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 النظام األساسي لشركة جمموعة أسرتا الصناعية
 الباب األول: تأسيس الشركة

 : الشـركة (: تأسيس1)مادة 
 

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

 (: اسم الشـركة:2مادة )
 

 "مدرجة سعوديةشركة جمموعة أسرتا الصناعية"شركة مساهمة 
 

 ض الشركة:اغرأ(: 3مادة )
 

 إدارة وتأجري العقارات اململوكة أو املؤجرة )سكنية( .1
 )غري سكنية( املؤجرة أو اململوكة العقارات وتأجري إدارة .2
شراء األراضي إلقامة املباني عليها، واستثمار هذه املباني بالبيع أو اإلجيار لصاحل الشركة، وإدارة وصيانة وتطوير  .3

 يع واستغالل العقارات واألراضي لصاحل الشركةالعقار، وشراء وب
 الصناعات التحويلية وفروعها. .4
 .والتجارة اإللكرتونية  للشركة والشركات التابعة هلا تقنية املعلوماتتقديم خدمات  .5
 .جتارة اجلملة والتجزئة باملنتجات املرتبطة بنشاط الشركة والشركات التابعة هلا .6
 .والبناءالتشييد  .7
 الشركة والشركات التابعة هلا داخل وخارج اململكة.تسويق منتجات  .8
 وخوارج  داخول  األجنبيوة  أو احملليوة  الشوركات  ووكاالت التوزيع والتسوويق للغوري ويثيول    التجارية خدمات الوكاالت .9

 اململكة

 .والتخزين والتربيدالنقل  .10

 واألعمال .خدمات املال  .11

 .واملاء والغاز وفروعهاالكهرباء  .12

 .عية وشخصيةومجاخدمات اجتماعية  .13

 .والصيدالزراعة  .14

 .والبرتول وفروعهااملناجم  .15
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وتقديم الودعم الينوو والوتقو ملشواريع الشوركة والشوركات        إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار يف املنشآت الصناعية .16

 التابعة هلا.
 جتارة اجلملة والتجزئة يف املالبس اجلاهزة والشراشف واملناشف والبطانيات وخالفه. .17
ملوة والتجزئوة باألةوودة واألعوالب واملبيودات اوشورية وأجهووزة الورو واملعودات واةالت الزراعيوة والبيوووت         جتوارة اجل  .18

 احملمية واملنتجات الزراعية واويوانية.
 مقاوالت أعمال تشجري وتنسيق وصيانة اودائق واملسطحات اخلضراء وأعمال املياه واجملارو.  .19
 التعدين لألغراض الصناعية. .20
 واملبيودات  العاموة  الصوحة  ومبيدات البديلة والرتب الرتبة وإضافات واالبصال والتقاوو للبذور والتجزئة ةاجلمل جتارة .21

 املتبعوة  األنظموة  وفوق  أنشوطتها  الشوركة  الشوركة  ويوار   .البيطرية واألدوية واملعدات العلينية واإلضافات البيطرية واألدوية

 .وجدت إن ختصةامل اجلهات من الالزمة الرتاخيص على اوصول وبعد
 واألعمال اإلستشارية اخلدمات .22

 إن املختصوة  اجلهوات  مون  الالزموة  الرتاخويص  علوى  اوصوول  وبعود  املتبعوة  األنظموة  وفوق  أنشوطتها  الشوركة  الشركة ويار 

 .وجدت
 

 :والتملك يف الشركات (: املشاركة4مادة )
 

كما جيوز هلا أن  وفقًا لنظام الشركات (قينلةدودة أو مساهمة م)ذات مسؤولية حم جيوز للشركة إنشاء شركات مبينردها

معهووا وهلووا حووق االشوورتاري مووع الغووري يف تأسوويس الشووركات     أو تنوودم يتلووا األسووهم واوصووص يف شووركات أخوور  قائمووة   

بعد استييناء املتطلبات النظامية يف هذا الشأن كما جيوز للشركة أن تتصرب يف املساهمة أو ذات املسؤولية احملدودة وذلا 

 ألسهم أو اوصص على أال يشمل ذلا الوساطة يف تداوهلا.هذه ا
 (: املركز الرئيسي للشركة:5مادة )

 

 

هلووا فروعووًا أو مكاتوو  أو   ينشوو جملووس اإلدارة أن  بقوورار موونيف مدينووة الريوواض وجيوووز  للشووركة يقووع املركووز الرئيسووي

تعوي  مراسول  يف أو جهوة داخول اململكوة أو       جمللوس اإلدارة  خارجهوا. وجيووز  ملكة العربيوة السوعودية أو   توكيالت داخل امل

نظموة واللووائا السوارية يف اململكوة بهوذا      الوذلوا موع مراعواة ا    لوه، خارجها حسبما يتطلبه نشاط الشوركة أو يكوون مينيودًا    

 اخلصوص إن وجدت. 
 (: مدة الشركة:6مادة )

 

ناعة بإعالن حتوهلا، وجيوز ير التجارة والصوتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور قرار وز سنة( تسعة 99)الشركة مدة 

 إطالة مدة الشركة بقرار تصدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.  
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 الباب الثاني : رأس املال واألسهم

 ال:امل: رأس (7)مادة 
 

 مليووون(مثووان  ) 80.000.000سووم إ  )مثامنائووة مليووون ريووال سووعودو( مق 800.000.000 مببلوو حوودد رأ  مووال الشووركة 

 ( ريال سعودو كلها أسهمًا اةية عادية عينية.10سهما اةيا متساوية القيمة تبل  القيمة االةية لكل منها عشرة )
 :االكتتاب يف األسهم(: 8)مادة 

 

 القيمووة،تسوواوية ( سووهما اةيووا ممثووان  مليووون) 80.000.000أكتتوو  املسوواهمون بكاموول أسووهم الشووركة البووال  عووددها  

 األسهم.)مثامنائة مليون ريال سعودو( ومت الوفاء بكامل قيمة  800.000.000والبال  قيمتها 

 :املمتازة األسهم(: 9مادة )
 

 

ممتوازة أو أن تقورر    جيوز للجمعية العاموة غوري العاديوة وطبقوًا لألسوس الوا حتوددها اجلهوات املختصوة أن تصودر أسوهماً           9/1

مبوا ال يتجواوز عشورة باملموة مون رأ  موال الشوركة ووفقوًا للضوواب           هم عاديوة إ  أسوهم ممتوازة    شراءها أو حتويل أس

 .عاديةإ   أو حتويل أسهم ممتازة التنينيذية لنظام الشركات الصادر عن اهليمة
 

اوووق يف ال تعطوي األسوهم املمتوازة اوووق يف التصوويم يف اجلمعيوات العامووة للسوماهم  وترتو  هووذه األسوهم ألصوحابها          9/2

 النظامي.اوصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من االرباح الصافية للشركة بعد جتني  االحتياطي 
 التمويلية: الدين والصكوك( أدوات 10مادة )

 

 أدوات ديون أو صوكوري يويليوة   إصودار   بقرار من اجلمعية العاموة غوري العاديوة   جيوز للشركة بعد موافقة اجلهات املختصة، 

 قابلة للتحول ا  أسهم أو صكوري سواء كانم لإلكتتاب العام أو غري ذلا وفقًا لإلنظمة واللوائا ذات العالقة
 بيع األسهم الغري مستوفاة القيمة:: (11مادة )

 

 وإذا ختلف عون الوفواء يف ميعواد االسوتحقاز جواز جمللوس اإلدارة       إستحقاقه،يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف ميعاد 11/1

بعد إعالمه خبطاب مسجل أو عن طريق النشر يف جريدة يومية بيع السهم يف موزاد علوو أو سووز األوراز املاليوة وفقوًا      

  حتددها اجلهات املختصة.للضواب  الا
 

جيوووز للمسوواهم املتخلووف حتووى اليوووم احملوودد للمزايوودة أن يوودفع القيمووة املسووتحقة عليووه مضووافًا إليهووا املصووروفات الووا   11/2

، وتستويف الشركة من حصيلة البيع املبال  املستحقة هلا وترد الباقي لصاح  السهم، يف هذا الشأن تها الشركةأنينق

فإذا مل تف حصيلة البيع بهذه املبال  جاز للشركة أن تستويف الباقي من مجيع أموال املساهم، وتلغي الشركة السهم 

امللغي وتؤشور بوذلا يف سوجل األسوهم بوقووي البيوع موع بيوان أسوم          املبيع وتعطي املشرتو سهمًا جديدًا حيمل رقم السهم 

 املالا اجلديد.
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 :إصداراألسهم(: 12مادة )
 

 

تكون األسهم اةيه وال جيوز أن تصدر بأقل من قيمتها االةية وإمنوا جيووز أن تصودر بوأعلى مون هوذه القيموة، ويف        12/1

والجيوووز توزيعهووا كأربوواح علووى   املسوواهم ،حقوووز مسووتقل ضوومن  إ  بنوودهووذه اوالووة األخوورية يضوواب فوورز القيمووة   

 املساهم .
 

السهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة الشركة فإذا يلكه أشوخاص عديودون وجو  علويهم أن وتواروا أحودهم لينووب        12/2

عنهم يف استعمال اوقوز املختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسمول  بالتضامن عن االلتزاموات الناشومة عون    

 السهم.ملكية 
 (: تداول األسهم:13مادة )

 

 أثوو ال تقول كول منهوا عون      مواليت  عون سونت     القوائم املاليوة  بعد نشرإال بها املؤسسون  يكتت ال جيوز تداول األسهم الا 

 نوعهوا  علوى  مبايودل  الصوكوري  هوذه  علوى  ويؤشر .و صدور قرار املوافقة على حتوهلاعشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة أ

ومع ذلا جيوز خالل فورتة اوظور نقول ملكيوة األسوهم النقديوة وفقوًا         تداوهلا. فيها ميتنع الا واملدة الشركة تأسيس وتاريخ

ألحكوام بيوع اوقوووز مون أحوود املؤسسو  إ  مؤسووس وخور أو مون ورثووة أحود املؤسسوو  يف حالوة وفاتووه إ  الغوري أو يف حالووة          

 هوذه  وتسورو على أن تكون أولوية إموتالري تلوا األسوهم للمؤسسو  اةخورين.       ،ينلسالتنينيذ على أموال املؤسس املعسر أو امل

 اوظر. فرتة انقضاء قبل املال رأ  زيادة حالة يف املؤسسون به مايكتت  على األحكام

 :سجل املساهمني(: 14مادة )
 

 

 الشوركة  لنظوام  املسواهم  قبوول  ويلكهوا  األسوهم  يف االكتتواب  ويينيود . ألحكوام السووز املاليوة    وفقواً  الشركة أسهم تتداول

 كوان  وسوواء  أوغائبواً  حاضوراً  كوان  سوواء  النظوام  هذا ألحكام وفقًا املساهم  مجعيات من تصدر الا بالقرارات والتزامه

 .أوخمالينًاهلا القرارات هذه على موافقًا

 

 :شراء األسهم ورهنها وبيعها(: 15مادة )
 

 

 ،وبيعهوا  أواملمتوازة،  العاديوة  أسوهمها  شوراء  املختصوة  اجلهوات  تضوعها  لوا ا والضوواب   الشوركات  لنظوام  وفقواً  جيوزللشركة

 ، وال يكون لألسهم الا تشرتيها الشركة أصوات يف مجعيات املساهم .خزينة كأسهم بها أواالحتيناظ وارتهانها،

 (: زيادة رأس املال:16)مادة 
 

بشرط أن يكون رأ  املال األصولي قود دفوع بأكملوه،      العامة غري العادية أن تقرر زيادة رأ  مال الشركة للجمعية 16/1

وال يشرتط أن يكون رأ  املال قد دفع بأكمله إذا كان اجلزء غوري املودفوي مون رأ  املوال يعوود إ  أسوهم صودرت        

 .ا  أسهم مقابل حتويل أدوات دين أو صكوري يويلية ومل تنته املدة املقررة لتحويلها
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جزءًا منها للعوامل    زيادة رأ  املال أوعند املصدرة  ختصص األسهم األحوال أنمجيع  ية يفالعادغري  للجمعية العامة 16/2

إصودار  عنود   حوق األولويوة   للمسواهم  ممارسوة  وال جيوز  ذلا، أو منأو  بعضها،التابعة أو  الشركة والشركاتيف 

   الشركة لألسهم املخصصة للعامل .
 

ار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة علوى زيوادة رأ  املوال أولويوة االكتتواب      املالا للسهم وقم صدور قر للمساهم 16/3

باألسهم اجلديدة الا تصدر مقابل حصص نقدية وُيخَطر هؤالء بأولويتهم بالنشر يف جريدة يومية أو بالربيد املسوجل  

 وعن قرار زيادة رأ  املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
 

العامة غري العادية وقف العمل حبق األولوية للمساهم  يف االكتتواب بزيوادة رأ  املوال مقابول حصوص       حيق للجمعية 16/4

 الشركة.نقدية أو إعطاء األولوية لغري املساهم  يف اواالت الا تراها مناسبة ملصلحة 
زيوادة  ور قورار اجلمعيوة العاموة باملوافقوة علوى      للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املودة مون وقوم صود     حيق 16/5

الووا تضووعها اجلهووة  وفقووًا للضووواب  املرتبطووة بهووذه اوقوووز،األسووهم اجلديوودة  رأ  املوال إ  وخوور يوووم لالكتتوواب يف 

 املختصة.
 

ين طلبوووا ( موون هووذه املووادة ، توووزي األسووهم اجلديوودة علووى حوموَلووة حقوووز األولويووة الووذ    4مووع مراعوواة مووا ورد يف الينقوورة  ) 16/6

االكتتاب ،بنسبة  ما ميلكونه   من  إمجالي  حقوز  األولوية  الناجتة  من  زيادة  رأ   املوال بشورط  أال يتجواوز  موا     

حيصلون  عليه ما طلبوه  من األسهم اجلديدة ،  ويوزي  الباقي  من  األسهم  اجلديدة على محلة حقوز األولويوة الوذين   

موا ميلكونوه  مون إمجوالي حقووز األولويوة الناجتوة مون زيوادة رأ  املال،بشورط أال             طلبوا  أكثر من  نصيبهم، بنسبة

يتجاوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة، ويطرح ما تبقى مون األسوهم علوى الغوري، موا مل تقورر اجلمعيوة        

 العامة غري العادية غري ذلا.
 ( ختفيض رأس املال:17مادة )

 

 

عادية أن تقرر ختينيض رأ  مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيم الشركة خبسائر، وجيوز للجمعية العامة غري ال

ال . وواخلمسو  مون نظوام الشوركات    يف اوالة األخرية ختينيض رأ  املال إ  مادون اوود املنصووص عليوه يف املوادة الرابعوة      

ابات عون األسوباب املوجبوة لوه وعون االلتزاموات الوا علوى         يصدر قرار التخينيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع اوسو 

يب  القرار طريقة التخينيض وإذا كان التخينيض نتيجة زيادة رأ  املوال عون   و االلتزامات.الشركة، وأثر التخينيض يف هذه 

يض يف جريودة  حاجة الشركة وجبم دعوة الدائن  إ  إبداء اعرتاضاتهم عليه خالل ست  يوموًا مون تواريخ نشور قورار التخينو      

يومية توزي يف املنطقة الا يقع فيها املركز الرئيسي للشركة، فإذا اعرتض أحدهم وقدم إ  الشركة مستنداته يف امليعاد 

 املذكور وج  على الشركة أن تؤدو إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان وجاًل.
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 الباب الثالث: جملس اإلدارة
 :إدارة الشركة(: 18مادة )

 

ملدة ال تزيد عون ثوال     للمساهم  اجلمعية العامة العادية تنتخبهممن تسعة أعضاء  مؤلفيتو  إدارة الشركة جملس إدارة  

 .سنوات
 

 :لساجمل عضوية انتهاء: (19مادة )
 

 ذلوا  وموع  اململكوة،  يف سوارية  وتعليموات أ نظوام  ألو وفقواً  هلوا  العضوو  صوالحية  بانتهواء  أو مدتوه  بانتهواء  اجمللس عضوية تنتهي

 املعوزول  العضوو  حبوق  إخوالل  دون وذلا أوبعضهم اإلدارة جملس أعضاء مجيع عزل وقم كل يف العادية العامة للجمعية جيوز

 بشورط  يعتوزل  أن اجمللوس  ولعضو مناس ، غري وقم يف أو مقبول غري لسب  العزل وقع إذا بالتعويض باملطالبة الشركة جتاه

 .أضرار من االعتزال على يرتت  عما الشركة قبل مسمواًل كان وإال مناس  وقم يف ذلا نيكو أن

 الشاغر يف اجمللس: ( املركز20مادة )
 

 

علوى أن يكوون ممون تتووافر      ،للمجلس أن يع  مؤقتًا عضوا يف املركز الشواغر   كانإذا شغر مركز أحد أعضاء اجمللس 

خالل مخسة أيام عمل مون   وزارة التجارة واإلستثمار وكذلا هيمة السوز املاليةذلا لديهم اخلربة والكيناية وجي  أن تبل  ب

إذا مل .ا ويكمول العضوو اجلديود مودة سولينه     تاريخ التعوي  ، وأن يعورض هوذا التعوي  علوى اجلمعيوة العاموة يف أول إجتمواي هلو         

املنصووص عليوه يف نظوام الشوركات أو      تتوافر الشروط الالزمة النعقاد اجمللس بسب  نقص عودد أعضواءه عون اوود األدنوى     

 .ضاءهذا النظام وج  على بقية األعضاء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ست  يومًا لتعي  العدد الالزم من األع
 

 :(: صالحيات جملس اإلدارة21مادة )

طات والصووالحيات يف إدارة الشووركة مووع مراعوواة االختصاصووات املقووررة للجمعيووة العامووة يكووون جمللووس اإلدارة أوسووع السوول    

قاموم مون    اغورض الو  واإلشراب على أعماهلا وأمواهلا وتصريف أمورها ورسوم السياسوة العاموة الوا تسوري عليهوا لتحقيوق اال       

يف حودود إختصاصواته أن يينووض     للمجلسداخل اململكة وخارجها وله حق اإلشرتاري يف شركات أخر  كما يكون  اأجله

 املثال ال اوصر:سبيل  علىائه أومن الغري يف مباشرة عمل مع  أو أعمال معينه وله واحد أو أكثر من أعض
 وضع الئحة داخلية ألعماله. (1
امليناوضووة واملوافقووة واإلبوورام والتوقيووع علووى مجيووع أنووواي العقووود والوثووائق واملسووتندات مبووا يف ذلووا دون حصوور عقووود     (2

يالتها ومالحقهوا وقورارات التصوينية والتوقيوع علوى العقوود       تأسيس الشركات الا تشرتري فيها الشركة مع كافة تعد

والصووكوري واإلقوورارات أمووام كاتوو  العوودل واجلهووات الرةيووة األخوور  والوودخول يف املناقصووات نيابووة عوون الشووركة       

وكذلا اتيناقيوات القوروض والضومانات والكينواالت والرهوون وعقوود اإلجيوار وصوكوري بيوع وشوراء وإفورا  األراضوي             
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العقووود واالتيناقيووات األخوور  وإسووناد بعووض أو مجيووع هووذه الصووالحيات مبوجوو  وكالووة شوورعية أو أو      واملبوواني ومجيووع

 ويضخطي ألو شخص أو أشخاص .ينت
فتا وتشغيل وإقينال اوسابات البنكية واستالم الشويكات وإصودار الشويكات والتوقيوع علوى إيصواالت االسوتالم         (3

ندات األمور والشويكات وكافوة األوراز التجاريوة وجيووز جمللوس       واملخالصة وإبرام الذمة واإلقرارات والكمبيواالت وسو  

اإلدارة عقوود القووروض مووع صووناديق ومؤسسووات التمويوول اوكووومي والقووروض التجاريووة مووع البنوووري التجاريووة والبنوووري       

يف واملؤسسات املالية على أن ال تزيد قيمة القروض الا جيوز للمجلس عقدها خالل السنة املالية للشوركة عون مائتوان    

( من إمجالي حقوز امللكية يف الشركة؛ شريطة أن حيدد جملس اإلدارة يف قرارة أوجه استخدام القرض %200املائة )

 وكيينية سداده وأن يراعي يف شروط القرض والضمانات املقدمة عدم االضرار بالشركة ومساهميها.
أن يوذكر يف   شوريطة زهوا الرئيسوي   متجر الشوركة ومرك  بيع وشراء ورهن عقارات الشركة وأصوهلا مبا يف ذلا (4

سوعر  أن يكوون  وة بالتصورب بهوذه العقوارات أسوباب وموربرات البيوع       حمضر اجتماعات جملوس اإلدارة وقراراتهوا املتعلقو   

أن و ت الضرورة وتكون الضمانات كافيوة أن يكون السعر مستحق الدفع حااًل إال يف حاالوسعر السوز لالبيع موافقًا 

 الشركة.إيقاب نشاطات الشركة أو االلتزام بأو مسمولية أخر  من قبل  ال ينت  عن هذه األفعال
 .طبقًا ملا حيقق مصلحتها يكون جمللس اإلدارة ويف اواالت الا يقدرها إبراء ذمة مديو الشركة من التزاماتهم (5
قة وضومان  تقديم الدعم املالي ألو من الشركات الا تشارري فيها الشركة وكوذلا الشوركات التابعوة أو الشوقي     (6

كوذلا الشوركات التابعوة أو    التسهيالت االئتمانية الا حتصل عليها أو من الشركات الوا تشوارري فيهوا الشوركة و    

 .الشقيقة
 فيها.املوافقة على اللوائا الداخلية واملالية واإلدارية واليننية للشركة والسياسات واللوائا اخلاصة بالعامل   (7
 ومكافآتهم.ن ذوو اخلربة والكيناءة حسبما يراه اجمللس وحتديد واجباتهم تعي  املسمول  عن إدارة الشركة م (8

وحيودد مسوؤولياته   مبوجو  قورار يصودره    سواء من أعضائه أو من غريهم  )مديرًا عامًا( رئيسًا تنينيذيًا للشركة  عيت (9

 .وللمجلس حق إقالته وتعي  خلينًا له وإختصاصاته وراتبه
 اإلدارة.ة التوقيع باسم الشركة يف حدود القواعد الا يضعها جملس وة بصالحيون إدارة الشركوض املسمول  عوتينوي (10
 الصالحيات.تشكيل اللجان وختويلها ما يراه اجمللس مالئمًا من  (11

تعي  املوظين  والعمال وعزهلم وطل  التأشريات واستقدام األيدو العاملة من خارج اململكة والتعاقود معهوم وحتديود     (12

 عنها.اإلقامات ونقل الكيناالت والتنازل مرتباتهم واستخراج 
املوافقووة علووى إقامووة شووركات تابعووة وفووروي ومكاتوو  وتوووكيالت للشووركة واالشوورتاكات واملسوواهمة يف أو موون           (13

الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديالتها ومالحقها وبيوع وشوراء ورهون كول أو جوزء مون اوصوص واألسوهم         

 التابعة.ن الشركات وحقوز امللكية واملصاحل يف أو م
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 السنوية.إقرار خطة عمل الشركة واملوافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأةالية  (14
جمللس اإلدارة أن يوكل أو يينوض نيابة عنه يف حدود اختصاصاته واحدًا أو أكثر من أعضوائه أو مون الغوري باختواذ     و (15

 كليًا.غاء هذا التينويض أو التوكيل جزئيًا أو إجراء أو تصرب مع  أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإل
 :لساجمل مكافأة أعضاء(: 22مادة )

مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن اجللسوات   –نظري عضويتهم يف اجمللس  –تتكون مكافأة جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منه 

، ويف مجيع األحوال ال يتجاوز ما حيصل عليه عضوو  أو مزايا عينية أو نقدية وجيوز اجلمع ب  اثن  أو أكثر من هذه املزايا 

اجمللووس اإلدارة موون مكافووآت ومزايووا ماليووة أو عينيووة مبلوو  مخسوومائة ألووف ريووال سوونويًا وفقووًا مووا نووص عليووه نظووام الشووركات  

يوة علوى   ولوائحه وفق الضواب  الا تضعها اجلهة املختصة ، وجي  أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة إ  اجلمعيوة العاموة العاد  

بيووان شووامل لكوول مووا حصوول عليووه أعضوواء جملووس اإلدارة خووالل السوونة املاليووة موون رواتوو  ونصووي  يف األربوواح وبوودل حضووور        

ومصروفات وغري ذلا من املزايا، وأن يشتمل كذلا على بيان ما قبضوه أعضواء اجمللوس بوصوينهم عوامل  أو إداريو  أو موا        

وأن يشووتمل أيض ووا علووى بيووان بعوودد جلسووات اجمللووس وعوودد اجللسووات الووا   قبضوووه نظووري أعمووال فنيووة أو إداريووة أو استشووارات

 حضرها كل عضو من تاريخ وخر اجتماي للجمعية العامة.

 والنائب والعضو املنتدب وأمني السر: رئيسالصالحيات (: 23مادة )

  من جيوز له أن يع ا(، كم)حيل حمل الرئيس عند غيابه للرئيسيع  جملس اإلدارة من ب  أعضائه رئيسًا ونائبًا  (1

 وأو منص  تنينيذو بالشركة. مركز رئيس اجمللس اجلمع ب ال جيوز وب  أعضائه عضوًا منتدبًا 

، بتمثيول  اجمللوس يكون للرئيس صالحية دعوة جملس اإلدارة لالجتماي ورئاسة اجتماعات اجمللوس. وووتص رئويس     (2

وميوة واخلاصوة وكتابوات العودل وجلوان فوض املنازعوات        الشركة يف عالقاتها مع الغوري وأموام القضواء واجلهوات اوك    

باختالب أنواعها وهيمات التحكيم واوقوز املدنية وأقسام الشرطة وهلما اصدارالوكاالت الشرعية وتعي  الووكالء  

واحملووام  وعووزهلم واملرافعووة واملدافعووة واملخاصوومة والصوولا والتنووازل واالقوورار والتحكوويم وقبووول األحكووام واالعوورتاض  

ليها نيابة عن الشركة والتوقيع عن الشركة والتوقيع على كافة انواي العقود والوثائق واملستندات مبا يف ذلا عقود ع

تأسيس الشركات الا تشارري فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقه وقرارات تعديلها واالفرا  وقبوله علوى بيوع   

ات القوروض موع صوناديق ومؤسسوات التمويول اوكوومي والبنووري        وشراء اوصص والعقارات بالبيع أو الشوراء واتيناقيو  

واملصارب والبيووت املاليوة والضومانات والكينواالت والرهوون، وفكهوا وحتصويل حقووز الشوركة وتسوديد التزاماتهوا،            

والبيوووع والشوووراء واالفووورا  وقبولوووه والضووومانات والكينووواالت والرهوووون، وفكهوووا وحتصووويل حقووووز الشوووركة وتسوووديد    

والشووراء واالفوورا  وقبولووه واالسووتالم والتسووليم واالسووتمجار والتووأجري والقووبض والوودفع والوودخول يف      لبيووع التزاماتهووا، وا

املناقصات وفتا اوسابات واالعتمادات والسح  وااليداي لد  البنووري واصودار السوندات والشويكات وكافوة األوراز      

دموة وطلو  التأشوريات واسوتقدام املووظين       التجارية وتعي  املوظين  والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وصورفهم مون اخل  

والعمال من اخلارج واستخراج االقامات ورخص العمل ونقول الكينواالت والتنوازل عنهوا وجيووز للورئيس وللعضوو املنتودب         
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)يف حالووة تعيينووه( جمووتمع  أو منينووردين تينووويض وتوكيوول الغووري يف حوودود اختصاصووهما بصووالحيات أو اختوواذ اجووراء أو 

 لقيام بعمل أو أعمال معينة، وهلما جمتمع  ومنينردين الغاء التينويض أو التوكيل جزئيًا أو كليًا.تصرب مع  أو با

الا يرةها جملس اإلدارة وغري ذلا من اإلختصاصات والصالحيات  السياسةوتص العضو املنتدب مبتابعة تنينيذ  (3

 الا ووهلا له اجمللس.

اجمللووس  وقوورارات عضووائه أو موون غريهووم وووتص بإثبووات مووداوالت يعوو  جملووس اإلدارة أموو  سوور للمجلووس موون بوو  أ  (4

ال و .وبناء على توصية جلنوة املكافوآت   ، وحتدد مكافأته بقرار من جملس اإلدارةوحينظها وتدوينها يف السجل اخلاص

 عن مدة عضوية كل منهم يف اجمللوس وجيووز   جملس اإلدارةتزيد مدة رئيس اجمللس والعضو املنتدب وأم  السر عضو 

إعادة انتخابهم وللمجلس يف أو وقم أن يعزهلم أو أيًا منهم دون إخالل حبق من عزل يف التعوويض إذا وقوع العوزل لسوب      

 غري مشروي أو يف وقم غري مناس .
 :اجمللس اجتماعات( 24) مادة:

 

، وجي  على رئيس إلبال ا يتحقق بها بأو وسيلةوتكون الدعوة  ،جيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه مرت  يف السنة على األقل

 .ذلا اثنان على األقل من األعضاء اجمللس أن يدعو إ  االجتماي متى طل  إليه
 : اجتماع اجمللس(: نصاب 25مادة )

جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يني  عنه غريه من و على األقل، مخسة اعضاءال يكون اجتماي اجمللس صحيحًا اال إذا حضره 

 عات اجمللس طبقًا للضواب  اةتية: يف حضور اجتمااألعضاء 
 

 االجتماي.أكثر من عضو واحد يف حضور ذلا  هال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينوب عن .أ
 وبشأن اجتماي حمدد.وجيوز أن تكون مرسلة عرب الربيد اإللكرتوني أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة  .ب
 على املني  التصويم بشأنها.   ال جيوز للنائ  التصويم على القرارات الا حيظر النظام .ج

 

 :قرارت اجمللس(: 26مادة )
 

صووات أعضواء اجمللوس اواضورين أو املموثل  يف االجتمواي، وعنود تسواوو األصووات          أ بأغلبيوة تصدر قورارات جملوس اإلدارة   

يف األموور  بالتمرير قرارات اإلدارة أن يصدر جمللسوغيابه. يف حالة  اجللسةيرجا الرأو الذو منه رئيس اجمللس أو من يرأ  

طريق عرضها على كافة األعضاء متينرق  ما مل يطلو  أحود األعضواء كتابوة اجتمواي اجمللوس للمداولوة فيهوا،         عن العاجلة 

 له.وتعرض هذه القرارات على جملس اإلدارة يف أول اجتماي تاٍل 
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 املصاحل:(: تعارض 27مادة )
 

باشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود الا تتم وسواب الشوركة إال   جيوز أن يكون لعضو جملس اإلدارة أية مصلحة مال 

وعلى عضو جملس اإلدارة أن يبلو  اجمللوس    ،وفقًا للضواب  الا تضعها اجلهة املختصةوبرتخيص من اجلمعية العامة العادية 

ركة ويثبوم هوذا التبليو  يف    مبا له مون مصولحة شخصوية مباشورة أو غوري مباشورة يف األعموال والعقوود الوا توتم وسواب الشو            

وال جيوووز للعضووو ذو املصوولحة االشوورتاري يف التصووويم علووى القوورار الووذو يصوودر يف هووذا الشووأن يف  ،حمضوور اجتموواي اجمللووس

ويبلوو  رئوويس جملووس اإلدارة اجلمعيووة العامووة عنوود إنعقادهووا عوون األعمووال والعقووود الووا   ،جملووس اإلدارة ومجعيووات املسوواهم 

لس مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيها، ويرافق التبلي  تقرير خاص من مراجع حسابات الشوركة  يكون ألحد أعضاء اجمل

 .اخلارجي

 

 :اجمللس مداوالت(: 28مادة )
 

أعضاء اجمللس و يف حال غياب الرئيس اجللسةمن يرأ  أو  رئيس اجمللستثبم مداوالت اجمللس وقراراته يف حماضر يوقعها 

 .هذه احملاضر يف سجل خاص يوقعه رئيس اجمللس وأم  السر السر وتدون اواضرون وأم 
 :اجمللس (: جلان29مادة )

 

جمللس اإلدارة ان يشكل من ب  أعضائه أو من غريهم اللجان وختويلها مبا يراه مالئمًا مون الصوالحيات والتنسويق بو  هوذه      

 اللجان وذلا بهدب سرعة البم يف األمور الا تعرض هلا.
 

 مجعيات املساهمني الباب الرابع:
 

 اجلمعيات:حضور (: 30مادة )
 

، وللمساهم أن يوكل عنه شخصًا وخر من غري أعضاء جملس اإلدارة للمساهم  العامة اتلكل مساهم حق حضور اجلمعي

 أو عاملي الشركة يف حضور اجلمعية العامة.
 

 :اجلمعية التأسيسية (: اختصاصات31مادة )
 

 الواردة باملادة )الثالثة والستون( من نظام الشركات. مورختتص اجلمعية التأسيسية باأل
 العادية:اجلمعية العامة  اختصاصات(: 32مادة )

 

 ،فيما عدا األمور الا ختتص بها اجلمعية العامة غري العادية، ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمور املتعلقة بالشركة

كموا جيووز دعووة مجعيوات عاديوة       ،تة شهور التالية النتهواء السونة املاليوة للشوركة    وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل الس

 أخر  كلما دعم اواجة إ  ذلا.
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 العادية:اجلمعية العامة غري  اختصاصات(: 33مادة )
 وهلوا أن عليهوا تعديلوها نظاموًا.    األسوا  باسوتثناء األحكوام احملظور   ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشوركة  

تصدر قرارات يف األمور الداخلة أصاًل يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلا بنينس الشروط واألوضواي املقوررة للجمعيوة    

 العامة العادية.
 

 :اتمعياجل دعوة(: 34)مادة 
معيووة العامووة تنعقوود اجلمعيووات العامووة أو اخلاصووة للمسوواهم  بوودعوة موون جملووس اإلدارة، وعلووى جملووس اإلدارة أن يوودعو اجل  

( مون رأ   %5العادية لالنعقاد إذا طل  ذلا مراجع اوسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املساهم  ميثل مخسة يف املائوة ) 

املال على األقل، وجيوز ملراجع اوسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقوم اجمللوس بودعوة اجلمعيوة خوالل ثالثو  يوموًا مون         

وسابات.  وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعيوة العاموة مشوتملة علوى جودول األعموال علوى موقوع السووز املاليوة           تاريخ طل  مراجع ا

)تداول( ويف صحيينة يومية توزي يف املركز الرئيسي للشركة قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بواحد وعشرين يومًا علوى األقول ،   

ذكور إ  مجيع املساهم  خبطابات مسجلة  وترسل صورة من الدعوة ومع ذلا جيوز االكتيناء بتوجيه الدعوة يف امليعاد امل

 إ  وزارة التجارة واإلستثمار وكذلا هيمة السوز املالية خالل املدة احملددة للنشر
 :(: سجل حضور اجلمعيات35)مادة 

 

معيوة قبول الوقوم احملودد     يسجل املساهمون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العامة أواخلاصة أةائهم يف مكان إنعقاد اجل

مووداوالتها والتصووويم علووى   املسوواهم يف، وجيوووز عقوود اجتماعووات اجلمعيووات العامووة للمسوواهم  واشوورتاري    إلنعقوواد اجلمعيووة

 املختصة.قراراتها بواسطة وسائل التقنية اوديثة، حبس  الضواب  الا تضعها اجلهة 
 

 :العاديةاجتماع اجلمعية العامة  ( نصاب36مادة )
 

على األقل، فإذا مل  نصف رأ  املالكون انعقاد اجتماي اجلمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون ميثلون ال ي

يتوفر هذا النصاب يف االجتماي األول وجبم الدعوة إ  اجتماي ثاٍن يعقد خالل الثالث  يومًا التاليوة لالجتمواي السوابق وتعلون     

( من هذا النظام، وجيوز أن يعقد االجتماي الثاني خالل ساعة من انتهاء املودة  34يف املادة ) الدعوة بالطريقة املنصوص عليها

،ويعترب االجتمواي  على إمكانية عقد هذا االجتمواي  احملددة لالجتماي األول شريطة أن تتضمن الدعوة لالجتماي األول ما يدل

 الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم املمثلة فيه.

 :غري العادية اجتماع اجلمعية العامة نصاب( 37مادة )
 

ال يكون اجتماي اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصوف رأ  املوال علوى األقول، فوإذا مل      

مون هوذا    (34يتوفر هذا النصاب يف االجتماي األول وجهم الدعوة إ  اجتماي ثاٍن  بنينس األوضاي املنصوص عليها يف املوادة ) 
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النظام ويكون االجتمواي الثواني صوحيحًا إذا حضوره عودد مون املسواهم  ميثول ربوع رأ  املوال علوى األقول ، وجيووز أن يعقود               

علوى   االجتماي الثاني خالل ساعة من انتهاء املدة احملددة لالجتماي األول شوريطة أن تتضومن الودعوة لالجتمواي األول موا يودل      

ذا مل يتوفر النصاب الالزم يف االجتماي الثاني وجهم الدعوة الجتماي ثالث ينعقود باألوضواي   ، وإإمكانية عقد هذا االجتماي

، ويكون االجتماي الثالث صحيحًا أيوًا كوان عودد األسوهم املمثلوة فيوه       ( من هذا النظام34نينسها املنصوص عليها يف املادة )

 بعد موافقة اجلهة املختصة .

 اجلمعيات:(: التصويت يف 38مادة )
 

لكل مساهم صوت عن كل سهم ميثله يف اجلمعيوة التأسيسوية ولكول مسواهم صووت عون كول سوهم يف اجلمعيوات العاموة           

 اإلدارة.وجي  استخدام التصويم الرتاكمي يف انتخاب جملس  العادية،العادية وغري 
 اجلمعيات:(: قرارات 39مادة )

 

تصودر قورارات اجلمعيوة    فيهوا و لقوة لألسوهم املمثلوة يف االجتمواي     تصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية للتحول باالغلبيوة املط 

العامة العادية باألغلبية املطلقوة لألسوهم املمثلوة يف االجتمواي. كموا تصودر قورارات اجلمعيوة العاموة غوري العاديوة بأغلبيوة ثلثوي              

بإطالة مودة الشوركة أو حبول الشوركة     األسهم املمثلة يف االجتماي إال إذا كان القرار متعلقا بزيادة أو ختينيض رأ  املال أو 

فوال يكوون القورار صوحيحا إال إذا صودر بأغلبيوة ثالثوة         ،شركة أخر  هامعدماجنقبل انقضاء املدة احملددة يف نظامها أو بإ

 أرباي األسهم املمثلة يف االجتماي.

 اجلمعيات:(: املناقشة يف 40)مادة 
 

عمال اجلمعيات العامة، وتوجيه األسملة بشأنها إ  أعضاء جملوس  لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أ

اإلدارة ومراجع اوسابات وجيي  جملس اإلدارة أو مراجع اوسابات على أسوملة املسواهم  بالقودر الوذو ال يعورض مصولحة       

  هذا الشأن نافذًا.الشركة للضرر، وإذا رأ  املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع احتكم إ  اجلمعية ويكون قرارها يف
 احملاضر:وإعداد  (: رئاسة اجلمعيات41مادة )

 

يف حوال  يرأ  اجتماي اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو نائبه عند غيابوه أو مون ينتدبوه جملوس اإلدارة مون بو  أعضوائه        

وحيورر باجتمواي اجلمعيووة   ت ، ويعوو  رئويس االجتمواي أمو  سور لالجتموواي وجامعوا  لألصووا      غيواب رئويس جملوس اإلدارة ونائبوه    

حمضرًا يتضمن عدد املساهم  اواضرين أو املمثل  وعدد األسهم الا يف حيوازتهم باألصوالة أو الوكالوة وعودد األصووات      

املقررة هلا والقرارات الوا اختوذت وعودد األصووات الوا وافقوم عليهوا أو خالينتهوا وخالصوة وافيوة للمناقشوات الوا دارت يف             

ون احملاضوور بصووينة منتظمووة عقوو  كوول اجتموواي يف سووجل خوواص يوقعووه رئوويس اجلمعيووة وأموو  السوور وجووامع    االجتموواي، وتوود

 . األصوات
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 املراجعة اخلامس: جلنةالباب 
 :اللجنة تشكيل (:42مادة )

مون غوري    مخسوة أعضواء  عون   يزيود  وال ثالثوة عودد أعضوائها عون     ال يقلة العامة العادية جلنة مراجعة تشكل بقرار من اجلمعي

 وضوواب  عملوها  ضاء جملس اإلدارة التنينيذي  سواء من املساهم  أو غريهم على أن حيودد قورار اجلمعيوة مهموات اللجنوة      أع

 .ومكافآت أعضائها

 

 :نصاب اجتماع اللجنة (:43مادة )
 يشوورتط لصووحة اجتموواي جلنووة املراجعووة حضووور أغلبيووة أعضووائها وتصوودر قراراتهووا بأغلبيووة أصوووات اواضوورين وعنوود تسوواوو  

 األصوات يرجا اجلان  الذو صوت معه رئيس اللجنة.

 :اختصاصات اللجنة (:44مادة )
ختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة وهلا يف سبيل ذلا االطوالي سوجالتها ووثائقهوا وطلو  أو إيضواح أو بيوان       

دارة دعووة اجلمعيوة العاموة للشوركة لالنعقواد      من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنينيذية وجيوز هلا أن تطل  من جملس اإل

 إذا أعاز جملس اإلدارة عملها أو تعرضم الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 لجنة:تقاير ال (:45مادة )
على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املاليوة للشوركة والتقوارير وامللحوظوات الوا يقودمها مراجوع اوسوابات وإبوداء مرئياتهوا           

ن وجدت، وعليها كذلا إعداد تقرير عن رأيها يف مد  كيناية نظام الرقابة الداخليوة يف الشوركة وعموا قاموم بوه      حياهلا إ

موون أعمووال أخوور  توودخل يف نطوواز اختصاصووها ، وعلووى جملووس اإلدارة أن يووودي نسووخًا كافيووة موون هووذا التقريوور يف مركووز      

يوموًا  علوى األقول لتزويود كول مون رغو  مون املسواهم           الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية العاموة بواحود وعشورين    

 بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد اجلمعية.

 
 مراجع احلسابات السادس:الباب 

 
 

 احلسابات:(: تعيني مراجع 46مادة )
 

 ة العاموة يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من ب  مراجعي اوسابات املرخص هلم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعيو 

 هوذا مبوا يتينوق موع التعليموات والقورارات الصوادرة يف       هلوا إعوادة تعيينوه     عملوه، وجيووز  مكافأتوه ومودة    سنويًا، وحتودد العادية 

يف كل وقم تغيريه مع عدم اإلخالل حبقه يف التعويض إذا وقع التغيري يف وقم غري مناسو  أو  أيضَا وجيوز للجمعية  الصدد. 

 لسب  غري مشروي.
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 (: صالحيات مراجع احلسابات:74مادة )
 

ولووه أن يطلوو   ،وقووم حووق االطووالي علووى دفوواتر الشووركة وسووجالتها وغووري ذلووا موون الوثووائق    أوملراجووع اوسووابات يف 47/1

مموا يودخل   وغري ذلوا  تحقق موجودات الشركة والتزاماتهوا يلالبيانات واإليضاحات الا ير  ضرورة اوصول عليها، 

 يف نطاز عمله.
 

 هذا الشوأن أثبوم ذلوا   وإذا صادب مراجع اوسابات صعوبة يف واجبه،جملس اإلدارة أن ميكنه من أداء  على رئيس47/2

أن يطلوو  موون جملووس  عليووهوجوو   اوسووابات، مراجووعاجمللووس عموول ر فووإذا مل ييسوو. إ  جملووس اإلدارة يقوودميف تقرير

 .اإلدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر يف األمر

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح السابع:الباب 
 

 :(: السنة املالية48مادة )
 

 .تبدأ السنة املالية للشركة من اليوم األول من شهر يناير وتنتهي يف اليوم األخري من شهر ديسمرب من كل سنة ميالدية

 

 :الوثائق املالية(: 49مادة )
 

ملالية وتقريورًا عون نشواطها ومركزهوا املوالي عون السونة        يعد جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية للشركة القوائم ا49/1

املاليووة املنقضووية والطريقووة الووا يقرتحهووا لتوزيووع األربوواح الصووافية ويضووع اجمللووس هووذه الوثووائق حتووم تصوورب مراجووع       

 ( يومًا على األقل.45اوسابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بوخمسة واربعون )
 

ه ورئيسووها التنينيووذو ومووديرها املووالي الوثووائق املشووار إليهووا يف الينقوورة  ضووس اإلدارة أو موون يينوجيوو  أن يوقووع رئوويس جملوو /49

السووابقة ، وتووودي نسوووخ منهوووا يف املركوووز الرئيسوووي للشركوووة حتوووم تصووورب املسوواهم  قبوووول املوعووود املقووورر النعقوواد   

 .على األقل يومًا( 21)  بواحد وعشريناجلمعية العامة 
 

جملس اإلدارة أن يزود املساهم  بالقوائم املالية للشركة وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع اوسوابات  على رئيس 49/3

وزارة التجوارة  مامل تنشر يف جريدة يوميوة تووزي يف املركوز الرئيسوي للشوركة وأن يرسول صوورة مون هوذه الوثوائق إ            

 ( يومًا على األقل.15ة العامة خبمسة عشر )قبل انعقاد اجلمعي واإلستثمار وكذلا ا  هيمة السوز املالية
 :(: توزيع األرباح50مادة )

 

 

 :توزي أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اةتي

( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العاموة العاديوة وقوف هوذا التجنيو       10جين  %) 1/50

 .رأ  املال املدفوي ( من30متى بل  االحتياطي املذكور %)
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( %من األرباح الصوافية  10جيوز للجمعية العامة العادية بناءًا على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتن  نسبة ال تتجاوز ) 2/50

 .لتكوين احتياطي اتيناقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة
قرتحه جملس اإلدارة وتقرره اجلمعية يوزي من الباقي بعد ذلا على املساهم  حصة من األرباح على النحو الذو ي 3/50

 . العامة
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات اخر ، وذلا بالقدر الذو حيقق مصلحة الشركة أو يكينول   4/50

توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهم . وللجمعية املوذكورة كوذلا أن تقتطوع مبوال  مون صوايف األربواح إلنشواء         

 .اجتماعية ملوظيني الشركة أو إستخدامها ملنا موظيني الشركة أسهم يف الشركة كمكأفاة هلم مؤسسات
 .يوزي الباقي بعد ذلا على املساهم  كحصة إضافية يف األرباح أو ترحل للسنوات التالية 5/50
 وربع سنوية.جيوز للشركة بعد استييناء الضواب  املوضوعة من اجلهات املختصة توزيع أرباح نصف سنوية  6/50
 :(: إستحقاق األرباح51مادة )

 

يستحق املساهم حصته من األرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة الصوادر يف هوذا الشوأن ويوب  القورار تواريخ االسوتحقاز وتواريخ         

م تداول يلوي  التوزيع وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم يوم اإلستحقاز  واملسجل  يف سجالت املساهم  يف نهاية ثاني يو

 اليوم احملدد لالستحقاز .
 :(: توزيع االرباح لألسهم املمتازة52مادة )

 

الجيوز توزيع أربواح عون السونوات التاليوة إال بعود دفوع النسوبة احملوددة وفقوًا           مالية، فإنهتوزيع أرباح عن أو سنة  إذا مل46/1

 .هذه السنةاب األسهم املمتازة عن من نظام الشركات ألصح (114)وكم املادة 
 

ملدة ثال  سنوات  الشركات نظام من( 114) املادة وكم وفقًاإذا فشلم الشركة يف دفع هذه النسبة من اإلرباح 46/2

 ،مون نظوام الشوركات    (89)فإنه جيوز للجمعية اخلاصة ألصحاب هذه األسهم املنعقدة وفقًا ألحكام املادة  ،متتالية

أو تعي  ممثل  عنهم يف جملوس   ،العامة للشركة واملشاركة يف التصويمأن تقرر إما حضورهم اجتماعات اجلمعية 

اإلدارة مبوا يتناسو  موع قيمووة أسوهمهم يف رأ  املوال، وذلووا إ  أن توتمكن الشوركة مون دفووع كامول أربواح األولويووة           

 املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.
 

 (: خسائر الشركة: 53مادة )
 

ر الشووركة نصووف رأ  املووال املوودفوي، يف أو وقووم خووالل السوونة املاليووة، وجوو  علووى أو مسووؤول يف       إذا بلغووم خسووائ 47/1

دارة  إبال   أعضواء   الشركة أو مراجع  اوسابات فور علمه بذلا إبال  رئيس جملس اإلدارة، وعلى رئيس جملس اإل

العاديوة   دعوة  اجلمعية  العامة  غري ابذلجملس اإلدارة  خالل  مخسة  عشر يومًا من علمه  وعلى، ًا بذلااجمللس فور

باخلسائر؛ لتقرر إما زيادة رأ  مال  الشركة  أو  ختينيضه وفقا من تاريخ علمه  ًاجتماي  خالل مخسة وأربع  يوملال
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معه نسبة اخلسائر إ  ما دون نصف رأ  املال املدفوي، أو  ام نظام  الشركات وذلا إ  اود الذو  تنخينضألحك

 بل األجل احملدد يف هذا النظام .حل الشركة ق
 

مون هوذه   ( 1الينقورة ) تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا مل جتتمع اجلمعية العامة خالل املدة احملددة يف 47/2

يف هوذه   األوضواي املقوررة  زيادة رأ  املال وفق  إذا قررتأو  املوضوي،أو إذا اجتمعم وتعذرعليها إصدار قراريف  املادة،

 بالزيادة.زيادة رأ  املال خالل تسع  يومًا من صدور قرار اجلمعية ة ومل يتم االكتتاب يف كلاملاد
 

 الثامن: املنازعاتالباب 

 :وليةؤ(: دعوى املس54مادة )
 

ولية املقررة للشركة على أعضاء جملس اإلدارة إذا كان من شأن اخلطأ الذو صدر ؤلكل مساهم اوق يف رفع دعو  املس

زال قائموًا،  ال يو حوق الشوركة يف رفعهوا     وال جيوز للمساهم رفع الدعو  املوذكورة إال إذا كوان  ز ضرر خاص به، منهم إوا

 وجي  على املساهم أن وطر الشركة بعزمه على رفع الدعو .

 الشركة وتصفيتها التاسع: حلالباب 

 :إنقضاء الشركة(: 55مادة )
 

قرار التصوينية  ينظ بالشخصوية االعتباريوة بالقودرالالزم للتصوينية ويصودر     تالتصوينية وحتو  تدخل الشوركة مبجورد انقضوائها دور   

التصينية على تعوي  املصويني وحتديدسولطاته وأتعابوه والقيوود      العادية وجي  أن يشتمل قراراالختيارية من اجلمعية العامة غري 

ختياريوة مخوس سونوات وال جيووز     املينروضة علوى سولطاته واملودة الزمنيوة الالزموة للتصوينية وجيو  أال تتجواوز مودة التصوينية اال          

حبلها ومع ذلا يظول هوؤالء قوائم  علوى إدارة      يديدها ألكثر من ذلا إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة جملس إدارة الشركة

الشووركة ويعوودون بالنسووبة إ  الغووري يف حكووم املصووين  إ  أن يعوو  املصوويني وتبقووى مجعيووات املسوواهم  قائمووة خووالل موودة    

 . ا ال تتعارض مع اختصاصات املصينيرها على ممارسة اختصاصاتها الالتصينية ويقتصر دو

 ختامية العاشر: أحكامالباب 

 (: نظام الشركات:56مادة )
 

 النظام. هذا يف نص به يرد ماملولوائحه يف كل  الشركات نظام يطبق

 النشر:(: 57مادة )
 

 .ولوائحه وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركاتيودي هذا النظام 


