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  للمجوهرات الزوردي النظام األساسي لشركة

 )عامة شركة مساهمة(

  

  : لباب األولا

  تأسيس الشركة: : )١مادة (

    :شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي هولوائح تؤسس طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الشركات 

  :): اسم الشركة٢مادة(

  .)مدرجة عامة شركة مساهمة شركة الزوردي للمجوهرات (

  :ركةض الشاغرأ) : ٣ادة (م

  :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة الشركة قومت
إنتاج وتصنيع وتشكيل وصياغة المشغوالت الذهبية والمجوهرات وسبائك ذهبية واألحجار الكريمة وأطقم الذهب المشغولة   -أ

  باألحجار الكريمة.
 وهرات الذهبية والمشغوالت الذهبية.تجارة الجملة والتجزئة في المعادن الثمينة واألحجار الكريمة والمج  -ب
  المشاركة في تأسيس الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها.  -ت
  تجارة الجملة والتجزئة في مكائن الذهب والمجوهرات .  -ث
  واألقالم والعطور والمنتجات الجلدية. واالكسسواراتإنتاج وتوزيع النظارات والساعات   -ج
  السبائك الذهبية.  -ح
 ذهبية وسبائك الذهب والفضة.تصدير المشغوالت ال  -خ
 انتاج وتصنيع وبيع االلماس والمشغوالت االلماسية.  -د

 مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل للمباني والمصانع ومكائن الذهب والمجوهرات.  -ذ
امها. التجارية وحقوق النسخ وإدارتها وتوزيعها واستخد توالوكاالالحصول على حقوق الملكية الفكرية واتفاقيات االمتياز   -ر

مثل براءات االختراع والعالمات التجارية الدولية والمحلية وغيرها من حقوق التأليف والنشر واستغاللها وتأجيرها 
 لشركاتها التابعة أو غيرها.

 تجارة وتوزيع واستيراد وتصدير المالبس الجاهرة واالشمغه.    -ز
مالبس الرجال المصنوعة من الفضة والمعادن  تجارة وتوزيع المنتجات المصنوعة من الفضية و مستلزمات وكماليات  -س

 .و تشمل على سبيل المثال أزرار األكمام، الخواتم، األساور، المحافظ واألقالم األخرى
أعمال تصفية وتكرير الذهب الصافي من المعادن والشوائب العالقة باستخدام الوسائل التكنولوجية والكيمائية المتقدمة   -ش

 ي شكل بارات.  للحصول على الذهب الخالص ف

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن   -ص
 .وجدت
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  :المشاركة والتملك في الشركات )٤مادة (

. لایر ونلي) م٥بشرط أال يقل رأس المال عن ( يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة ، أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماالً شبيهة  كما

 تندمج أو قائمة أخرى شركات في والحصص األسهم تمتلك أنبأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها 
تتطلبه  ما استيفاء بعد وذلك المحدودة المسئولية ذات أو المساهمة الشركات تأسيس في يرلغا مع حق االشتراك ولها معها

 ذلك يشمل على أال الحصص أو األسهم هذه في تتصرف أن للشركة كما يجوز . الشأن هذا في المتبعة والتعليمات األنظمة
  .تداولها في الوساطة

  ): المركز الرئيسي للشركة:٥مادة (

أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو  لرئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذيويجوز  يس للشركة بمدينة الرياضرئالركز الم يقع
  .بقرار من مجلس اإلدارة توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها

  :) : مدة الشركة٦مادة (

ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية  يارالتج بالسجل قيدها) سنة ميالدية تبدأ من تاريخ ٩٩مدة الشركة (
  .العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل

  

  الباب الثاني : رأس المال واألسهم

  :رأس المال )٧مادة (

إلى مليون لایر سعودي مقسم  خمسمائة وخمسة وسبعون لایر سعودي )٥٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠(بـ حدد رأس مال الشركة  
لایر سعودي  )١٠(لكل منها االسميةمتساوية القيمة تبلغ القيمة  سهم وخمسمائة ألفمليون  سبعة وخمسون) ٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠(

  وجميعها أسهم عادية.

  :األسهم في االكتتاب )٨مادة (

ً  وخمسمائة ألفمليون  سبعة وخمسون) ٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠بجميع اسهم الشركة البالغة (اكتتب المؤسسون   ها يمتقودفعوا  سهما
  .كاملة

  :القيمة مستوفاة الغير األسهم بيع )٩مادة (

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لذلك،  المعينة المواعيد في السهم قيمة بدفع المساهم يلتزم 
 سوق أو لنيعالسهم في مزاد لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين ببيع 

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم  ،المختصة الجهة تحددها التي للضوابط ا وفق األحوال بحسب المالية األوراق
المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة ، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع 

لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع هذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع  ةلمبالغ المستحقا
أموال المساهم وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطى المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل 

 المساهمين.
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  :همساأل إصدار )١٠مادة (

م اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة سهتكون األ 
 غير والسهم .المساهمين على توزيعها كأرباح يجوز وال،  المساهمين حقوق ضمن مستقل بند فياألخيرة يضاف فرق القيمة 

 استعمال في عنهم لينوب أحدهم يختاروا ان عليهم وجب متعددون اشخاص مسهلا ملك فاذا ، ةالشرك مواجهة في للتجزئة قابل
  . السهم ملكية من الناشئة االلتزامات عن بالتضامن مسؤولين األشخاص هؤالء ويكون ، به المتعلقة الحقوق

  األسهم:تداول  )١١مادة (

 عشر اثني عن كل منهما تقل ال ماليتين سنتين عن يةالمال القوائم نشر بعد إال المؤسسون بها يكتتب التي األسهم تداول يجوز ال
 التي والمدة الشركة تأسيس نوعها وتاريخ على يدل بما األسهم هذه صكوك على ويؤشر .الشركة تأسيس تاريخ من ا شهر
 .تداولها فيها يمنع

 ورثة من أو مؤسس آخر إلى ينؤسسالم أحد من قالحقو بيع ألحكام ا وفق األسهم ملكية نقل الحظر مدة خالل يجوز ذلك ومع
 امتالك أولوية تكون أن على أو المفلس، المعسر المؤسس أموال على التنفيذ حالة في أو الغير إلى وفاته حالة في المؤسسين أحد
 .اآلخرين للمؤسسين األسهم تلك

  .الحظر ةمد اءانقض قبل لماال رأس زيادة حالة في المؤسسون به يكتتب ما على المادة هذه أحكام وتسري

  المساهمين:) سجل ١٢مادة (

مركز أيداع األوراق المالية لدي شركة السوق المالية السعودية  بواسطةالمدار  تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل للمساهمين
ؤشر بهذا القيد منها وي المدفوعوالقدر  األسهم وأرقاميتضمن أسماءهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم  "تداول" 

 إجراءاتاستكمال  أو السجل المذكور فيمن تاريخ القيد  إالمواجهة الشركة أو الغير  فيوال يعتد بنقل ملكية السهم  األسهمعلى 
 في.ويقيد االكتتاب  السوق المالية السعودية "تداول" شركةب الخاص األسهملمعلومات  اآللينقل الملكية عن طريق النظام 

هذا النظام  ألحكامتصدر من جمعيات المساهمين وفقا  التيبالقرارات  والتزامهلنظام الشركة ها قبول المساهم وتملك هماألس
  .غائبا وسواء كان موافقا على هذه القرارات أو مخالفا لها أمسواء كان حاضر 

  الشركة ألسهمهما وبيعها وارتهانها شراءإعادة ) ١٣مادة (

بموافقة الجمعية العامة غير العادية، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية دية لعاهمهما اأس اءشر يجوز للشركة )١
 بهذا الخصوص وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوت في جمعيات المساهمين.

والضوابط التي ام للنظ وفقاً كأسهم خزينة لتخفيض رأس المال أو الستخدامها  أما أسهمها إعادة شراءيجوز للشركة  )٢
 تضعها هيئة السوق المالية.

يصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، ويجب على ا لغرض تخصهشراء أسهمإعادة يجوز للشركة  )٣
 تضعها هيئة السوق المالية لهذا الغرض. التيالمتعلقة بشرائها ألسهمها والشروط  األخرىالشركة استيفاء الضوابط 

 أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.بيع لشركة يجوز ل )٤
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 يجوز للشركة ارتهان أسهمهما ضماناً لدين وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية. )٥

أو حيازتها لمصلحة ركة هم الشيجوز لمن له حق تملك أس مع عدم اإلخالل بالقوانين واللوائح األخرى ذات الصلة ، )٦
طرف أخر أن يرتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية، ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال 
الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات 

  تصويت فيها.و الهمين أالجمعية العامة للمسا

  : األسهم) شهادات ١٤مادة (

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه 
ترخيص من أعضاء مجلس اإلدارة وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بال

الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها  أسيسبت
وقيمة السهم األسمية والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون لألسهم 

  .المرفقة بهسهم ى رقم الكوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة عل

  الشركة:مال  رأس) زيادة ١٥مادة (

 التيجديدة بنفس القيمة االسمية  أسهم بإصدارمرات  أومال الشركة مرة  رأستقرر زيادة  أنللجمعية العامة غير العادية 
 وال هكملأبقد دفع  ياألصلالمال  رأسيكون  أنبشرط  الطرق المنصوص عليها بنظام الشركات، بإحدىأو  األصلية لألسهم
 تحويل مقابل صدرت أسهم إلى يعود المال رأس من المدفوع غير الجزء كان إذا بأكمله دفع قد المال رأس يكون أن يشترط
   .أسهم إلى لتحويلها المقررة المدة د بع ه تنت ولم أسهم إلى تمويلية صكوك أو دين أدوات

أولوية االكتتاب  األصليينرأس المال ويكون للمساهمين  يادةار طريقة زوبمراعاة ما يقتضى به نظام الشركات ويعين القر
الرسمية جريدة ال فيقرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب باألسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤالء بأولويتهم بنشر  باألسهم

ً د وعـ (واحية بالجمع لالنعقادقبل الميعاد المحدد  وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة  على األقل شرين) يوما
  .إليهمن تاريخ النشر المشار  أيام ةخالل عشر األولوية فياستعمال حقه  فيويبدى كل مساهم رغبته 

 حقوق إجمالي من أولوية حقوق من يملكونه ما بنسبةاللذين طلبوا االكتتاب حملة حقوق األولوية على الجديدة  األسهمتوزع  
 األسهممن  الباقيالجديدة ويوزع  األسهمجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من تي أالبشرط  المال رأس زيادة من الناتجة األولوية

 األولوية حقوق إجمالي من أولوية حقوقمن نصيبهم بنسبة ما يملكونه من  أكثراللذين طلبوا األولوية   حقوق حملةالجديدة على 
 األسهم من تبقى ما ويطرحالجديدة  األسهمن عليه ما طلبوه من حصلواوز ما يتجي أال ، بشرط المال رأس زيادة من الناتجة

  .ذلك غير على المالية السوق نظام ينص أو العادية غير العامة الجمعية تقرر لم ما الغير، على

ي ين فنها للعاملللجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة راس المال أو جزءاً م
الشركة والشركات التابعة أو بعضها. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة 

  للعاملين.

كتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو مل بحق األولوية للمساهمين في االيحق للجمعية العامة غير العادية وقف الع
  ن في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.اهميلغير المس إعطاء األولوية

  : تخفيض رأس المال )١٦مادة (
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يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا 
 المادة في عليه المنصوص الحد دون ما إلى المال رأس ضتخفي وحدها األخيرة في الحالة ويجوز .منيت الشركة بخسائر

وال يصدر القرار إال تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن  الشركات نظام من) والخمسين الرابعة(
قة ن القرار طريااللتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات ، ويبي

لتخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خالل ا
ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزيع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة ، فإذا اعترض 

ي الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً ته فلشركة مستنداأحدهم وقدم إلى ا
  للوفاء به إذا كان أجالً.

  مجلس اإلدارة الثالث:الباب 
  :أعضاء مجلس اإلدارة )١٧مادة (

مدة ال تزيد عن ثالث سنوات وتبدأ ل ة العامة العاديةأعضاء تنتخبهم الجمعي سبعةيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من  
ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس االدارة  .مدة عضوية المجلس من تاريخ انتخاب الجمعية العامة العادية لمدة ثالثة سنوات

 .ذات العالقة األخرىلمدة أو لمدد مماثلة وفقاُ لنظام حوكمة الشركات واألنظمة 

  :لمجلسعضوية ا )١٨مادة (

قرار من بناء على  المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكةة تنتهي عضوي 
حيث يقوم رئيس المجلس بدعوة  مجلس اإلدارة،كتابي يقدم من احدي أعضاء المجلس للسيد/ رئيس طلب مجلس اإلدارة يسبقه 

نتهاء بابالتوصية للجمعية العامة قرار من مجلس اإلدارة  ن يصدرعلى ا العضو.ة اور والبت في صالحيللتش لالنعقادالمجلس 
  للتصديق على قرر المجلس. لالنعقادعلى أن يتم دعوة الجمعية العامة  .اً صالحية العضو وأن مركز العضو أصبح شاغر

 العضو بحق إخالل وذلك دون ضهم.بعء مجلس اإلدارة أو ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضا
 أن االدارة مجلس ولعضو مناسب وقت غير في أو مقبول غير لسبب العزل وقع اذا بالتعويض بالمطالبة الشركة تجاه المعزول

  .أضرار من االعتزال على يترتب عما قبل الشركة مسؤوًال  كان واال مناسب وقت في ذلك يكون أن بشرط يعتزل

   لس اإلدارةمجالمركز الشاغر في 

، على ان الشاغر للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز  وألي سبب كانأي وقت  فيوإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس 
عيين يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة وهيئة سوق المال خالل خمسة أيام عمل من تاريخ الت

  .التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ذاعلى أن يعرض ه

 أو النظام في عليه المنصوص- األدنى الحد عن أعضائه عدد نقص بسبب اإلدارة مجلس النعقاد الالزمة الشروط تتوافر لم إذا
 الالزم العدد النتخاب يوماً؛ ستين خالل لالنعقاد العادية مةعاالجمعية ال دعوة اءاألعض بقية على وجب األساس، الشركة نظام في
  .األعضاء من

  :اإلدارةسلطات مجلس  )١٩مادة (
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة ورسم  .١

وأموالها بما يحقق أغراضها وتصريف أمورها داخل المملكة العربية  اواإلشراف على أعماله ااستثماراتهوتحديد  سياستها
 السعودية وخارجها.
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تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة ومكاتب العمل والعمال والحقوق المدنية وأقسام الشرطة   .٢
ختالف أنوعها داخل وخارج المملكة العربية الشركات والمؤسسات على والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة وا

 السعودية.
العطاءات ولمجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر اقرار العقود و المناقصات  وترسيهالدخول في المناقصات والمزايدات  .٣

 لشركة. اء التعامالت نيابة عن و وثائق البيع واإليجار والتأجير والتمثيل واإلقرارات و الرهن وغيرها وإجرا
حق تأسيس شركات أخري تكون مملوكة للشركة جزئياً أز بالكامل داخل وخارج المملكة والمساهمة في تأسيس الشركات التي  .٤

من هذه الشركات  االنسحابتشترك فيها الشركة واالستحواذ على الشركات القائمة سواء داخل أو خارج المملكة وكذلك 
ص أو أسهم الشركة في هذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها أو شراء حصص صقرارات تصفيتها وبيع حوالتوقيع على 

 في شركات قائمة أو زيادة رأس مالها أو إنقاصه.
عن حصص في الشركات  والتنازلاالستحواذ على الشركات وتأسيس شركات جديدة والمساهمة في تأسيس شركات جديدة  .٥

لمؤسسات وتحويلها إلى فروع للشركة، واستالم األرباح وتمثيل الشركة في ااريع استثمارية وشراء المملوكة والدخول في مش
الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتصويت نيابة عن الشركة على قرارات الشركاء والمساهمين وجمعيات  جمعيات

ارات الشركاء والمساهمين وإجراء رك والتوقيع على جميع قالشركة في كل ذل ممثليالمساهمين والجمعيات التأسيسية وتسمية 
أي تعديل على عقود تأسيس هذه الشركات أياً كان نوع هذا التعديل بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على مالحق عقود 

 تأسيس هذه الشركات.
عها واستخدامها. يق النسخ وإدارتها وتوزالتجارية وحقو توالوكاالالحصول على حقوق الملكية الفكرية واتفاقيات االمتياز  .٦

مثل براءات االختراع والعالمات التجارية الدولية والمحلية وغيرها من حقوق التأليف والنشر واستغاللها وتأجيرها لشركاتها 
 التابعة أو غيرها.

ً فيها بما في ذ الماليتقديم كافة أوجه الدعم  .٧ ً أو مساهما  كلك، دون حصر، إقراض تلللشركات التي تكون الشركة شريكا
عن أولوية المطالبة بتلك القروض لصالح أية دائنين آخرين، وكفالة كافة االلتزامات المالية والتعاقدية  والتنازلالشركات 

 وقروض وديون تلك الشركات.
لشركة لضمان عن أصول وموجودات ا والتنازلتقديم كافة أنواع الضمانات والكفاالت والتعهدات بما دون حصر، الرهن  .٨

امات وديون الشركة أو الشركات التابعة التي تكون الشركة شريكاً أو مساهماً فيها/ وللمجلس في سبيل ذلك دون زقروض والت
حصر، تقييد صرف األرباح وااللتزام باالحتفاظ بملكية األسهم التي تمتلكها الشركة في الشركات األخري التي تكون الشركة 

 وفقاً لمتطلبات التمويل. ماً فيها ألي مدة كانتشريكا شريكاً أو مساه
الموافقة والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك على سبيل المثال عقود تأسيس الشركات التي   .٩

لشركاء في تلك ومالحقها وقرارات التعديل وجميع قرارات ا تأسيسهالعقود  التعديالتتشترك فيها الشركة مع وإجراء كافة 
بما في ذلك القرارات الخاصة بزيادة أو خفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها وتوثيق العقود والتوقيع  الشركات

لدى وزارة التجارة واالستثمار والهيئة العامة لالستثمار واثبات العقود والقرارات لدي كاتب العدل المختص واجراء التعديالت 
وشطبها ومنح  واستالمهاالت التجارية والشهادات و التراخيص االستثمارية جة واستخراج وتجديد السوالتغييرات الالزم

 القروض و إصدار الضمانات للشركات التابعة وضمان قروضها داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
لضمانات والكفاالت اية واتفاقيات القروض والموافقة و التوقيع على كافة االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسم .١٠

صدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة والبيع و الشراء واألفراغ وقبوله وقبض الثمن بأي صورة يراها. واالستالم او
 والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وإخراج حجج االستحكام وطلب تعديل الصكوك ومدتها.

 وردها عن الشركة ح والتنازل لوالص ةإلقرار والمطالبالقبض والتسديد وا .١١
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 .اإلسالميةاستثمار أموال الشركة في أي منتجات نقدية أو استثمارية متوافقة مع إحكام الشريعة  .١٢
الستخدامات الشركة أو شركاتها التابعة، وشراء األراضي  ولوازممن سيارات ومعدات وأجهزة وأثاث  األصولشراء  .١٣

النظامية والشرعية أمام الجهات الرسمية وكتابة العدل مع حق تفويض  اإجراءاتهأنهاء وقيع بالشراء أو البيع والعقارات والتو
 الغير في ذلك.

يجوز لمجلس اإلدارة بيع وشراء ورهن عقارات ومنقوالت وممتلكات الشركة  على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة حيثيات  .١٤
 ية:القرار بالتصرف مع مراعاة الشروط التال

 له. المبرراتقرار البيع األسبات و  أن يحدد المجلس في  .أ
 أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.  .ب
 كافية. وبضماناتأن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة التي يقدرها المجلس   .ج
 أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة.  .د

كة العربية السعودية بما في ذلك دون حصر، فتح الحسابات لبنكية داخل وخارج الممالدخول في كافة العمليات المصرفية وال  .١٥
صدار وصرف وخصم الشيكات إحسابات وسحب األرصدة وتصفيتها، والبنكية وتشغيلها بما في ذلك اإليداع والسحب وقفل ال

تندية نيابة عن سالم االعتماداتة وفتح والسندات ألمر والكمبياالت وكافة األوراق التجارية، وطلب إصدار الضمانات البنكي
الشركة، والدخول في اتفاقيات المشتقات المالية بكافة كالمقايضات الدولية والتحوط وجميع العمليات المتعلقة بها فيما يتعلق 

 بكافة أعمال الشركة وتعاقداتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
لتمويل المختلفة الحكومية وغير الحكومية والبنوك اوض مع صناديق ومؤسسات ويجوز لمجلس اإلدارة ترتيب وعقد القر .١٦

التجارية والمؤسسات المالية وشركات التمويل ومؤسسات تمويل الصادرات وأي جهات ائتمانية أخري، داخل وجارج المملكة 
االئتمانية التي  تك التجارية و التسهيالالعربية السعودية، مهما بلغت قيمتها أو مدتها بما في ذلك القروض التجارية مع البنو

تتجاوز مدتها ثالث سنوات، ألي حدود يقررها المجلس وألي مدة. ويشمل ذلك التفاوض والموافقة وابرام جميع االتفاقيات 
 .والمستندات ذات العالقة 

لحتها، صاتهم طبقاً لما يحقق مويكون لمجلس إدارة الشركة في الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزام .١٧
وفق المعايير المحاسبية المتبعة في حالة إعدام الديون. على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط 

 التالية:

 الدين كحد أدني. نشأتأن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على   .أ

 دين الواحد.أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للم  .ب

 للمجلس ال يجوز التفويض فيه.  قاإلبراء ح  .ج

ً من بين األعضاء أو من الخارج يتولى إدارة  .١٨ ً تنفيذيا ً و/ أو رئيسا لمجلس اإلدارة أن يختار من بين أعضائه عضواً منتدبا
) ويحدد ٢١المادة (العمليات اليومية للشركة، ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات الرئيس التنفيذي بخالف  ما ذكر في 

المنتدب. وال يجوز الجمع بين مركز رئيس المجلس وأي من مراكز العضو  والعضولس مكافآت الرئيس التنفيذي و/المج
  المنتدب أو الرئيس التنفيذي. 

أو اي من لمجلس اإلدارة أن يعهد بأي من سلطاته التي تمنحها األنظمة النافذة في المملكة أو هذه النظام إلى رئيس المجلس  .١٩
أو الرئيس التنفيذي للشركة أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس أوإلى أي لجنة  -أن وجد –أو نائب الرئيس  العضو المنتدب

مكونة من أعضاء المجلس، أو ألي من الموظفين المخولين أو العاملين في الشركة، وللمجلس أيضا من وقت آلخر أن يفوض 
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اختصاصاته  حدود في أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في الحقدة التي يراها مناسبة وأي شخص بسلطة أو سلطات محددة للم
وفي  إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة. باتخاذبصالحيات أو   من الغير واحداً أو أكثر من أعضائه أو

 أو لجنة.حة ألي جهة شخصاً كانت جميع األحوال للمجلس الحق في إلغاء أو تعديل جميع أو أي من السلطات الممنو

أو من غيرهم اللجان التي يراها مناسبة بصورة دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام التي  أعضائهلمجلس اإلدارة ان يشكل من بين 
  يكلفها به المجلس ويحدد المجلس صالحيات والية عمل هذه اللجان وتحديد مخصصاتها وعدد اعضائها.

  :إلدارةمجلس ا مكافآت )٢٠مادة (

اإلدارة وفق تقديره المكافاة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس ونائبه، باإلضافة إلى المكافأة المقررة  يحدد مجلس
وفقاً  ولوائحه الشركات نظام عليه نص ما حدود مكافأة مجلس اإلدارة في تكون، حيث  ألعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى هذا النظام

التي تضعها هيئة السوق والنظم واللوائح بما يتفق مع األحكام الواردة في القواعد والمعايير وفآت والترشيحات نة المكاتوصية لجل
 العامة.الجمعية  واإلدارة التنفيذية المعتمدة من سياسة مكافآت مجلس اإلدارةكذلك و ،المالية في هذه الخصوص

  
 خالل مجلس اإلدارة أعضاء عليه ما حصل لكل شامل نايب على العادية العامة يةالجمع ىإل اإلدارة مجلس تقرير أن يشتمل ويجب
 بوصفهم المجلس أعضاء ما قبضه بيان على كذلك يشتمل وأن المزايا، من ذلك وغير مصروفات وبدل مكافآت من المالية السنة

 يشتمل وأن مة للشركةاعجمعية الوافقت عليها ال استشارات سبق أن أو إدارية أو فنية أعمال نظير قبضوه ما أو إداريين أو عاملين
 ً وفي جميع  .العامة اجتماع للجمعية آخر تاريخ من عضو كل حضرها التي الجلسات وعدد المجلس جلسات بعدد بيان على أيضا

ف لایر سعودي األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة أل
  سنوياً.

   والسكرتير: الرئيس التنفيذي و رئيس مجلس اإلدارة )٢١( ةدما

ً  للمجلسونائباً عين مجلس االدارة من بين أعضائه رئيساً ي كما يجوز للمجلس أن يعين من  .ويجوز للمجلس أن يعين عضو منتدبا
 وأي منصب تنفيذي في الشركة.بين أعضائه أو من خارج المجلس رئيسا تنفيذيا، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة 

دون إخالل بأية أنظمة أو قرارات تصدرها الجهات المختصة، يحدد مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافأت و
 باإلضافة إلى المكافأة المقررة -أن وجد–وكل من نائب الرئيس والعضو المنتدب التي يحصل عليها رئيس المجلس مكافأة الخاصة ال

  .)٢٠مع األخذ في االعتبار ما ورد في المادة ( عليها في هذا النظام ألعضاء مجلس اإلدارة والمنصوص

وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديون المظالم واللجان العليا  يمثل الشركة رئيس مجلس اإلدارة الشركة أمام القضاء
ولجان األوراق التجارية والمالية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والغير ولرئيس المجلس بقرار مكتوب  واالبتدائية

دة. ويحل نائب رئيس مجلس رة عمل أو أعمال محدء المجلس أو من الغير في مباشأن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضا
  ويختص رئيس المجلس على سبيل المثال ال الحصر بما يلي:محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.  اإلدارة

 الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وترؤس وإدارة اجتماع مجلس اإلدارة والجمعية العامة. .١

 الرسمية واإلعالمية. تمثيل الشركة في المحافل .٢

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ومع كافة الجهات الحكومية والخاصة والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان  .٣
المظالم وكافة اللجان القضائية األخرى في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والتوقيع أمام كاتب العدل على جميع 

 ركات التي تشترك فيها الشركة وعلى تعديالتها، وله حق المدافعة والمرافعةعقود تأسيس الش
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تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة و أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان  .٤
وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية 

التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على 
العطاءات والقبض والتسديد واستالم الحقوق لدى الغير  وترسيهاختالف أنواعها والدخول في المناقصات والمزايدات 

طالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح والتنازل واإلنكار وطلب اليمين وردها والشفعة واإلقرار والم
وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضاتها وقبض ما يحصل من التنفيذ واستخراج 

 حكام وطلب تعديل الصكوك وأطوالها.حجج االست

   رئيس مجلس اإلدارة. بصفتهأو  إصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة كما له الحق في .٥

البيع والشراء للعقارات واألراضي والحصص واألسهم في الشركات وغيرها من الممتلكات سواء تمثيل الشركة في  .٦
ئجار والتأجير والقبض منقولة أو غير منقولة واإلفراغ وقبوله وقبض الثمن بأي صورة يراها واالستالم والتسليم واالست

 واإلفراغ للمشتري واستالم الثمن بشيك باسم الشركة والشراء وقبول اإلفراغ ودفع الثمن.والدفع 

(وفقاً لما يقره مجلس اإلدارة له حق، فتح الحسابات واالعتمادات وتمديدها والسحب واإليداع لدى البنوك تمثيل الشركة ل .٧
المصرفية واستثمار أموال الشركة وتشغيلها في األسواق المحلية والدولية داخل االقتراض منها وإصدار كافة الضمانات 

كما له صرف المكافآت وتعيين المحامين والموظفين والعمال وعزلهم وطلب  ).المملكة العربية السعودية وخارجها
ستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وا

 والتنازل عنها.

التوقيع على جميع اتفاقيات التسهيالت المصرفية والتعامل والتفاوض مع إدارة الخزينة بالبنوك تمثيل الشركة في  .٨
للتفاوض على سعر الذهب وتحديد سعر العمولة وكل ما يتعلق بعمل ادارة الخزينة واستالم وتسليم المستندات واالوراق 

 للبنوك والمصارف وتحديد سعر صرف العملة

تمثيل الشركة في تأسيس الشركات وحق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر  .٩
عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكا فيها مع كافة تعديالت عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكا 

قها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة برفع رأس المال والتنازل عن فيها ومالح
الحصص وشرائها وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة وكاتب العدل وعمل 

جارية واستالمها وشطبها وتغيير أسماء التعديالت والتغييرات واإلضافة والحذف واستخراج وتجديد السجالت الت
الشركات التابعة ورهن األصول الثابتة والمنقولة لضمان قروض الشركة والشركات التابعة لها، وبيع وشراء العقارات 

 واألراضي والحصص واألسهم واألصول الثابتة والمنقولة. 

 وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت(، التوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية .١٠
 .بعد موافقة المجلس المسبقة.)

  السلطات واالختصاصات األخرى التي يمنحها له مجلس اإلدارة. .١١

  .محددةلشركة أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال الرئيس التنفيذي لأن يوكل أحد أعضاء المجلس أو  لرئيس المجلس

بعد  الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس والرئيس التنفيذي المكافأتقاً لتقديره وبقرار يصدر عنه، يحدد مجلس اإلدارة وف
  .موافقة المجلس المسبقة
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سر أو سكرتير من بين أعضائه أو من غيرهم، يختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة  ويعين مجلس اإلدارة أمين
الى يوكلها إلية مجلس اإلدارة  األخرىجتماعات وحفظها الى جانب ممارسة اإلختصاصات وتدوين القرارات الصادرة عن هذه اال

  . سنويالایر  ٥٠٬٠٠٠ويحدد المجلس مكافآت السكرتير على اال تتجاوز 

ال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس وأمين السر عضو مجلس اإلدارة، على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة 
 أو مشروع غير لسبب العزل وقع يينهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذاتع
  مناسب. غير وقت في

   المجلس:الدعوة الجتماعات  )٢٢مادة (

وتكون الدعوة خطية أو  سهبدعوة من رئيومتي دعت الحاجة الى ذلك في السنة على األقل  أربعة اجتماعات مجلس اإلدارة  عقدي
) أيام من موعد االجتماع وعلى ٥ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني مصحوبة بجدول األعمال على أن تكون قبل (

  الرئيس دعوة المجلس لالجتماع متى طلب منه اثنين من األعضاء.
  

   نصاب االجتماعات والقرارات: )٢٣مادة (
بما في ذلك رئيس المجلس أو من ينيبه، وفي حالة إنابة  أربعة أعضاء على األقلحاً إال إذا حضره صحي ال يكون اجتماع المجلس

 عضو مجلس االدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة وفقاً للضوابط التالية:

 تماع.االجال يجوز لعضو مجلس االدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات   )أ(

 ان تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.  )ب(

 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها."   )ج(

اآلراء  وعند تساوي (أصالة أو نيابة)أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع  بأغلبية أصوات وتصدر قرارات المجلس
موقع من جميع أعضاء مجلس اإلدارة (سواء  (بالتمرير) يس الجلسة. ويجوز إصدار قرار كتابيمعه رئيرجح الجانب الذي صوت 

في وثيقة وحدة أو وثائق منفصلة معادلة) وتكون تلك القرارات بمثابة قرار صادر من اجتماع مجلس اإلدارة. ويمكن أيضا أن ينعقد 
عد (المرئي) بشرط استطاعة أعضاء المجلس االستماع والتحدث ع عن بهاتف أو عن طريق وسائل االجتمااجتماع المجلس عبر ال

ما بالتمرير األعضاء متفرقين  جميع إلى بعضهم البعض. كما لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة يعرضها على
غلبية أصوات أعضائه وتعرض هذه وتصدر تلك القرارات بموافقة أ ،لم يطلب احد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها

  .إلثباتها في محضر االجتماع اجتماع تال لهالقرارات على المجلس في أول 

  االجتماعات:تثبيت محاضر  )٢٤مادة (

وتدون السر  وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمينفي محاضر يوقعها رئيس المجلس  وقراراتهالمجلس  تثبت مداوالت 
  .اإلدارة وأمين السرص يوقعه رئيس مجلس هذه المحاضر في سجل خا

  

  الباب الرابع : جمعيات المساهمين

  الجمعيات حضور )٢٥مادة (

 وله العامة للمساهمين، الجمعيات حضور حق مساهم ولكل أسيسية،الت الجمعية حضور حق أسهمه عدد كان أيا مكتتب لكل
  .العامة الشركة في حضور الجمعية عاملي أو اإلدارة مجلس أعضاء غير من آخر شخصاً  عنه يوكل أن ذلك في
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  التأسيسية:الجمعية  ) ٢٦مادة (

 الوزارة بالترخيص قرار تاريخ من ا يوم وأربعين خمسة خالل تأسيسية جمعية عقد إلى المكتتبين جميع المؤسسون يدعو
الجمعية العامة األقل، وتكون  على المال رأس نصف يمثل المكتتبين من دعد حضور االجتماع لصحة الشركة ويشترط بتأسيس

عدد المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة لكل مكتتب أياً كان 
 ة تبين ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامأو نيابة عن غيره من المكت األصالةمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق هاس

في حضور الجمعية  أو العاملين بالشركة أخر من غير أعضاء مجلس اإلدارةشخصا أن يوكل عنه ذلك  فيللمساهمين وله 
  العامة.

  : يسيةاختصاص الجمعية التأس)٢٧مادة (

  .الشركات نظامن م الواردة بالمادة (الثالثة والستون)تختص الجمعية التأسيسية باألمور 

  :العادية ة العامةالجمعي اختصاص )٢٨مادة (

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة 
كة كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى ة على األقل في السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة المالية للشروتنعقد مر

  عت الحاجة إلى ذلك.كلما د
  :تصاص الجمعية العامة غير العاديةاخ )٢٩مادة (

يكون للجمعية  حظور عليها تعديلها نظاماً.باستثناء األحكام الم األساسي تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة 
عامة العادية وذلك بنفس الشروط المقررة ارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية الأن تصدر قرالعامة غير العادية 

 للجمعية األخيرة.

  

  الدعوة للجمعيات العامة: )٣٠مادة (

، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة  
وتنشر الدعوة .مين يمثل خمسة في المائة من رأس المال على األقلب الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهذلك مراق

ب قبل الميعاد المحدد لالنعقاد  المركز الرئيسي للشركةالمنطقة التي فيها النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في 
 بخطابات جميع المساهمين إلى مذكورال الميعاد في الدعوة بتوجيه االكتفاء يجوز لكذ ومع .على األقل (واحد وعشرين) يوماً 

   .مسجلة

عامة الهيئة الوواالستثمار وجدول األعمال إلى وزارة التجارة  ةتشتمل الدعوة على جدول األعمال وترسل صورة من الدعو
  .سوق المال خالل المدة المحددة للنشرل

  مساهمين:إثبات حضور ال )٣١مادة (

لمساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء ا 
  .طالع على هذا الكشفصلحة االأو الوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي م باألصالة
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  :نصاب الجمعية العامة العادية )٣٢مادة (

رأس المال على األقل ، فإن لم يتوفر هذا  ربعحضره مساهمون يمثلون  كون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذاال ي 
االجتماع األول بشرط أن تتضمن  النعقاداألول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النصاب في االجتماع 

يعتبر االجتماع الثاني  ي. وفي جميع األحوال ا يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع الثانالدعوة لعقد االجتماع األول م
  صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

  نصاب الجمعية العامة غير العادية: )٣٣مادة (

رأس المال على األقل فإذا لم يتوفر  جمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصفال يكون اجتماع ال
الجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون هذا النصاب في ا

  ثل ربع رأس المال على األقل.االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يم

اع نفسها المنصوص عليها في جتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضذا لم يتوفر النصاب الالزم في االإو
  .) من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحا أياً كان عدد االسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة٣٠المادة (

  :التصويت في الجمعيات )٣٤(مادة 

عادية وغير العادية على لجمعية التأسيسيّة وتحسب األصوات في الجمعيات العامة اللكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في ا
وفقاً لالئحة نتخاب أعضاء مجلس االدارة لتصويت التراكمي في التصويت على اويتم اتباع اسلوب ا. صوت كل سهمأساس 

  خر.لصادرة عن هيئة السوق المالية وأي تعديالت تجري عليها من وقت آلحوكمة الشركات ا

  :امةمعية التأسيسية والجمعيات العقرارات الج )٣٥مادة (

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها ومع ذلك إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم حصص 
م المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي األسهعينية أو مزايا خاصة لز

  ستفيدون من المزايا الخاصة وال يكون لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية.مقدمو العينية أو الم

  .طلقة لألسهم الممثلة في االجتماعالم وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية
ً بزيادة أو ة العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االدر قرارات الجمعيصكما ت جتماع إال إذا كان القرار متعلقا

شركة في شركة بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج ال
  ر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع .أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال صد

  :موضوعات الجمعيات العامة شةمناق )٣٦( مادة

ة لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدار 
ى أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات عل

  وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً. للضرر،

  :إدارة الجمعيات العامة )٣٧مادة (

ً لألصوات في حالة غيابه ويعين الرمن يفوضه أورئيس المجلس  العموميةيرأس الجمعية   ئيس سكرتيراً لالجتماع وجامعا
أو الوكالة  باألصالةمحضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين عدد األسهم في حيازتهم  ويحرر باجتماع الجمعية

لتي األصوات وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات اوعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد 
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ع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع دارت في االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتما
  األصوات .

  

  الباب الخامس: لجنة المراجعة

  اللجنة: تشكيل )٣٨( مادة 

 غير من أعضاء خمسة يزيد عن وال ثالثة عن أعضائها عدد يقل ال  مراجعة لجنة العادية العامة الجمعية من بقرار تشكل
 ومكافآت عملها وضوابط اللجنة القرار مهمات في ويحدد غيرهم أو المساهمين نم سواء التنفيذيين االدارة مجلس أعضاء

   .أعضائها

سبب من األسباب، يجوز للمجلس أن يعين عضوا في شاغرا في أي وقت وألي  مراجعةإذا أصبح مكتب أحد أعضاء لجنة الو
 على أن يتم أخطار كال منرفة المطلوبة. الشاغرة مؤقتا، شريطة أن يعطى هذا التعيين لشخص لديه الخبرة والمعالوظيفة 

على ن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بهذا التعيين في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين. ويعرض هذا التعيي
 لملء ينالمع الجديد العضو عضوية مدة تمتد وال .امة العادية للموافقة عليهاالجتماع األول للجمعية الع الجمعية العامة خالل

  .سلفه والية لفترة إال المعقد الشاغر

  :اللجنة اجتماع نصاب )٣٩( مادة

 وعند تساوي الحاضرين، أصوات بأغلبية هاقرارات وتصدر أعضائها، أغلبية حضور المراجعة لجنة اجتماع لصحة يشترط
  .اللجنة رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات

  :اللجنة اختصاصات )٤٠( مادة

 إيضاح أي ووثائقها وطلب سجالتها على االطالع حق ذلك سبيل في ولها الشركة، أعمال على بالمراقبة المراجعة جنةل تختص
 للشركة العامة الجمعية دارة دعوةاإل مجلس من تطلب أن لها ويجوز التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة تعرضت أو عملها اإلدارة مجلس أعاق إذا لالنعقاد

 

  

 :اللجنة تقارير )٤١( مادة

 الحسابات، وإبداء مرئياتها مراجع يقدمها تيال والملحوظات والتقارير للشركة المالية القوائم في النظر المراجعة لجنة على
 من به قامت الشركة وعما الداخلية في ةالرقاب نظام كفاية مدى شان في رأيها عن تقرير إعداد كذلك وعليها وجدت، إن هاحيال

 الرئيس الشركة مركز في التقرير هذا من كافية نسخ يودع أن اإلدارة مجلس وعلى .اختصاصها نطاق في تدخل أخرى أعمال
 ويتلى منه. بنسخة المساهمين من رغب من لتزويد كل ،األقل ىاعليوم وعشرين)  ـ (واحدب العامة الجمعية انعقاد موعد قبل

  .الجمعية انعقاد أثناء تقريرال
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  الحساباتمراجع : الباب الخامس
  الحسابات:تعيين مراجع  )٤٢مادة (

سنوياً  العامة العادية لجمعيةمراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه احسابات أو أكثر من بين المراجع يكون للشركة   
أول مدة تعين  على أن تبدأ اوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة.يتج العلى أ وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه.

  نقضاء الخمس سنوات.بعد مضي سنتين من ادة تعيينه اال وال يجوز إعا م. ٢٠١٦ديسمبر  ٣١من العام المالي المنتهي في 

  :الحساباتصالحيات مراجع  )٤٣مادة (

ركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشلمراجع  
ً أن يحقق موجودات الشركة والتزام   اتها.واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ،وله أيضا

عية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات الحسابات أن يقدم إلى الجم مراجعوعلى 
إليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة وا

  حسابات الشركة للواقع.

  
  :اب السادس : حسابات الشركة وتوزيع األرباحالب

  :السنة المالية )٤٤مادة (

على أن السنة المالية األولى تبدأ من هاية شهر ديسمبر من كل سنة بنوتنتهي  بداية شهر يناير السنة المالية للشركة منتبدأ  
  التالية. بنهاية شهر ديسمبر من السنةالشركة وتنتهي  تحولتاريخ القرار الصادر بإعالن 

  :الوثائق المالية )٤٥مادة (

ية الشركة وحساب األرباح يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها كما يعد ميزان 
يقترحها لتوزيع األرباح  التيعن السنة المالية المنقضية والطريقة  الماليوالخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها 

  العادية بستين يوما على األقل. الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة
لموعد المقرر النعقاد الجمعية بخمسة وأربعين يوما على يضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجعي الحسابات قبل ا

الوثائق المشار إليها وتودع  المالياألقل ويوقع رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير 
ـ (واحد وعشرين) بامة ها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العنسخ من

  األقل.  ىاعليوم 

لخسائر والنص على رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحسابات األرباح وا
ذلك بات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة واالستثمار وكذلك هيئة سوق المال والكامل لتقرير مراجع الحسا

  األقل. ىاعليوم ـ (واحد وعشرين) بقبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

  :األرباحتوزيع  )٤٦مادة (

  :ف األخرى على الوجه اآلتيد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بع

ة العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعي%١٠يجنب ( -١
ر الشركة أو زيادة من رأس المال المدفوع ويجوز استخدام االحتياطي النظامي في تغطية خسائ %٣٠االحتياطي المذكور 
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من راس المال المدفوع جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة  %٣٠هذا االحتياطي  راس المال. واذا جاوز
  .على المساهمين

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي ) %١٠(نسبة للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  -٢
تخدام االحتياطي االتفاقي لغرض آخر غير الغرض المخصص له اال تخصيصه لغرض أو أغراض معينة وال يجوز اسو

  .اء على اقتراح مجلس اإلدارةبقرار من الجمعية غير العادية بن

  .) من رأس المال المدفوع%٥( ال تقلبعد ذلك دفعة أولى للمساهمين يوزع من الباقي  -٣

يتفق مع اإلحكام الوردة في  نظام الشركات والئحة  وبماالنظام هذا ) من ٢٠رة في المادة (مع مراعاة االحكام المقر  -٤
يخصص بعد ما تقدم ما ال يزيد هيئة السوق المالية في هذه الخصوص.  حوكمة الشركات والقواعد والمعايير التي تضعها

 ن يكون استحقاق هذه المكافأة. ) من باقي األرباح المقرر توزيعها لمكافأة مجلس اإلدارة  على أ%٥عن (

 لباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو إيداعه في حساب األرباح المبقاة.يوزع ا -٥

على أن بعد استيفاء المتطلبات التالية ربع أو نصف سنوي على المساهمين بشكل توزيع أرباح مرحلية للشركة  يجوزو -٦
 :العامة العادية للشركةيتم اعتمادها الحقا من الجمعية 

 ية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.أن تفوض الجمع  -أ
 ية جيدة ومنتظمة.أن تكون الشركة ذات ربح  -ب
 أن يتوفر لها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.  -ت
تغطية األرباح المقترح توزيعها، قاً آلخر قوائم مالية مراجعة، كافية لأن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وف  -ث

 قوائم المالية.بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه ال

يوم من تاريخ استحقاق هذه  ١٥يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن توزيع األرباح على المساهمين خالل 
  ة.ألرباح والمحدد في قرار الجمعية العاما

  طريقة دفع األرباح:استحقاق و )٤٧مادة (

الجمعية العامة دارة الخاص بتوزيعات األرباح المرحلية أو وفقا لقرار مجلس اإلاالرباح وفقاً لقرار  يستحق المساهم حصته في
لمساهمين في نهاية لمالكي االسهم المسجلين في سجالت ا ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية االرباح

  اليوم المحدد لالستحقاق.

ليمات التي تصدرها ن والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكا 
  .وهيئة سوق المال وزارة التجارة

  :استمرارية الشركة )٤٨مادة (

أي مسئول في الشركة أو  وجب على وع في أي وقت خالل السنة الماليةالمدف رأس المال نصفإذا بلغت خسائر الشركة  
وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا بذلك،  مجلس اإلدارةرئيس  إبالغ مراجع الحسابات فور علمه بذلك

ماع خالل خمسة وأربعين لالجتدعوة الجمعية العامة غير العادية  وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذلك
كات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر ر إما زيادة راس مال الشركة أو تخفيضه وفقا ألحكام نظام الشريوماً لتقر

من هذا النظام وينشر قرار الجمعية في  )٦(بالمادة قبل أجلها المعين  الشركة أو حل، إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع
  حوال في الجريدة الرسمية.جميع األ
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  ١٦من  ١٦الصفحة 

  م٢٦/١٢/٢٠٢٢خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة        
  

 

 أو المادة، هذه ) من١الفقرة ( في المحددة المدة خالل العامة الجمعية تجتمع لم إذا الشركات نظام بقوة منقضية شركةال وتعد
 المادة في هذه المقررة األوضاع المال وفق رأس زيادة قررت إذا أو الموضوع، في قرار إصدار عليها وتعذر اجتمعت إذا
  بالزيادة. الجمعية قرار من صدوراً يوم تسعين خالل المال رأس زيادة كل في االكتتاب يتم ولم

  
  ابع : المنازعاتالباب الس

  : رفع دعوى المسئولية )٤٩مادة (

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر  
عزمه ة في رفعها ما زال قائماً . ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بر خاص به بشرط أن يكون حق الشركمنهم إلحاق ضر

  على رفع الدعوى.

  الباب الثامن : حل الشركة وتصفيتها
  :انقضاء الشركة )٥٠مادة (

 التصفية قرار ويصدر ةللتصفي الالزم بالقدر االعتبارية بالشخصية وتحتفظ التصفية دور انقضائها بمجرد الشركة تدخل
 والقيود وأتعابه سلطاته وتحديد  المصفي  تعيين لىع التصفية قرار يشتمل أن ويجب العادية غير العامة الجمعية من ريةاالختيا

 يجوز وال سنوات خمس االختيارية التصفية مدة تتجاوز اال ويجب للتصفية الالزمة الزمنية والمدة سلطاته على المفروضة
 ادارة ىعل قائمين هؤالء يظل ذلك ومع بحلها الشركة ادارة مجلس سلطة تنتهيو قضائي بأمر اال ذلك من كثرأل تمديدها
يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية  أن الى المصفين حكم في الغير الى بالنسبة ويعدون الشركة

  ارض مع اختصاصات المصفي. ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتع

  

   باب التاسع : أحكام ختاميةال

  النظام ونشره: إيداع )٥١مادة (

 ولوائحه.يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.  نظام الشركات ولوائحه يطبق 

 


