
 النظام األساسي لشركة امسنت املدينة

 الباب األول : تأسيس الشركة

     التأسيس : (1مادة )( 1مادة)

 ( وفقًا ملا يلي:سعوديةتؤسس طبقًا هلذا النظام ونظام الشركات وتعديالته، شركة أمسنت املدينة )شركة مساهمه 

 : اسم الشركة (2مادة )( 2مادة)

 .ة عامة(شركة مساهمة سعودي)شركة أمسنت املدينة  

 : أغراض الشركة (3مادة )( 3مادة)

 التالي:تكون أغراض الشركة على النحو 

انتاج وتسويق وبيع وجتارة اجلملة والتجزئة يف األمسنت البورتالندي العادي واملقاوم والكلنكر ومواد البناء داخل وخارج  -أ

 اململكة العربية السعودية.

 استرياد وتشغيل األجهزة املشعة اخلاصة مبصانع الشركة. -ب

 مقاوالت عامة للمباني )انشاء وإصالح وهدم وترميم(. -ت

 مقاوالت فرعية ختصصية. -ث

 مقاوالت تركيب. -ج

 مقاوالت وأعمال انشائية أخرى. -ح

 صيانة وتشغيل املباني السكنية والتجارية واملنشآت الصناعية. -خ

 األعمال امليكانيكية. -د

 استغالل احملاجر. -ذ

 استرياد وتصدير مجيع أنواع االمسنت ومشتقاته. -ر

 املباني عليها واستثمارها لصاحل الشركة.شراء وبيع األراضي ومتلك العقار وإقامة  -ز

 وإنتاج الوقود البديل. والبلدية معاجلة النفايات واملخلفات الصناعية والزراعية -س

 ان وجدت ومتارس الشركة تلك األنشطة بعد احلصول على الرتاخيص من جهات االختصاص

 والتملك يف الشركات : املشاركة (4مادة )( 4مادة)

اإللتزام بنظام الشركات ولوائحه، جيوز للشركة أن تكون هلا مصلحة أو تؤسس شركة أو شركات منفردة مع آخرين أو مع 

تشرتك بأي وجه من الوجوه مع اهليئات أو الشركات اليت تزاول أعمااًل شبيهة بأعماهلا أو أعمااًل متثل امتدادًا ألنشطتها أو متفرعة 

الصيانة والتشغيل والنقل اليت قد تعاونها على حتقيق غرضها وهلا أن متتلك األسهم أو احلصص  االتمن نشاطها أو داعمة هلا ويف جم

يف هذه الشركات وأن تدجمها أو تندمج فيها أو تشرتيها، كما جيوز أن تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه من الوجوه مع 

 غ اجلمعية العامة العادية يف أول إجتماع هلا.الشركات األخرى مبا ال يتجاوز قيمة احتياطياتها، مع إبال



 مادة )جديدة( : شراء الشركة ألسهمها:( 5مادة)

جيوز أن تشرتي الشركة أسهمها العادية أو املمتازة أو ترهنها وجيوز للشركة شراء أسهمها لتخصيصها ملوظفي الشركة ضمن 

 النظامية، وال يكون لألسهم اليت تشرتيها الشركة أصوات يف مجعيات املساهمني.برنامج أسهم املوظفني وذلك وفقًا للضوابط 

 : املركز الرئيسي للشركة (5مادة )( 6مادة)

يقع املركز الرئيسي للشركة يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية وجيوز جمللس اإلدارة أن ينشئ هلا فروعًا أو مكاتب أو 

 توكيالت داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها. 

 : مـدة الشركة (6مادة )( 7مادة)

صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها وجيوز ( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ 99مدة الشركة تسعه وتسعون )

 أجلها بسنة واحده على األقل.  انتهاءدائمًا إطالة مدة الشركة بقرار تصدره اجلمعية العامة غري العادية قبل 

 الباب الثاني: رأس املال واألسهم

 : رأس مال الشركة (7مادة )( 8مادة)

( مائة وأربعون 140.000,000ألف وأربعمائة مليون ريال سعودي مقسم إىل ) (1,400,000,000مببلغ )حدد رأس مال الشركة 

 (ريال سعودي ومجيع أسهم الشركة نقدية وعادية.10مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة األمسية لكل منها )

 االكتتاب : (8مادة )( 9مادة)

 التأسيس. اكتتب املؤسسون جبميع أسهم الشركة عند

 مادة )جديدة( : بيع أسهم اخلزينة:( 10مادة)

 .جيوز للشركة بيع أسهم اخلزينة وفقًا للضوابط واالجراءات النظامية

 مادة )جديدة( : ارتهان األسهم:( 11مادة)

 النظامية.جيوز للشركة ارتهان أسهمها ضمانًا لدين مستحق يف ذمة الغري، وفق الضوابط واالجراءات 

 اصدار األسهم:  (9مادة )( 12مادة)

تكون األسهم امسية وال جيوز أن تصدر بأقل من قيمتها األمسية وإمنا جيوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة 

املساهمني. والسهم غري قابل األخرية يضاف فرق القيمة إىل بند مستقل ضمن حقوق املساهمني، وال جيوز توزيعها كأرباح على 

للتجزئة يف مواجهة الشركة فإذا متلكه أشخاص عديدين وجب عليهم أن خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال احلقوق املختصة 

 بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسئولني بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن مليكة السهم .



 م: تداول األسه (10مادة )( 13مادة)

ال جيوز تداول األسهم اليت يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن إثين 

عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على صكوك هذه األسهم مبا يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملدة اليت 

 مينع فيه تداوهلا. 

ذلك جيوز خالل مدة احلظر نقل مليكة األسهم وفقًا ألحكام بيع احلقوق من أحد املؤسسني إىل مؤسس آخر أو من ورثة أحد ومع 

املؤسسني يف حالة وفاته إىل الغري أو يف حالة التنفيذ على أموال املؤسس املعسر أو املفلس على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم 

 حكام هذه املادة على ما يكتتب به املؤسسون يف حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء مدة احلظر.للمؤسسني اآلخرين وتسري أ

 : سجل األسهم (11مادة )( 14مادة)

 تتداول األسهم وفقًا ألحكام نظام السوق املالية

 : شهادات األسهم (12مادة )( 15مادة)

شركة السوق املالية السعودية )تداول( حتت اشراف هيئة السوق املالية، وتقوم يتم حفظ األسهم املشرتاة و/أو املكتتب بها لدى 

)تداول( بتزويد الشركة بسجل يتضمن أمساء املساهمني وأرقام هوياتهم وجنسياتهم وحمل اقامتهم وعدد أسهمهم اململوكة هلم 

 ية السعودية.بالشركة، وتسري على األسهم مجيع األنظمة واللوائح السارية يف اململكة العرب

 : زيادة رأس املال (13مادة )( 16مادة)

للجمعية العامة غري العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس املال قد دفع كاماًل وال يشرتط أن  .1

أدوات دين  يكون رأس املال قد دفع بأكمله إذا كان اجلزء غري املدفوع من رأس املال يعود إىل أسهم صدرت مقابل حتويل

 أو صكوك متويلية إىل أسهم ومل تنته بعد املدة املقررة لتحويلها إىل أسهم.
للجمعية العامة غري العادية يف مجيع األحوال أن ختصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزءًا منها للعاملني يف  .2

للمساهمني ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة الشركة والشركات التابعة أو بعضها أو أي من ذلك وال جيوز 

 لألسهم املخصصة للعاملني.
للمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة رأس املال األولوية يف اإلكتتاب   .3

يف جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة الربيد باألسهم اجلديدة اليت تصدر مقابل حصص نقدية ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر 

 املسجل عن قرار زيادة رأس املال وشروط اإلكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
حيق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل حبق األولوية للمساهمني يف اإلكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو  .4

 ني يف احلاالت اليت تراها مناسبة ملصلحة الشركة.إعطاء األولوية لغري املساهم



حيق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة رأس املال  .5

 ختصة.إىل آخر يوم لإلكتتاب يف األسهم اجلديدة املرتبطة بهذه احلقوق وفقا للضوابط اليت تضعها اجلهة امل
هم اجلديدة على محلة حقوق األولوية الذين طلبوا اإلكتتاب بنسبة ما س( أعاله توزع األ4مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ) .6

ما  ميلكونه من حقوق أولوية من إمجالي حقوق األولوية الناجتة من زيادة رأس املال بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عليه

باقي من األسهم اجلديدة على محلة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة طلبوه من األسهم اجلديدة ويوزع ال

ما ميلكونه من حقوق أولوية من إمجالي حقوق األولوية الناجتة من زيادة رأس املال بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عليه ما 

ر اجلمعية العامة غري العادية  أو ينص نظام السوق هم اجلديدة ويطرح ما تبقى من األسهم على الغري مامل تقرسطلبوه من األ

 املالية على غري ذلك.

 : ختفيض رأس املال (14مادة )( 17مادة)

للجمعية العامة غري العادية أن تقرر ختفيض رأس املال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت خبسائر، وجيوز يف احلالة األخرية 

( من نظام الشركات وال يصدر قرار التخفيض إال بعد 54ما دون احلد املنصوص عليه يف املادة )وحدها ختفيض رأس املال إىل 

تالوة تقرير خاص يعده مراجع احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن اإللتزامات اليت على الشركة وعن أثر التخفيض يف هذه 

 االلتزامات.
الشركة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء إعرتاضاتهم عليه خالل ستني يوما  وإذا كان ختفيض رأس املال نتيجة زيادته على حاجة

أحد الدائنني وقدم  اعرتضمن تاريخ نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املنطقة اليت فيها مركز الشركة الرئيسي فإن 

ذا كان حااًل أو أن تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء إىل الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إ

 به إذا كان آجاًل.

 سندات القروض أو الصكوك:  (15مادة )( 18مادة)

جيوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع سندات القروض أو الصكوك سواء كانت لالكتتاب العام أو غري ذلك، سواء داخل 

 اململكة العربية السعودية أو خارجها وفقًا لألنظمة املطبقة. 

 الباب الثالث : جملس االدارة

 : تكوين جملس اإلدارة (16مادة )( 19مادة)

 أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية للمساهمني ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات.  سبعة( 7س إدارة مؤلف من )يتوىل إدارة الشركة جمل

 انتهاء عضوية اجمللس:  (17مادة )( 20مادة)

جيوز للجمعية تنتهي عضوية اجمللس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو هلا وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكة ومع ذلك 

العامة العادية يف كل وقت عزل مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل حبق العضو املعزول جتاه الشركة باملطالبة 

بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو يف وقت غري مناسب، ولعضو جملس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك يف وقت 

 مسئواًل قبل الشركة عما يرتتب على االعتزال من أضرار.مناسب واال كان 



 املركز الشاغر يف اجمللس:  (18مادة )( 21مادة)

إذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة كان للمجلس أن يعني عضوًا مؤقتًا يف املركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم 

الل مخسة أيام عمل من تاريخ التعيني وأن يعرض التعيني على اجلمعية العامة العادية اخلربة والكفاية, وجيب أن تبلغ بذلك الوزارة خ

جملس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه  النعقاديف أول اجتماع هلا ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه وإذا مل تتوافر الشروط الالزمة 

جب على بقية األعضاء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد عن احلد األدنى املنصوص عليه يف نظام الشركات أو هذا النظام  و

 خالل ستني يومًا النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

 : صالحيات جملس اإلدارة (19مادة )( 22مادة)

يف إدارة الشركة  والصالحيات ع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون جمللس اإلدارة أوسع السلطاتم  19-1

وتصريف أمورها داخل اململكة وخارجها، ويعترب أعضاء اجمللس وكالء عن الشركة واالشراف على أعماهلا وأمواهلا 

وله حق تعيني املوظفني والعمال وعزهلم وطلب التأشريات وإستقدام األيدي العمالة من خارج اململكة والتعاقد معهم واملساهمني، 

 تخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها. وحتديد مرتباتهم وإس

وللمجلس التصرف يف أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ 

  واستالم الصكوك وطلب اصدار بدل فاقد هلا. وقبض الثمن وتسليم املثمن

 رة يف حيثيات قراره للتصرف يف أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:على أن يتضمن حمضر جملس اإلدا 

 ـ أن حيدد اجمللس يف قرار البيع األسباب واملربرات له. 1

 ـ أن يكون البيع مقاربًا لثمن املثل. 2

 ـ أن يكون البيع حاضرًا إال يف احلاالت اليت يقدرها اجمللس وبضمانات كافية. 3

 أخرى.  حتميلها بإلتزاماتيرتتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو  أالـ 4

كما جيوز جمللس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها، والقروض التجارية اليت ال 

 تجاوز آجاهلا ثالث سنوات: تتجاوز آجاهلا نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض اليت ت

 يف قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.  اإلدارةـ أن حيدد جملس 1

 بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنني.ـ أن ُيراعى يف شروط القرض والضمانات املقدمة له عدم اإلضرار 2

 % من رأس مال الشركة.75مالية واحدة عن أال تزيد قيمة القرض اليت جيوز للمجلس عقدها خالل أي سنة  -3

يوكل نيابة عنه يف حدود اختصاصه واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف اختاذ إجراء أو تصرف يفوض أو وجمللس اإلدارة أن 

 معينه، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيًا أو كليًا.معني أو القيام بعمل أو أعمال 

 

حيقق  طبقًا ملاويكون جمللس إدارة الشركة ويف احلاالت اليت يقدرها حق إبراء ذمة مديين الشركة من التزاماتهم   19-2

 مصلحتها، على أن يتضمن حمضر جملس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

 ـ أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. 1

 حق للمجلس ال جيوز التفويض فيه.   ـ اإلبراء  2

 جملس اإلدارة مكافئات:  (20مادة )( 23مادة)

تتكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة من مكافأة سنوية قدرها مائتان ألف ريال لكل عضو خالل السنة املالية املنتهية أو بدل 

هذه املزايا و يف حدود ما نص عليه نظام الشركات أو  حضور عن اجللسات أو مزايا عينية، و جيوز اجلمع بني اثنني أو أكثر من

أي أنظمة أخرى مكملة له ، باإلضافة إىل ما يقرره جملس اإلدارة من مصروفات السفر واإلقامة واإليواء لكل جلسة لألعضاء 

جيب ان يشتمل تقرير جملس غري املقيمني وفق األنظمة و القرارات والتعليمات املرعية يف اململكة الصادرة من اجلهات املختصة. و

االدارة اىل اجلمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء جملس االدارة خالل السنة املالية من رواتب و بدل 



حضور و مصروفات و غري ذلك من املزايا،كما يشتمل التقرير على بيان ما قبضه اعضاء اجمللس بوصفهم موظفني او اداريني او 

 .قبضوه نظري اعمال فنية او ادارية او استشارات سبق ان وافقت عليها اجلمعية العامة العادية ما
 

 صالحيات رئيس جملس اإلدارة ونائب الرئيس والعضو املنتدب:  (21مادة )( 24مادة)

 ويكون للرئيس أو نائبهللرئيس، كما جيوز تعيني عضوًا منتدبًا للشركة،يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيسًا ونائبًا  21-1

 وكذلك رئاسة اجلمعيات العامة. صالحية دعوة جملس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات اجمللس يف حال غياب الرئيس

قتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلاصة وأمام احملاكم الشرعية واهليئات وخيتص رئيس اجمللس بتمثيل الشركة يف عال

القضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية وجلان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية وهيئات 

املدني واجلوازات والرتحيل والوزارات والبلديات واملطارات  التحكيم واحلقوق املدنية واإلمارة وأقسام الشرطة واملرور والدفاع

والسفارات واجلمارك واملوانئ والغرف التجارية والصناعية واهليئات اخلاصة والشركات واملؤسسات على اختالف أنواعها والدخول 

واملخاصمة واملخالصة واملصاحلة حول  يف املناقصات والقبض والتسديد وهلم حق اإلقرار واإلنكار واملرافعة واملطالبة واملدافعة

احملاسبة والقسمة والفرز وحضور اجللسات وإقامة الدعوى والصلح واإلبراء وقبول األحكام ونفيها واستئنافها ومتييزها والتحكيم 

والشفعة عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما حيصل من التنفيذ والتنازل عن كافة احلقوق والقضايا واهلبة 

والكفالة وطلب اليمني وإخراج حجج االستحكام لكافة األمالك وطلب تعديل الصكوك حبدودها ومساحتها واحلذف واإلضافة 

وله حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات مبا يف ذلك دون حصر   واستالم الصكوك وطلب اصدار بدل فاقد هلا.

ها اليت تشرتك فيها الشركة وحتوهلا ودجمها مع كافة تعديالتها ومالحقها وتصنيفها وقرارات عقود تأسيس الشركات وفروع

التعديل وقرارات تغيري رأس املال واستخراج السجالت التجارية والتجديد واإلضافة والتعديل والشطب والتوقيع على االتفاقيات 

القروض الغري ربوية والضمانات والكفاالت وإصدار الوكاالت والصكوك أمام كاتب العدل واجلهات الرمسية وكذلك اتفاقيات 

الشرعية نيابة عن الشركة وله حق التفاوض مع الشركات واملؤسسات واألفراد والدخول معهم كشركاء وشراء احلصص وبيعها 

عن الشركة وله حق البيع ومناقشتها والتصويت نيابة واجلمعيات التأسيسية واجلمعيات العامة والتنازل عنها وحضور االجتماعات 

اض وعقد رتوالشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجري والقبض والدفع والرهن وفك الرهن كما جيوز له اإلق

ة القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل احلكومية واحمللية واخلارجية مهما بلغت مدتها والقروض الغري ربوية التجارية واحمللي

واخلارجية وله حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها وله حق التصرف يف أصول الشركة 

وحتديثها وتنشيطها واحملافظ االستثمارية وقفلها وتصفيتها  اجلارية واالستثمارية وممتلكاتها وعقاراتها وفتح احلسابات

لدى البنوك وعمل بطاقات الصرف وإدخال األرقام  التحويل من وإىل حسابات الشركة وخارجهاو واالعتمادات والسحب واإليداع

وحتريرها  بالعملة احمللية واألجنبية السرية وإصدار الضمانات املصرفية والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات

لى التسهيالت األمتانية النقدية وغري النقدية وإتفاقيات اخلزينة مبا يف ذلك التوقيع عوصرفها وجتيريها وكافة املعامالت املصرفية 

 حق توكيل الغري يف كل أو بعض صالحياته.ة وله وله حق استثمار األموال وتشغيلها لدى األسواق املالية احمللية والدولي

 يف حال غيابة.كما جيوز ان حيل نائب رئيس جملس اإلدارة حمل رئيس اجمللس يف الصالحيات املذكورة اعاله 

 ويستمد العضو املنتدب صالحياته مبوجب قرار من جملس اإلدارة.

حيدد جملس اإلدارة وفق تقديره املكافأة اخلاصة اليت حيصل عليها كل من رئيس اجمللس ونائب رئيس اجمللس والعضو  21-2

 ( من هذا النظام.46/5املادة )إىل املكافأة املقررة ألعضاء جملس اإلدارة مبقتضى  املنتدب، باإلضافة



وللمجلس أن يعني مديرًا عامًا للشركة من بني أعضائه أو من غريهم وجيوز اجلمع بني مركز العضو املنتدب واملدير  21-3

 جملس اإلدارة يف قرار تعيينه سلطات وصالحيات ومهام ومكافآت املدير العام ومدة توليه هذا املنصب.  العام للشركة. وحيدد

للمجلس سواًء من بني أعضائه أو من غريهم، وحيدد مكافأته، وخيتص بتسجيل حماضر  أمني سريعني جملس اإلدارة  21-4

اجتماعات جملس اإلدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها، إىل جانب ممارسة االختصاصات األخرى اليت 

 يوكلها إليه جملس اإلدارة. 

عضو جملس اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم يف  وأمني السرال تزيد مدة عضوية رئيس اجمللس ونائبه والعضو املنتدب  21-5

 اجمللس، وجيوز دائما إعادة تعيينهم.

 : اجتماعات جملس اإلدارة (22مادة )( 25مادة)

باليد أو ترسل بالربيد أو الفاكس أو الربيد جيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه أو نائبه وتكون الدعوة خطية وجيوز أن تسلم 

 اثنان على األقل من األعضاء. اإللكرتوني، وجيب على رئيس اجمللس أن يدعو إىل االجتماع متى طلب إليه ذلك

كما جيوز أن جيتمع اجمللس خارج املركز الرئيسي للشركة إذا تطلبت الظروف ذلك بشرط موافقة مجيع أعضاء اجمللس على 

 ذلك.

 اجتماعات جملس اإلدارةنصاب :  (23مادة )( 26دة)ما

يقل العدد بأي حال من األحوال عن أربعة  أالال يكون اجتماع اجمللس صحيحًا إال إذا حضره نصف أعضاء اجمللس على األقل على 

تكون اإلنابة طبقًا للضوابط . ويف حالة إنابة عضو جملس اإلدارة عضوًا آخر يف حضور اجتماعات اجمللس يتعني أن أصالة أعضاء

 التالية:

 ـ ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد يف حضور ذلك االجتماع.1

 ـ أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع حمدد.2

 ـ ال جيوز للنائب التصويت على القرارات اليت حيظر النظام على املنيب التصويت بشأنها.3

 جملس اإلدارة قرارات:  (24مادة )( 27مادة)

تصدر قرارات جملس اإلدارة باألغلبية املطلقة ألصوات أعضاء اجمللس احلاضرين أو املمثلني يف االجتماع، وعند تساوي  1- 24

ارات التالية رئيس اجمللس أو من يرأس اجمللس يف حال غيابه، واستثناء من ذلك فإن القر صوت معهالذي اجلانب األصوات يرجح 

 :( من أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين أو املمثلني يف االجتماع4تقتضي موافقة ما ال يقل عن أربعة )

 ( من رأمسال الشركة خالل أية سنة مالية واحدة.%30أ  ـ االقرتاض بأكثر من )

 أية سنة مالية واحدة( من رأمسال الشركة خالل %20ب ـ اعتماد االستثمارات الرأمسالية مبا يزيد عن )

 ج ـ بيع عقارات الشركة.

جمللس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقني ما مل يطلب أحد األعضاء  2- 24

 كتابة اجتماع اجمللس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على جملس اإلدارة يف أول اجتماع تال له.



 جملس اإلدارة مداوالت:  (25)مادة ( 28مادة)

 تثبت مداوالت اجمللس وقراراته يف حماضر يوقعها رئيس اجمللس وأعضاء جملس اإلدارة احلاضرين باالجتماع وأمني السر.

 وتدون هذه احملاضر يف سجل خاص يوقعه رئيس اجمللس وأمني السر.

 : اللجنة التنفيذية (26مادة )( 29مادة)

وحيدد جملس  وخيتار أعضاء اللجنة املشكلة من بينهم رئيسًا هلا،تنفيذية، جيوز جمللس اإلدارة أن يشكل من بني أعضائه جلنة 

 اإلدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها. 

 الباب الرابع : جلنة املراجعة

 تشكيل اللجنة: : (27مادة )( 30مادة)

( أعضاء من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني سواء من 3العادية جلنة مراجعة مكونة من )تشكل بقرار من اجلمعية العامة 

 املساهمني أو غريهم وحيدد يف القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

 : نصاب اجتماع اللجنة: (28مادة )( 31مادة)

وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات احلاضرين وعند تساوي األصوات  يشرتط لصحة اجتماع جلنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها

 يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

 : اختصاصات اللجنة: (29مادة )( 32مادة)

على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان  االطالعختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة وهلا يف سبيل ذلك حق 

من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وجيوز هلا أن تطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق 

 ا أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.جملس اإلدارة عمله

 : تقارير اللجنة:(30مادة )( 33مادة)

على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلسابات وإبداء مرئياتها حياهلا إن 

وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الشركة وعما وجدت 

أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها وعلى جملس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة  قامت به من أعمال

الرئيسي قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بواحد وعشرين يومًا على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه ويتلى 

 أثناء انعقاد اجلمعية. التقرير

 جلمعيات العامةالباب اخلامس : ا

 حضور اجلمعيات :  (31مادة )( 34مادة)



 تعقد مجعيات املساهمني يف املدينة اليت يقع بها املركز الرئيس للشركة. 
 ولكل مكتتب أيًا كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابًة عن غريه من املكتتبني.

اجلمعيات العامة وله أن يوكل عنه شخصًا آخر من غري أعضاء جملس اإلدارة أو عاملي الشركة يف ولكل مساهم حق حضور 

 حضور اجلمعية العامة.

 اجلمعية العامة العادية :  (32مادة )( 35مادة)

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

مرة على األقل يف السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة املالية للشركة كما جيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما 

 دعت احلاجة إلي ذلك.

 اجلمعية العامة غري العادية :  (33مادة )( 36مادة)

يل نظام الشركة باستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظامًا. وهلا أن تصدر قرارات يف ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعد

 األمور الداخلة يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية األخرية. 

 نشر الدعوة اىل اجلمعية العامة : (34مادة )( 37مادة)

تنعقد اجلمعيات العامة للمساهمني بدعوة من جملس اإلدارة، وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك 

( من رأس املال على األقل، وجيوز ملراجع %5مراجع احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املساهمني ميثل مخسة يف املائة )

 عقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة اجلمعية خالل ثالثني يوما من تاريخ طلب مراجع احلسابات.احلسابات دعوة اجلمعية لالن

وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت يوجد بها املركز الرئيس للشركة قبل امليعاد احملدد 

على جدول األعمال. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل وزارة لالنعقاد بواحد وعشرين يومًا على األقل وتشتمل الدعوة 

 املدة احملددة للنشر. خالل يةسوق املالالالتجارة وهيئة 

 سجل حضور اجلمعيات :  (35مادة )( 38مادة)

أو أي مكان آخر يسجل املساهمون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العامة أو اخلاصة أمسائهم يف مركز الشركة الرئيسي 

 قبل الوقت احملدد النعقاد اجلمعية.وبالوسيلة اليت تراها الشركة مناسبة 

 نصاب اجتماع اجلمعية العامة العادية :  (36مادة )( 39مادة)

اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون ميثلون ربع رأس املال على األقل وإذا مل يتوفر  انعقادال يكون 

 النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يتعني اختيار أحد اخليارين:
عوة لعقد االجتماع األول االجتماع األول بشرط أن تتضمن الد النعقاداملدة احملددة  انتهاءيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من  .1

 ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.



وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوما التالية لإلجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها  .2

 ( من هذا النظام.37يف املادة )

 ًا أيًا كان عدد األسهم املمثلة فيه.ويف مجيع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيح

 نصاب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية :  (37مادة )( 40مادة)

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال فإذا مل يتوفر هذا النصاب 

 اخليارين:يف االجتماع األول يتعني اختيار أحد 
يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء املدة احملددة إلنعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول  .1

 ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.
 نظام.( من هذا ال37وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد بنفس األوضاع املنصوص عليها يف املادة ) .2

 ويف مجيع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من املساهمني ميثل ربع رأس املال على األقل.
( 34وإذا مل يتوفر النصاب الالزم يف االجتماع الثاني وجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة )

 االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد األسهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املختصة.من هذا النظام ويكون 

 التصويت يف اجلمعيات :  (38مادة )( 41مادة)

لكل مكتتب صوت عن كل سهم ميثله يف اجلمعية التأسيسية، ولكل مساهم صوت عن كل سهم يف اجلمعيات العامة, وجيب 

 الرتاكمي يف انتخاب أعضاء جملس االدارة.استخدام التصويت 

 قرارات اجلمعيات :  (39مادة )( 42مادة)

  تصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها.

 وتصدر قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع.
أو ختيض كما تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع إال إذا كان قرارًا متعلقًا بزيادة 

مع شركة  الشركة قبل انقضاء املدة احملددة يف نظامها األساسي أو باندماج الشركة رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو حبل

 صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع.رار القأخرى فال يكون 
 

 املناقشة يف اجلمعيات :  (40مادة )( 43مادة)

ومراجع لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إىل أعضاء جملس اإلدارة 

على أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا  مراجع احلساباتوجييب جملس اإلدارة أو  احلسابات

 مقنع احتكم إىل اجلمعية وكان قرارها يف هذا الشأن نافذًا. رأى املساهم أن الرد على سؤاله غري
 رئاسة اجلمعيات وإعداد احملاضر:  (41مادة )( 44مادة)

عند غيابه أو من ينتدبه جملس اإلدارة من بني أعضاءه لذلك يف يرأس اجتماعات اجلمعيات العامة رئيس جملس اإلدارة أو نائبه 

 .اإلدارة ونائبهحال غياب رئيس جملس 
لالجتماع وجامعًا لألصوات، وحيرر باجتماع اجلمعية حمضرًا يتضمن أمساء املساهمني احلاضرين أو  أمني السرويعني الرئيس 

املمثلني وعدد األسهم اليت يف حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات املقرر هلا والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت 

يها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف االجتماع، وتدون احملاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع يف وافقت عل

 وجامع األصوات. وأمني سرهاسجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية 



 الباب السادس : مراجع احلسابات

 تعيني مراجع احلسابات:  (42مادة )( 45مادة)

حسابات أو أكثر من مراجعي احلسابات املرخص هلم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة سنويًا يكون للشركة مراجع 

وحتدد مكافأته ومدة عمله وجيوز للجمعية أيضًا يف كل وقت تغيريه مع عدم االخالل حبقه يف التعويض إذا وقع التغيري يف وقت 

 غري مناسب أو لسبب غري مشروع.

 صالحيات مراجع احلسابات : (43مادة )( 46مادة)

ملراجع احلسابات يف أي وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغري ذلك من الوثائق، وله أيضًا أن يطلب البيانات 

 واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها، ليتحقق موجودات الشركة والتزاماتها وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله.
جملس اإلدارة أن ميكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع احلسابات صعوبة يف هذا الشأن أثبت ذلك يف تقرير يقدم وعلى رئيس 

مراجع احلسابات، وجب عليه أن يطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة العادية  لاىل جملس اإلدارة. فإذا مل ييسر اجمللس عم

 للنظر يف األمر.

 ابات الشركة وتوزيع األرباحالباب السابع: حس

 السنة املالية:  (44مادة )( 47مادة)

ديسمرب من كل عام ميالدي على أن السنة املالية األوىل تبدأ من تاريخ القرار  31تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير وتنتهي يف 

 ديسمرب من العام امليالدي التالي.  31الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي يف 

 الوثائق املالية:  (45مادة )( 48مادة)

رة يف نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم املالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها املالي عن جيب على جملس اإلدا

السنة املالية املنقضية ويضّمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح ويضع اجمللس هذه الوثائق حتت تصرف مراجع احلسابات 

 عامة خبمسة وأربعني يوما على األقل.قبل املوعد حملدد النعقاد اجلمعية ال

يف هذه املادة وتودع نسخ منها يف جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي الوثائق املشار إليها 

 مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املساهمني قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة بواحد وعشرين يومًا 

على رئيس جملس اإلدارة أن يزود املساهمني بالقوائم املالية للشركة وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات ما مل تنشر 

يف جريدة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس وعليه أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إىل وزارة التجارة وهيئة السوق املالية 

 د اجلمعية العامة خبمسة عشر يوما على األقل.وذلك قبل تاريخ إنعقا

 توزيع األرباح:  (46مادة )( 49مادة)



 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

 

العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ( من األرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية %10جينب ) .1

 ( من رأس املال املدفوع.%30االحتياطي املذكور )

 

( من األرباح الصافية لتكوين %20جيوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة ال تتجاوز ) .2

 احتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 من رأس مال الشركة املدفوع.على األقل ( %1ال تقل عن )للمساهمني  أرباحًابعد ذلك  يوزع من الباقي .3

 

يستحق املساهم حصته يف األرباح وفقاً لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن ويبني القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع،  .4

 شركة يف نهاية اليوم احملدد لالستحقاق.وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلني يف سجالت ال

 

 

 األرباح املرحلية:  (47مادة )( 50مادة)

جيوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكا نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض اجلمعية العامة للشركة للمجلس 

 بتوزيع أرباح مرحلية مبوجب قرار جيدد سنويًا.

 موعد توزيع األرباح:  (48مادة )( 51مادة)

( يومًا من تاريخ 15جيب على جملس اإلدارة تنفيذ قرار اجلمعية العامة يف شأن توزيع األرباح على املساهمني املقيدين خالل )

 استحقاق هذه األرباح احملدد يف قرار اجلمعية العامة, أو يف قرار جملس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

 خسائر الشركة:  (49)مادة ( 52مادة)

إذا بلغت خسائر شركة املساهمة نصف رأس املال املدفوع, يف أي وقت خالل السنة املالية, وجب على أي مسئول يف الشركة أو  .1

مراجع احلسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس جملس اإلدارة وعلى رئيس جملس اإلدارة إبالغ أعضاء اجمللس فورًا بذلك, وعلى 

( يومًا من تاريخ علمه 45( يومًا من علمه بذلك دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع  خالل )15ة خالل )جملس اإلدار

باخلسائر, لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو ختفيضه وفقًا ألحكام نظام الشركات وذلك إىل احلد الذي تنخفض معه 

 نظام.الو حل الشركة قبل األجل احملدد يف هذا نسبة اخلسائر إىل ما دون نصف رأس املال املدفوع أ
( من هذه املادة، أو إذا 1تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا مل جتتمع اجلمعية خالل املدة احملددة يف الفقرة ) .2

املادة ومل يتم اإلكتتاب اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة يف هذه 

 ( يومًا من صدور قرار اجلمعية بالزيادة.90يف كل زيادة رأس املال خالل )

 الباب الثامن: املنازعات

 دعوى املسئولية:  (50مادة )( 53مادة)

الذي صدر منهم لكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسئولية املقررة للشركة على أعضاء جملس اإلدارة إذا كان من شأن اخلطأ 

إحلاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة يف رفعها ما زال قائمًا، وجيب على املساهم أن خيطر الشركة بعزمه على 

 رفع الدعوى.

 حل الشركة وتصفيتهاالباب التاسع: 



 انقضاء الشركة:  (51مادة )( 54مادة)

ة االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية تدخل الشركة مبجرد انقضائها دور التصفية وحتتفظ بالشخصي

من اجلمعية العامة غري العادية وجيب أن يشتمل قرار التصفية على تعيني املصفي وحتديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة على 

ية مخس سنوات وال جيوز متديدها ألكثر من ذلك سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية وجيب أال تتجاوز مدة التصفية االختيار

إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة جملس إدارة الشركة حبلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمني على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إىل 

ى ممارسة الغري يف حكم املصفني إىل أن يعني املصفي وتبقى مجعيات املساهمني قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها عل

 اختصاصاتها اليت ال تتعارض مع اختصاصات املصفي.

 أحكام ختاميةالباب العاشر: 

 نظام الشركات:  (52مادة )( 55مادة)

 مل يرد بشأنه نص يف هذا النظام.  ولوائحه يف كل مايطبق نظام الشركات 

 إيداع النظام األساسي:  (53مادة )( 56مادة)

  .ولوائحه نظام الشركات ألحكاميودع هذا النظام وينشر طبقًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


