهم رفع الدعوى  كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، 
حق الشركة في رفعها ما زال قائماً. ويجب على المساهم أن يخطر  المذكورة إال إذا كان 

 الشركة بعزمه على رفع الدعوى. 
 

 : حل الشركة وتصفيتها تاسعالباب ال
 

 كة انقضاء الشر (: 49مادة )
التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم   تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور

للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل  
قرار التصفية على تعيين الُمصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته  

وز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال  ال تتجا أوالمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب 
ال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع  إيجوز تمديدها ألكثر من ذلك 

ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلي الغير في حكم المصفين إلي أن  
التصفية ويقتصر دورها على   يُعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة 

 ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.   يممارسة اختصاصاتها الت 
 

 :  أحكام ختامية العاشرالباب 
 

 . يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام   (: 50مادة )
 

 . ولوائحه   نظام الشركات حكام لنظام وينشر طبقاً أليودع هذا ا  (: 51مادة )


