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 المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل مالحظات
 

 رقم المادة

 

دمج المادة األولى والثانية 

 من النظام.

 (: التأسيس واسم الشركة:1مادة )

تؤسس طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الشركات ولوائحه، 

واسمها الشركة الوطنية لتصنيع شركة مساهمة سعودية، 

 شركة مساهمة سعودية. –وسبك المعادن )معدنية( 

 

تؤسس طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الشرركات 

 ولوائحه، شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي: 

( 1المااااااااااادة )

 التأسيس

 

إسم الشركة هو، الشركة الوطنية لتصنيع 
شركة مساهمة  –وسبك المعادن "معدنية" 

 سعودية.

( 2المااااااااااادة )

 اسم الشركة

 وتحديثإضافة 

 

إنتاج أسالك الحديد المسحوبة، األسالك المجدولة  -1
للخرسانة مسبقة الشد، سلك النوابض والسست، 
الهياكل الحديدية للمراتب، أسالك تقوية مجدولة 
للكهرباء، أسالك تسليح مجلفنة، مسامير صلب، 

 مسامير متنوعة، براغي حديد، أسالك لحام.
إنتاج المسبوكات المعدنية التجارية والعسكرية بمختلف  -2

 أنواعها.
صناعة السيارات والمقطورات و تجميعها، و إنتاج  -3

المحاور بأنواعها )أكسات متنوعة(، سست تعليق 
شاحنات والمركبات بنوعيات مختلفة، قطع غيار ال

 والمعدات.
صناعة المركبات البرية والبرمائية العسكرية، وقطع  -4

غيار المركبات العسكرية، وتصفيح المركبات 
 العسكرية، وصناعة المالجئ العسكرية المتنقلة.

صناعة المحابس )الصمامات( وملحقاتها بجميع  -5
 األحجام.

تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد  -6
البناء، والمواد الصناعية بما في ذلك إستيرادها 

 وتصديرها للخارج.
 تملك األراضي والعقارات وإقامة المباني عليها. -7

إنتاج أسالك الحديد المسحوبة،  -1
خرسانة مسبقة األسالك المجدولة لل

الشد، سلك النوابض والسست، 
الهياكل الحديدية للمراتب، أسالك 
تقوية مجدولة للكهرباء، أسالك تسليح 
مجلفنة، مسامير صلب، مسامير 
 متنوعة، براغي حديد، أسالك لحام.

إنتاج المسبوكات المعدنية بمختلف  -2
 أنواعها.

إنتاج المحاور بأنواعها )أكسات  -3
نوعيات متنوعة(، سست تعليق ب

مختلفة، قطع غيار الشاحنات 
 والمركبات والمعدات .

تجارة الجملة والتجزئة في منتجات  -4
الشركة ومواد البناء ، والمواد 
الصناعية بما في ذلك إستيرادها 

 وتصديرها للخارج .
تملك األراضي والعقارات وإقامة  -5

 المباني عليها .
تملك براءة اإلختراع واإلستفادة منها  -6

غاااااااااار   (3)

 الشركة

 

(ةمعدنيالنظام األساسي للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )  
 شركة مساهمة سعودية )مدرجة(
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تملك براءة اإلختراع واإلستفادة منها في تحقيق  -8
 الصناعية داخل وخارج المملكة.أغراضها 

الوكاالت التجارية وتمثيل الشركات المحلية أو  -9
 األجنبية داخل وخارج المملكة.

 المناقصات والتعهدات التجارية. -11
إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل   -11

 المملكة العربية السعودية وخارجها.

غراضها الصناعية داخل في تحقيق أ
 وخارج المملكة .

الوكاالت التجارية وتمثيل الشركات  -7
المحلية أو األجنبية داخل وخارج 

 المملكة .
 المناقصات والتعهدات التجارية . -8

إنشاء مشروعات صناعية وخدمية   -9
وتجارية داخل المملكة العربية 

 السعودية وخارجها .

الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل الصناعية، يقع المركز  تحديث
ويجوز بموجب قرار تصدره الجمعية العامة غير العادية نقله 
إلى مدينة أخرى، ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشأ لها فروعاً أو 
 مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

يقع المركز الرئيسي للشرركة فري مدينرة الجبيرل 

صررناعية ويجرروز لمجلررس اإلدارة أن ينشررأ لهررا ال

فروعررا أو مكاتررب أو ترروكيالت داخررل المملكررة 

 العربية السعودية أو خارجها. 

 

( المركاااااااااا  5)

 الرئيسي

 

 تحديث

 

( مائترران 281,120,890حردد رأسررمال الشرركة بمبلرره وقردره )
وواحد وثمانون مليوناً ومائة وعشررون ألفراً وثمانمائرة وتسرعون 

( ثمانيررة وعشرررون 28,112,089ريررااًل سررعودياً مقسررمة إلررى )
مليونًررا ومائررة واثنررا عشررر ألفررا وتسررعة وثمررانون سررهًما متسرراوية 

( لاير سرعود  10رة )القيمة تبله القيمرة اإلسرمية لكرل منهرا عشر
ومتسررراوية فيمرررا للسررهم الواحرررد وجميعهررا أسرررهم عاديرررة ونقديررة. 

    .  من حقوق وما يترتب عليه من التزامات فيها سهمكل يخوله 

 

حررررررردد رأسرررررررمال الشرررررررركة بمبلررررررره وقررررررردره 
( لاير سرررعود  مقسرررم إلرررى 281.120.890)
( سرررهم متسررراوية القيمرررة تبلررره 28.112.089)

( لاير 10عشررررة )القيمرررة اإلسرررمية لكرررل منهرررا 
سررعود  للسررهم الواحررد وجميعهررا أسررهم عاديررة 

 ونقدية.

 

( رأس 6)

 المال

 

 شراء الشركة ألسهمها: ( 10مادة ) مادة جديدةإضافة 

 

يجرروز للشررركة أن تشررتر  أسررهمها وأن ترهنهررا وفقرراً لضرروابط 

تضرررعها الجهرررة المختصرررة، وال يكرررون لتسرررهم التررري تشرررتريها 

الشررركة أصررروات فررري جمعيرررات المسررراهمين. كمرررا يجررروز رهرررن 

األسررهم وفقرراً لضرروابط تضررعها الجهررة المختصررة، ويكررون للرردائن 

ا المرتهن قبض األربرا  واسرتعمال الحقروق المتصرلة بالسرهم، مر

لم يتفرق فري عقرد الررهن علرى غيرر ذلرك. ولكرن ال يجروز للردائن 

شااراء الشااركة  يوجد ال

 ألسهمها
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المررررتهن حضرررور اجتماعرررات الجمعيرررة العامرررة للمسررراهمين أو 

التصررويت فيهرررا، كمرررا يجررروز لهررا شرررراء أسرررهمها الممترررازة بعرررد 

موافقرة الجهرة المختصرة وبالطريقرة التري يرتم تحديردها فري قررار 

ضري بججبرار اإلصدار، علرى أال يتضرمن هرذا القررار أ  نر  يق

المسرراهم علررى بيررع أسررهمه، وال ترردخل هررذه األسررهم فرري حسرراب 

النصررراب الرررالزم النعقررراد الجمعيرررة العامرررة للشرررركة المنصرررو  

 عليهـا نظاماً. 

 

تكرررون األسرررهم إسرررمية وال يجررروز أن تصررردر بأقرررل مرررن قيمتهرررا  تحديث

اإلسمية وإنما يجوز أن تصدر برأعلى مرن هرذه القيمرة وفري هرذه 

الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلرى اإلحتيراطي النظرامي ولرو 

بله حده األقصى والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهرة الشرركة 

خترراروا أحرردهم فررجذا تملكرره أشررخا  عديرردون وجررب علرريهم أن ي

لينرروب عررنهم فرري إسررتعمال الحقرروق المختصررة بالسررهم ويكررون 

هررؤالء األشررخا  مسررئولين بالتضررامن عررن اإللتزامررات الناشررئة 

عررن ملكيررة السررهم. وتملررك السررهم يعتبررر قبرروالً مررن مالكرره لنظررام 

الشررركة األساسرري وبمررا تصرردره جمعيررات المسرراهمين، بصرررف 

 دم حضوره.  النظر عن حضور المساهم للجمعيات أو ع

تكون األسهم إسمية واليجوز أن تصدر بأقل 
من قيمتها اإلسمية وإنما يجوز أن تصدر 
بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحاله األخيره 
يضاف فرق القيمة إلى اإلحتياطي النظامي 
ولو بله حده األقصى والسهم غير قابل 
للتجزئة في مواجهة الشركة فجذا تملكه 

عليهم أن يختاروا  أشخا  عديدون وجب
أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق 
المختصه بالسهم ويكون هؤالء األشخا  
مسئولين بالتضامن عن اإللتزامات الناشئه عن 

 ملكية السهم.

 

( إصاااادار 11)

 األسهم

 

  تحديث

ن مرن ) ( سررتة أعضرراء 6يترولى إدارة الشررركة مجلرس إدارة مكررو)

 .لمدة ال تزيد عن ثالث سنواتتعينهم الجمعية العامة العادية 

 

ومع ذلك يجروز أن تكرون مردة أول مجلرس إدارة خمرس سرنوات 

علررى األكثررر تبرردأ مررن ترراريل القرررار الرروزار  الصررادر بررجعالن 

تأسيس الشركة، كما يحرق لكرل مسراهم ترشريح نفسره أو شرخ  

آخررر أو أكثررر لعضرروية مجلررس اإلدارة، وذلررك فرري حرردود نسرربة 

يجب اسرتخدام التصرويت التراكمري فري ملكيته في رأس المال. و

 

ن مررن  يتررولى إدارة الشررركة مجلررس إدارة مكررو)

( ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العاديرة 6)

 .لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات

ل مجلس إدارة ومع ذلك يجوز أن تكون مدة أو

خمرررس سرررنوات علرررى األكثرررر تبررردأ مرررن تررراريل 

القرررررار الرررروزار  الصررررادر بررررجعالن تأسرررريس 

الشركة، كما يحق لكل مسراهم ترشريح نفسره أو 

شخ  آخرر أو أكثرر لعضروية مجلرس اإلدارة، 

 

 إدارة( 17)

 الشركة

 



4 
 

انتخرراب أعضرراء مجلررس اإلدارة، بحيررث ال يجرروز اسررتخدام حررق 

 مرة واحدة. من أكثرالتصويت للسهم 

 

 وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

و  6تحررديث واضررافة رقررم 

7 

في شركات أخرى وشراء وبيع أسهم  حق اإلشتراك -1
في تلك الشركات وإقامة شركات تابعة وفروع 
ومكاتب وتوكيالت للشركة داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها واالشتراكات والمساهمة في أ  
من الشركات السعودية أو األجنبية داخل السعودية أو 

 خارجها.

وتحديثها  إعداد وإقرار سياسة حوكمة خاصة بالشركة -6
متى دعت الحاجة شريطة انه في حال وجود بنود 
تتطلب نظاماً لموافقة الجمعية العامة أن تعرض تلك 

 البنود على الجمعية العامة للتصويت عليها.
كما يكون له في حدود إختصاصاته أن يفوض / يوكل  -7

باألغلبية مرة بعد مرة واحداً أو أكثر من أعضائه أو 
 مل أو أعمال معينه.من الغير في مباشرة ع

حق اإلشتراك في شركات أخرى  -1
وشراء وبيع أسهم في تلك الشركات 
وإقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب 
وتوكيالت للشركة واالشتراكات 
والمساهمة في أ  من الشركات ، كما 
يكون له في حدود إختصاصاته أن 

يفوض / يوكل مرة بعد مرة واحداً أو 
ير في أكثر من أعضائه أو من الغ
 مباشرة عمل أو أعمال معينه.

 
 

(19 )
صالحيات 
مجلس 
 اإلدارة:

 

ً للرئيس  تحديث وإضافة ً ونائبا يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا
ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً وال يجوز الجمع بين منصب 

 رئيس المجلس وأ  منصب تنفيذ  بالشركة.
المجلس ومساهمي الشركة ولرئيس مجلس اإلدارة نيابة عن 

 الصالحيات التالية:
تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وما يتبعها  (أ 

من إدارات وأقسام، بما في ذلك المقام السامي والديوان 
الملكي واألمارات ورئاسة مجلس الوزراء، والقضاء 
وهيئات التحكيم والغير من الجهات الحكومية 

الشركات التي ساهمت أو والخاصة، وكذلك تمثيلها في 
 تساهم فيها بجميع أنواعها.

تمثيل الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن في  (ب 
الجمعيات التأسيسية والعامة التي تعقدها الشركات التي 
تساهم فيها الشركة أو تفويض من يشاء من أعضاء 

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً 
ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً 
وال يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس  

 وأ  منصب تنفيذ   بالشركة.
ويخت  رئيس المجلس بتمثيل الشركة في 
عالقتها مع الغير وله حق توكيل وتفويض 

ة . آخرين في المرافعة والمدافعة عن الشرك
كما  يخت  العضو المنتدب بتنفيذ السياسة 
التي يضعها مجلس اإلدارة، ويمثل رئيس 
مجلس اإلدارة أو  من يفوضه الشركة في 
عالقاتها مع الغير وأمام القضاء وله حق 
التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي 
تشترك فيها وغيرها من العقود والصكوك 

م الجهات واإلفراغات أمام كاتب العدل وأما

(21  )

صاااااااااااااالحيات 

رئاااااااااااااااااااااايس 

المجلاااااااااااااااااس 

والعضاااااااااااااااااو 

المنتااااااااااااااااااد  

 وأمين السر
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المجلس أو موظفي الشركة بحضورها نيابة عنه، 
لشركة في مجالس إدارات وكذلك اقترا  أسماء ممثلي ا

 تلك الشركات.
إجراء المعامالت وإبرام العقود والوثائق والتوقيع  (ج 

عليها باسم الشركة في الحدود المقررة من قبل مجلس 
اإلدارة بما في ذلك توقيع عقود تأسيس الشركات مع 

 كافة تعديالتها ومالحقها واستالم مستنداتها.
اعتبار   طلب ومطالبة ومقاضاة أ  شخ  طبيعي أو (د 

واتخاذ كافة الوسائل والسبل القانونية بما فيها اإلقرار 
)فيما يتطلب اإلقرار( لتحصيل والمحافظة على أموال 
ً كانت طبيعتها او  الشركة وممتلكاتها والعقارات، أيا

 أوصافها المستحقة لها لدى الغير.
إصدار وتوقيع اإليصاالت الصحيحة وصكوك ونقل  (ه 

ن الحدود التي يقررها مجلس الملكية واإلفراغات ضم
 اإلدارة.

القيام بدفع أ  دين أو مال مستحق على الشركة وقبض  (و 
أ  مال أو دين مستحق وإجراء المفاوضات والتصالح 
وتسوية الحسابات والمنازعات والتصفيات الحسابية أياً 

 كانت متى كان للشركة مصلحة في ذلك.
كة الرهن أو فك الرهب لموجودات أو ممتلكات الشر (ز 

أو الشركات التي تساهم الشركة بما يساو  نسبتها في 
تلك الشركات لدى كت)اب العدل وغيرهم من الجهات 

 المختصة.
إصدار و تجديد و تعديل السجالت التجارية و  (  

التراخي  الصناعية، و االسم التجار  و العالمة 
 التجارية للشركة و فروعها.

مرافعة عن له الحق في توكيل الغير في المدافعة وال (ط 
 الشركة.

ض صالحياته  (   كل / أو يفو) له الحق بقرار مكتوب أن يو)
أو بعضها لغيره من أعضاء المجلس في مباشرة عمل 

 أو أعمال محددة.  

 الرسمية.
وتكون المكافأة التي يحصل عليها كل منهما 
باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس 

( من هذا 20اإلدارة حسب ماورد بالمادة )
 النظام  لرئيس المجلس وللعضو المنتدب.

ويعين مجلس اإلدارة أمين سر من بين 

أعضائه أو من غيرهم ويخت  بأعمال 
س اإلدارة وتحدد مكافأته السكرتارية لمجل

 بقرار من مجلس اإلدارة.
والتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب 
وأمين السر عضو مجلس اإلدارة عن عضوية 
 كل منهم في المجلس ، ويجوز إعادة تعيينهم.
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كما يخت  العضو المنتدب بتنفيذ السياسة التي يضعها مجلس 
اإلدارة، ويمثل رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه الشركة في 

وأمام القضاء وهيئات التحكيم وله حق  عالقاتها مع الغير
التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها 
من العقود والصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل وأمام 

 الجهات الرسمية.

وتكون المكافأة التي يحصل عليها كل منهما باإلضافة إلى 
بالمادة  المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة حسب ماورد

 ( من هذا النظام لرئيس المجلس وللعضو المنتدب.20)
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم 
ويخت  بتسجيل محاضر اجتماعات الجمعية العامة و مجلس 
اإلدارة، ويكون هو المسؤول عن حفظها إلى جانب 
 االختصاصات األخرى التي يكلها إليه مجلس اإلدارة لمجلس

 اإلدارة وتحدد مكافأته ومميزاته بقرار من مجلس اإلدارة. 
تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين  وال

السر عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، 
 ويجوز إعادة تعيينهم.

 

 

   تحديث

 

السنة بدعوة من  في األقل يعقد المجلس ثالث إجتماعات على
رئيسه وتكون الدعوة كتابية ويجب على رئيس المجلس أن 

 يدعوه إلى اإلجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من األعضاء.
 

 

يجتمررع المجلررس مرررتين علررى األقررل فرري السررنة 

بدعوة من رئيسه وتكون الردعوة كتابيرة ويجرب 

علررى رئرريس المجلررس أن يرردعوه إلررى اإلجتمرراع 

 ليه ذلك إثنان من األعضاء. متى طلب إ

 

(22 )

اجتماعااااااااااااات 

 مجلس اإلدارة

 

 

 تحديث

 

 

 

ال يكررررون إجتمرررراع المجلررررس صررررحيحاً إال إذا حضررررره نصررررف 

األعضرراء علررى األقررل بشرررط أن يكررون حضررور ثالثررة أعضرراء 

أصررالة، ويجرروز لعضررو مجلررس اإلدارة حضررور إجتمرراع مجلررس 

اإلدارة بواسررطة وسررائل التواصررل الحديثررة فرري حررال كرران لديرره 

عرذرا مقبروال لردى رئرريس المجلرس حرال دون حضرور اإلجتمرراع 

 

اليكرررررون إجتمرررررراع المجلرررررس صررررررحيحا إال إذا 

حضره نصف األعضراء علرى األقرل بشررط أن 

ثرررة أعضررراء أصرررالة، ويجررروز لعضرررو يكرررون ثال

مجلرس اإلدارة حضررور إجتمراع مجلررس اإلدارة 

بواسررطة وسرررائل التواصررل الحديثرررة حررال لديررره 

 

( نصاااااا  23)

إجتماااااااااااااااااااا  

 مجلس اإلدارة
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أال يزيرررد عررردد حضرررور اإلجتماعرررات بواسرررطة  فررري مقرررره علرررى

%( مررن عرردد إجتماعررات مجلررس 50وسررائل التواصررل الحديثررة )

بناًء علرى توصرية  -اإلدارة خالل السنة، ويجوز للجمعية العامة 

إنهرراء عضررروية مررن تغيرررب مررن األعضررراء عرررن  -مررن المجلرررس 

 حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر. 

دارة عضواً آخر في حضور وفي حالة إنابة عضو مجلس اإل
إجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا للضوابط اآلتية: 

- 
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من  ( أ

 عضو واحد في حضور ذات اإلجتماع.
 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. ( ب

ج(   ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر 
 المنيب التصويت بشأنها.النظام على 

وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء  
الحاضرين والممثلين وفي حالة تساو  األصوات يرجح الرأ  

 الذ  صوت لصالحه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

ويجوز للمجلرس ان يصردر قرارتره برالتمرير عرن طريرق البريرد 

  وسيلة أخررى مرن وسرائل اإللكتروني، كما يجوز عن طريق أ

شرريطة اعتمراد  -المراسالت او االتصاالت االلكترونية الحديثة 

مررالم يطلررب احررد األعضرراء  –الوسرريلة مررن قبررل مجلررس االدارة 

 كتابة بعقد اجتماع للمجلس لعرض القرار ومناقشة.

عررذرا مقبرروال لرردى رئرريس المجلررس حررال دون 

حضور اإلجتماع في مقرره علرى أال يزيرد عردد 

حضور اإلجتماعات بواسرطة وسرائل التواصرل 

%( مررن عرردد إجتماعررات مجلررس  50الحديثررة )

 ارة خالل السنة.اإلد

تخت  الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام األساسي  تحديث
 للشركة بجستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً.

ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في إختصا  
واألوضاع نفسها الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط 

 المقررة للجمعية العامة العادية.

تخت  الجمعية العامة غير العادية بتعديل 
نظام الشركة بجستثناء األحكام المحظور عليها 

 تعديلها نظاماً.
ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في 
إختصا  الجمعية العامة العادية وذلك بنفس 

للجمعية الشروط واألوضاع نفسها المقررة 
 العامة العادية.

( 28مادة )
إختصاصات 

الجمعية العامة 
 غير العادية:
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بناًء على  -تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية    تحديث 
مكونة من ثالثة أعضاء من غير  –اقترا  من مجلس اإلدارة 

مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو أعضاء 
غيرهم بناًء على اقترا  من مجلس اإلدارة. ويحدد القرار 
مهمات اللجنة وضوابط عملها ومدتها ومكافآت أعضائها و 

 إنتهاء العضوية.

 

تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية  
مكونة من ثالثة أعضاء من غير أعضاء 

اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين مجلس 
أو غيرهم ويحدد القرار مهمات اللجنة 
وضوابط عملها ومدتها ومكافآت أعضائها و 

 إنتهاء العضوية.

 

( تشاااااكيل 37)

 اللجنة

 

يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة القوائم المالية للشركة  تحديث
وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية 
المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األربا  الصافية وذلك 
ً على  قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بخمس وأربعين يوما

من يفوضه والرئيس  األقل. ويوقع رئيس مجلس اإلدارة أو
التنفيذ  للشركة ومديرها المالي على الوثائق المشار إليها في 
هذه الفقرة، وتودع نسل منها في المركز الرئيسي للشركة تحت 
تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر إلنعقاد الجمعية العامة 
بواحد وعشرين يوما على األقل. وعلى رئيس مجلس اإلدارة 

ة توزع في المركز الرئيسي للشركة القوائم أن ينشر في صحيف

المالية وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات، وأن 
يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة واإلستثمار 
وإلى هيئة السوق المالية قبل إنعقاد الجمعية بواحد وعشرين 

 يوماً على األقل.
 

القوائم يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة 
المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها 
المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة 
التي يقترحها لتوزيع األربا  الصافية وذلك 
قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بخمس 
وأربعين يوماً على األقل. ويوقع رئيس مجلس 
اإلدارة أو من يفوضه والرئيس التنفيذ  

ومديرها المالي على الوثائق المشار  للشركة
إليها في هذه الفقرة، وتودع نسل منها في 
المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف 

المساهمين قبل الموعد المقرر إلنعقاد الجمعية 
العامة بواحد وعشرين يوما على األقل. وعلى 
رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة 

لقوائم توزع في المركز الرئيسي للشركة ا
المالية وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب 
الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق 
إلى وزارة التجارة واإلستثمار وإلى هيئة 
السوق المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة 

 بخمسة عشر على األقل.

 

( الوثااائ  44)

 المالية

 


