بسم اهلل الرحمن الرحيم

النظام األساسي لشركة هرفي للخدمات الغذائية
الصادر بالقرار الوزاري رقم ( )97381وتاريخ 9738/10/19هـ وطبقاً ألحكام نظام الشركات

الباب األول :تحول الشركة
المادة األولى :تمهيد:
تحولت طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقًا لما يلي:
المادة الثانية :اسم الشركة:
شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة سعودية).
المادة الثالثة :أغراض الشركة:
 إنشاااات وتشاااغين ووااايانة وإدار المااااا م وإماااداد الشاااركات وهيرهاااا باااالمواد الغذائياااة الما ياااة وهيااارالما ية
 إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وبيع جميع أنواع الحلويات والخبز والمعجنات. إنتااااج وتصااانيع وتعلياااب وتوزياااع وتعبياااة وتساااويل وبياااع البساااكويت وال ااااائر والمعماااو والشاااابوروالكياااان بعنوا ااااه والبقساااامام و جينااااة السمبوسااااة وكافااااة أنااااواع منتجااااات المخااااابز وكافااااة أنااااواع
المشروبات الغير كحولية.
 إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وبيع كافة أنواع منتجات مصنعات اللحوم والدجاج واألسماك. إنشات وتشغين وويانة وإدار المصانع بجميع أنوا ا وأشكال ا. شااارات األراواااي والعقاااارات وإقاماااة المبااااني لي اااا واسااات مار هاااذ المبااااني باااالبيع واليجاااار لصاااالالشركة.
 إقاماااااااة وتشاااااااغين وإدار ال ناااااااادا والمااااااااا م والمااااااااابخ وا ساااااااتراحات والبوفي اااااااات والمقااااااااهيواألنشاة الترفي ية.
 التخاااازيل والتبريااااد وتملاااان واسااااتعما وواااايانة وتااااعجير واسااااتيجار المسااااتود ات و جااااات ح اااااألهذية.
 الوكا ت التجارية . تجار الجملة والتجزئة في المنتجات الغذائية وجميع أنواع الحلويات والخبز والمعجنات . تصاااادير وإ اااااد تصاااادير واسااااتيراد المااااواد الغذائيااااة المصاااانعة والمااااواد الخااااام ال زمااااة لتصاااانيع ابعنوا ا المختل ة وألعاب األط ا ومواد التعبية والتغليف ومعدات وأ اث الماا م.
 اساااااتيراد كافاااااة مساااااتلزمات تج ياااااز وتشاااااغين المااااااا م ومعاااااارل الحلوياااااات ومصاااااانع اللحاااااوموالمخااااابز ومصااااانع الكياااان والمعجنااااات ماااال مااااواد هذائيااااة ومااااواد تعبيااااة وتغليااااف مصاااانعة وهياااار
مصااااانعة وآ ت ومعااااادات وتج يااااازات ك ربائياااااة ووااااانا ية وإناااااار ولاااااوازم الاااااديكورات وماااااواد
تسااااويقية ود ائيااااة والعاااااب وهاااادايا أط ااااا و تاااازاو الشااااركة نشاااااط ا إ بعااااد الحصااااو لاااا
التراخيص ال زمة مل ج ة ا ختصاص.
المادة الرابعة :المشاركة واالندماج:
يجوز للشركة إنشات شركات بم ردها (ذات مسؤولية محدود أو مساهمة مق لة) بشرم أ يقن رأس الما ل ()5
مليون ريا كما يجوز ل ا أن تمتلن األس م والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج مع ا ول ا حل ا شتراك
مع الغير في تعسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدود وذلن بعد استي ات ما تتالبه األنظمة
والتعليمات المتبعة في هذا الشعن .كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذ األس م أو الحصص ل أن يشمن
ذلن الوساطة في تداول ا.
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المادة الخامسة :المركز الرئيسي:
يقاااع فاااي (الرياااال) بالمملكاااة العربياااة الساااعودية ويجاااوز لمجلاااس الدار أن ينشاااع ل اااا فرو ا اًا أو مكاتاااب أو
توكي ت داخن المملكة العربية السعودية أو خارج ا.
المادة السادسة :مدة الشركة:
ماااد الشاااركة تساااعة وتساااعون ( )11سااانة تبااادأ مااال تااااريخ وااادور القااارار الاااوزاري باا ن تحويل اااا ويجاااوز
دائماااً إطالاااة ماااد الشاااركة بقااارار تصااادر الجمعياااة العاماااة هيااار العادياااة للشاااركة قبااان انت اااات أجل اااا بسااانة لاا
األقن.

الباب الثاني :رأس المال واألسهم
المادة السابعة :رأس مال الشركة:
حااادد رأس ماااا الشاااركة باااـ ( 700.111.111رياااا ) أربعمائاااة وا ناااان وساااتون ملياااون رياااا ساااعودي مقسااام
إلا ا (70.011.111سا ا م) ساااتة وأربعااايل ملياااون ومائتاااا ألاااف سا ا م متسااااوية القيماااة ا سااامية لكااان من اااا ()91
ريا اا ساااعودي كل اااا أسا ا م ادياااة مدفو اااة ولقاااد اكتتاااب المسااااهمون فاااي كامااان رأس ماااا الشاااركة ودفعاااوا
قيمت ا بالكامن.
المادة الثامنة :األسهم الممتازة:
يجوز للجمعية العامة هير العادية وفقًا ألحكام الشريعة السا مية وطبقاًا لسساس التاي ت اع ا الج اة المختصاة أن
تصدر أس ماً ممتاز أو أن تقرر شراتها أو تحويان أسا م ادياة إلا أسا م ممتااز أو تحويان األسا م الممتااز إلا
اديااة و تعاااي األس ا م الممتاااز الحاال فااي التصااويت فااي الجمعيااات العامااة للمساااهميل وترتااب هااذ األس ا م
ألوحاب ا الحل في الحصو ل نسبة أك ر مل اوحاب ا س م العادية مل األرباا الصاافية للشاركة بعاد تجنياب
ا حتياطي النظامي.
المادة التاسعة :السندات:
يجوز للشاركة أن تصادر باالقرول التاي تعقادها ساندات متسااوية القيماة وقابلاة للتاداو وهيار قابلاة للتجزئاة وفقاًا
ألحكام الشريعة الس مية ونظام الشركات ونظام السوا المالية ولوائحه التن يذية.
المادة العاشرة :عدم سداد قيمة األسهم:
يلتزم المساهم بدفع قيمة الس م في الموا يد المعينة لذلن وإذا تخلف ل الوفات في ميعااد ا ساتحقاا جااز لمجلاس
الدار بعد إ ماه ال طريال النشار فاي جرياد رسامية أو موقاع تاداو أو بخاااب مساجن بياع السا م فاي المازاد
العلني أو سوا األوراا المالية بحسب األحوا وفقا لل وابط التي تحاددها الج اة المختصاة وتساتوف الشاركة مال
حصيلة البي ع المبالغ المستحقة ل ا وترد الباقي إل وااحب السا م وإذا لام تك اي حصايلة البياع للوفاات ب اذ المباالغ
جاز للشركة أن تستوفي الباقي مل جميع أموا المساهم ومع ذلن يجوز للمساهم المتخلف ل الدفع إل يوم البياع
دفع القيمة المستحقة ليه م افا إلي ا المصروفات التي أن قت ا الشركة في هذا الشعن  ،وتلغي الشركة السا م المبياع
وفقا ألحكام هذ الماد وتعاي المشتري سا ما جديادا يحمان رقام السا م الملغاي وتؤشار فاي ساجن األسا م بوقاوع
البيع مع بيان أسم المالن الجديد.

المادة الحادية عشر :أسهم الشركة:
تكون أس م الشركة اسمية و يجوز أن تصدر األس م بعقن مل قيمت ا ا سمية وإنما يجوز أن تصدر بع ل مل هذ
القيماة وفااي هااذ الحالااة األخياار ي ااف فاارا القيمااة فااي بنااد مسااتقن وامل حقااوا المساااهميل .والسا م هياار قاباان
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للتجزئة في مواج ة الشركة ف ذا تملكه أشخاص ديديل وجب لي م أن يختااروا أحادهم ليناوب ان م فاي اساتعما
الحقوا المتصلة بالس م ويكون هؤ ت األشخاص مسيوليل بالت امل ل ا لتزامات الناشية ل ملكية الس م.
المادة الثانية عشر :تداول األسهم:
يجااوز تاااداو األساا م التااي يكتتاااب ب اااا المؤسسااون إ بعاااد نشااار القااوائم المالياااة ااال ساانتيل مااااليتيل تقااان
كااان من ماااا ااال ا ناااي شااار شا ا راً مااال تااااريخ تعسااايس الشاااركة ويؤشااار لا ا واااكوك هاااذ األسا ا م بماااا ياااد
ل ا نو ااا وتاااريخ تعساايس الشااركة والمااد التااي يمنااع في ااا تااداو ل ااا ومااع ذلاان يجااوز خ ا مااد الحظاار نقاان
ملكيااة األساا م وفقااا ألحكااام بيااع الحقااوا ماال أحااد المؤسساايل إلاا مؤسااس آخاار أو ماال ور ااة أحااد المؤسساايل
فاااي حالاااة وفاتاااه إلااا الغيااار أو فاااي حالاااة التن ياااذ لا ا أماااوا المؤساااس المعسااار أو الم لاااس لا ا أن تكاااون
أولويااة اماات ك تلاان األساا م للمؤسساايل ارخااريل .وتسااري احكااام هااذ الماااد لاا مااا يكتتااب بااه المؤسسااون
ف حالة زياد رأس الما قبن انق ات مد الحظر.
المادة الثالثة عشر :سجل المساهمين:
تتداو أس م الشركة وفقا ألحكام نظام السوا المالية.
المادة الرابعة عشر :زيادة رأس المال:
 .1للجمعياااة العاماااة هيااار العادياااة أن تقااارر زيااااد رأس ماااا الشاااركة بشااارم أن يكاااون رأس الماااا قاااد دفاااع
كاااام و يشاااترم أن يكاااون رأس الماااا قاااد دفاااع بعكملاااه إذا كاااان الجااازت هيااار المااادفوع مااال رأس الماااا
يعاااود إلا ا أسا ا م وااادرت مقابااان تحويااان أدوات ديااال أو واااكوك تحويلياااة إلا ا أسا ا م ولااام تنتاااه بعاااد الماااد
المقرر لتحويل ا إل أس م.
 .2للجمعياااة العاماااة هيااار العادياااة فاااي جمياااع األحاااوا أن تخصاااص األساا م المصااادر ناااد زيااااد رأس الماااا
أو جااازت من اااا للعاااامليل فاااي الشاااركة والشاااركات التابعاااة أو بع اا ا أو أي مااال ذلااان و يجاااوز للمسااااهميل
ممارسة حل األولوية ند إودار الشركة لسس م المخصصة للعامليل.
 .3للمسااااهم المالااان للسااا م وقااات وااا دور قااارار الجمعياااة العاماااة هيااار العادياااة بالموافقاااة لااا زيااااد رأس
المااا ا ولويااة فااي ا كتتاااب باألساا م الجديااد التااي تصاادر مقاباان حصااص نقديااه ويبلااغ هااؤ ت بااعولويت م
بالنشاااار فااااي جريااااد يوميااااة وموقااااع تااااداو أو بواساااااة البريااااد المسااااجن اااال قاااارار زياااااد رأس المااااا
وشروم ا كتتاب ومدته وتاريخ بدا يته وانت ائه.
 .4يحااال للجمعياااة العاماااة هيااار العادياااة وقاااف العمااان بحااال األولوياااة للمسااااهميل فاااي ا كتتااااب بزيااااد رأس
المااااا مقاباااان حصااااص نقديااااة أو إ اااااات األولويااااة لغياااار المساااااهميل فااااي الحااااا ت التااااي تراهااااا مناساااابة
لمصلحة الشركة.
 .5يحااال للمسااااهم بياااع حااال األولوياااة أو التنااااز ناااه خا ا الماااد مااال وقااات وااادور قااارار الجمعياااة العاماااة
بالموافقاااة لا ا زيااااد رأس الماااا إلا ا آخااار ياااوم ل كتتااااب فاااي األسا ا م الجدياااد المرتبااااة ب اااذ الحقاااوا
وفقا لل وابط التي ت ع ا الج ة المختصة.
 .6ماااع مرا اااا ماااا ورد فاااي ال قااار ( )7ا ا ا تاااوزع األسا ا م الجدياااد لا ا حملاااة حقاااوا األولوياااة الاااذيل
طلباااوا ا كتتااااب بنسااابة ماااا يملكوناااه مااال حقاااوا أولوياااة مااال إجماااالي حقاااوا األولوياااة الناتجاااة مااال زيااااد
رأس الماااا بشااارم أ يتجااااوز ماااا يحصااالون لياااه ماااا طلباااو مااال األسا ا م الجدياااد وياااوزع البااااقي مااال
األس ا م الجديااد لاا حملااة حقااوا األولويااة الاايل طلبااوا أك اار ماال نصاايب م بنساابة مااا يملكونااه ماال حقااوا
أولويااة ماال إجمااالي حقااوا األولويااة الناتجااة ماال زياااد رأس المااا بشاارم أ يتجاااوز مااا يحصاالون ليااه
مااا طلبااو ماال األس ا م الجديااد ويااار مااا تبق ا ماال األس ا م ل ا الغياار مااا لاام تقاارر الجمعيااة العامااة هياار
العامة أو ينص نظام السوا المالية ل هير ذلن.
المادة الخامسة عشر :تخفيض رأس المال:
للجمعية العامة هير العادية أن تقرر تخ يض رأس الما إذا زاد ل حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر ويجوز
في الحالة األخير وحدها تخ يض رأس الما إل ما دون الحد المنصوص ليه في الماد (الرابعة والخمسيل) مل
نظام الشركات و يصدر قرار التخ يض إ بعد ت و تقرير خاص يعد مراجع الحسابات ل األسباب الموجبة
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له و ل ا لتزامات التي ل الشركة و ل أ ر التخ يض في هذ ا لتزامات وإذا كان تخ يض رأس الما نتيجة
زيادته ل حاجة الشركة وجبت د و الدائنيل إل إبدات ا تراوات م ليه خ ستيل يومع مل تاريخ نشر قرار
التخ يض في جريد يومية توزع في المناقة التي في ا مركز الشركة الرئيسي فان ا ترل احد الدائنيل وقدم إل
الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب ل الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حا أو أن تقدم له ومانا
كافيا للوفات به إذا كان آج .
المادة السادسة عشر :شراء ورهن الشركة ألسهمها:
يجوز ان تشترى الشركة اس م ا او ترهن ا وفقاً لل وابط التي ت ع ا الج ة المختصة و يكون لسس م التي
تشتري ا الشركة اووات في جمعيات المساهميل.

الباب الثالث :إدارة الشركة
المادة السابعة عشر :تكوين مجلس اإلدارة:
يتااااول إدار الشااااركة مجلااااس إدار مؤلااااف ماااال تسااااعة ( )1أ ااااات تعياااان م الجمعيااااة العامااااة العاديااااة لمااااد
تزياااد ااال اااة ( )3سااانوات ويحااال لكااان مسااااهم ترشاااي ن ساااه أو شاااخص آخااار أو أك ااار لع اااوية مجلاااس
ا دار وذلن في حدود نسبة ملكيته في رأس الما .
المادة الثامنة عشر :انتهاء عضوية مجلس اإلدارة:
اااوية المجلاااس بانت اااات مدتاااه أو بانت اااات وا ا حية الع اااو ل اااا وفقاااا ألي نظاااام أو تعليماااات ساااارية
تنت اااي
فاااي المملكاااة وماااع ذلااان يجاااوز للجمعياااة العاماااة العادياااة فا ا كااان وقااات اااز جمياااع ا اااات مجلاااس الدار أو
بع اا م وذلااان دون إخاا بحااال الع اااو المعااازو تجاااا الشاااركة بالماالباااة بااالتعويض إذا وقاااع العاااز لسااابب
هيااار مقباااو أو فاااي وقااات هيااار مناساااب ولع اااو مجلاااس الدار أن يعتاااز بشااارم أن يكاااون ذلااان فاااي وقااات
مناسب وإ كان مسؤو قبن الشركة ما يترتب ل ا تزا مل أورار.
المادة التاسعة عشر :المركز الشاغر في المجلس:
اااوا مؤقتاااا فاااي المركاااز الشااااهر لاا
إذا شاااغر مركاااز أحاااد أ اااات مجلاااس الدار كاااان للمجلاااس أن يعااايل
أن يكاااون ممااال تتاااوافر فاااي م الخبااار والك اياااة ويجاااب أن تبلاااغ باااذلن الاااوزار وهيياااة الساااوا المالياااة خا ا
خمسااة أيااام ماان ماال تاااريخ التعياايل وان يعاارل التعياايل لاا الجمعيااة العامااة العاديااة فااي أو اجتماااع ل ااا
ويكمااان الع اااو الجدياااد ماااد سااال ة إذا لااام تتاااوافر الشاااروم ال زماااة نعقااااد مجلاااس الدار بساااب نقاااص ااادد
أ ااائه اال الحااد األدناا المنصااوص ليااه فااي نظااام الشااركات أو هااذا النظااام وجااب لاا بقيااة األ ااات
ات.
د و الجمعية العامة العادية ل نعقاد خ ستيل يومع نتخاب العدد ال زم مل ا
المادة العشرون :صالحيات مجلس اإلدارة:
مع مرا ا ا ختصاوات المقرر للجمعية العامة يكون لمجلس الدار أوسع السلاات والص حيات في إدار
الشركة ورسم سياسات ا وتحديد است مارات ا والشراف ل أ مال ا وأموال ا وتصريف أمورها داخن المملكة
وخارج ا بما يحقل أهراو ا.
كما للمجلس حل التعاقد وا لتزام وا رتبام باسم الشركة ونيابة ن ا والدخو في المناقصات والقيام بكافة
األ ما والتصرفات والتوقيع ل ات اقيات القرول وال مانات والك ا ت وإودار الوكا ت الشر ية نيابة ل
الشركة والبيع والشر ات والفراغ وقبوله وا ست م والتسليم وا ستيجار والتعجير والقبض والدفع ودمج وفرز
وكوك األراوي وفت الحسابات وا تمادات والسحب واليداع لدى البنوك وإودار ال مانات للبنوك
والصناديل ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع ل كافة األوراا وسندات األمر والشيكات وكافة األوراا
التجارية والمستندات وكافة المعام ت المصرفية ,وللمجلس حل ا كتتاب باسم الشركة في أس م الشركات التي
يتم طرح ا في السوا المالية وكذلن ا شتراك بحصص في تعسيس الشركات هير المدرجة وكذلن ا ستحواذ
ل األنشاة والشركات سوات بحصص أو بشرائ ا كاملةً ويكون للمجلس و حية شرات وبيع ورهل أس م
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الشركة وفقًا لل وابط الت ت ع ا الج ة المختصة ويجوز لمجلس الدار بيع وشرات ورهل قارات ومنقو ت
وممتلكات الشركة ل أنه فيما يتعلل ببيع قارات الشركة يجب أن يت مل مح ر مجلس الدار وحي يات
قرار بالتصرف مرا ا الشروم التالية:
 أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له. أن يكون البيع مقارباً ل مل الم ن. -أن يكون البيع حاوراً إ في الحا ت التي يقدرها المجلس وب مانات كافية. ويجوز لمجلس الدار قد القرول مع وناديل ومؤسسات التموين الحكومي والقرول التجارية معالبنوك التجارية والبنوك والبيوت المالية وشركات ا ئتمان وذلن ألي مد مع مرا ا الشروم التالية لعقد
القرول التي تجاوز آجال ا ث سنوات.
 أن تزيد قيمة القرول التي يجوز للمجلس قدها خ أية سنة مالية واحد ل  %05مل رأسماالشركة وفيما زاد ل ذلن يرجع للجمعية العامة.
 أن يحدد مجلس الدار في قرار أوجه استخدام القرل وكي ية سداد .في شروم القرل وال مانات المقدمة له دم الورار بالشركة ومساهمي ا وال مانات
 أن يراالعامة للدائنيل.
 ويجوز لمجلس الدار تقديم الد م المالي ألي مل الشركات التي تشارك في ا الشركة وكذلن الشركاتالتابعة أو الشقيقة وومان التس ي ت ا ئتمانية التي تحصن لي ا أي مل الشركات التي تشارك في ا
الشركة وكذلن الشركات التابعة أو الشقيقة بشرم أن يقدم الشركات في هذ الشركات الد م المالي كنٌ
حسب نسبة ملكيته في الشركة.
 ويكون لمجلس إدار الشركة وفي الحا ت التي يقدرها حل إبرات ذمة مديني الشركة مل التزامات م طبقالما يحقل مصلحت ا ل أن يت مل مح ر مجلس الدار وحي يات قرار مرا ا الشروم التالية:
سنة كاملة ل نشوت الديل كحد أدن .
 أن يكون البرات بعد م أن يكون البرات لمبلغ محدد كحد أقص لكن ام للمديل الواحد. البرات حل للمجلس و يجوز الت ويض فيه. ولمجلس الدار أن يوكن أو ي ول نيابة نه في حدود اختصاواته واحدا أو أك ر مل أ ائه أو ملأو باتخاذ إجرات أو تصرف معيل أو القيام بعمن أو أ ما معينة.
الغير بص حياته المووحة ا
المادة الحادية والعشرون :رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وأمين السر:
وا منتدبًا و يجوز الجمع بيل
يعيل مجلس الدار مل بيل أ ائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعيل
منصب رئيس مجلس الدار وأي منصب تن يذي بالشركة .يختص رئيس مجلس الدار بد و المجلس ل جتماع
ورئاسة اجتما ات المجلس واجتما ات الجمعية العامة للمساهميل والتصديل ل قرارات المجلس
والمستخرجات ن م والتوقيع لي ا وله أن ي رل هير ب ذ ا ختصاوات وذلن بالوافة إل الص حيات التي
قد يخول ا له مجلس الدار بيل حيل وآخر .كما يختص رئيس مجلس الدار بتم ين الشركة أمام الق ات وهييات
التحكيم والغير وأمام الغـرف التجارية والصنا ية وال ييات الخاوة والشركات والمؤسسات ل اخـت ف
أنوا ا وإودار الوكا ت الشر ية وتعييل الوك ت والمحاميل و زل م والمرافعة والمدافعة والمخاومة
والصل والقرار والتحكيم وقبو األحكام وا ترال لي ا نيابة ل الشركة والتوقيع ل كافة أنواع العقود
والو ائل والمستندات بما في ذلن دون حصر قود تعسيس الشركات التي تشترك في ا الشركة مع كافة تعدي ت ا
وم حق ا والتوقيع ل ا ت اقيات والصكوك والفراغ أمام كاتب العد والج ات الرسمية وات اقيات القرول مع
وناديل ومؤسسات التموين الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية وال مانات والك ا ت والرهون
وفك ا وتحصين حقوا الشركة وتسديد التزامات ا والبيع والشرات والفراغ وقبولـه وا ست م والتسليم وا ستيجار
والتعجي ر والقبض والدفع ودمج وفرز وكوك األراوي والدخو في المناقصات وفت الحسابات وا تمادات
والسحب واليداع لدى البنوك وإودار السـندات والشيكات وكافة األوراا التجارية ولرئيس المجلس بقرار
مكتوب أن ي ول بعض و حياته ال هير مل أ ات المجلس أو مل الغير في مباشر من أو أ ما محدد
ويحل لرئيس مجلس الدار إودار قرار بتعييل مم ليل نظامييل للشركة طبقاً لنص ال قر (ج) مل الماد ال امنة
شر مل نظام المحاما وذلن لتم ين الشركة أمام الغير ولدى كافة المحاكم العامة وديوان المظالم والمحاكم

5 / 12

الدارية واللجان الق ائية ل اخت ف أنوا ا ودرجات ا وكافة الج ات والوزارات والدارات الحكومية
والتن يذية واألقسام التابعة ل ا فيما يخص كافة أنواع الق ايا.
وللع و المنتدب تعـييل الموظ يل والتعـاقد مع م وتحديد مرتبات م وورف م مل الخدمة وطلب التعشيرات
واستقدام الموظ يل والعما مل الخارج واستخراج القامات ورخص العمن ونقن الك ا ت والتناز ن ا
ويجـوز للرئيس وللع و المنتدب (في حالة تعيينه) ت ويض وتوكـين الغير في حدود اختصاو ما بص حيات أو
باتخاذ إجرات أو تصرف معيل أو بالقيام بعمن أو أ ما معينة ول ما إلغات الت ويض أو التوكين جزئياً أو كلياً.
كما يتمتع الع و المنتدب بالوافة إل ذلن بالص حيات األخرى التي يحددها مجلس الدار ويقوم بتصريف
األ ما اليومية للشركة.
يعيل مجلس الدار أميل سر يختار مل بيل أ ائه أو مل هيرهم يختص بتسجين محاور اجتما ات المجلس
وتدويل القرارات الصادر ل هذ ا جتما ات واجتما ات الجمعيات العمومية وممارسة كافة ا ختصاوات
األخرى التي يوكل ا إليه مجلس الدار وتحدد مكافعته بقرار مل المجلس.
وية
و مجلس الدار ل مد
وية رئيس المجلس والع و المنتدب وأميل السر إذا كان
تزيد مد
كن من م في المجلس ويجوز إ اد انتخاب م.
وللمجلس في أي وقت أن يعزل م أو أيا من م دون إخ بحل مل ز في التعويض إذا وقع العز لسبب هير
مشروع أو في وقت هير مناسب.
ويجوز للمجلس أن يعيل مديراً اماً للشركة مل بيل أ ائه أو مل هيرهم ويجوز الجمع بيل مركز الع و
المنتدب والمدير العام للشركة ويحدد مجلس الدار في قرار تعيينه سلاات وو حيات وم ام ومكافع المدير
العام ومد توليه هذا المنصب.
ويُنِيط رئيس مجلس الدار بقرار مكتوب منه مدير إدار الشؤون القانونية بالشركة بتم ين الشركة نظامياً أمام
الق ات وهييات التحكيم وجميع الوزارات وال ييات بكافة إدارات ا ودوائرها ولمدير الشؤون القانونية بالشركة
توكين الغير في كن أو بعض اختصاواته.
المادة الثانية والعشرون :اجتماعات مجلس اإلدارة:
يجتماااع مجلاااس الدار أربعاااة اجتما اااات لا ا األقااان فاااي السااانة باااد و مااال رئيساااه .وتكاااون الاااد و خاياااة
ويجاااوز أن تسااالم بالياااد أو ترسااان بالبرياااد أو (بال ااااكس أو البرياااد الليكتروناااي) ووفقاااا لل اااوابط التاااي ت اااع ا
الج ااااة المختصااااة ويجااااب أن يت اااامل إخاااااار الااااد و مو ااااد ومكااااان ا جتماااااع قباااان فتاااار مناساااابة ماااال
التاااريخ المحاادد ل جتماااع كمااا يجااب لاا رئاايس المجلااس أن يااد و المجلااس إلاا ا جتماااع متاا طلااب إليااه
ذلن ا نان مل األ ات.
المادة الثالثة والعشرون :نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة:
يكاااون اجتمااااع المجلاااس واااحيحاً إ إذا ح ااار خمساااة ( )5أ اااات لا ا األقااان أواااالة وفاااي حالاااة إناباااة
اااواً آخااار فاااي ح اااور اجتما اااات المجلاااس يتعااايل أن تكاااون الناباااة طبقااًا لل اااوابط
اااو مجلاااس الدار
ارتية :
و واحد في ح ور ذات ا جتماع.
يجوز لع و مجلس الدار أن ينوب ل أك ر مل
 أن تكون النابة ابتة بالكتابة وبشعن اجتماع محدد.يجوز للنائب التصويت ل القرارات التي يحظر النظام ل المنيب التصويت بشعن ا.
تصدر قرارات مجلس الدار بقرار مل األهلبية مل أ ات المجلس الحاوريل أو المم ليل في ا جتماع و ند
تساوي األووات يرج الرأي الذي منه رئيس المجلس أو مل يرأس المجلس في حا هيابه .ويجوز قد اجتماع
لمجلس ا لدار ل طريل أحد وسائن ا تصا والتواون الحالية بحيث يتواون جميع األ ات بع م البعض
خ ا جتماع ل أن يتم إرسا نسخ مل القرارات المتخذ خ ا جتماع إل أ ات المجلس للتوقيع لي ا.
ويجوز لمجلس الدار أن يصدر قرارات بالتمرير ل طريل رو ا ل جميع األ ات مت رقيل ف الحا ت
ال رورية ويشترم موافقة جميع أ ات المجلس ل القرارات كتابة وتعرل هذ القرارات ل مجلس
الدار في أو اجتماع تا له.
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المادة الرابعة والعشرون :لجان مجلس االدارة:
 لمجلس الدار تشكين جميع اللجان (ما دا لجنة المراجعة) المعاونة له وتخويل ا ما يرا المجلس م ئماً ملالص حيات والتنسيل بيل هذ اللجان وذلن ب دف سر ة البت في األمور التي تعرل لي ا.
 تشكن لجنة المراجعة بقرار مل الجمعية العامة العادية ويكون ا ات لجنة المراجعة مل هير ا ات مجلسا دار التن يذييل سوات مل المساهميل او هيرهم ل ا يقن دد ا ائ ا ل ة و يزيد ل خمسة
وان تحدد في القرار م مات اللجنة وووابط مل ا ومكافآت ا ائ ا .وتختص بالمراقبة ل أ ما الشركة
ول ا في سبين ذلن حل ا ط ع ل سج ت ا وو ائق ا وطلب إي ا أو بيان مل أ ات مجلس الدار أو
الدار التن يذية ويجوز ل ا أن تالب مل مجلس الدار د و الجمعية العامة للشركة ل نعقاد إذا أ اا مجلس
الدار مل ا أو تعروت الشركة ألورار أو خسائر جسيمة.
المادة الخامسة والعشرون :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
يجوز ان تكون مكافع مجلس ا دار مبلغا معيناً او بد ح ور ل الجلسات او مزايا ينية او نسبة معينة مل
وافي ا ربا ويجوز الجمع بيل ا نتيل او أك ر مل هذ المزايا وذلن وفقاً لما نص ليه في نظام الشركات
ولوائحه .ويجب أن يشتمن تقرير مجلس الدار إل الجمعية العامة العادية ل بيان شامن لكن ما حصن ليه
أ ات مجلس الدار خ السنة المالية مل مكافآت وبد مصروفات وهير ذلن مل المزايا .وأن يشتمن كذلن
ل بيان ما قب ة أ ات المجلس بوو م امليل أو إدارييل أو ما قب و نظير أ ما فنية أو إدارية أو
و مل تاريخ
استشارات وأن يشتمن أي ا ل بيان بعدد جلسات المجلس و دد الجلسات التي ح رها كن
آخر اجتماع للجمعية العامة .وف حالة إذا كانت مكافع مجلس ا دار نسبة ف يجوز ان تزيد هذ النسبة ل
 % 91شر بالمائة مل وافي األربا وذلن بعد خصم ا حتياطيات التي قررت ا الجمعية تابيقاً ألحكام النظام
وبعد توزيع رب ل المساهميل يقن ل ( )% 5مل رأس ما الشركة المدفوع ل ان يكون استحقاا هذ
المكافع متناسباً مع دد الجلسات التي يح رها الع و .كما يجوز من مكافع اوافيه خاوة لكن مل رئيس
مجلس ا دار والع و المنتدب بالوافة ال المكافع المقرر أل ات مجلس ا دار حسب ما يقرر ا ات
و مجلس ا دار مل مكافآت ومزايا
يتجاوز مجموع ما يحصن ليه
مجلس ا دار  .في جميع ا حوا
مالية او ينية مبلغ خمسمائة ألف ريا سنويًا وفل ال وابط التي ت ع ا الج ة المختصة.

الباب الرابع :جمعيات المساهمين
المادة السادسة والعشرون :حضور الجمعيات:
الجمعياااة العاماااة المكوناااة تكويناااا واااحيحًا تم ااان جمياااع المسااااهميل وتنعقاااد فاااي المديناااة التاااي يقاااع ب اااا المركاااز
الرئيسااي للشااركة .ولكاان مكتتااب أياااً كااان اادد أساا مه حاال ح ااور الجمعيااة العامااة للتحااو بارياال ا وااالة
او نيابااة اال هياار ماال المكتتباايل ولكاان مساااهم حاال ح ااور الجمعيااات العامااة للمساااهميل ولااه فااي ذلاان أن
يوكن نه شخصا أخر مل هير أ ات مجلس الدار أو املي الشركة في ح ور الجمعية العامة.
المادة السابعة والعشرون :الجمعية العامة العادية:
فيما دا األمور التي تختص ب ا الجمعية العامة هير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة
بالشركة وتنعقد مر ل األقن في السنة خ الستة ش ور التالية لن ات السنة المالية للشركة كما يجوز د و
جمعيات ادية أخرى كلما د ت الحاجة إل ذلن .
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المادة الثامنة والعشرون :الجمعية العامة غير العادية:
تختص الجمعية العامة هير العادية بتعدين نظام الشركة باست نات األحكام المحظور لي ا تعديل ا نظاما ول ا أن
تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلن بن س الشروم واألوواع المقرر
للجمعية األخير .
المادة التاسعة والعشرون :دعوة الجمعيات العامة:
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاوة للمساهميل بد و مل مجلس الدار ووفقا لنظام الشركات ولوائحه و ل
مجلس الدار أن يد و الجمعية العامة العادية ل نعقاد إذا طلب ذلن مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو دد
مل المساهميل يم ن ( )%5مل رأس الما ل األقن ويجوز لمراجع الحسابات د و الجمعية ل نعقاد إذا لم يقم
يل يومع مل تاريخ طلب مراجع الحسابات وتنشر الد و نعقاد الجمعية العامة
المجلس بد و الجمعية خ
في وحي ة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي قبن الميعاد المحدد ل نعقاد بعشر أيام ل األقن ومع ذلن
يجوز ا كت ات بتوجيه الد و في الميعاد المذكور إل جميع المساهميل بخاابات مسجلة .وترسن وور مل
الد و وجدو األ ما إل الوزار وإل هيية السوا المالية وذلن خ المد المحدد للنشر ويرأس اجتما ات
الجمعيات العامة للمساهميل رئيس مجلس الدار أو نائب الرئيس حا هياب الرئيس أومل ينتدبه مجلس الدار
مل بيل أ ائه لذلن في حا هياب رئيس مجلس الدار ونائبه.
المادة الثالثون :إثبات الحضور:
يحرر ند انعقاد الجمعية كشف بعسمات المساهميل الحاوريل والمم ليل ومحا إقامت م مع بيان دد األس م التي
في حيازت م باألوالة أو الوكالة و دد األووات المخصصة ل ا ويكون لكن ذي مصلحة ا ط ع ل هذا
الكشف.
المادة الحادي والثالثون :نصاب الجمعية العامة العادية:
يكااااون انعقاااااد اجتماااااع الجمعيااااة العامااااة العاديااااة وااااحيحا إ إذا ح اااار مساااااهمون يم لااااون نصااااف رأس
ما الشركة.
إذا لاام يتااوفر النصاااب الاا زم لعقااد هااذا ا جتماااع وج اات الااد و إلاا اجتماااع ااان يعقااد خاا ال اايل يومااًا
التالياااة ل جتمااااع الساااابل وفقا اًا للاريقاااة المنصاااوص لي اااا فاااي المااااد التاساااعة والعشااارون مااال هاااذا النظاااام
ومااع ذلاان يجااوز للشااركة قااد ا جتماااع ال اااني بعااد سااا ة ماال انت ااات المااد المحاادد نعقاااد ا جتماااع األو
بشااارم أن تت ااامل الاااد و لعقاااد ا جتمااااع األو ماااا ي ياااد ال ا ا ن ااال إمكانياااة قاااد هاااذا ا جتمااااع .وفاااي
جميع األحوا يكون ا جتماع ال اني وحيحا أيا كان دد األس م المم لة فيه.
المادة الثانية والثالثون :نصاب الجمعية العامة غير العادية:
يكااااون اجتماااااع الجمعيااااة العامااااة هياااار العاديااااة وااااحيحا إ إذا ح اااار مساااااهمون يم لااااون نصااااف رأس
الما ل ا قن.
إذا لاام يتااوفر النصاااب الاا زم لعقااد هااذا ا جتماااع وج اات الااد و إلاا اجتماااع ااان يعقااد خاا ال اايل يومااًا
التالياااة ل جتمااااع الساااابل وفقا اًا للاريقاااة المنصاااوص لي اااا فاااي المااااد التاساااعة والعشااارون مااال هاااذا النظاااام
ومااع ذلاان يجااوز للشااركة قااد ا جتماااع ا ل اااني بعااد سااا ة ماال انت ااات المااد المحاادد نعقاااد ا جتماااع األو
بشااارم أن تت ااامل الاااد و لعقاااد ا جتمااااع األو ماااا ي ياااد ال ا ا ن ااال إمكانياااة قاااد هاااذا ا جتمااااع .وفاااي
جمياااع األحاااوا يكاااون ا جتمااااع ال ااااني واااحيحا إذا ح ااار ااادد مااال المسااااهميل يم ااان رباااع رأس الماااا
لااا األقااان وإذا لااام يتاااوفر النصااااب الااا زم فاااي ا جتمااااع ال ااااني وج اااة د اااو إلااا اجتمااااع الاااث ينعقاااد
باألوواااع ن ساا ا المنصااوص لي ااا فااي الماااد التاسااعة والعشاارون ماال هااذا النظااام ويكااون ا جتماااع ال الااث
وحيحا أياً كان دد األس م المم لة فيه بعد موافقة الج ة المختصة.
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المادة الثالثة والثالثون :القوة التصويتية:
لكن مكتتب ومساهم ووت ل كن س م في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب
مجلس الدار .

المادة الرابعة والثالثون :القرارات:
تصااادر القااارارات فاااي الجمعياااة العاماااة باألهلبياااة لسسا ا م المم لاااة في اااا وماااع ذلااان إذا تعلقااات هاااذ القااارارات
بتقياايم حصااص ينيااة أو مزايااا خاوااة لزماات موافقااة أهلبيااة المكتتباايل بعساا م نقديااة التااي تم اان ل ااي األساا م
المااذكور بعااد اسااتبعاد مااا اكتتااب بااه مقاادمو الحصااص العينيااة أو المساات يدون ماال المزايااا الخاوااة و يكااون
ل اااؤ ت رأي فاااي هاااذ القااارارات ولاااو كاااانوا مااال أواااحاب األسا ا م النقدياااة .وتصااادر قااارارات الجمعياااة العاماااة
باألهلبياااة لسسا ا م المم لاااة فاااي ا جتمااااع .كماااا تصااادر قااارارات الجمعياااة العاماااة هيااار العادياااة بعهلبياااة ل اااي
األساا ا م المم لااااة فااااي ا جتماااااع إ إذا كااااان القاااارار متعلقاا ااً بزياااااد أو بتخ اااايض رأس المااااا أو ب طالااااة مااااد
الشااااركة أو بحاااان الشااااركة قباااان انق ااااات المااااد المحاااادد فااااي نظام ااااا أو ب دماااااج الشااااركة فااااي شااااركة أو فااااي
مؤسسة أخرى ف يكون القرار وحيحا إ إذا ودر بعهلبية ة أرباع األس م المم لة في ا جتماع.
المادة الخامسة والثالثون :مناقشة جدول األعمال:
لكااان مسااااهم حااال مناقشاااة الموواااو ات المدرجاااة فاااي جااادو أ ماااا الجمعياااة وتوجياااه األسااايلة بشاااعن ا إلا ا
أ اااااات مجلاااااس الدار ومراجاااااع الحساااااابات ويجياااااب مجلاااااس الدار أو مراجاااااع الحساااااابات لااا ا أسااااايلة
المسااااهميل بالقااادر الاااذي يعااارل مصااالحة الشاااركة لل ااارر وإذا رأى المسااااهم أن الااارد لا ا ساااؤاله هيااار
مقنع احتكم إل الجمعية وكان قرارها في هذا الشعن نافذا.
المادة السادسة والثالثون :إجراءات الجمعيات العامة:
ياااارأس الجمعيااااة العموميااااة رئاااايس مجلااااس الدار أو ماااال ينيبااااه فااااي حالااااة هيابااااه ويعاااايل الاااارئيس سااااكرتيرًا
ل جتمااااع وجامعا اًا لسواااوات ويحااارر باجتمااااع الجمعياااة مح ااار يت ااامل أسااامات المسااااهميل الحاواااريل أو
المم لااايل و ااادد األسا ا م فاااي حياااازت م باألواااالة أو الوكالاااة و ااادد األواااوات المقااارر ل اااا والقااارارات التاااي
اتخااااذت و ااااادد األواااااوات التاااااي وافقاااات لي اااااا أو خال ت اااااا وخ واااااة وافيااااة للمناقشاااااات التاااااي دارت فاااااي
ا جتمااااع وتااادون المحاوااار بصا ا ة منتظماااة قاااب كااان اجتمااااع فاااي ساااجن خااااص يوقعاااه رئااايس الجمعياااة
وسكرتيرها وجامع األووات.

الباب الخامس :مراقب الحسابات
المادة السابعة والثالثون :تعيين مراجع الحسابات:
يكاااون للشاااركة مراجاااع حساااابات أو أك ااار مااال بااايل مراجعاااي الحساااابات المااارخص ل ااام بالعمااان فاااي المملكاااة
وتعيناااه الجمعياااة العاماااة سااانويا وتحااادد مكافعتاااه ويجاااوز ل اااا إ ااااد تعييناااه لااا أ يتجااااوز مجماااوع ماااد
تعيينااه خماااس ساانوات متصااالة ويجااوز لمااال اسااتن ذ هاااذ المااد أن يعااااد تعيينااه بعاااد م اا سااانتيل ماال تااااريخ
انت ائ ااا ويجااوز للجمعيااة اي ااًا فااي كاان وقاات تغيياار مااع اادم ا خ ا بحقااه فااي التعااويض إذا وقااع التغيياار
في وقت هير مناسب أو لسبب هير مشروع.
المادة الثامنة والثالثون :صالحيات مراجع الحسابات:
لمراجع الحسابات في أي وقت حل ا ط ع ل دفاتر الشركة وسج ت ا وهير ذلن مل الو اائل ولاه أي اا طلاب
البيانات والي احات التي يرى ورور الحصو لي ا ليتحقل مل موجودات الشركة والتزامات ا وهير ذلن مما
ياادخن فااي نااااا مل اه .و ل ا رئاايس مجلااس الدار أن يمكنااه ماال أدات واجبااة وإذا وااادف مراجااع الحسااابات
وعوبة في هذا الشعن أ بت ذلن في تقرير يقدم إل مجلس الدار ف ذا لم ييسر المجلاس مان مراجاع الحساابات
وجب ليه أن يالب مل مجلس الدار د و الجمعية العامة العادية للنظر في األمار و لا مراجاع الحساابات أن
يقدم إل الجمعية العامة السانوية تقريارًا يعاد وفقاًا لمعاايير المراجعاة المتعاارف لي اا ي امنه موقاف الشاركة مال
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تمكينه مل الحصو لا البياناات والي ااحات التاي طلب اا وماا يكاون قاد كشا ه مال مخال اات ألحكاام النظاام أو
أحكام نظاام الشاركة األساساي ورأياه فاي مادى دالاة القاوائم المالياة للشاركة ويتلاو مراجاع الحساابات تقريار فاي
الجمعية العامة واذا قررت الجمعية التصديل ل تقرير مجلس ا دار والقوائم دون ا ستماع الا تقريار مراجاع
الحسابات كان قرارها باط .

الباب السادس :حسابات الشركة وتوزيع األرباح
المادة التاسعة والثالثون :السنة المالية:
تبااادأ السااانة المالياااة للشاااركة فاااي أو ينااااير وتنت اااي فاااي الحاااادي وال
لاا أن السااانة المالياااة األولاا تبااادأ مااال تااااريخ القااارار الصاااادر باا
وال يل مل ديسمبر مل العام التالي.

ااايل مااال ديسااامبر مااال كااان اااام ماااي دي
ن تعسااايس الشاااركة وتنت اااي فاااي الحاااادي

المادة األربعون :الحسابات والتقارير المالية للشركة:
يجاااب لا ا مجلاااس الدار فاااي ن اياااة كااان سااانة مالياااة للشاااركة أن يعاااد القاااوائم المالياااة للشاااركة وتقريااارا ااال
نشااااط ا ومركزهاااا الماااالي ااال السااانة المالياااة المنق اااية وي ااامل هاااذا التقريااار الاريقاااة المقترحاااة لتوزياااع
األربااااا وي ااااع المجلااااس هااااذ الو ااااائل تحاااات تصاااارف مراجااااع الحسااااابات قباااان المو ااااد المحاااادد نعقاااااد
الجمعية العامة بخمسة وأربعيل يوما ل األقن.
يجاااب أن يوقاااع رئااايس مجلاااس إدار الشاااركة ورئيسا ا ا التن ياااذي وماااديرها الماااالي الو اااائل المشاااار إلي اااا فاااي
ال قااار ( )9مااال هاااذ المااااد وتاااودع نساااخ من اااا فاااي مركاااز الشاااركة الااارئيس أو بموقاااع تاااداو تحااات تصااارف
المساهميل قبن المو د المحدد نعقاد الجمعية العامة بعشر أيام ل األقن.
لااا رئااايس مجلااااس الدار أن يااازود ألمسااااهميل بااااالقوائم المالياااة للشاااركة وتقرياااار مجلاااس الدار وتقرياااار
مراجااع الحسااابات مااا لاام تنشاار فااي جريااد يوميااة تااوزع فااي مركااز الشااركة الرئيسااي و ليااة أي ااا أن يرساان
واااور مااال هاااذ الو اااائل إلا ا الاااوزار وكاااذلن إلا ا هيياااة الساااوا المالياااة وذلااان قبااان تااااريخ انعقااااد الجمعياااة
العامة بخمسة شر يوما ل األقن.
المادة الواحدة واألربعون :توزيع األرباح:
تاااوزع أرباااا الشاااركة الصاااافية السااانوية بعاااد خصااام جمياااع المصاااروفات العمومياااة والتكااااليف األخااارى لا ا
الوجه ارتي:
 .1يجناااب ( )% 15مااال األرباااا الصاااافية لتكاااويل احتيااااطي نظاااامي ويجاااوز للجمعياااة العاماااة العادياااة وقاااف
هذا التجنيب مت بلغ ا حتياطي المذكور  %05مل رأس الما المدفوع.
 .2يجاااوز تجنياااب نسااابة مااال واااافي األرباااا لتكاااويل احتيااااطي ات ااااقي يخصاااص لسهااارال التاااي يحاااددها
مجلس ا دار في حينه.
 .0للجمعيااة العامااة العاديااة أن تقاارر تكااويل احتياطيااات أخاارى وذلاان بالقاادر الااذي يحقاال مصاالحة الشااركة
أو يك ااان توزياااع أرباااا ابتاااة قااادر المكاااان لا ا المسااااهميل وللجمعياااة الماااذكور كاااذلن أن تقتااااع مااال
وااافي األربااا مبااالغ لنشااات مؤسسااات اجتما يااة لعاااملي الشااركة أو لمعاونااة مااا يكااون قائمااا ماال هااذ
المؤسسات.
 .4يوزع مل الباقي بعد ذلن رب ل المساهميل نسبة تقن ل ( )% 0مل رأس الما المدفوع.
 .0مااااع مرا ااااا ا حكااااام المقاااارر فااااي الماااااد ( )20ماااال هااااذا النظااااام والماااااد ( )67ماااال نظااااام الشااااركات
يخصاااص بعاااد ماااا تقااادم نسااابة تزياااد ااال  %15مااال واااافي األرباااا كمكافاااع أل اااات مجلاااس ا دار
لا ا ان يكاااون اساااتحقاا هاااذ المكافاااع متناسااابًا ماااع ااادد الجلساااات التاااي يح ااارها الع اااو فاااي جمياااع
اااو مجلاااس ا دار مااال مكافاااآت ومزاياااا مالياااة
ا حاااوا يجاااب ا يتجااااوز مجماااوع ماااا يحصااان لياااه
او ينية مبلغ خمسمائة ألف ريا سنويًا وفل ال وابط التي ت ع ا الج ة المختصة.
 .7يجاااوز للشاااركة بعاااد اساااتي ات ال اااوابط الموواااو ة مااال الج اااات المختصاااة توزياااع ارباااا نصاااف سااانوية
وربع سنوية.
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 .6يجااااوز للشااااركة بنااااات لاااا تووااااية مجلااااس ا دار وموافقااااة الجمعيااااة العامااااة اااادم واااارف اربااااا
للمساهميل.

المادة الثانية واألربعون :استحقاق األرباح:
يساااتحل المسااااهم حصاااته فاااي األرباااا وفقاااا لقااارار الجمعياااة العاماااة الصاااادر فاااي هاااذا الشاااعن ويبا ايل القااارار
تااااااريخ ا ساااااتحقاا وتااااااريخ التوزياااااع وتكاااااون أحقياااااة األرباااااا لماااااالكي األسااا ا م المساااااجليل فاااااي ساااااج ت
المساهميل في ن اية اليوم المحدد ل ستحقاا.
المادة الثالثة واألربعون :توزيع االرباح لألسهم الممتازة:
إذا لااام تاااوزع الشاااركة أرباااا ااال أي سااانة مالياااة ف ناااه يجاااوز توزياااع أرباااا ااال السااانوات التالياااة إ بعاااد
دفاااع النسااابة المحااادد وفقااااً لحكااام المااااد ( )997مااال نظاااام الشاااركات ألواااحاب األسااا م الممتااااز ااال هاااذ
الساااانة .وإذا فشاااالت الشااااركة فااااي دفااااع النساااابة المحاااادد وفقااااا لحكاااام الماااااد ( )997ماااال نظااااام الشااااركات ماااال
األرباااا ماااد ااا ث سااانوات متتالياااة فاناااة يجااااوز للجمعياااة الخاواااة ألواااحاب هاااذ األسااا م المنعقاااد طبقااااا
ألحكااااام الماااااد ( )71ماااال نظااااام الشااااركات أ ن تقاااارر إمااااا ح ااااورهم اجتما ااااات الجمعيااااة العامااااة للشااااركة
والمشااااركة فاااي التصاااويت أو تعيااايل مم لااايل ااان م فاااي مجلاااس الدار بماااا يتناساااب ماااع قيماااة أسا ا م م فاااي
رأس الماااا وذلااان إلا ا أن تاااتمكل الشاااركة مااال دفاااع كااان أرباااا األولوياااة المخصصاااة ألواااحاب هاااذ األسا ا م
ل السنوات السابقة.
المادة الرابعة واألربعون :خسائر الشركة:
إذا بلغااات خساااائر الشاااركة المسااااهمة نصاااف رأس الماااا المااادفوع فاااي أي وقااات خا ا السااانة المالياااة وجاااب
لا ا أي مساااؤو فاااي الشاااركة أو مراجاااع الحساااابات فاااور لماااه باااذلن ابا ا غ رئااايس مجلاااس ا دار و لا ا
رئااايس مجلاااس الدار إبا ا غ أ اااات المجلاااس فاااورا باااذلن و لا ا مجلاااس الدار خا ا خمساااة شااار يوما اًا
ماال لماااه باااذلن د اااو الجمعيااة العاماااة هيااار العادياااة جتماااع خاا خمساااة وأربعااايل يوماااً مااال تااااريخ لماااة
بالخساااائر لتقااارر إماااا زيااااد رأس ماااا الشاااركة أو تخ ي اااه وفقاااا ألحكاااام نظاااام الشاااركات وذلااان إلا ا الحاااد
الاااذي تااانخ ض معاااه نسااابة الخساااائر إلااا ماااا دون نصاااف رأس الماااا المااادفوع أو حااان الشاااركة قبااان األجااان
المحااادد فاااي نظاااام الشاااركة األساساااي .كماااا تعاااد الشاااركة منق اااية بقاااو نظاااام الشاااركات إذا لااام تجتماااع الجمعياااة
العامااة خاا المااد المحاادد أ اا ماال هااذ الماااد أو إذا اجتمعاات وتعااذر لي ااا إواادار قاارار فااي المووااوع
أو إذا قاااررت زيااااد رأس الماااا وفااال األووااااع المقااارر فاااي هاااذ المااااد ولااام ياااتم ا كتتااااب فاااي كااان زيااااد
رأس الما خ تسعيل يوماً مل ودور قرار الجمعية بالزياد .

الباب السابع :المنازعات
المادة الخامسة واألربعون :دعوى المسؤولية:
لكااان مسااااهم الحااال فاااي رفاااع د اااوى المساااؤولية المقااارر للشاااركة لا ا أ اااات مجلاااس الدار إذا كاااان مااال
شااعن الخاااع الااذي واادر ماان م إلحاااا واارر خاااص بااه بشاارم أن يكااون حاال الشااركة فااي رفع ااا مااازا قائم اًا
ويجااب لاا المساااهم أن يخااار الشااركة بعزمااه لاا رفااع الااد وى ويرا اا فااي ذلاان احكااام الماااد  87ماال
نظام الشركات.
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الباب الثامن :حل الشركة وتصفيتها
المادة السادسة واألربعون :التصفية وتعيين مصفي:
ناااد انت اااات الشاااركة أو فاااي حالاااة حل اااا قبااان األجااان المحااادد تقااارر الجمعياااة العاماااة هيااار العادياااة بناااا ًت لا ا
اقتااارا مجلاااس الدار طريقاااة التصا ا ية وتعااايل مصا ا ي أو أك ااار وتحااادد وا ا حيت م وأتعااااب م وتنت اااي سااالاة
مجلااااس الدار بانق ااااات الشااااركة ومااااع ذلاااان يسااااتمر مجلااااس الدار قائماا ااً لااا إدار الشااااركة إلاا ا أن يااااتم
تعيااااايل المصااا ا وتبقااا ا ألج اااااز الشاااااركة اختصاواااااات ا بالقااااادر الاااااذي يتعاااااارل ماااااع اختصاواااااات
المص يل.

الباب التاسع :أحكام ختامية
المادة السابعة واألربعون :نظام الشركات:
يابل نظام الشركات ل كن ما لم يرد ذكر في هذا النظام األساسي.
المادة الثامنة واالربعون  :النشر:
يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركات.
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