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  تدوير البيئة األهليةالنظـام األسـاس لشركة 
   مدرجة)سعودية (شركة مساهمة 

  الباب األول: تأسيس الشركة:

  المادة األولى: التأسيس: 

  تؤسس طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

  :المادة الثانية: اسم الشركة

 مساهمة مدرجة) (شركةتدوير البيئة األهلية شركة 

  :المادة الثالثة: أغراض الشركة

  . الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.1 

  . التشييد والبناء.2

  . النقل والتخزين والتبريد.3

  . خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.4

  . التجارة.5

  بمتطلباتها من مواد الخام.. المشروعات الالزمة لتزويد الشركة 6

ها 7 بيل تحقيق غرض ركة في س ناعية داخل المملكة وخارجها، وللش ويق وبيع وتوزيع المنتجات الص .تس
أن تقوم لحسابها أو لحساب الغير بجميع األعمال الصناعية والمالية والتجارية أياً كان نوعها سواء كانت 

  خاصة بعقارات أو منقوالت.

  تابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى، وتوفير الدعم الالزم لها.. إدارة الشركات ال8

  وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

  المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات: 
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ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال ( للشركة إنشاء شركات بمفردها يجوز
هم تمتلك أن ، كما يجوز لها)) ماليين  لایر5(خمس عن  ص األس ركات في والحص  أو قائمة أخرى ش

تراك ولها معها تندمج يس في الغير مع حق االش ركات تأس اهمة الش ئولية ذات أو المس  المحدودة المس
 في تتصرف أن للشركة يجوز كما الشأن. هذا في المتبعة والتعليمات تتطلبه األنظمة ما استيفاء بعد وذلك

 تداولها. في الوساطة ذلك يشمل على أال الحصص أو األسهم هذه

  للشـركة:  يالمادة الخامسة: المركز الرئيس

ركة في مدينة  ي للش أ أن ، ويجوزالرياضيقع المركز الرئيس  داخل توكيالت أو مكاتب أو فروع لها ينش
  من مجلس اإلدارة. بقرار أو خارجها المملكة

  المادة السادسة: مــدة الشـركة: 

قرار معالي التجارة بإعالن تأسيسها، صدور تاريخ  ) سنة ميالدية تبدأ من99مدة الشركة تسعة وتسعون (
ً  ويجوز  على واحدة بسنة أجلها انتهاء قبل تصدره الجمعية العامة غير العادية المدة بقرار هذه إطالة دائما
  األقل.

  الباب الثانـي: رأس المـال واألسـهــم 

  المادة السابعة: رأس المـال:

) لایر سعودي ، مقسم إلى  ٥٨٬٠٨٠٬٠٠٠حدد رأس مال الشركة بـثمانية وخمسين مليوناً وثمانين ألف ( 
)  ١٠) سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (  ٥٬٨٠٨٬٠٠٠خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف( 
  رياالت سعودي وجميعها أسهماً نقدية.

  المادة الثامنة: االكتتاب في األسهم: 

ة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف(  ركة والبالغة خمس هم الش اهمون في جميع أس  ٥٬٨٠٨٬٠٠٠اكتتب المس
) لایر سعودي، ويقر المساهمون  ٥٨٬٠٨٠٬٠٠٠) سهماً  وقيمتها ثمانية وخمسين مليوناً وثمانين ألف ( 

  بأنه قد تم توزيع األسهم فيما بينهم وأنه تم الوفاء بكامل رأسمال الشركة.

  لمادة التاسعة: األسهم الممتازة: ا

هماً  در أس ة أن تص عها الجهة المختص س التي تض ركة طبقاً لألس يجوز للجمعية العامة غير العادية للش
هم الممتازة إلى عادية  هم ممتازة أو تحويل األس هم عادية إلى أس راءها أو تحويل أس ممتازة أو أن تقرر ش

هم الممتازة الحق في الت هم وال تعطي األس اهمين وترتب هذه األس ويت في الجمعيات العامة للمس ص
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ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد 
  تجنيب االحتياطي النظامي.

  المادة العاشرة: بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة: 

عيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في الموا
اهمين أو إبالغه لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق ر في البوابة االلكترونية للمس جل ب النش خطاب مس

وق األوراق المالية  هم في المزاد العلني أو س وابط التي تحددها الجهة بيع الس ب األحوال وفقاً للض بحس
وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى أموال المساهم. وإذا لم  ة،المختص

حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. ومع ذلك  تكف
تحقة علي يجوز اهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المس روفات التي للمس افاً إليها المص ه مض
الشركة في هذا الشأن. وتلغي الشركة السهم المبيع وفقا ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهما  أنفقتها
 يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد. جديداً 

  المادة الحادية عشرة: إصدار األسهم:

در بأعلى من هذه  تكون مية، وإنما يجوز أن تص در بأقل من قيمتها االس مية وال يجوز أن تص هم اس األس
اهمين. وال يجوز  من حقوق المس تقل ض اف فرق القيمة في بند مس القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يض

السهم أشخاص  توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا ملك
تعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء  متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في اس

 األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

   المادة الثانية عشرة: تداول األسهم:

ر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نش
هم بما يدل على  كوك هذه األس ر على ص ركة. ويؤش يس الش هراً من تاريخ تأس ر ش منهما عن اثني عش
ركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية  يس الش نوعها وتاريخ تأس

من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق 
ر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك  س المعس وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤس
ون في حالة زيادة  س ري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤس ين اآلخرين. وتس س هم للمؤس تلك األس

  ل قبل انقضاء مدة الحظر.رأس الما

  المادة الثالثة عشر: شراء الشركة ألسهمها أو بيعها أو رهنها
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لألسهم التي  وال يكونوفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة،  ترهنهاأن تشتري أسهمها أو  للشركة يجوز
همها لغرض راء أس ركة ش اهمين، ويجوز للش وات في جمعيات المس ركة أص تريها الش ها  تش يص تخص

ة، ويجوز ادرة عن الجهة المختص وابط الص هم الموظفين ووفقاً للض من برنامج أس ركة  لموظفيها ض للش
  بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

  عشرة: سجل المساهمين: الرابعةالمادة 

  .لوائحه وأي أنظمة أخرى ذات عالقةأسهم الشركة وفقاً لنظام السوق المالية وتتداول 

  المادة الخامسة عشرة: زيادة رأس المال:

رط أن يكون رأس  للجمعية العامة .1 ركة، بش للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الش
ترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من  المال قد دفع كامًال، وال يش

صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه بعدُ  المال يعود إلى أسهمرأس 
 أسهم. المدة المقررة لتحويلها إلى

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو  .2
ركات التابعة  جزءاً  ركة والش اهمين منها للعاملين في الش ها، أو أي من ذلك، وال يجوز للمس أو بعض

 حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين. ممارسة

دور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال .3 هم وقت ص اهم المالك للس  للمس
 نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشراألولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص 

روط االكتتاب  جل عن قرار زيادة رأس المال وش اطة البريد المس في جريدة يومية أو بإبالغهم بوس
 وتاريخ بدايته وانتهائه. ومدته

 يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال .4
ص  لحة مقابل حص بة لمص اهمين في الحاالت التي تراها مناس نقدية أو إعطاء األولوية لغير المس

 الشركة.

دور قرار الجمعية العامة  .5 اهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت ص يحق للمس
هم الجديدة المرتبطة بهذه الحق بالموافقة وق، على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األس

 التي تضعها الجهة المختصة. وفقاً للضوابط

 ) أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األولوية الذين طلبوا٤مع مراعاة ما ورد في الفقرة (  .6
ناتجة من زيادة رأس  بة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية ال االكتتاب، بنس

رط أال يتجاوز ما يح المال، هم بش هم الجديدة، ويوزع الباقي من األس لون عليه ما طلبوه من األس ص
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بة ما يملكونه من حقوق أولوية  الجديدة على يبهم، بنس حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نص
لون عليه ما  من إجمالي رط أال يتجاوز ما يحص حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بش

هم هم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير ال طلبوه من األس جديدة، ويطرح ما تبقى من األس
 السوق المالية على غير ذلك. العادية أو ينص نظام

  المادة السادسة عشرة: تخفيض رأس المال: 

ائر.  ركة أو إذا منيت بخس للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الش
ادة ويج ه في الم وص علي ا دون الحد المنص ال إلى م ا تخفيض رأس الم ة األخيرة وحده وز في الحال

(الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع 
ركة وعن أثر التخفيض في  باب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الش ابات عن األس هذه الحس

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء  االلتزامات.
ر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة  تين يوماً من تاريخ نش اتهم عليه خالل س اعتراض

ة مستنداته في الميعاد المذكور، التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشرك
  وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.

  الباب الثالث: مجلس اإلدارة: 

  المادة السابعة عشرة: إدارة الشركة: 

ركة مجلس إدارة مؤلف من تة يتولى إدارة الش اء) 6( س اهمين  أعض تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمس
نوات،  نوات لمدة ال تزيد عن ثالث س ون أول مجلس إدارة لمدة خمس س س تثناًء من ذلك عين المؤس واس

  .معالي وزير التجارة بإعالن تأسيس الشركة تبدأ من تاريخ قرار

  المادة الثامنة عشرة: انتهاء عضوية المجلس: 

و لها وفقاً ألي نظام  وية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العض ارية في أو تنتهي عض تعليمات س
اء جميع عزل وقت كل في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية  أو االدارة مجلس أعض

شركة تجاه المعزول العضو بحق دون إخالل وذلك بعضهم سبب العزل وقع إذا بالتعويض بالمطالبة ال  ل
ب وقت في أو مقبول غير و غير مناس رط أن االدارة مجلس ولعض  وقت في ذلك يكون أن يعتزل بش

 أضرار. من االعتزال على يترتب الشركة عما قبل من  مسؤوًال  كان وإال مناسب

  المادة التاسعة عشرة: المركز الشاغر في المجلس:

على أن  للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغرإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان 
ة أيام  وق المالية خالل خمس يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة الس
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عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو 
لفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الجديد مدة س

اء دعوة الجمعية العامة  ركات أو هذا النظام وجب على بقية األعض وص عليه في نظام الش األدنى المنص
  العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

  صالحيات المجلس: المادة العشرون:

لطات في إدارة  ع الس ات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوس اص مع مراعاة االختص
 الشركة بما يحقق أغراضها، وله على سبيل المثال ال الحصر:

إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها واالشراف على جميع أعمالها وأموالها وجميع • 
ة معامالت ركة وتمثيلها في عالقتها مع الغير والجهات والهيئات الحكومية والخاص ها والتوقيع عن الش

والحقوق المدنية واقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات 
 على اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد وقبض ما يحصل من التنفيذ.

بيل المثال:•  تندات بما في ذلك على س                   وللمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمس
ركة و تعديل بنودها والتوقيع على مالحق تعديلها وبيع  ترك فيها الش ركات التي تش يس الش عقود تأس

هم ودفع الثمن و ص و األس راء الحص هم وقبض الثمن وش ص واألس قبولها والتنازل عنها و توقيع الحص
دار  ة بتعيين المدير وطلب إص ارك فيها و القرارات الخاص ركات التي تش ركاء في الش قرارات الش
السجالت التجارية وشطبها وفتح فروع للشركة، والتوقيع على كافة العقود والوثائق و المستندات الالزمة 

في ذلك قرارات زيادة وتخفيض رأس المال والتنازل  مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل بما
رعية  كوك الش مانات والكفاالت والص فية، والتوقيع على االتفاقيات القروض والض ص والتص عن الحص
راء  تثمار والتأجير والقبض والدفع والبيع والش تئجار واالس ليم واالس تالم والتس ركة واالس نيابة عن الش

ويا لح والتس رعية والنظامية الالزمة واإلفراغ وعقد الص ات واإلبراء وكافة االجراءات الش ت والمخالص
رفية للبنوك  مانات المص دار الض حب واإليداع لدى البنوك وإص ابات واالعتمادات والس لذلك وفتح الحس
يكات وكافة  تندات والش ات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة األوراق والمس س ناديق ومؤس والص

 ية. المعامالت المصرف

الحق في تمثيل الشركة أمام أقسام الشرط وإدارات الحقوق المدنية بمختلف أنواعها ودرجاتها والغرف • 
هود والجرح  ماع الش تحكام وتقديم البيانات وس التجارية ومكاتب العمل والعمال وإخراج حجج االس

ليم تالم والتس وقبول األحكام واالعتراض  والتعديل وطلب اليمين وردها وتقديم اللوائح والمذكرات واالس
ة ولهم تعيين المحامين  تخراج رخص البناء والترميم من الجهات المختص عليها والحجز والتنفيذ واس

  والمستشارين القانونيين والوكالء الشرعيين ومن حق من يوكلونه توكيل الغير.
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الحياتهم وعزلهم وطلب التأش•  تقدام األيدي كما للمجلس تعيين الموظفين والعمال وتحديد ص يرات واس
تخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل  العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واس

 عنها.

وللمجلس في جميع حاالته التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها باإليجار والبيع والشراء • 
شراء وقبول اإلفراغ ودفع  وللمجلس صالحية بيع وإفراغ العقارات وقبوله، ستالم الثمن، وال للمشتري وا

كوك  كوك  –التجزئة و الفرز  –الثمن دمج الص تالم الص احة  -اس تحويل  –التنازل عن النقص في المس
األراضي الزراعية إلى سكنية تعديل الحدود و األطوال والمساحة و ارقام القطع والمخططات والصكوك 

استالم األجرة، دفع ثمن  -تجديد عقود األجرة  -توقيع عقود األجرة  -التأجير وتواريخها وأسماء األحياء 
ركة والرهن وفك الرهن وعرض البيع ونقل أي من ممتلكات وعقارات  م الش تراة باس العقارات المش
ليم  ركة المباعة ألي طرف آخر وتس ركة ألي طرف آخر وقبض الثمن للممتلكات وعقارات الش الش

تلكات وعقارات الشركة المباعة. فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه يجب أن يتضمن المشتري تلك المم
باب  رف مع مراعاة أن يحدد المجلس في قرار البيع األس ر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتص محض

راً إال في الحاالت التي يقرها  والمبررات له، وأن يكون المبيع مقارباً لثمن المثل، وأن يكون البيع حاض
ركة أو تحميلها  طة الش رف توقف بعض أنش مانات كافية، وأال يترتب على ذلك التص المجلس وبض

 بالتزامات أخرى.

ات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها،  • س ناديق ومؤس كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع ص
ركة ع لى أن يحدد مجلس اإلدارة في وله عقد القروض التجارية التي ال يتجاوز أجالها نهاية مدة الش

 قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

ويكون لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق  •
 مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية وهي:

 إلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين.أن يكون ا -

ى  3أن يكون اإلبراء ال يتجاوز  - عودي  100مدينين بالعام الواحد وبمبلغ محدد كحد أقص ألف لایر س
 للمدين الواحد.

 اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.  -

اهمين والتوقيع عليها   • اء مجلس اإلدارة أو المس و من أعض قبول الهبات حتى ولو كانت من عض
 وإفراغها عند كاتب العدل لصالح الشركة.
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الموافقة على االشتراك في شركات قائمة أو االشتراك في تأسيس شركة جديده والتوقيع على نظامها  • 
ها ومالحق تعديلها ولهم ت يس ي وعقود تأس اس وكيل من يرونه إلثبات ذلك أمام كاتب العدل والتوقيع األس

 عليه أمام كاتب العدل وكافة الجهات الحكومية واألهلية.

ائه أو من  اته واحداً أو أكثر من أعض اص ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختص
الحيات أو  رف معين أو القيام بعمل أو أ باتخاذالغير بص عمال معينة وإلغاء التفويض أو إجراء أو تص
 التوكيل جزئياً أو كلياً.

 

  المادة الحادية والعشرون: مكافأة أعضاء المجلس:

تمل تقرير  ركات ولوائحه، ويجب أن يش تكون مكافأة مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه نظام الش
أعضاء مجلس اإلدارة خالل  مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه

ه  تمل كذلك على بيان ما قبض روفات وغير ذلك من المزايا، وأن يش نة المالية من مكافآت وبدل مص الس
ارات وأن  تش وه نظير أعمال فنية أو إدارية أو اس فهم عاملين أو إداريين أو ما قبض اء المجلس بوص أعض

ات المجلس وعدد الجلس اً على بيان بعدد جلس تمل أيض و من تاريخ آخر يش رها كل عض ات التي حض
 اجتماع للجمعية العامة.

  المادة الثانية والعشرون: صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:

واً منتدباً، وال يجوز  ا ونائبا للرئيس ويجوز له أن يعين عض ائه رئيس يعين مجلس اإلدارة من بين أعض
 اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.الجمع بين منصب رئيس مجلس 

ركة أمام  ة اجتماعاته وتمثيل الش الحية دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاس ويختص رئيس المجلس ص
رعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتابات العدل وهيئات التحكيم  القضاء والمثول أمام المحاكم الش

 واللجان العليا

ديد واإلقرار والمطالبة واالبتدائية ولجان األو ائية األخرى والقبض والتس راق التجارية وكافة اللجان القض
والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام 

 ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ.

و المنتدب مجتمعين أو م ركة في عالقاتها مع الغير كما يختص رئيس المجلس والعض نفردين بتمثيل الش
ات على اختالف أنواعها. كما ألي منهما حق التوقيع  س ركات والمؤس ة والش والجهات الحكومية والخاص
ية  اس يس واألنظمة األس ر عقود تأس تندات بما في ذلك دون حص على كافة أنواع العقود والوثائق والمس

ساهم فيها وقرارات الشركاء ومالحق التعديل لدى كاتب العدل بما للشركات التي تشترك فيها الشركة أو ت
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ه، وتعيين المدراء والعاملين  ص والتنازل وزيادة رأس المال وخفض هم والحص راء األس فيها بيع وش
ركة وتحديد أجورهم ومكافآتهم،  ترك فيها الش ركات التي تش ركة أو في الش والموظفين وعزلهم في الش

راء وتعديل بند اإلدارة و ركات جديدة وش يس ش ركات قائمة وتأس ركاء، والدخول في ش دخول وخروج ش
اهمة والمقفلة وبيع  ركات الجديدة المس هم ودفع وقبض الثمن واالكتتاب في الش ص واألس وبيع الحص
ركات التي  هم في الش ص واألس تالم القيمة واألرباح والتنازل بالبيع عن الحص هم واس ص واألس الحص

ترك ف اهم أو تش ركات والوكاالت تس جيل الش كوك، وتس هم والص ص واألس ركة، ونقل الحص يها الش
ركة  ركة وفتح الفروع للش فات للش نازل عن العالمات التجارية، وفتح المل والعالمات التجارية والت
تراك بالغرف التجارية  جالت التجارية وتجديدها، واالش تخراج الس ركات، واس فية الش وإغالقها، وتص

ناعية وتجدي ركة وتحويل فروع الص تخراج التراخيص وتجديدها للش دها، واعتماد التواقيع فيها، واس
تندات  تثمار ومراجعتها والتوقيع على المس ركة لدي الهيئة العامة لالس ركات وتمثيل الش ركة إلى ش الش

تندات الالزمة لها والدخ وق المالية والتوقيع على المس ركة لدى هيئة الس ول في الالزمة لها، وتمثيل الش
تئجار،  ركة مع الغير، والتأجير واالس ة بالش تمارات وتوقيع جميع العقود الخاص تالم االس ات واس المنافس
ليم ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة  تالم والتس تالم األجرة واالس وتوقيع عقود األجرة وتجديدها واس

لك، ب ذ ا يتطل اء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيم ا لهم وإنه فة البنوك  كم كا مل مع  ا الحق في التع
قيقة وذلك في إبرام  ركات الش ركة والش ارف العامة داخل المملكة أو خارجها وذلك فيما يخص الش والمص
كافة االتفاقيات والصفقات المصرفية والتمويلية وفتح وإدارة الحسابات والتعامالت والسحب من الحسابات 

دارة الحسابات والتعامالت اإللكترونية واستخراج كشف حساب واإليداع والتحويل من الحسابات وفتح وإ
واستخراج دفاتر شيكات وإصدار الشيكات المصدقة وتوقيع الشيكات وتحرير سندات ألمر والكمبياالت 
رفها  تالم الحواالت وص ارية في المملكة واس وأي أوراق تجارية أو مالية أخرى تقرها األنظمة الس

ناديق األم تراك في ص ناديق واالش ترداد وحدات ص ناديق األمانات واس تراك في ص انات وتجديد االش
هيالت قد تمنح إلى أفراد أو  مان تس ركة أو لض مانات والكفاالت للش هيالت والض دار التس األمانات وإص
ارف محلية أو أجنبية داخل المملكة وخارجها والمترتبة على  ركات أو بنوك ومص ات فردية أو ش س مؤس

سهيالت مثل الرهونات العقارية والسندات ألمر وشهادات األسهم وغيرها من الضمانات هذه القروض والت
العينية أو النقدية والتوقيع على المرابحة اإلسالمية وعلى اتفاقيات التورق اإلسالمي وغيرها من المنتجات 

ة واالعت هيالت البنكي ب القروض والتس ت وطل ان ة ك ا البنوك ألي جه دمه ة التي تق المي ادات اإلس م
رعية وطلب اإلعفاء من  مانات والكفاالت دون حدود للمدة أو القيمة والمتوافقة مع األحكام الش والض
ركات التابعة أو  ركة وكذلك الش ارك فيها الش ركات التي تش القروض وله تقديم الدعم المالي ألي من الش

ركات ا ل عليها أي من الش هيالت االئتمانية التي تحص مان التس قيقة وض ركة وله الش ارك فيها الش لتي تش
ابات  ابات وقفل الحس يط الحس كال وتنش كل من األش تثمارها بأي ش ركة واس الحق بتوظيف أموال الش
يكات المرتجعة وتحديث البيانات  تالم الش يكات واس يكات واالعتراض على الش رف الش ويتها وص وتس

ستالم شهادات المساهمات واستالم واالكتتابات في الشركات المساهمة وشراء وبيع األسهم الشرعية وا
رعية وتحرير  وابط الش تثمارية بالض تالم الفائض وفتح المحافظ االس تالم األرباح واس هم واس قيمة األس
هم بين الورثة ونقلها إلى  مة األس تثمارية وقس ناديق االس ترداد وحدات الص وتعديل وإلغاء األوامر واس
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هم راء األس هم وش هم من المحفظة وبتوظيف أموال  محافظهم واالكتتاب في األس هم ونقل األس وبيع األس
عودية  كوك واألوراق المالية الس هم والص راء األس كال وبيع وش كل من األش تثمارها بأي ش ركة واس الش
وغير السعودية وإنشاء الشركات وصناديق االستثمار داخل المملكة وخارجها وإبراء ذمة مدينيه الشركة 

ات من التزاماتهم ومديونياته س ناديق ومؤس م. كما لهم الحق في عقد القروض مع البنوك الحكومية و ص
دير  تيراد والتص ناعي وبنك االس ندوق التنمية الص ر ص بيل المثال ال الحص التمويل الحكومي  على س
ركة  عودي ونحوها) مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية التي ال يتجاوز أجالها نهاية مدة الش الس

 يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. على أن

الحيات التي يحددها مجلس اإلدارة، وعليه تنفيذ تلك التعليمات التي يوجهها  و المنتدب بالص ويتمتع العض
 له مجلس اإلدارة وعليه كذلك القيام بتصريف األعمال اليومية للشركة.

اء المجلس، ويعين مجلس اإلدارة أمين ويتولى مجلس اإلدارة تحديد مكافأتهم افة إلى مكافأة أعض ا باإلض
سر يختاره من بين أعضائه أو من غير هم ويختص بتدوين محاضر مجلس اإلدارة واإلشراف على تنفيذ 
ر  و المنتدب وأمين الس قراراته ويحدد مجلس اإلدارة مكافأته، وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعض

وية  كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا على مدة عض
   منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

  المادة الثالثة والعشرون: اجتماعات المجلس:

نة بدعوة م ه، وتكون الدعوة يجتمع مجلس اإلدارة مرتين على األقل في الس جلة أو ن رئيس بخطابات مس
ائل التقنية الحديثة، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك عبر أحد  وس

اء فأكثر، ويجوز لكل من مجلس االدارة بعد موافقة رئيس المجلس ولجان المجلس بعد  اثنان من األعض
  .اجتماعاتهم عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثةالمعنية أن تعقد  موافقة رئيس اللجنة

  المادة الرابعة والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:

رط أن ال يقل عدد  اء على األقل، بش ف االعض ره نص حيحاً إال إذا حض ال يكون اجتماع المجلس ص
ور الحاضرين عن ثالثة أعضاء، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حض

  اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية:

  . ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.1

  . أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة بشأن اجتماع محدد.2

  .. ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها3
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اوي  رين أو الممثلين فيه،وعند تس اء الحاض در قرارات المجلس باألغلبية المطلقة آلراء األعض وتص
در القرارات بالتمرير عن طريق  ة. وللمجلس أن يص وت معه رئيس الجلس اآلراء يرجح الجانب الذي ص

اء كتابةً اجتماع  اء مجلس اإلدارة متفرقين ما لم يطلب أحد األعض ها على كافة أعض المجلس عرض
اء المجلس كما وتعرض هذه  در هذه القرارات إذا ما أقرها األغلبية المطلقة ألعض للمداولة فيها وتص

 القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل له.

  المادة الخامسة والعشرون: مداوالت المجلس:

ر يوقعها رئيس المجلس  اء مجلس اإلدارة تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاض وأعض
  .أمين السروتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس االدارة و أمين السرالحاضرون و

  :المصالح تعارض: والعشرون السادسة المادة

رة في األعمال  رة أو غير مباش لحة مباش و مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مص على كل عض
الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز لهذا العضو االشتراك والعقود التي تتم لحساب 

في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس 
اء الم جلس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعض

  .مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي

  البـاب الرابع: جمعـيات المساهـمين: 

  والعشرون: حضور الجمعيات: السابعةالمادة 

ور الجمعيات العامة  لكل اهم حق حض اهمين،مس اً آخر من غير  للمس خص وله في ذلك أن يوكل عنه ش
ائل األخرى  ور الجمعية العامة أو عن طريق الوس ركة في حض اء مجلس اإلدارة أو عاملي الش أعض

  . المسموح بها وفقاً لألنظمة واللوائح ذات العالقة، ويجب أن تكون اإلنابة في توكيل مكتوب

  امة العادية:والعشرون: اختصاصات الجمعية الع الثامنةالمادة 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور 
نة المالية  تة التالية النتهاء الس هر الس نة خالل األش ركة، وتنعقد مرة على األقل في الس المتعلقة بالش

  عت الحاجة إلى ذلك.للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما د

  : : اختصاصات الجمعية العامة غير العاديةالتاسعة والعشرونالمادة 
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تختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها 
 ً ات الجمعية العامة العادية وذلك  .نظاما اص الً في اختص در قرارات في األمور الداخلة أص ولها أن تص

  بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

  : دعوة الجمعيات:الثالثونالمادة 

وص  اهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقاً لما هو منص ة للمس عليه في تنعقد الجمعيات العامة أو الخاص
ية  اد مة الع ا ة الع يدعو الجمعي ركات وعلى مجلس اإلدارة أن  ادنظام الش لك مراجع  لالنعق ب ذ إذا طل

اهمين يمثل ( ابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المس %) من رأس المال على األقل. ويجوز 5الحس
ابات دعوة الجمعية  ل ثالثين يوماً من تاريخ إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خال لالنعقادلمراجع الحس

  طلب مراجع الحسابات.

حيفة يومية توزع في  ر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في ص ركة المنطقة التي يقع فيها وتنش مركز الش
ً  لالنعقادالرئيس قبل الميعاد المحدد  رين يوما على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه  بواحد وعش

ورة من الدعوة وجدول  ل ص جلة. وترس اهمين بخطابات مس الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المس
  هيئة السوق المالية، وذلك خالل المدة المحددة للنشر.واألعمال إلى وزارة التجارة 

  : سجل حضور الجمعيات:الحادية والثالثونالمادة 

جل ا ركة يس مائهم في مركز الش ة أس ور الجمعية العامة أو الخاص اهمون الذين يرغبون في حض لمس
  الرئيسي قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية، أو وفقاً ألي طريقة أخرى تحددها الشركة.

  والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية: الثانيةالمادة 

اهمون يمثلون ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العام ره مس حيحاً إال إذا حض المال  ربع رأسة العادية ص
اعة من انتهاء  على األقل ، اب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد س وإذا لم يتوفر النص

من الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن  رط أن تتض المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بش
وَجهت الدعوة  الثاني،جتماع إمكانية عقد هذا االجتماع . في حال لم تتضمن الدعوة األولى إمكانية عقد اال

وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص  السابق،إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع 
وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد ، ) من هذا النظامالثالثونعليها في المادة (
  .األسهم الممثلة فيه

  والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية: الثةالثالمادة 

ف رأس المال  اهمون يمثلون نص ره مس حيحاً إال إذا حض ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية ص
اعة من انتهاء المدة المحددة  اب في االجتماع األول يعقد االجتماع الثاني بعد س فإذا لم يتوفر هذا النص
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تماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا النعقاد االج
اهمين يمثل ربع  ،االجتماع ره عدد من المس حيحاً إذا حض وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني ص

اب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ، األقلرأس المال على  وإذا لم يتوفر النص
وص عليها في المادة ( ها المنص اع نفس ) من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث الثالثونينعقد باألوض

  .صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة

  التصويت في الجمعيات:والثالثون:  الرابعةالمادة 

هم في الجمعيات العامة ويجب  وت عن كل س اهم ص تخدامالكل مس ويت التراكمي في انتخاب  س التص
  دارة. مجلس اإل

ويت  ركة من خالل خدمات التص ويت في الجمعيات العامة للش اهمين التص كما أنه من الممكن للمس
أي مساهم مشارك عن طريق الجهات ذات العالقة، واإللكتروني التي تقوم الشركة بتوفيرها بالتنسيق مع 

  ويعتد بتصويته وحضوره. جتماعاال، يعتبر حاضراً طيلة انعقاد خدمات التصويت اإللكتروني

  والثالثون: قرارات الجمعيات: الخامسةالمادة 

االجتماع، كما تصدر قرارات  في الممثلة لألسهم المطلقة باألغلبية العامة العادية الجمعية تصدر قرارات
الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس 
اس أو  اء المدة المحددة في نظامها األس ركة أو بحلها قبل انقض ه أو بإطالة مدة الش المال أو تخفيض

ركة أخرى فال يكون ا هم الممثلة في باندماجها مع ش در بأغلبية ثالثة أرباع األس حيحاً إال إذا ص لقرار ص
  االجتماع.

  والثالثون: المناقشة في الجمعيات: السادسةالمادة 

أنها إلى  ئلة في ش وعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األس ة الموض اهم حق مناقش لكل مس
ابات. ويجيب مجلس  اء مجلس اإلدارة ومراجع الحس ئلة أعض ابات عن أس اإلدارة أو مراجع الحس

ؤاله غير  اهم أن الرد على س رر. وإذا رأى المس ركة للض لحة الش اهمين بالقدر الذي ال يعرض مص المس
  مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

  والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر: السابعةالمادة 

معيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس يرأس اجتماعات الج
به لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائ ئه  ا باجتماع الجمعية ، اإلدارة من بين أعض ويحرر 

اهمين من عدد المس ر يتض الة أو  محض هم التي في حيازتهم باألص رين أو الممثلين وعدد األس الحاض
وات المقررة لها والقرارات وات التي وافقت عليها أو خالفتها  الوكالة وعدد األص التي اتخذت وعدد األص
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وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في  وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع،
   األصوات. سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع

  ة المراجعة واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت:البـاب الخامس: لجن

  والثالثون: لجان مجلس اإلدارة: الثامنةالمادة 

كل عدد ب ظروفها للقيام بأعمال يحددها  اَ لمجلس اإلدارة أن يش ركة وحس ب حاجة الش من اللجان حس
تثناء ما نص عليه بخالف ذلك في هذ اء مجلس اإلدارة من حين آلخر. ويجوز، باس ا النظام، تعيين أعض

اللجان من بين أعضاء مجلس اإلدارة أو من غيرهم. وال يمارس األفراد المعينين كأعضاء في هذه اللجان 
  إال األعمال التي يوليها لهم المجلس من حين آلخر وفقاً للتعليمات وتوجيهات المجلس.

  : لجنة المراجعة:التاسعة والثالثونالمادة 

كل بقرار من الجمع اء على األقلتش يزيد أن ال على  ية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة أعض
اء عن ة أعض اهمين أو غيرهم ويحدد في  ،خمس واء من المس اء مجلس اإلدارة التنفيذيين س من غير أعض

  القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

  : نصاب اجتماع لجنة المراجعة:األربعونالمادة 

ترط حة يش ور المراجعة لجنة اجتماع لص ائها، أغلبية حض در أعض وات بأغلبية قراراتها وتص  أص
 االجتماع. رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات وعند تساوي الحاضرين،

  األربعون: اختصاصات لجنة المراجعة:الحادية والمادة 

ركة، أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختص بيل في ولها الش جالتها على االطالع حق ذلك س  س
اح أي ووثائقها وطلب اء من بيان أو إيض  تطلب أن لها ويجوز التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعض

ركة العامة الجمعية اإلدارة دعوة مجلس من ت أو عملها اإلدارة مجلس أعاق إذا لالنعقاد للش  تعرض
  جسيمة. خسائر أو ألضرار الشركة

  واألربعون: تقارير لجنة المراجعة: الثانيةالمادة 

ا مراجع  دمه ات التي يق ارير والملحوظ ة والتق رك ة للش الي ة النظر في القوائم الم ة المراجع على لجن
أن مدى كفاية  ابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في ش الحس

ركة وع ها. وعلى نظام الرقابة الداخلية في الش اص ما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختص
ركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية  خاً كافية من هذا التقرير في مركز الش مجلس اإلدارة أن يودع نس
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ً العامة  رين يوما خة منه، ويتلى التقرير  بواحد وعش اهمين بنس على األقل لتزويد كل من رغب من المس
 ية.أثناء انعقاد الجمع

  واألربعون: لجنة الترشيحات والمكافآت: الثالثةالمادة 

ركة.  يحات والمكافآت في الش ائه لجنة الترش ائه أو من غير أعض كل من أعض لمجلس اإلدارة أن يش
الحيات التي يوليها لها المجلس من حين آلخر  يحات والمكافآت تلك األعمال والص وتمارس لجنة الترش

ار التنفيذيين بما في ذلك، من غير حصر، التوصية لمجلس اإلدارة بتعويضات ومكافآت اإلدارة العليا وكب
اء يتم تعيينهم بقرار من مجلس اإلدارة.  يحات والمكافآت من ثالثة أعض ركة. وتتكون لجنة الترش بالش
اوي  ائها، وفي حال تس يحات والمكافآت باألغلبية المطلقة ألعض در جميع قرارات لجنة الترش وتص

 ً ، يتم إحالة القرار عن طريق األصوات وعدم تمكن اللجنة من االتفاق على القرار خالل خمسة عشر  يوما
ماعات لجنة  مداوالت اجت كامل  بت  يه وإقراره. وتث اء اللجنة إلى مجلس اإلدارة للنظر ف أي من أعض

  الترشيحات والمكافآت وقرارتها بالطريقة التي ترتضيها اللجنة.

  البـاب السادس: مراجع الحســابـات: 

  :واألربعون: تعيين مراجع الحسابات الرابعةالمادة 

ابات المرخص لهم بالعمل في  ابات أو أكثر من بين مراجعي الحس ركة مراجع حس يجب أن يكون للش
المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت 

  أو لسبب غير مشروع.  تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب

  واألربعون: صالحيات مراجع الحسابات: الخامسة المادة

جالتها وغير ذلك من الوثائق، وله  ركة وس ابات في أّي وقت حق االطالع على دفاتر الش لمراجع الحس
ركة  ول عليها، ليتحقق من موجودات الش رورة الحص احات التي يرى ض اً طلب البيانات واإليض أيض

وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، والتزاماتها 
عوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم  ابات ص ادف مراجع الحس وإذا ص
ابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة ر المجلس عمل مراجع الحس  ييس

  .العادية للنظر في األمر

نوية  ابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية الس بية  تقريراً يعدعلى مراجع الحس وفقاً للمعايير المحاس
احات التي  ول على البيانات واإليض ركة من تمكينه من الحص منه موقف إدارة الش المتعارف عليها يض
اس، ورأيه في  ركة األس طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات ألحكام هذا النظام أو أحكام نظام الش

حسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويتلو مراجع ال
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ابات، كان  تماع إلى تقرير مراجع الحس ديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية دون االس التص
  .قرارها باطالً 

اهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه  ال ي إلى المس ابات أن يفش يجوز لمراجع الحس
  .ار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإال وجب عزله فضالً عن مطالبته بالتعويضمن أسر

مراجع الحسابات مسؤوالً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب  يكون
  .األخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن

  ـاب السابع: حسـابات الشركة وتوزيع األربـاح:الب

  واألربعون: السنة المالية: السادسةالمادة 

 ديسمبر من كل سنة ميالدية. 31تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في 

  

  واألربعون: الوثائق المالية:  السابعةالمادة 

عن  وتقريراً  للشركة المالية القوائم يعد أن للشركة مالية سنة كل نهاية في اإلدارة مجلس على يجب .1
لتوزيع  المقترحة الطريقة التقرير هذا ويضّمن المنقضية، المالية السنة عن المالي ومركزها نشاطها

ع رف تحت الوثائق هذه المجلس األرباح. ويض ابات مراجع تص  النعقاد المحدد الموعد قبل الحس
ً  وأربعين  بخمسة الجمعية العامة  األقل. على يوما

 إليها المشار الوثائق المالي ومديرها التنفيذي ورئيسها الشركة إدارة مجلس رئيس يوقع أن يجب .2
خ وتودع المادة، هذه من )1( في الفقرة ركة مركز في منها نس رف تحت الرئيس الش  تص

 .المساهمين

ركة،  على .3 اهمين بالقوائم المالية للش وتقرير مجلس اإلدارة، رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المس
ائل التقنية الحديثة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية  ر في وس ابات، ما لم تنش وتقرير مراجع الحس

 العامة بواحد وعشرين يوماً على األقل، وعلية إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدد اللوائح.
  

  : توزيع األرباح:واألربعون الثامنةالمادة 

  الصافية السنوية على الوجه اآلتي:أرباح الشركة توزع 
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%) من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة 10. يجنب (1
  %) من رأس المال المدفوع.30العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور (

افي األرباح  لتكوين  . للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة2 بة  من ص أن تجنب نس
  احتياطي اتفاقي يخصص وفقا لما تراه الجمعية العامة العادية من مصلحة للشركة في ذلك.

ركة أو 3 لحة الش . للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مص
افي يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على الم اهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من ص س

  األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

  %) من رأسمال الشركة المدفوع.5. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين تمثل نسبة ال تقل عن (4

شركة توزيع أر5 سنوي وفقاً للضوابط . يجوز لل باح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع 
  الصادرة من هيئة السوق المالية.

  : استحقاق األرباح:التاسعة واألربعونالمادة 

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ 
تحقاق وتاريخ التوز اهمين في االس جالت المس جلين في س هم المس يع وتكون أحقية األرباح لمالكي األس

  نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. 

  : خسائر الشركة:الخمسونالمادة 

ف رأس المال المدفوع، فعلى مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير  إذا ركة نص ائر الش بلغت خس
ائر  بة الخس ه إلى الحد الذي تنخفض مع نس ركة أو تخفيض العادية لالجتماع لتقرر إما زيادة رأس مال الش

ال إذا قررت غير إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا النظام إ
  ذلك الجمعية العامة غير العادية.

  البـاب الثامن: المنازعات:

  والخمسون: دعوى المسؤولية: الحاديةالمادة 

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن 
اهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. وال يجوز للمس

 .الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى
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  البـاب التاسع: حل الشركة وتصفيتها:

  والخمسون: انقضاء الشركة: الثانيةالمادة 

العتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية ا
فية على تعيين  تمل قرار التص فية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يش قرار التص
فية ويجب  لطاته والمدة الزمنية الالزمة للتص ة على س لطاته وأتعابه والقيود المفروض في وتحديد س المص

فية االختيارية  ائي أال تتجاوز مدة التص نوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قض خمس س
وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة 
فية  اهمين قائمة خالل مدة التص في وتبقى جمعيات المس فين إلى أن يعين المص إلى الغير في حكم المص

  مارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.ويقتصر دورها على م

  البـاب العاشر: أحكام ختامية:

  والخمسون: الثالثةالمادة 

 في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.  يطبق نظام الشركات ولوائحه

  والخمسون: الرابعةالمادة 

 يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

***********  

 


