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 التأسيس –الباب األول 

 (: التأسيس1مادة )
 وفقًا لما يلي: تأسست طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه، وهذا النظام لشركة مساهمة سعودية

 (: اسم الشركة2المادة )
 الشركة السعودية لألسماك )شركة مساهمة سعودية مدرجة(

 (: أغراض الشركة3المادة )
 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

ود االنظمة والقوانين االقليمية والدولية في حدصيد االسماك واستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه 
المطهية و المتبعة بهذا الشأن وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقا لما تسمح به انظمة المملكة وتقديم المأكوالت البحرية 

لروبيان الجملة والتجزئة في االسماك وا واستزراع الروبيان وتعبئة وحفظ وتعليب االسماك والروبيان وصيد وتسويق اسماك الزينة وتجارة
 والمنتجات البحرية االخرى واعالف الروبيان ومواد التنظيف والتعبئة واستيراد القوارب.

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة )إن وجدت(.
 الشركات (: المشاركة والتملك في4المادة )

ز لها ( مليون ريال كما يجو 5يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن )
أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات 

ذه األسهم ة المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هالمسئولي
 أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

 (: المركز الرئيسي5المادة )
لمركز عودية ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل االمركز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الرياض بالمملكة العربية الس

و أالرئيسي الى اي مدينة اخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة جهة االختصاص. ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا او مكاتب 
 .  توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس االدارة وبعد موافقة جهات االختصاص

  
 (: مدة الشركة 6المادة )

من مرة  تسعة وتسعون عامًا هجريًا تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها ويجوز تمديد المدة ألكثر (99) مدة الشركة
 بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بسنتين على األقل.

 رأس المال واألسهم –الثاني الباب 
 (: راس المال7المادة )

( أربعين مليون سهم متساوية القيمة 40,000,000( اربعمائة مليون ريال سعودي مقسم الى )400,000,000رأس مال الشركة هو ) 
 ( عشرة رياالت سعودية.10تبلغ قيمة كل منها )

 األسهم(: االكتتاب في 8المادة )
  بكامل رأس مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملة.اكتتب المساهمون 
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 (: االسهم الممتازة9المادة )
سهمًا يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وطبقًا لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أ

متازة أو مالسوق المالية أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم % وفقًا للضوابط الصادرة عن هيئة 10ممتازة بما ال يتجاوز 
هم تحويل األسهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه األس

 رباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادة من األ
 (: بيع االسهم الغير مستوفاة القيمة10المادة )

عالمه عن ا يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز لمجلس االدارة بعد 
قا ابالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني او سوق االوراق المالية بحسب االحوال وفطريق البريد المسجل على عنوانه او 
 للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

الغ جاز وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم فاذا لم تكفي حصيلة البيع للوفاء بهذه المب
 ستوفى الباقي من جميع اموال المساهم. للشركة ان ت

لشركة في ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع الى يوم البيع ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا اليها المصروفات الي انفقتها ا
 هذا الشأن.

هم بوقوع قم السهم الملغي وتؤشر في سجل االسوتلغي الشركة السهم الذي بيع وفقا ألحكام هذه المادة وتعطي المشترى سهمًا جديدا يحمل ر 
 البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

 األسهم(: اصدار 11المادة )
فرق  تكون االسهم اسمية وال يجوز ان تصدر بأقل من قيمتها االسمية وانما يجوز ان تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف

شخاص امستقل ضمن حقوق المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فاذا تملكه  بندالقيمة في 
ن متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم، ويكون هؤالء االشخاص مسئولين بالتضام

 ة السهم.عن االلتزامات الناشئة عن ملكي
 األسهم(: تداول 12المادة )

ي عشر ( اثن12ال يجوز تداول االسهم التي يكتتب بها المؤسسون اال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منها عن )
 يمنع فيها تداولها. شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي

ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية االسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين الى مؤسس اخر او من ورثة أحد  
م األسه المؤسسين في حالة وفاته الى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك

 للمؤسسين اآلخرين.
 وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. 

 (: سجل المساهمين13المادة )
 تتداول أسهم الشركة وفقًا ألحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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 (: زيادة راس المال14المادة )
فع دبقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال )بعد موافقة هيئة سوق المالية( بشرط ان يكون رأس المال قد  يجوز (1

 لمو  أسهم إلى تمويلية صكوك أو دين أدوات تحويل مقابل أسهم صدرت إلى يعود المال رأس من المدفوع غير الجزء كان بأكمله. إذا
 .إلى أسهم لتحويلها المقررة المدة بعد تنته

لشركة للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءًا منها للعاملين في ا (2
والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة 

 للعاملين.
األسهم بللمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب  (3

النشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد ب –إن وجدت  –الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم 
 ن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.المسجل ع

عطاء يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إ  (4
 األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

ال إلى ق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس الميح (5
 آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.

ملكونه من ، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما ي( أعاله4مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) (6
 حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم

وق أولوية ألولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقالجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق ا
يطرح من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرطة أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، و 

يئة هينص نظام السوق المالية والضوابط التي تضعها ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو 
 السوق المالية على غير ذلك.

 (: تخفيض راس المال15المادة )
بعد موافقة جهة  –يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض راس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها او إذا منيت الشركة بخسائر 

ه في المادة )الرابعة والخمسين( من في الحالة االخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص علي ويجوز -االختصاص 
لى عله وعن االلتزامات التي  الموجبةنظام الشركات. وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن االسباب 

 تزامات.الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االل
ا من ( ستون يوم60وإذا كان تخفيض راس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه خالل )

قدم إلى تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فاذا اعترض أحد الدائنين و 
 ذا كان آجال.إركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي اليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم ضمانًا كافيا للوفاء به الش

 اإلدارةمجلس  –الباب الثالث 
 (: ادارة الشركة16المادة )

تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين باستخدام أسلوب ( تسعة اعضاء بما فيهم الرئيس 9يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من )
التصويت التراكمي لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات قابلة للتجديد ألكثر من مرة. ويجب ان تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال مناسبا من 
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عن عضوين او ثلث أعضاء المجلس ايهما األعضاء المستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز ان يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين 
 أكثر.

 (: انتهاء عضوية المجلس17المادة )
قة تضر تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدة التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطري
المملكة  بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء عضويته وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في

لشعور، أو االسعودية أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبًا للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد العربية 
ة في كل أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت ارتكابه عماًل مخاًل باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادي

زل أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العوقت عزل جميع 
لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وأال كان مسؤواًل قبل 

 ار.الشركة عما يترتب على االعتزال من أضر 
 (: المركز الشاغر في المجلس18المادة )

عضوا في المركز الشاغر ممن تتوفر  فيهم الخبرة والكفاية  –مؤقتا  –اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس كان لمجلس االدارة ان يعين 
ة ويجب أن تبلغ بذلك الوزار بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة من خاللها، 

تماع لها وهيئة السوق المالية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اج
دنى ه عن الحد األإلقراره ويكمل العضو الجديد مدة سلفه واذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائ

وما ي( ستين 60المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل )
 النتخاب العدد الالزم من االعضاء.

 (: اختصاصات المجلس19المادة )
الحصر  لمجلس االدارة اوسع السلطات في ادارة الشركة ومنها على سبيل المثال المع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون 

رة في حدود اصدار اللوائح المالية واالدارية للشركة  وتعيين المدير العام وتحديد صالحياته وتعيين كبار الموظفين للشركة ولمجلس االدا
ء ن الغير بمباشرة عمل او اعمال معينة يسمح بها نظام الشركة والغااختصاصاته ان يوكل او  يفوض واحدا او اكثر من اعضاءه او م

د عن هذا التوكيل او التفويض كليا أو جزئيا ويجوز لمجلس االدارة االقتراض من المؤسسات المصرفية والحكومية او البنوك آلجال تزي
تسوية حسابات عمالء الشركة اال انه ال يجوز ثالث سنوات ورهن بعض اصولها ضمانا لتلك القروض ويجوز لمجلس االدارة اعتماد 

 لمجلس االدارة بيع عقارات الشركة اال بموافقة الجمعية العامة العادية.
 اإلدارة(: مكافأة اعضاء مجلس 20المادة )

التي قررتها %( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطيات 10في حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة ال تزيد عن )
الشركة  %( من رأسمال5الجمعية العامة تطبيقًا ألحكام نظام الشركات وهذا النظام األساسي وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )

 .المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً 
( ريال 500,000وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافئات ومزايا مالية او عينية مبلغ )

 خمسمائة ألف ريال وفق الضوابط التي تضعها جهة االختصاص.
ل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر ريال( خمسة االف ريال عن ك 5,000ويكون الحد االعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه )

 واإلقامة.
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يدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس، قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس 
 أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

لس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل يجب أن يشتمل تقرير مج
السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم 

د ة أو استشارات وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدعاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إداري
 الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

اجتماعات متتالية  ثالثيجوز للجمعية العامة، بناًء على توصية مجلس االدارة، انهاء عضوية من تغيب من االعضاء عن حضور 
 . للمجلس دون عذر مشروع

 (: صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر21المادة )
س اإلدارة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس، ويجوز أن يعين عضوًا منتدبًا، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجل

مام وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة أوأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس المجلس التوقيع عن الشركة 
و أالقضاء وهيئات التحكيم والغير، وله الحق بتفويض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء مجلس اإلدارة أو من الغير في مباشرة عمل 

يحدد مجلس اإلدارة صالحيات واختصاصات أعمال محددة، ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه. كما 
واالحكام  رئيس المجلس والعضو المنتدب، وتكون المكافآت التي يحصل عليها كل منهما باإلضافة إلى المكافأة المقررة في الحدود والضوابط

أو من غيرهم، ويحدد  ( من نظام الشركات ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه76التي نصت عليها المادة رقم )
مدة  اختصاصاته ومكافآته من قبل مجلس اإلدارة وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة عن
ض ويعضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيًا منهم دون إخالل بحق من عزل في التع

 إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
 (: اجتماعات المجلس22المادة )

د يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه مرة في كل شهرين على االقل بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية أو ترسل بالفاكس أو البري
 األوضاع عقد االجتماع بشكل تستدع( خمسة أيام على األقل من تاريخ االجتماع، ما لم 5اإللكتروني مصحوبة بجدول األعمال قبل )

خمسة  (5وة إلى االجتماع مرافقًا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن )طارئ فيجوز إرسال الدع
جلس أيام قبل تاريخ االجتماع ويجب على رئيس المجلس ان يدعوه الى االجتماع متى طلب اليه ذلك اثنان من االعضاء. ويجوز لعضو الم

 مجلس المذكور.ان ينيب غيره للحضور عنه في جلسات ال
 (: نصاب اجتماعات المجلس23المادة )

( خمسة اعضاء على االقل بأنفسهم او بطريق االنابة بشرط ان يكون عدد االعضاء 5ال يكون اجتماع المجلس صحيحا اال إذا حضره )
عنه غيره من األعضاء في ( اعضاء على االقل من بينهم عضو مستقل، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب 4الحاضرين بأنفسهم )

 حضور اجتماعات المجلس طبقًا للضوابط اآلتية:
 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. (1
 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. (2
 لمنيب التصويت بشأنها. ال يجوز للنائب، فيما يتعلق بصوت المنيب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على ا (3

تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة آلراء االعضاء الحاضرين او الممثلين فيه وإذا تساوت االصوات فيرجح الراي الذي صوت معه 
 الرئيس او من يفوضه لرئاسة الجلسة. اال انه يجوز ان يصدر المجلس قرارات عن طريق عرضها على االعضاء متفرقين ما لم يطلب
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أحدهم كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس االدرة في اول اجتماع تال له في حالة غياب الرئيس عن 
 الجلسة فتكون الرئاسة لمن ينيه الرئيس من االعضاء الحاضرين.

 (: مداوالت المجلس24المادة )
حاضر عها رئيس المجلس واعضاء مجلس االدارة الحاضرون وامين السر وتدون هذه المتدون مداوالت مجلس االدارة وقراراته في محاضر يوق
 في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر. 

 جمعيات المساهمين –الباب الرابع 
 (: حضور الجمعيات25المادة )

 الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة. 
 لكل مكتتب أيَّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن

 يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. 
الحديثة،  المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنيةويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك 

 بحسب الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.
 (: الجمعية التأسيسية26المادة )

لكل في االسهم و  ( خمسة واربعون يوما من تاريخ قفل االكتتاب45يدعو المؤسسون جميع المكتتبين الى عقد جمعية تأسيسية وذلك خالل )
ع مكتتب أيا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية  اصالة عن نفسه او نيابة عن غيره  من المكتتبين  ويشترط لصحة االجتما

اع نصف رأس المال على االقل فاذا لم تتوفر النصاب في االجتماع االول وجهت الدعوة الى اجتم  )½( حضور عدد من المكتتبين يمثل 
تهاء ( خمسة عشر يوما على االقل من توجيه الدعوة اليه ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من ان15يعقد  بعد ) ثان

جتماع.  المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا اال
 ع الثاني صحيحا أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.ويكون االجتما

 (: اختصاصات الجمعية التأسيسية27المادة )
 ( من نظام الشركات وهي كالتالي: 63وتختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة )

 م النظام.المستحق من قيمة االسهم وفقا ألحكا التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر (1
 المداولة في تقرير تقويم الحصص العينية. (2
اقرار النصوص النهائية لنظام الشركة االساس على اال ُتدخل تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها اال بموافقة جميع  (3

 المكتتبين الممثلين فيها.
 الشركة تأسيس عقد في ُعي ِّنوا قد يكونوا لم إذا حسابات مراجع وأول سنوات خمس تتجاوز ال لمدة إدارة مجلس أول أعضاء تعيين (4

 .األساس نظامها في أو
 المداولة في تقرير المؤسسين عن االعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس واقراره. (5

 (: اختصاصات الجمعية العامة العادية28المادة )
وتنعقد مرة  بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة،فيما عدا األمور التي تختص 

ع كلما على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى لالجتما
 ت الجمعية العامة العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اتعابها.دعت الحاجة إلى ذلك، ومن اختصاصا
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 (: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية29المادة )
قرارات  تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها أن تصدر

 ة.صاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العاديفي األمور الداخلة أ
 (: دعوة الجمعيات30المادة )

ذا طلب إتنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس االدارة وعلى المجلس ان يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد 
% من راس المال على االقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة 5ذلك مراجع الحسابات او لجنة المراجعة او عدد من المساهمين يمثل 

 ( ثالثين يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 30إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل )الجمعية لالنعقاد 
لمحدد اتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول األعمال في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الميعاد 

اء بتوجيه من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالية، ومع ذلك يجوز االكتف لالنعقاد بواحد وعشرين يومًا على األقل وترسل صورة
ة، الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالي

 وذلك خالل المدة المحددة للنشر.
 الجمعيات(: سجل حضور 31المادة )

يه يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي او في المقر الذي تنعقد ف
 الجمعية قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية. 

 (: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية32المادة )
اب في رأس مال الشركة على االقل فاذا لم يتوفر النص )¼(ة صحيحا اال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع يال يكون انعقاد الجمعية العاد

دة ذكرها في ( يوما التالية لالجتماع االول وتنشر هذه الدعوة بالطريقة الوار 21خالل )االجتماع االول وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يعقد 
بشرط أن  أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ( من هذا النظام. كما يمكن30المادة )

ادية تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة الع
لجهة يت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها اللمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصو 

 المختصة.
 (: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية33المادة )

م رأس مال الشركة على األقل، فاذا ل )½(ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 
 نظام.ال( من هذا 30يتوفر النصاب في االجتماع االول وجهت الدعوة الى اجتماع ثان ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )

تماع األول االج من الدعوة لعقدتتضويجوز ان ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن 
 ن يمثلون وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهميع.  االجتماما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا 

اع نفسها المال على األقل. وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوض ربع رأس ¼()
هيئة  ( من هذا النظام، ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه، بعد موافقة30المنصوص عليها في المادة )

اراتها ز عقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قر ويجو  السوق المالية. 
 بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.
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 (: التصويت بالجمعيات34المادة )
العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم، وال يجوز ألعضاء تحسب األصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات 

تعلق مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي ت
 بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

 (: قرارات الجمعيات35المادة )
ية المطلقة القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبتصدر 

هم التي تمثل لألسهم الممثلة في االجتماع، ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين باألس
ادية بأغلبية ( األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به المستفيدون من المزايا الخاصة،  كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير الع)ثلثي

 بل انقضاء المدةقثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قرارًا متعلقا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها 
ي المحددة في نظامها األساسي أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة ف

 االجتماع.
 (: المناقشة في الجمعيات36المادة )

ع ى اعضاء مجلس االدارة ومراجلكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة توجيه االسئلة بشأنها ال
مراجع الحسابات  أوعلى مجلس االدارة يجب و الشركة االساس يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطال.  نظامالحسابات وكل نص في 

ى على اسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم ان الرد على سؤاله غير مقنع احتكم الالرد 
 الجمعية العامة ويكون قرارها بهذا الشأن نافذًا. 

 (: رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر37المادة )
ياب غيرأس الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس االدارة او نائبه عند غيابه او من ينتدبه مجلس االدارة من اعضائه لذلك في حال 

 رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 
لة وعدد ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد االسهم التي في حيازتهم اصالة او وكا

الجتماع المتخذة وعدد االصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في ا والقراراتاالصوات المقررة لها 
  األصوات.وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وامين سرها والمكلف بجمع 

 
 جنة المراجعةل –اللجان المنبثقة من مجلس االدارة  –الباب الخامس 

 (: لجان مجلس االدارة38المادة )
 تشكل لجان مجلس اإلدارة وفقا لألنظمة واللوائح ذات العالقة.

 (: تشكيل لجنة المراجعة39المادة )
ن مأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء  ( ثالثة أعضاء من غير3تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من )

 المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
 

 (: نصاب اجتماع اللجنة40المادة )
ألصوات يرجح يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي ا

 الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
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 (: اختصاصات اللجنة41المادة )
ن تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيا

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

 
 (: تقارير اللجنة42المادة )

الها إن وجدت، مرئياتها حيعلى لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء 
نطاق  وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في

واحد بالعامة  اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخًا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية
 وعشرين يومًا على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

 
 مراجع الحسابات –الباب السادس 

 (: تعيين مراجع الحسابات43المادة )
ادية بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العيجب ان يكون للشركة مراجع حسابات او أكثر من بين مراجعي الحسابات المصرح لهم 

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

 (: صالحيات مراجع الحسابات44المادة )
احات اي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله ايضًا ان يطلب البيانات وااليضلمراجع الحسابات في 

ارة التي يرى ضرورة الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلد
ييسر  مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لمأن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف 

 .المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر
 (: التزامات مراجع الحسابات45المادة )

رة الشركة دم الى الجمعية العامة السنوية تقريرا يعد وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف اداعلى مراجع الحسابات ان يق
لعالقة من تمكينه من الحصول على البيانات وااليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات ا

لى تقرير علية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصديق ورأيه في مدى عدالة القوائم الما
 مجلس اإلدارة والقوائم المالية دون االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطاًل.

 توزيع االرباحو حسابات الشركة  –الباب السابع 
 

 المالية(: السنة 46المادة )
على ان  تبدأ السنة المالية للشركة اعتبارا من اليوم االول من شهر يناير من كل عام ميالدي وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من ذلك العام
 لتالية.تبدأ السنة المالية االولى من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن تأسيس الشركة وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ا
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 (: الوثائق المالية47المادة )
قضية يجب على مجلس االدارة بنهاية كل سنة مالية للشركة ان يعد تقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المن (1

الموعد  ويضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع االرباح ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل
 ( خمسة واربعين يوما على االقل.45المحدد النعقاد الجمعية العامة بـ )

دة، وتودع ( من هذه الما1يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ) (2
ى وعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يومًا علنسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الم

 األقل.
م تنشر في على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما ل (3

وذلك قبل  هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة السوق المالية،جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي. وعليه أيضًا أن يرسل صورة من 
 ( بخمسة عشر يومًا على األقل.15تاريخ انعقاد الجمعية العامة )

 
 ( توزيع االرباح48المادة )

 توزع ارباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:
للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي % من االرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز 10يجنب  (1

 %( من راس المال المدفوع.30المذكور )
قدر  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة (2

أو  أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك
 لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.

 .٪( من رأسمال الشركة المدفوع5للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن ) (3
تخصيص  ( السادسة والسبعين من نظام الشركات76اعاة األحكام المقررة في النظام األساسي والمادة )للجمعية العامة العادية بعد مر  (4

صادرة من ٪( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقًا لألنظمة والضوابط ال10بعد ما تقدم نسبة )
 الجهة المختصة.

 
 االرباح(: استحقاق 49المادة )

وزيع وتكون يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ الت
 أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

وزيع للمدة التي يجب على مجلس االدارة ان ينفذ اثناءها قرار الجمعية العامة العادية في شان ت وتحدد الجهة المختصة الحد االقصى
 االرباح على المساهمين.

 
 (: توزيع االرباح لألسهم الممتازة50المادة )

( 114المادة ) المحددة وفقًا لحكم إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة
 الرابعة عشر بعد المائة من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.
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الث سنوات ث( 3إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقًا لحكم المادة )الرابعة عشر بعد المائة من نظام الشركات( من األرباح مدة )
ركات، أن ( التاسعة والثمانين من نظام الش89لجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقًا ألحكام المادة )متتالية، فإنه يجوز ل

مع  تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب
إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات  قيمة أسهمهم في راسم المال، وذلك

 السابقة.
 

 (: خسائر الشركة51المادة )
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو  (1

مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورًا بذلك، وعلى 
ًا ( خمسة وأربعين يوم45 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً 

فض من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقًا ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخ
ة ل الشركة قبل األجل المحدد في هذا النظام، وينشر قرار الجمعيمعه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو ح

 في جميع االحوال في على الموقع االلكتروني لوزارة التجارة واالستثمار.
 

و إذا أ( من هذه المادة، 1وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ) (2
الكتتاب األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم ا وفقاجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال 

 ( تسعين يومًا من صدور قرار الجمعية بالزيادة.90المال خالل ) في كل زيادة رأس
 

 المنازعات -الباب الثامن 
 

 (: دعوى المسؤولية 52المادة )
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس االدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق 

ر ضرر خاص به.  وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة اال اذا كان حق الشركة في رفعها مازال قائما ويجب على المساهم ان يخط
 لدعوى. مع قصر حقة على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.الشركة بعزمه على رفع ا

 يجوز تحميل النفقات التي تكلفها المساهم إلقامة دعوى على الشركة أيًا كانت نتيجتها بالشروط اآلتية:
 إذا أقام الدعوى بحسن نية. (أ

 ( ثالثين يومًا.30د خالل )إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجلة أقام الدعوى ولم يحصل على ر  (ب
 إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناًء على حكم المادة التاسعة والسبعين من النظام. (ت
 أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح. (ث
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 حل الشركة وتصفيتها -الباب التاسع
 (: انقضاء الشركة53المادة )

ة من تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختياري
وأتعابه  الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة هيئة السوق المالية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد  سلطاته

جوز ي( خمس سنوات وال 5مفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )والقيود ال
عدون تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة وي

ع المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض م بالنسبة إلى الغير في حكم
 .اختصاصات المصفي

 
 احكام ختامية -الباب العاشر 

 (:54المادة )
 يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

 
 (:55المادة )

 طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه. يودع هذا النظام وينشر
 

  

    

 


