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 م12/03/2020*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

 النظام األساس لشركة النصبان القابضة
 ) شركة مساهمة مقفلة (

 م 2020/  3/  12الصادرة بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
 

 الباب األول : تأسيس الشركة
 

 المادة األولى : التأسيس
 طبقاأًلحكام نظامتأسست بموجب النظام األساسي بين المساهمين المعنيين شركة مساهمة سعودية 

 امالشركات ولوائحه وكذلك أحكام األنظمة األخرى السارية في المملكة العربية السعودية وأحكام هذا النظ
 . األساسي

 

 : المادة الثانية : اسم الشركة
 . )شركة مساهمة مقفلة )شركة النصبان القابضة 

 

 : المادة الثالثة : أغراض الشركة
 . لها دعم الالزملها، أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الإدارة الشركات التابعة  .1
 . استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية .2
 . امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها .3
وغيرها  يازوالصناعية وحقوق االمتامتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية  .4

 . من الحقوق المعنوية، واستغاللها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها
  وجدت المختصة إن وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات

 

 المادة الرابعة : المشاركة والتملك في الشركات
ة كما يجوز زم الشركة المشاركة في الشركات األخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها عن طريق التملك او اإلدارتلت

 . ) مليون لاير 5 ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن)لها إنشاء شركات بمفردها 
 

 المادة الخامسة : المركز الرئيس للشركة
ملكة أو الم الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخليقع المركز 

لسعودية ، وال االعربية  خارجها بقرار من مجلس اإلدارة ، وذلك مع مرعاة أحكام االنظمة واللوائح السارية في المملكة
إقتراح من مجلس  العادية بناًء على من الجمعية العامة غير يجوز نقل المركز الرئيس للشركة إلى مدينة آخرى إال بقرار

 . اإلدارة وموافقة الجهات الرسمية
 

 المادة السادسة : مدة الشركة
بإعالن  تسعة وتسعون سنة هجرية /ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة واالستثمار (99)مدة الشركة 

ً إطالة هذه المد سنة واحدة على ب ة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلهاتحولها ، ويجوز دائما
 . األقل

 
 رأس المال واألسهم -الباب الثاني

 

 المادة السابعة : رأس المال
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 ( 2,500.000مليون لاير سعودي ، مقسم إلى )  خمسة وعشرون ( 25,000,000 )حدد رأس مال الشركة بمبلغ 
ً ) لاير ( عشرة لاير سعودي و (10 )أسمي متساوية القيمة ، تبلغ القيمة األسمية لكل منها /  سهم نقدي  جميعها أسهما

 . عادية نقدية
 

 المادة الثامنة : االكتتاب في األسهم
ألف سهم وقيمتها  مليونين وخمسمائة(  2,500.000اكتتب المساهمون في جميع أسهم الشركة والبالغة ) 

قر من رأس مال الشركة ، وي ( %100 )لاير سعودي تمثل مائة في المائة  خمسة وعشرون مليون ( 25,000,000)
وفاء بكامل التضامنية في أموالهم الخاصة تجاه الغير عن صحة تقييم أصول الشركة وأنه سبق ال الشركاء بمسئوليتهم

 . الشركة رأس مال
 

 المادة التاسعة : األسهم الممتازة
ة أو أن تقرر ممتازاً أن تصدر أسهم العامة غير العادية للشركة طبقاًلألسس التي تضعها الجهة المختصةيجوز للجمعية 

لممتازة الحق األسهم ا الممتازة إلى عادية وال تعطي شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم
من  سهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثروترتب هذه اال في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين

 . الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي أصحاب األسهم العادية من االرباح
 

 المادة العاشرة : بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة
جاز لمجلس  االستحقاق، يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد

اب مسجل إبالغه بخط اإلدارة بعد إعالمه عن طريق البريد اإللكتروني الخاص به أو خطاب موجه إلى محل إقامته أو
ً للضوابط  المختصة التي تحددها الجهة بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقا

يلة البيع حص يع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم . وإذا لم تكفوتستوفي الشركة من حصيلة الب.
لمتخلف عن ايجوز للمساهم  للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم . ومع ذلك

ً إليها المصروفات ا الشأن . وتلغي أنفقتها الشركة في هذالتي  الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضاف ا
تؤشر في سجل والمشتري سهما جديداً يحمل رقم السهم الملغى،  الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة، وتعطي

 . الجديد األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك
 

 المادة الحادية عشرة : إصدار األسهم
مة، وفي هذه القي تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذهتكون األسهم اسمية وال يجوز أن 

لمساهمين توزيعها كأرباح على ا الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين . وال يجوز
حدهم لينوب عليهم ان يختاروا أاشخاص متعددون وجب  والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ، فاذا ملك السهم

ة من ملكية ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئ عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به ،
 . السهم

 
 

 المادة الثانية عشرة : تداول األسهم
نتين ماليتين ال تقل كل منهما عن المالية عن س ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم

صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة  إثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة . ويؤشر على
ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفق ا ألحكام بيع الحقوق من أحد . والمدة التي يمنع فيها تداولها
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 ؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسسم المؤسسين إلى
 . المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين

 . ظروتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الح
 

 المادة الثالثة عشرة : سجل المساهمين
ماء المساهمين أس تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن

يعتد بنقل هم. وال هذا القيد على الس وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ، ويؤشر في
ة شهادات السجل المذكور ، وتصدر الشرك القيد في ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ

المجلس  من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعا عليها
ركة رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الش علي األخص وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم
سهم االسمية تأسيس شركة وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وقيمة ال ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن

ات ذت وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون لألسهم كوبونا ، والمبلغ المدفوع منها
 . ومشتملة علي رقم السهم المرفقة به أرقام مسلسلة

 

 المادة الرابعة عشرة : زيادة رأس المال
وال يشترط  .مالً للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كا  -1

ابل تحويل صدرت مق المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهمأن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير 
 . إلى أسهم أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهي بعد المدة المقررة لتحويلها

اً منها أو جزء للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال -2
ولوية عند ممارسة حق األ للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك . وال يجوز للمساهمين

 . إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين
في  األولوية للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال -3

مية أو بإبالغهم في جريدة يو االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر
  وتاريخ بدايته وانتهائه بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته

مقابل حصص  المال للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأسيحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية  -4
 . الشركة نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة

على زيادة  افقةيحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالمو -5
ً للضوابط رأس المال إلى آخر عها الجهة التي تض يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقا

 . المختصة
االكتتاب  وا( أعاله توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلب 4 )مع مراعاة ما ورد في الفقرة  -6

تجاوز ما أال ي ناتجة من زيادة رأس المال شرطبنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية ال
ة الذين طلبوا حقوق األولوي يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة

المال، بشرط  األولوية الناتجة من زيادة رأس أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق
م تقرر الجمعية لويطرح ما تبقى من األسهم على الغير ما  يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، أال

 . على غير ذلك العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية
 

 المادة الخامسة عشرة : تخفيض رأس المال
ويجوز في . زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا

من نظام  (والخمسين  الرابعة )الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 
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 عن األسباب الموجبة له وعن  الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات
وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على . االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض على هذه االلتزامات

( ستين يوماًمن تاريخ نشر قرار التخفيض  60 )عليه خالل  حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم
ز الشركة الرئيس . فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته مرك في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها

على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافي اً للوفاء به إذا كان  في الميعاد المذكور، وجب
 . آجالً 

 
 

 الباب الثالث : مجلس اإلدارة
 

 المادة السادسة عشرة : إدارة الشركة
ث سنوات، ثال خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة للمساهمين ولمدة ( 5 )ولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من يت

اريخ صدور سنوات تبدأ من ت خمس (5)واستثناءاً من ذلك تعين الجعية العامة للتحول أول مجلس إدارة للشركة لمدة 
ما هو  وتكون صالحيات ومكافأت مجلس اإلدارة حسب . الشركةالقرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعالن تحول 

 . منصوص عليه في النظام األساسي للشركة
 

 المادة السابعة عشرة : انتهاء عضوية المجلس
قد اخل  ن العضوتنتهي عضوية مجلس االدارة بانتهاء مدة التعيين او االستقالة او الوفاة او اذا ثبت لمجلس االدارة ا

عضويته وفق  بانتهاء يقة تضر بمصلحة الشركة بشرط ان يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية ، اوبواجباته بطر
ع دائنية او توقف مطلباً لتسوية  اً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، او اذا حكم بشهر افالسة او اعساره او قدم

خالق او أدين ارتكابه عمالً مخالً باالمانة واال ي او اذا ثبتعن دفع ديونه او أصبح فاقد للشعور او اصيب بمرض عقل
ذلك دون وعزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم  بالتزوير . ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت

ير مناسب غبالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت  إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة
ب على أن يكون ذلك في وقت مناسب واال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترت ولعضو مجلس االدارة أن يعتزل بشرط

 . االعتزال من أضرار
 

 المادة الثامنة عشرة : المركز الشاغر في المجلس
تيب في التر الشاغر بحسبإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضو اً مؤقتاً في المركز 
ويجب أن  الخبرة والكفاية الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس ، على ان يكون ممن تتوافر فيهم

دية في أول التعيين على الجمعية العامة العا تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض
ة بسبب نقص عدد تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس االدار جديد مدة سلفه فقط . واذا لماجتماع لها ويكمل العضو ال

معية في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الج أعضائه عن الحد االدنى المنصوص عليه
د استقالة اي عضو ويجب ابالغ الوزارة عنستين يومااًلنتخاب العدد الالزم من االعضاء .  العامة العادية لالنعقاد خالل

العمل  عضويته الي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خالل خمسة ايام عمل من تاريخ ترك في المجلس او انتهاء
 . متطلبات االفصاح ذات العالقة راعاةم مع 

 

 المادة التاسعة عشرة : صالحيات المجلس
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بما يحقق  العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركةمع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية 
تصرفات تدخل في  اغراضها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو هذا النظام من أعمال أو

  -: اختصاص الجمعية العامة وله
 .وضع الئحة داخلية ألعماله -أ

 .الرقابة والضبط لكافة أعمالها شركة ونظموضع اللوائح الداخلية لل -ب
 قرار رؤية الشركة وإسراتيجياتها وخطط عملها والموافقة على خططها وميزانيتها التشغيليةإ -ت

 .وميزانيتها الرأسمالية السنوية وغيرها
سات أو مؤس قديم كافة الضمانات الالزمة بما في ذلك الضمانات اإلعتبارية لضمان تسهيالت قد تمنح إلى افرادت -ث

رها من وشهادات األسهم وغي فردية أو شركات والمترتبة عل هذه التسهيالت مثل الرهون العقارية والسندات ألمر
ن طريق اإلنترنت تخص إجراء العمليات الآللية ع الضمانات العينية أو النقدية ، وللمجلس التوقيع عل كافة العقود التي

لسندات ألمر والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والشيكات وا رفيةأو غيرها وإصدار اإلعتمادات والضمانات المص
 .وشراء وبيع الصكوك وكافة أنواع اإلستثمار لصالح الشركة والكمبياالت وكافة المعامالت المصرفية

ت والوكاال برام جميع العقود واالتفاقيات، بما في ذلك دون حصر، عقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجارإ -ج
الدخول في وعن الشركة  واإلمتياز وعقود التحوط المالي، وغيرها من المستندات والعقود والمعامالت والصفقات نيابة

 . المناقصات نيابة عنها
االئتمانية ألي  تح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية والحصول على القروض وغير ذلك من التسهيالتف -ح

لبنوك ومؤسسات التمويل الحكومي وا التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات، وذلك من صناديقمدة، بما في ذلك القروض 
ح أي جهة أخرى، وإصدار الضمانات والكفاالت لصال التجارية والبيوت المالية وشركات اإلئتمان وأي جهة ائتمانية

ن األوراق ات ألمر وغير ذلك مذلك يخدم مصلحة الشركة . وتحرير سند كانت عندما يرى، وفقأ لتقديره المحض، طالما
رات الشركة المعامالت وإبرام كافة اإلتفاقيات والصفقات المصرفية، وبيع أو رهن وفك عقا التجارية والقيام بكافة

 .وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم ومديونياتهم وأصولها،
 .كات التابعةقديم الدعم المالي ألي من الشركات التي تشارك فيها وكذلك الشرت -خ
 . ين فهابالعامل اللوائح الداخلية والمالية واإلدارة الفنية والرقابية للشركات والسياسات واللوائح الخاصة الموافقة عل -د
م واجباته وتحديد عيين وعزل المدراء والمسئولين عن إدارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يراه المجلست -ذ

 . وحقوقهم ومرتباتهم
 . عيين المكاتب والخبراء والمهندسين والمحامين والوكالء واألطباء ونحوهم وتحديد أتعابهمت -ر
 .وكيل او تفويض أي شخص اخر لسلطة او سلطات معينة بالمدة وبالشروط التي يراها مناسبةت -ز

  مجلس اإلدارة ي يضعهافويض المسئولين عن إدارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التت -س
ت بهدف سرعة الب شكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس مالئمأ من الصالحيات والتنسيق بين هذه اللجان وذلكت -ش

 . في األمور التي تعرض عليها
والتوقيع على  لموافقة على إقامة فروع ومكاتب وتوكيالت للشركة واالشتراكات والمساهمة في أي من الشركاتا -ص

 . عقود تأسيسها وتعديالتها ومالحقها وذلك داخل المملكة وخارجها
ل االستثمار داخ نشاء وفتح وإداره وإغالق المحافظ والحسابات االستثمارية الخاصة بالشركة في البنوك وشركاتإ -ض

ة وبيع وشراء سعوديالسعودية وغير ال وخارج المملكة العربية السعودية وبيع وشراء األسهم والصكوك واألوراق المالية
كة العربية الشركات والصناديق االستثمارية داخل الممل السلع والمعادن واألراضي والعقارات وما في حكمها وإنشاء

 .السعودية وخارجها
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أو أعمال  وللمجلس باالغلبية في حدود اختصاصه أن يوكل واحداً او اكثر من اعضائه أو من الغير في مباشرة عمل
 . معينة

 

 دة العشرون : مكافأة أعضاء المجلسالما
القرارات  تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ، إن وجدت ،كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع

ة له ، أخرى مكمل والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة
ملكة الصادرة المرعية في الم د يقره المجلس من بدل حضور وبدل انتقال وفقاً لالنظمة والتعليماتباإلضافة إلى ما ق

حصل عليه  العادية على بيان شامل لكل ما من الجهات المختصة . و يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة
يشتمل  مصروفات وغير ذلك من المزايا، كماوبدل  أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب أو مكافآت

نية أو فبوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال  التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس
لسات المجلس الجمعية العامة للشركة . وان يشتمل ايض اً على بيان بعدد ج إدارية أو استشارات سبق أن وافقت عليها

 . كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة سات التي حضرهاوعدد الجل
 

 المادة الحادية والعشرون : صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
المجلس ،  اءيعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيس اً ونائب اً للرئيس ويجوز له أن يعين عضو اً منتدباً من اعض

 . بين منصب رئيس مجلس االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركةوال يجوز الجمع 
  لعامةاالجمعيات  ويكون للرئيس حق دعوة المجلس إلى االجتماع ، ويرأس اجتماعات مجلس اإلدارة وكذلك اجتماعات

 -ي :ويختص رئيس المجلس بالصالحيات التال
الفصل في  كومية وكاتب العدل والمحاكم ولجنةمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحت -أ

رجاتها ووزارة العمل بكافة د منازعات األوراق المالية ولجان فض المنازعات باختالف أنواعها وهيئات التحكيم ومكاتب
ية الحقوق المدنواإلدارية والجهات الحكومية و التجارة والصناعة ومكتب االستقدام وكافة الجهات القضائية والتنفيذية

وإصدار  الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها، وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات
والتحكيم  والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح واإلقرار الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء

 . عليها نيابة عن الشركة وقبول األحكام واالعتراض
التي تشترك  لتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركاتا -ب

ات أخرى واالندماج في شرك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها ومنها تحويل الفروع إلى شركات وحق الدمج
فيها  العموميه في الشركات التي تشترك ضور الجمعياتفيها وح ٠ورفع وخفض راس المال في الشركات التي تشترك 

ع على عقود مجالس االداره التي تشترك فيها الشركة والتوقي والتصويت على قراراتها وتعيين الممثلين واالعضاء في
لى لتوقيع عواالتفاقيات والصكوك واإلفراغ أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وا االستثمار داخل المملكة وخارجها

 الكفاالتمع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات و اتفاقيات القروض
 .والرهون وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها

والقبض  يراء بما في ذلك األراضي والعقارات واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجالبيع والشر -ت
 .والدفع والرهن وفك الرهن وكافة األعمال المتعلقة بالعقارات التي تخص الشركة

المفاوضات  لدخول في المناقصات واالنسحاب منها ولهم تحصيل الحقوق والمستخلصات والدخول بكافة أنواعا -ث
 . بالنيابة عن الشركة

السحب واإليداع   وحسابات االئتمان وصناديق االمانات واقفالهافتح الحسابات واالعتمادات والضمانات والكفاالت  -ج
وإدارة المحافظ والحسابات  لدى البنوك المحلية والخارجية واصدار السندات والشيكات وكافة االوراق التجارية وإنشاء

ن وذلك في السوق المالية والعمالت والمعاد االستثمارية الخاصة بالشركة وذلك لألسهم والسندات والصكوك واالوراق
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والدولية وتمثيل الشركة في كافة التعامالت المالية والبنكية  المحلية والدولية وفي البنوك والشركات االستثمارية المحلية
 .على المستوى المحلى والدولي

فصلهم لخدمة وا  عيين المسئولين والمديرين والموظفين والعمال، والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم منت -ح
قل اإلقامة ورخص العمل ون وطلب تسفيرهم وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج

 ٠الكفاالت والتنازل عنها 
الشركة  والمدافعة والصلح واإلقرار واإلنكار والتحكيم عن الشركة واستئناف األحكام الصادرة ضد حق المرافعة -خ

قديم المذكرات حق ت والتنازل والصلح عن الدعاوى واالستالم والتسليم نيابة عن الشركة ولهمواالعتراض عليها وقبولها 
طلب تأجيل والجرح والتعديل للشهود و الجوابية ولوائح اإلدعاء وتقديم البيانات وطلب الشهود ومناقشتهم واليمين

لتنازل كلياً رك الخصومة والتنازل عنها واوردها وت الدعاوى واالعتراض على األحكام والطعن والتمييز وقبول اليمين
و باتخاذ وتوكيل الغير في حدود اختصاصهم بصالحيات أ أو جزئياً عن الحكم واإلدعاء بالتزوير. ويجوز لهم تفويض

ً  إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بأعمال معينة،  .وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كليا
 

 : منتدب كالتاليوتكون صالحيات العضو ال
 من هذا (21)يكون العضو المنتدب هو المسؤول التنفيذي األول ، ويقوم في حدود ما نصت عليه المادة 

 -: التالية النظام األساس بتصريف شئون الشركة اليومية والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر األعمال والتصرفات
يكون  اأعمال الشركة والتوقيع على الوثائق والعقود وغيرهما ممإبرام كافة المعامالت التي تكون ضمن نطاق .1

 . ضروريا لهذا الغرض أو مايتصل به
 . إستئجار أي مكان لمزاولة أعمال الشركة.2
ً  يراه تعيين مساعدين ، وكتبه ، وصرافيين ، ومستخدمين آخرين ، وتحديد شروط تعيينهم على النحو الذي .3  . مناسبا
لبنوك األخرى ا يكات الخاصة بأية مبالغ تكون للشركة لدى بنك آخر ، وفتح حسابات بإسم الشركة لدىالتوقيع على الش.4

 . وتشغيل هذه الحسابات
إلعتماد وأوامر ا التوقيع على كافة المراسالت والعقود وااللتزامات بالنيابة عن الشركة ، والتوقيع على كل خطابات .5

ن النقود على اإليصاالت ع صالح الشركة أو تلك الصادرة من الشركة والتوقيعالدفع والصكوك والضمانات الصادرة ل
 . المودعة لدى الشركة

 .القيام بكافة العمليات المصرفية ، والمبادلة وموازنة عمليات األسهم بالنيابة عن الشركة .6
افة بك والعروض والسلع قيع على كافة عمليات شراء وارتهان ورهن وفك الرهن وبيع العقارات والبضائعوالت .7

 . أنواعها في حدود األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية
لشركة ا ترتيب التأمينات على السفن والبضائع والحقوق األخرى وكذلك ترتيب وإجراء التأمينات على موجودات .8

 . في الحدود المقررة بقرارات مجلس االدارة
لك غيرها وكذ ة سندات حكومية أو سندات مجلس بلدي أو هيئة محلية أيا كان مركزهاقبول والتنازل عن وتحويل أي .9

ن كانت شركة أو هيئة إ من الصكوك واألسهم والسندات وسندات الدين والرهون وااللتزامات وغيرها من سندات أية
ا من السندات ت عامة أو غيرهسندا تجارية أو بلدية أو غيرهما مما تزاول عمالً أو منشأة في أي مكان وكذلك كل وأية

 . أو األسهم وقبض ما يحصل عن أي منها
ي الحدود ف شراء وبيع وارتهان والتعامل بأية طريقة أخرى في األسهم والسندات الخاصة بأية شركة في أي مكان .10

 . المقررة في األنظمة النافذة في المملكة وبقرارات مجلس اإلدارة في هذا الشأن
المملكة المتعلقة  ظمةالعقود الناقلة لملكية العقار في الحدود المقررة بقرارات مجلس اإلدارة مع مراعاة أنإبرام كافة .11
 . بذلك
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الشركة من  توقيع عقود اإليجار وتجديدها واستالم األجرة وتعيين المحكمين والمحامين والممثلين النظاميين عن .12
 . وحق عزلهم( ية أو خارجها داخل المملكة العربية السعود )موظفي الشركة 

أو تتعلق  وقت تسوية الحسابات والمنازعات والتصفيات الحسابية أيا كانت التي يكون للشركة مصلحة فيها في أي .13
ي حدود األحوال ، وكل ذلك ف بأي شخص طبيعي أو اعتباري أياً كان ودفع أو قبض األرصدة المترتبة على ذلك حسب

 . قبل مجلس اإلدارةالسلطات المعطاه له من 
تتخذ فيما  وأإجراء أي تقرير أو إقرار بإثبات أي دين مستحق أو مطالب باستحقاقه للشركة في أية إجراءات متخذة .14

رين أو إلبراء مدينين معس بعد من أو ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري أو تركة شخص متوفي ، طبقاً ألي نظام نافذ
ت له أو ضده أي قرار وتزكية أو التصوي ات الدائنين طبقاً لهذه اإلجراءات واقتراحلتصفية الشركات ، وحضور اجتماع

س أو االجراءات سواء في حاالت اإلعسار أو اإلفال في أي من هذه االجتماعات وبصفة عامة تمثيل الشركة في كل
ً بسمدين للشركة طبقا لما يراه منا ترتيبات التصفية أو الصلح التي تتخذ ضد أو لصالح أي  . ا

من المال  بلغماستعمال واتخاذ كافة الوسائل والسبل القانونية والنظامية لتحصيل أو استالم أو المحافظة على أي .15
و استالمه وعند تحصيله أ أو أي شىء آخر يرى أنه يستحق للشركة أو تملكه لدى أي شخص طبيعي أو اعتباري أياً كان

و صكوك أالصحيحة والمخالصات  يع أو ختم أو تنفيذ أو تسليم اإليصاالتكله أو بعضه ، إعطاء أو إصدار ، أو توق
ً  نقل الملكية أو إعادة الملكية تبعاً لألحوال أو طبقاً لما يراه متعيناً أو  . مناسبا

ً كالقيام بدفع أي دين أو مال أو الوفاء به أو التصالح بشأنه وفقاً للشروط التي يراها مناسبة إذا .16 ركة للش ان مستحقا
 . أو تطالب به أو يكون مطلوباً منها أو يدعي استحقاقه لديها

 قاقتراض النقود وإبرام االتفاقيات الخاصة بالقروض الالزمة للشركة بعد موافقة المجلس لكل مايتعل. 17
ي ض فالقرو بالقروض ، ورهن موجودات الشركة وتقديم ضمانات أخرى للوفاء بالتزامات الشركة المترتبة على هذه

 .المملكة العربية السعودية أو خارجها
ية ، للعضو فعال من أجل القيام بإدارة أعمال الشركة واإلشراف عليها وعلى شؤونها وموظفيها بطريقة أفضل وأكثر 18

ى الغير ببعض هذه الصالحيات إل المنتدب أن يعهد بكل أو بعض السلطات المخولة له إلى مرؤوسيه كما له أن يعهد
ً لتقديره يقوم مجلس اإلدارة فيوأن يسحب ه دب من أقرب وقت ممكن بتعيين مساعد للعضو المنت ذه السلطات طبقا

أعضائه أو  ويعين مجلس االدارة أمين سر يختاره من بين . ومكافأته السعودين المؤهلين لهذا المركز ويحدد سلطاته
فظها ارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحمجلس اإلدارة وتدوين القر من غيرهم ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات

 . ارةاألخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة وتحدد مكافأته من قبل مجلس اإلد إلى جانب ممارسة االختصاصات
م في منه وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس االدارة على مدة عضوية كل

ي التعويض بحق من عزل ف دة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أي اً منهم دون إخاللالمجلس ، ويجوز إعا
 . إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب

 

 المادة الثانية والعشرون : اجتماعات المجلس
باليد أو  تسلم خطية ويجوز أن مرتين على االقل في السنة ، ( وتكون الدعوة)يجتمع مجلس االدارة بدعوة من رئيسه 

قل، ما لم يتفق على األ ترسل بالبريد أو الفاكس أو بالبريد اإللكتروني وذلك قبل التاريخ المحدد لالجتماع بعشرة أيام
ثنان الجتماع متى طلب إليه ذلك اا  أعضاء المجلس على خالف ذلك ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى

 . من األعضاء
 

 ادة الثالثة والعشرون : نصاب اجتماع المجلسالم
عنه غيره  ينيب ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضر ثالثة من األعضاء على األقل ، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن

 : من االعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاًللضوابط اآلتية
 . من عضو واحد في حضور ذات اإلجتماع ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عن أكثر أ ( 
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 . أن تكون اإلنابة ثابته بالكتابة ب ( 
 . ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها ت ( 

الجانب  جحوتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء االعضاء الحاضرين أو الممثلين في االجتماع وعند تساوي اآلراء ير
 . الذي صوت معه رئيس الجلسة

اء االعض لمجلس االدارة أن يصدر قرارت بالتمرير عن طريق عرضها على جميع االعضاء متفرقين مالم يطلب احد
عرض هذه كما وت كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتصدر هذة القرارات اذا ما اقرها االغلبية العضاء المجلس

 . االدارة في اول اجتماع تال لهالقرارات على مجلس 
 

 المادة الرابعة والعشرون : مداوالت المجلس
ين وأم تثبت مداوالت مجلس االدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون

 . السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس االدارة وأمين السر
 

 : جمعيات المساهمينالباب الرابع 
 المادة الخامسة والعشرون : حضور الجمعيات

ساهمين، العامة للم لكل مكتتب أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات
 .امةالعفي حضور الجمعية  وله في ذلك أن يوكل عنه شخص اً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة

 المادة السادسة والعشرون : الجمعية التأسيسية
ة بالترخيص الوزار يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار

افر يتو المال على األقل. فإذا لم بتأسيس الشركة ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس
 .هذا النصاب

 : يتعين اختيار أحد الخيارين
 . وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماًعلى األقل من توجيه الدعوة إليه -1
االجتماع  دعوة يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن -2

 . األول ذلك
 . األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيح ا أيًّا كان عدد المكتتبين الممثلين فيهوفي جميع 

 المادة السابعة والعشرون : اختصاصات الجمعية التأسيسية
 . من نظام الشركات (الثالثة والستون )تختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة 
 العامة العاديةالمادة الثامنة والعشرون : اختصاصات الجمعية 

مور المتعلقة األ فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع
يجوز دعوة و للشركة،  بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية

 . ا دعت الحاجة إلى ذلكجمعيات عامة عادية أخرى كلم
 

 المادة التاسعة والعشرون : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
اً . ولها مظان  اتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء االمور المحظور عليها تعديله

اع نفسها بالشروط واألوض العامة العادية وذلك أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أص الً في اختصاصات الجمعية
 . المقررة للجمعية العامة العادية

 

 المادة الثالثون : دعوة الجمعيات
 تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو
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 % (  5) يمثل بات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمينالجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسا
بدعوة الجمعية خالل  لمجلسا من رأس المال على األقل . ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم

 . ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات
د لالنعقاد المحد زع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعادوتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية تو

لمساهمين االمذكور إلى جميع  بواحد وعشرون يوماًعلى األقل . ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد
 . وذلك خالل المدة المحددة للنشر بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة،

 

 ادة الحادية و الثالثون : سجل حضور الجمعياتالم
حال مأو  يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي

ن والممثلين الحاضري إقامتهم قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية . وعند إنعقاد الجمعية يعد كشف بأسماء المساهمين
يكون لكل واألصوات المخصصة لها  إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم باإلصالة أو الوكالة وعددومحال 

يت الذين يرغبون في حضور الجمعيات والتصو ذي مصلحة اإلطالع على هذا الكشف . كما يجوز تسجيل المساهمين
 ً  . على قراراتها إلكترونياً متى ما كان ذلك ممكنا

 

 المادة الثانية والثالثون : نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
على األقل ،  إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المالصحيحاً ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية  

 : فإذا لم يتوفر النصاب في االجتماع االول ، يتعين اختيار أحد الخيارين
الدعوة لعقد  نلثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضميعقد االجتماع ا -1

 . االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع
بالطريقة  ذه الدعوةوّجهت الدعوة إلى اجتماع ثا ن يعقد خالل الثالثين يوماًالتالية لالجتماع السابق، وتنشر ه -2

 . من هذا النظام (الثالثون  )المنصوص عليها في المادة 
 . أياً كان عدد االسهم الممثلة فيهصحيحاً وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني 

 

 المادة الثالثة والثالثون : نصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لم يتوفر  فإذا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المالال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال 

 هذا النصاب في االجتماع األول، ويتعين اختيار أحد الخيارين
الدعوة لعقد  نيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضم -1

 . عقد هذا االجتماع االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكانية
 . لنظاما من هذا (الثالثون  )وجهت الدعوة لى اجتماع ثان ، يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة  -2

القل . على ا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المالصحيحاً وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني 
لمنصوص نفسها ا الجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاعواذا لم يتوفر النصاب الالزم في ا

ثلة فيه بعد موافقة عدد االسهم المم من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان (الثالثون  )عليها في المادة
 . الجهة المختصة

 

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

ألعضاء  العادية ومع ذلك ال يجوز ويجب استخدام التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس االدارة في الجمعية العامة
 .بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم مجلس األدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق

 

 المادة الخامسة والثالثون : قرارات الجمعيات
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لعامة العادية اتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية 
بية ثلثي االسهم امة غير العادية بأغلباألغلبية المطلقة لالسهم الممثلة في االجتماع ، كما تصدر قرارات الجمعية الع

كة أو بحلها قبل انقضاء الممثلة في االجتماع ، اال اذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشر
ً المدة المحددة في نظامها االساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون  ع الثة اربااال اذا صدر بأغلبية ثصحيحا

 . االسهم الممثلة في االجتماع
 

 المادة السادسة والثالثون : المناقشة في الجمعيات
جلس ملكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء 

 يعرض الهمين بالقدر الذي اإلدارة ومراجع الحسابات . ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المسا
ها في هذا مصلحة الشركة للضرر . وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرار

 . الشأن نافذاً 
 

 المادة السابعة والثالثون : رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
اإلدارة من  ارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلسيرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلد

 .بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه
م باألصالة ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازته

تها وخالصة التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالف أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات
عه وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع . وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوق

 . رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات
 

 الباب الخامس : لجنة المراجعة
 تشكيل اللجنةالمادة الثامنة والثالثون : 

ة التنفيذيين تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس االدار
 . سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

 

 المادة التاسعة والثالثون : نصاب اجتماع اللجنة
 وعند ترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرينيش

 . تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
 
 

 المادة األربعون : اختصاصات اللجنة
ا وطلب أي ع على سجالتها ووثائقهتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطال

وة الجمعية إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دع
 . العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة

 

 تقارير اللجنة المادة الحادية واالربعون :
وإبداء  على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات،

مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة 
دخل في نطاق اختصاصها . وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير وعما قامت به من أعمال أخرى ت
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في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماًعلى األقل لتزويد كل من رغب من 
 .المساهمين بنسخة منه . ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية

 

 الحساباتالباب السادس : مراجع 
 

 المادة الثانية واالربعون : تعيين مراجع الحسابات
ينه يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تع

اإلخالل  ع عدممالجمعية العامة العادية سنوي اً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره 
 . بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع

 

 المادة الثالثة واالربعون : صالحيات مراجع الحسابات
لب طلمراجع الحسابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا 

مما  ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلكالبيانات واإليضاحات التي يرى 
 . يدخل في نطاق عمله

ت ذلك وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثب
 سابات، وجب عليهفي تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة . فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الح
 . أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر

 

 الباب السابع : حسابات الشركة وتوزيع األرباح
 

 المادة الرابعة واالربعون : السنة المالية
بدأ السنة المالية ميالدية على أن تتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة 
 .األولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر للسنة المالية التالية

 

 المادة الخامسة واالربعون : الوثائق المالية
اطها ومركزها شن.يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن 1

مجلس هذه الوثائق المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح . ويضع ال
 . تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماًعلى األقل

( من 1رة )والعضو المنتدب ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفق.جب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة 2
لجمعية اهذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد 

 . العامة بواحد وعشرون يوماًعلى األقل
مراجع  م المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير.على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائ3

ذه الوثائق الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس . وعليه أيضاً أن يرسل صورة من ه
 . إلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماًعلى األقل

 ون : توزيع األرباحالمادة السادسة واالربع
 : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي

دية وقف العا %  من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة 10يجنب  .1
 . (% من رأس المال المدفوع 30هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ) 
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أو يكفل توزيع  عامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركةللجمعية ال .2
األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية  أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين . وللجمعية العامة أن تقتطع من صافي

 . المؤسساتلعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه 
 . (% من رأسمال الشركة المدفوع 5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة التقل عن )  . 3
بعد ما  خصص( من نظام الشركات ي 76( من هذا النظام، والمادة )  20مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )  . 4

دد الجلسات التي عى أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع % ( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، عل 5تقدم نسبة )
 .يحضرها العضو

 
 
 

 المادة السابعة واالربعون : استحقاق األرباح
ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاري خ االستحقاق يستحق المساهم حصته في االرباح وفقا

  محدد لالستحقاقرباح لمالكي االسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم الوتاريخ التوزيع وتكون أحقية اال
 

 المادة الثامنة واالربعون : توزيع األرباح لألسهم الممتازة
عد دفع النسبة المحددة إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال ب  -1

 . نةلحكم المادة ) الرابعة عشرة بعد المائة (من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السوفقاً 
رباح شركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة )الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات( من األإذا فشلت ال -2

ً ألحكام المامدة ثالث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة أل دة )التاسعة صحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقا
تصويت، أو والثمانين ( من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في ال

ة من دفع شركتعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن ال
 . كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة

 

 المادة التاسعة واالربعون : خسائر الشركة
ي مسؤول . إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أ1

غ أعضاء لك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالفي الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذ
ر العادية المجلس فور اً بذلك ، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غي

وفقاً ألحكام  تخفيضهلالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماًمن تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو 
الشركة  نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل

 . قبل األجل المحدد في هذا نظام الشركات
( من هذه 1)  ة.وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقر2

اع المقررة المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوض
 . يادةفي هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماًمن صدور قرار الجمعية بالز

 

 الباب الثامن : المنازعات
 

 مسون : دعوى المسؤوليةالمادة الخ
أ الذي لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخط

ا ال صدر منهم إلحاق ضرر خاص به . وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعه
 . بلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوىيزال قائما . ويجب على المساهم أن ي
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 الباب التاسع : حل الشركة وتصفيتها
 

 المادة الحادية والخمسون : انقضاء الشركة
رار التصفية قتدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر 

طاته وأتعابه ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سل االختيارية من الجمعية العامة غير العادية
رية خمس سنوات والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية االختيا

ؤالء قائمين ومع ذلك يظل هوال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها 
همين قائمة على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين الى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المسا
 . خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي

 

 أحكام ختامية -الباب العاشر 
 

 : لثانية والخمسونالمادة ا
 . يطبق احكام نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام

 

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

******************************* 


