
 

 11 من 1 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 النظام الاساس ى لشركة اسمنت نجران 

 ( مدرجةشركة مساهمة )

 

 تأسيس الشركة: الباب الاول 

  : التأسيس: املادة الاولى 

 :نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقا ملا يلى  ألحكامتؤسس طبقا 

 :اسم الشركة : املادة الثانية 

 (مدرجةشركة مساهمة )اسمنت نجران شركة 

 :أغراض الشركة  :املادة الثالثة 

 :تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ ألاغراض التالية 

وتااااااااااااار   ( 1961)القاااااااااااارار الااااااااااااو ار  ال اااااااااااانا ى إنتاااااااااااااال اساااااااااااامنت بورت نااااااااااااد   اااااااااااااد  ومقاااااااااااااوم بموجاااااااااااا   .1

 .ها82/11/1281

 .تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء  .8

تأسيس أو الاشتراك في تأسيس شركات الخدمات ال انا ية غرارض تاوفار ال ايانة والخادمات للم اا    .1

 .داخل وخارال اململكة

 .ومقاوم وغارهاإدارة وتشريل م ا   إلاسمنت البورت ندي  ادي  .2

ا  ألارا ااوا والعقاارات واااراءات الاختااراد والاساتفادة مقيااا فاي تحقيااا أغراااا ا ال انا ية داخاال وخااارال  .1
ّ
تمل

 .اململكة

 . الوكاالت التجار ة .9

 .خدمات النقل البر  والشحن  .7

 .خدمات التبريد والتخز ن  .2

 .إنتاال سبائ  الذه  والفضة .6

 .ت النيكل ومركزات الرصاص نتاال مركزات النحاس ومركزات الزن  ومركزاإ .11



 

 11 من 2 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 .نتاال كراونات الكالسيوم والدولوميت واملايكا والجار إ .11

 .ستخراال وت ني  الجرانيتإ .18

 .الامن والس مة  .11

وتماااااارس الشاااااركة أ شاااااامليا وفاااااا ألانظماااااة املتبعاااااة و عاااااد الح اااااو   لاااااى التاااااراخي  ال  ماااااة مااااان الج اااااات 

 .املخت ة إن وجدت

 :فى الشركات  املشاركة والتملك: املادة الرابعة 

كما يجو  ل ا أن تمتل   (ذات مسئولية محدودة او مساهمة مقفلة) يجو  للشركة إ شاء شركات بمفردها 

ألاس م والح   فى شركات أخر  قائمة أو تندمج مع ا ول ا حا الاشتراك م  الرار فى تأسيس الشركات 

املساهمة أو ذات املسئولية املحدودة وذل  غعد استيفاء ما تتالبه ألانظمة والتعليمات املتبعة فى هذا 

 .أو الح    لى أال يشمل ذل  الوساطة فى تداول ا كما يجو  للشركة أن تت رف فى هذه ألاس م. الشأن 

 :املركز الرئيس ى للشركة: املادة الخامسة 

و جو  أن ينشأ ل ا فرود أو مكات  أو توكي ت داخل اململكة  نجرانيق  املركز الرئيسوى للشركة فى مدينة 

 .مجلس إلادارةأو خارج ا بقرار من 

 :مدة الشركة : املادة السادسة 

و جو  دائما إطالة هذه املدة  ،مي دية تبدأ من تار   قيدها بالسجل التجار   سنة( 66)ة مدة الشرك

 .جل ا غسنة واحدة  لى ألاقلأالجمعية العامة غار العادية قبل انملياء  ت درهبقرار 

 رأس املال وألاسهم: الباب الثانى 

 :رأس املال : املادة السابعة 

ر ا  سعود  مقسم إلى  مائة مليون مليار وسبع( 1،711،111،111)حدد رأس ما  الشركة با 

ر ا   شرة ( 11)قيمة كل مقيا ، أس م متساو ة القيمةمائة وسبعون مليون س م ( 171،111،111)

 .يع ا أس م  ادية نقديةسعود  وجم

 :الاكتتاب فى الاسهم : املادة الثامنة 
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 .مدفو ة بالكامل( 171،111،111) اكتت  املؤسسون فى كامل أس م رأس املا  البالرة

 : الاسهم املمتازة: املادة التاسعة 

يجو  للجمعية العامة غار العادية للشركة طبقا ألسس الى تضع ا الج ة املخت ة ان ت در أس ما ممتا ة 

س م أو أن تقرر شراءها أو تحو ل أس م  ادية إلى ممتا ة أو تحو ل الاس م املمتا ة إلى  ادية وال تعاى الا 

املمتا ة الحا فى الت و ت فى الجمعيات العامة للمساهمان وترت  هذه الاس م ألصحابيا الحا فى 

ركة غعد تجني  الاحتياطى الح و   لى  سبة أكثر من أصحاب الاس م العادية من الارااح ال افية للش

 . النظامى

 :السندات أو الصكوك : املادة العاشرة 

من أنواد أدوات الدين القابلة للتداو  كالسندات أو ال كوك سواء في جزء يجو  للشركة إصدار أي نود 

ه الشركة من وقت آلخر 
ُ
أو  دة أجزاء أو من خ   سلسلة من إلاصدارات أو بموج  برنامج أو أكثر تنشئ

ات وكل ذل  فى الاوق, سواء كانت ل كتتاب العام أو غار ذل  داخل اململكة العراية السعودية أو خارج ا  

 .واملبالغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الشركة وله حا اتخاذ جمي  الاجراءات ال  مة إلصدارها

 :بيع الاسهم الغير مستوفاة القيمة :  الحادية عشراملادة 

وإذا تخلف  ن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق  ،يلتزم املساهم بدف  قيمة الس م فى املوا يد املعينة لذل 

بي  الس م خااب مسجل  لى  نوانه املثبت فى سجل املساهمان جا  ملجلس الادارة غعد إ  مه  ن طر ا 

 .فى املزاد العلنى أو سوق الاوراق املالية بحس  الاحوا  وفقا للضوابط التى تحددها الج ة املخت ة 

املبالغ املستحقة ل ا وترد الباقي  لى صاح  الس م وإذا لم تكف وتستوفى الشركة من ح يلة البي  

 .ح يلة البي  للوفاء بيذه املبالغ جا  للشركة أن تستوفى الباقي من جمي  اموا  املساهم 

وم  ذل  يجو  للمساهم املتخلف  ن الدف  إلى يوم البي  دف  القيمة املستحقة  ليه مضافا ً إلييا 

 .ا الشركة فى هذا الشأن امل روفات التى انفقملي

 يحمل رقم الس م امللغى 
ً
وتلغى الشركة الس م املبي  وفقا ً ألحكام هذه املادة وتعاى املشتر  س ما ً جديدا

 .وتؤشر فى سجل الاس م بوقود البي  م  بيان اسم املال  الجديد

 :إصدار ألاسهم :  الثانية عشر املادة
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بأقل من قيممليا الاسمية وإنما يجو  أن ت در بأ لى من هذه تكون ألاس م اسمية وال يجو  ان ت در 

وال يجو  . القيمة وفى هذه الحالة ألاخارة يضاف فرق القيمة فى بند مستقل امن حقوق املساهمان 

فإذا مل  الس م اشخاص , تو يع ا كأرااح  لى املساهمان والس م غار قابل للتجزئة فى مواج ة الشركة 

ن يختاروا أحدهم لينوب  قيم فى استعما  الحقوق املتعلقة به و كون هؤالء متعددون وج   لييم ا

 .ة من ملكية الس م ئالاشخاص مسئولان بالتضامن  ن الالتزامات الناش

 :تداول الاسهم : الثالثة عشر  املادة

ماليتان ال تقل كل ال يجو  تداو  الاس م التى يكتت  بيا املؤسسون إال غعد  شر القوائم املالية  ن سنتان 

 من تار   تأسيس الشركة 
ً
و ؤشر  لى صكوك هذه الاس م بما يد   لى نو  ا . مقيا  ن اثنا  شر ش را

 .وتار   تأسيس الشركة واملدة التى يمن  فييا تداول ا 

وم  ذل  يجو  خ   مده الحظر نقل ملكية الاس م وفقا ألحكام بي  الحقوق من أحد املؤسسان الى 

ر أو من ورثة احد املؤسسان فى حاله وفاته إلى الرار أو فى حالة التنفيذ  لى اموا  املؤسس مؤسس آخ

 .املعسر أو املفلس  لى ان تكون أولو ة امت ك ألاس م للمؤسسان آلاخر ن 

 .وتسر  أحكام هذه املادة  لى ما يكتت  به املؤسسون فى حالة   ادة رأس املا  قبل انقضاء مده الحظر 

 :سجل املساهمين : الرابعة عشر  املادة

 .تتداو  أس م الشركة وفقا ألحكام نظام السوق املالية 

 :زيادة رأس املال : الخامسة عشر  املادة

للجمعية العامة غار العادية أن تقرر   ادة رأس ما  الشركة غشرط أن يكون رأس املا  قد دف  كام ً   .1

ه إذا كان الجزء غار املدفود من رأس املا  يعود إلى أس م وال يشترط أن يكون رأس املا  قد دف  بأكمل

صدرت مقابل تحو ل ادوات دين أو صكوك تمو لية إلى أس م ولم تنته غعد املده املقررة لتحو ل ا إلى 

  .أس م

للجمعية العامة غار العادية فى جمي  ألاحوا  أن تخ   ألاس م امل درة  ند   ادة رأس املا  أو  .8

للعاملان فى الشركة والشركات التاغعة او غعض ا أو أ  من ذل  وال يجو  للمساهمان جزءا ً مقيا 

 .ممارسة حا الاولو ة  ند إصدار الشركة لألس م املخ  ة للعاملان
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للمساهم املال  للس م وقت صدور قرار الجمعية العامة غار العادية باملوافقة  لى   ادة رأس املا   .1

و بلغ هؤالء بأولو مليم بالنشر ,  م الجديدة التى ت در مقابل ح   نقدية الاولو ة فى الاكتتاب باألس

فى جر دة يومية أو بإب غ م بوساطة البريد املسجل  ن قرار   ادة رأس املا  وشروط الاكتتاب ومدته 

 .وتار   بدايته وانمليائه

تتاب بز ادة رأس املا  يحا للجمعية العامة غار العادية وقف العمل بحا ألاولو ة للمساهمان فى الاك .2

 .مقابل ح   نقدية أو إ ااء ألاولو ة لرار املساهمان فى الحاالت التى تراها مناسبة مل لحة الشركة

ألاولو ة أو التنا    نه خ   املدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة يحا للمساهم بي  حا  .1

س م الجديدة املرتباة بيذه الحقوق وفقا باملوافقة  لى   ادة رأس املا  إلى آخر يوم ل كتتاب فى الا 

 .للضوابط التى تضع ا الج ة املخت ة

أ  ه وتو د الاس م الجديدة  لى حملة حقوق ألاولو ة الذين طلبوا ( 2)م  مرا اة ماورد فى الفقرة  .9

  الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولو ة من إجمالى حقوق ألاولو ة الناتجة من   ادة رأس املا

و و د الباقى من ألاس م الجديدة . غشرط أال يتجاو  ما يح لون  ليه ما طلبوه من ألاس م الجديدة 

 لى حملة حقوق ألاولو ة الذين طلبوا أكثر من ن يبيم بنسبة ما يملكونه من حقوق اولو ة من إجمالى 

يه ما طلبوه من ألاس م غشرط أال يتجاو  ما يح لون  ل. حقوق الاولو ة الناتجة من   ادة رأس املا  

ما لم تقرر الجمعية العامة غار العادية أو ين  نظام . الجديدة و ارح ما تبقى من ألاس م  لى الرار 

 .السوق املالية  لى غار ذل 

 :تخفيض رأس املال : السادسة عشر  املادة

ة أو إذا منيت بخسائر للجمعية العامة غار العادية أن تقرر تخفيض رأس املا  إذا  اد  لى حاجة الشرك 

الراغعة ) و جو  فى الحالة الاخارة وحدها تخفيض رأس املا  إلى ما دون الحد املن وص  ليه فى املادة 

مراج   همن نظام الشركات وال ي در قرار التخفيض إال غعد ت وة تقر ر خاص يعد( والخمسان 

 .الحسابات  ن ألاسباب املوجبة له و ن الالتزامات التى  لى الشركة و ن أثر التخفيض فى هذه الالتزامات

وإذا كان تخفيض رأس املا  نتيجة   ادته  لى حاجة الشركة وجبت د وة الدائنان إلى إبداء ا تراا م 

 من تار    شر قرار التخفيض فى جر دة يومي
ً
ة تو د فى املناقة التى فييا مركز  ليه خ   ستان يوما

الشركة الرئيسوى فإن ا ترض أحد الدائنان وقدم إلى الشركة مستنداته فى امليعاد املذكور وج   لى 

 
ً
 للوفاء به إذا كان آج 

ً
 .الشركة أن تؤد  إليه دينه إذا كان حاال او أن تقدم له امانا ً كافيا
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 مجلس الادارة: الباب الثالث 

 :إدارة الشركة : ة عشر السابع املادة

تنتخبيم الجمعية العامة العادية للمساهمان ملده  أ ضاء( 6)يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 

  . ن ث ث سنواتال تز د 

 : انتهاء عضوية املجلس : الثامنة عشر  املادة

 ألي نظام أو تعليمات سار ة فى 
ً
تنتهى  ضو ة املجلس بانملياء مدته أو بانملياء ص حية العضو ل ا وفقا

جلس الادارة أو غعض م ماململكة وم  ذل  يجو  للجمعية العامة العادية فى كل وقت  ز  جمي  أ ضاء  

ق  العز  لسب  غار مقبو  وذل  دون إخ   بحا العضو املعزو  تجاه الشركة باملاالبة بالتعو ض اذا و 

أو فى وقت غار مناس  ولعضو مجلس الادارة أن يعتز  غشرط أن يكون فى وقت مناس  وأال كان مسئوال 

 . قبل الشركة  ما يترت   لى الا تزا  من أارار

 :املركز الشاغر فى املجلس : التاسعة عشر  املادة

 مؤقتا  كان للمجلس مجلس الادارة أ ضاءاذا شرر مركز أحد 
ً
فى املركز الشاغر بحس   أن يعان  ضوا

الترتي  فى الح و   لى الاصوات فى الجمعية التى انتخبت املجلس  لى ان يكون ممن تتوافر فييم الخبرة 

خ   خمسة أيام  مل من تار   التعيان وان يعرض التعيان وال يئة والكفاية و ج  أن تبلغ بذل  الو ارة 

لم تتوافر الشروط ال  مة  وإذاى او  اجتماد ل ا و كمل العضو الجديد مدة سلفه  لى الجمعية العادية ف

 خمسة أ ضاء(1)الن اب ال  م لصحة اجتما اته ال عقاد مجلس الادارة غسب  نق   دد أ ضائه  ن 

وج   لى بقيه الا ضاء د وة الجمعية العامة العادية ل  عقاد خ   ستان يوما النتخاب العدد ال  م 

 .من الا ضاء 

 :صالحيات املجلس : العشرون  املادة

الشركة بما  الاخت اصات املقررة للجمعية العامة يكون ملجلس إلادارة أوس  السلاات فى إدارة مرا اةم  

الاشراف  لى جمي  أ مال ا وأموال ا وجمي  معام تيا بما في ذل  اتخاذ القرارات يحقا اغراا ا وله 

وكافة أصو  الشركة  وألارا واالعقود والدخو  فى أ  استثمار ل الح الشركة وشراء العقارات  وإبرام

والاست م والتسليم والاستئجار والتأجار  وإلافراغالثابتة واملنقولة وايع ا ورهقيا وقبو  الرهن وفكه 
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 لى انه فيما يتعلا , أغراض الشركة لتحقياوالتنا   وكافة الت رفات الاخر  ال  مة  وإلابراءوالقبض 

الشروط  مرا اةببي   قارات الشركة يج  أن يتضمن محضر مجلس إلادارة وحيثيات قراره بالت رف 

 :التالية 

 .أن يكون املجلس فى قرار البي  الاسباب واملبررات له .1

 .أن يكون البي  مقاراا لثمن املثل .8

 إال فى الحاالت التى يقدرها املجلس  .1
ً
 .واضمانات كافيه أن يكون البي  حاارا

 . أال يترت   لى ذل  الت رف توقف غعض أ شاة الشركة أو تحميل ا بالتزامات أخر   .2

وتوقي   قود تأسيس الشركات التى , الخارية وإ ااء وقبو  ال بات  لألغراضكما له الحا فى التبرد  

او بي  وشراء ح   أو دخو   تخفيضهتشارك بيا الشركة وقرارات التعديل إما بز ادة رأس املا  أو 

وخروال شر   أو تعديل إدارة الشركة أو أغراا ا أو أ  بند من بنود  قد التأسيس أمام كات  العد  

 .وكذا توقي  الاتفاقات بكافة أنوا  ا , وجمي  الج ات الرسمية 

 ا م  مرا اه وتقديم الضمانات ل, و جو  ملجلس الادارة  قد القروض التى تتجاو  آجال ا ث ث سنوات 

 :الشروط التالية  ند  قد القروض 

 .ان يحدد إلادارة فى قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده .1

أن يرا ى فى شروط القرض والضمانات املقدمة له  دم إلاارار بالشركة ومساهمييا والضمانات  .8

 .العامة للدائنان

يعة الاس مية سواء في جزء أو  دة اجزاء و جو  ملجلس الادارة إصدار صكوك متوافقة م  أحكام الشر 

من خ   إصدار واحد أو سلسلة من الاصدارات من وقت ألخر فى الاوقات وااملبالغ والشروط التى يقررها 

مجلس الادارة دون الحاجة للرجود الى الجمعية العامة للمساهمان بيذا الخ وص و شرط أال تز د قيمة 

 .ال كوك  لى رأس ما  الشركة 

جلس الادارة كامل ال  حيات التخاذ جمي  الاجراءات ال  مة إلصدار ال كوك والح و   لى ومل

كما يحا ملجلس الادارة تفو ض أ  شخ  أو أ  أشخاص , املوافقات ال  مة من الج ات املخت ة 

 .آخر ن حس  ال  حيات املمنوحة له حس  القرار أ  ه وإ اائيم حا تفو ض الرار 

 



 

 11 من 1 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 :مكافأة أعضاء مجلس الادارة : الحادية والعشرون املادة 

خمسمائة الف ( 111,111)مكافآت ومزايا مالية أو  ينية ال تتجاو  مبلغ تتكون مكافأة مجلس إلادارة من 

من رأس ما  %( 1)من صافى الارااح و عد تو ي  راح  لي املساهمان ال يقل  ن %( 11)بما ال يز د  لي  ر ا 

ما ن   ليه نظام الشركات ولوائحه و ج  أن يشتمل تقر ر مجلس إلادارة إلى  وفى حدودالشركة  

ح ل  ليه أ ضاء مجلس إلادارة خ   السنة املالية من  الجمعية العامة العادية  لى بيان شامل لكل ما

من املزايا وأن يشتمل كذل   لى بيان ما قبضه أ ضاء املجلس  مكافآت واد  وم روفات وغار ذل 

 املان أو ادار ان أو ما قبضوه نظار أ ما  فنية أو إدار ة أو استشارات وان يشتمل ايضا  لى  بوصف م

 .بيان غعدد جلسات املجلس و دد الجلسات التى حضرها كل  ضو من تار   آخر اجتماد للجمعية العامة

 :صالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمين السر : الثانية والعشرون  املادة

 وال يجو  الجم  عان مجلس ي
ً
 منتدبا

ً
 للرئيس و جو  له أن يعان  ضوا

ً
 ونائبا

ً
إلادارة من بان أ ضائه رئيسا

 .بان من   رئيس مجلس الادارة وأ  من   تنفيذ  بالشركة

بتمثيل الشركة في   قمليا م  الرار وأمام القضاء وكافة املحاكم واللجان القضائية الرئيس  و خت 

وكافة الج ات الرسمية وغار الرسمية ، وله حا واملدافعة واملرافعة والتوقي   لى  قود وكتاب العد  ، 

تأسيس الشركات التا تشترك فييا وكافة قرارات تعدي تيا وغارها من العقود والالتزامات وال كوك 

وفتح  وإلافراغات وفتح الحسابات لد  البنوك والسح  وإلايداد والاستثمار وقفل الحسابات وت فيمليا

إلا تمادات املستنديه والتوقي  أمام كات  العد  وأمام الج ات الرسمية التا يقرها مجلس إلادارة ، وكل 

ما من شانه ت ر ف أمور الشركة وتحقيا أغراا ا وكافة ما يع د إلييا به املجلس ، كما له الحا في 

و حدد مجلس ل  حيات ،تفو ض أي  ضو من أ ضاء مجلس إلادارة أو الرار في كل او غعض هذه ا

 .الادارة ص حيات واخت اصات العضو املنتدب

باإلاافة الى  ن رئيس املجلس والعضو املنتدباملكافأة التى يح ل  لييا كل مو حدد مجلس الادارة 

 .املكافأة املقررة أل ضاء مجلس الادارة 

بتسجيل وقائ  اجتما ات  أو من غارهم و خت  ئهويعان مجلس الادارة أمان سر يختاره من بان أ ضا

 للقرار ال ادر بتعيينهوتحدد مكافأته  املجلس وإلا داد لتل  الاجتما ات
ً
وال تز د مدة رئيس , وفقا

املجلس ونائبة والعضو املنتدب وأمان السر  ضو مجلس الادارة  لى مدة  ضو ة كل مقيم فى املجلس 



 

 11 من 9 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

أيا مقيم دون إخ   بحا من  ز  فى التعو ض  و جو  إ ادة انتخابيم وللمجلس فى أ  وقت أن يعزل م أو

 .إذا وق  العز  لسب  غار مشرود أو فى وقت غار مناس  

 :اجتماعات املجلس : الثالثة والعشرون  املادة

و ج   لى رئيس خاية  بد وة من رئيسة وتكون الد وة مرتان  لى ألاقل في السنةيجتم  مجلس الادارة 

 .متى طل  إليه ذل  اثنان من ألا ضاءاملجلس أن يد و إلى الاجتماد 

يجاااو  ملجلااااس إلادارة إصااادار قراراتااااه فااااي حالاااة الاسااااتاجا  بالت اااو ت املنفاااارد  لييااااا مااان ألا ضاااااء بااااالبرق أو 

، إال إذا طلاااا  اثنااااان ماااان ألا ضاااااء كتابااااة  قااااد اجتماااااد للمجلااااس  بأحااااد الوسااااائل الالكترونيااااةأو  بالفاااااكس

 .املتخذ بيذه الار قة  لى املجلس في أو  اجتماد تالي إلقراره،  لى أن يعرض القرار  للمداولة فيه

 :نصاب اجتماع املجلس : الرابعة والعشرون  املادة

 إال إذا حضاره ن اف ألا ضااء  لاى الاقال غشارط أال يقال  ادد الحاااار ن 
ً
ال يكاون اجتمااد املجلاس صاحيحا

الا ضااء فاى حضاور اجتما اات املجلاس أ ضاء و جو  لعضاو مجلاس إلادارة أن ينيا   ناه غااره مان  (1) ن 

  :طبقا للضوابط آلاتية

 .ال يجو  لعضو مجلس إلادارة أن ينوب  ن اكثر من  ضو واحد في حضور ذات الاجتماد .1

 .أن تكون إلانابة ثابتة بالكتابة .8

  .ال يجو  للنائ  الت و ت  لى القرارات التا يحظر النظام  لى املني  الت و ت غشأنيا .1

و ند تساوي آلاراء يرجح الجان  الذ  وت در قرارات املجلس بأغلبية آراء الا ضاء الحاار ن أو املمثلان 

 .صوت معه رئيس الجلسة 

 :مداوالت املجلس: الخامسة والعشرون  املادة

املجلس وأ ضاء مجلس إلادارة الحاارون  رئيستثبت مداوالت مجلس الادارة  وقراراته فى محاار يوقع ا 

 .وأمان السر وتدون هذه املحاار فى سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الادارة وأمان السر

 

 



 

 11 من 11 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 جمعيات املساهمين: الباب الرابع 

 :حضور الجمعيات : السادسة والعشرون  املادة

ا كان  دد أس مه حا حضور الجمعية التأسيسية ولكل مساهم حا حضور الجمعيات لكل مكتت  أيّ 

فى ذل  أن يوكل  نه شخ ا آخر من غار أ ضاء مجلس إلادارة أو  املي الشركة العامة للمساهمان وله 

 .فى حضور الجمعية العامة 

 :الجمعية التأسيسية: السابعة والعشرون  املادة

 من تار   
ً
قفل باب يد و املؤسسون جمي  املكتتبان إلى  قد جمعية تأسيسية خ   خمسة وأر عان يوما

.  ط لصحة الاجتماد حضور  دد من املكتتبان يمثل ن ف رأس املا   لى الاقلويشتر  الاكتتاب فى الاس م

يعقد الاجتماد الثا ى غعد سا ة من انملياء املدة املحددة ال عقاد الاجتماد فإذا لم يتوافر هذا الن اب 

 .ألاو   لى أن تتضمن د وة الاجتماد ألاو  ذل  

 
ً
 .كتتبان املمثلان فيه أيا كان  دد املوفى جمي  ألاحوا  يكون الاجتماد الثا ى صحيحا

 :اختصاصات الجمعية التأسيسية : الثامنة والعشرون  املادة

 :الاتيةتخت  الجمعية التأسيسية باألمور 

التحقا من الاكتتاب بكل أس م الشركة ومن الوفاء بالحد ألاد ى من رأس املا  واالقدر املستحا من  .1

 .قيمة ألاس م وفقا ألحكام النظام 

 .املداولة في تقو م الح   العينية  .8

 لى ألا تدخل تعدي ت جوهر ة  لى النظام املعروض , إقرار الن وص القيائية لنظام الشركة ألاساسوا  .1

 . لييا إال بموافقة جمي  املكتتبان املمثلان فييا 

وا قد تعيان أ ضاء أو  مجلس إدارة ملدة ال تتجاو  خمس سنوات وأو  مراج  حسابات إذا لم يكون .2

 . ينوا في  قد تأسيس الشركة أو في نظام ا الاساسوا

 .وإقراره , املداولة في تقر ر املؤسسان  ن الا ما  والنفقات التى اقتضاها تأسيس الشركة  .1

 

 



 

 11 من 11 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 :اختصاصات الجمعية العامة العادية : التاسعة والعشرون  املادة

تخت  الجمعية العامة العادية بجمي  , ة فيما  دا الامور التى تخت  بيا الجمعية العامة غار العادي

وتنعقد مرة  لى الاقل فى السنة خ   ألاش ر الستة التالية النملياء السنة املالية , الامور املتعلقة بالشركة 

 . للشركة و جو  د وة جمعيات  امة  ادية أخر  كلما د ت الحاجة إلى ذل  

 :العادية اختصاصات الجمعية العامة غير : الثالثون  املادة

الامور املحظور  لييا تعديل ا  باستثناءتخت  الجمعية العامة غار العادية بتعديل نظام الشركة الاساسوى 

 ول ا أن ت در قرارات فى ألامور الداخلة فى اخت اصات الجمعية العامة العادية وذل  بالشروط 
ً
نظاما

 .وألاوااد نفس ا املقررة للجمعية العامة العادية 

 :دعوة الجمعيات : لحادية والثالثون ااملادة 

يد و و لى مجلس الادارة أن , تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمان بد وة من مجلس إلادارة 

يمثل  الجمعية العامة ل  عقاد إذا طل  ذل  مراج  الحسابات أو لجنة املراجعة أو  دد من املساهمان

ملراج  الحسابات د وة الجمعية ل  عقاد إذا لم يقم املجلس بد وة من رأس املا   لى ألاقل و جو  %( 1)

 من تار   طل  مراج  الحسابات 
ً
 .الجمعية خ   ث ثان يوما

وتنشر الد وة ال عقاد الجمعية العامة فى صحيفة يومية تو د فى مركز الشركة الرئيسوى قبل امليعاد 

و  الاكتفاء بتوجيه الد وة فى امليعاد املذكور الى جمي  قل وم  ذل  يجاملحدد ل  عقاد غعشرة أيام  لى الا

وذل  خ    وال يئة املساهمان بخاابات مسجلة وترسل صورة من الد وة وجدو  الا ما  إلى الو ارة

 .املدة املحددة للنشر

 :سجل حضور الجمعيات : الثانية والثالثون  املادة

 الرئيسوالعامة أو الخاصة أسمائيم فى مركز الشركة يسجل املساهمون الذين يرغبون فى حضور الجمعية ا

 .قبل الوقت املحدد ال عقاد الجمعية أو في مكان ا عقاد الجمعية

 

 



 

 11 من 12 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية :  الثالثة والثالثون  املادة

أس املا  ر ال يكون ا عقاد اجتماد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضرة مساهمون يمثلون ر   

 لى الاقل وإذا لم يتوفر الن اب ال  م لعقد هذا الاجتماد يعقد الاجتماد الثا ي غعد سا ة من انملياء 

املدة املحددة ال عقاد الاجتماد ألاو  غشرط أن تتضمن الد وة لعقد الاجتماد ألاو  ما يفيد الا  ن  ن 

 .امكانية  قد هذا الاجتماد

 وفى جمي  الاحوا  يكون 
ً
 . دد الاس م املمثلة فيهأيا كان  الاجتماد الثا ى صحيحا

  : نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية: الرابعة والثالثون  املادة

 إال اذا حضره مساهمون يمثلون ن ف رأس املا  
ً
ال يكون اجتماد الجمعية العامة غار العادية صحيحا

يعقد الاجتماد الثا ى غعد سا ة من انملياء املدة املحددة    فإذا لم يتوفر هذا الن اب فى الاجتماد ألاو 

يفيد الا  ن  ن إمكانية  قد  ال عقاد الاجتماد ألاو  غشرط أن تتضمن الد وة لعقد الاجتماد ألاو  ما

 .هذا الاجتماد 

 إذا حضره  دد من املساهمان يمثل ر   رأس املا   لى  وفى جمي  الاحوا  يكون 
ً
الاجتماد الثا ى صحيحا

 .ألاقل 

نفس ا  باألواادال  م فى الاجتماد الثا ى وج ت د وة الى اجتماد ثالث ينعقد  الن ابوإذا لم يتوفر 

 أيا كان  دد من هذا النظام و كون الاجتماد الثالث ص( الحادية والث ثون )املن وص  لييا فى املادة 
ً
حيحا

 .الاس م املمثلة فيه غعد موافقة الج ة املخت ة

 :التصويت فى الجمعيات : الخامسة والثالثون  املادة

لكل مكتت  صوت  ن كل س م يمثله فى الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت  ن كل س م فى 

 .الادارةالجمعيات العامة و ج  استخدام الت و ت التراكمى فى انتخاب مجلس 

 

 :قرارات الجمعية : السادسة والثالثون  املادة



 

 11 من 13 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

ت در القرارات فى الجمعية التأسيسية باألغلبية املالقة لألس م املمثلة فييا وت در قرارات الجمعية 

كما ت در قرارات الجمعية العامة غار  , العامة العادية باألغلبية املالقة لألس م املمثلة فى الاجتماد

 متعلقا بز ادة رأس املا  أو تخفيضه أو 
ً
العادية بأغلبية ثلثى الاس م املمثلة فى الاجتماد إال اذا كان قرارا

بإطالة مدة الشركة أو بحل ا قبل انقضاء املدة املحددة فى نظام ا الاساس أو باندماال م  شركة أخر  ف  

 إال اذا
ً
 .ارااد الاس م املمثلة في الاجتماد  ث ثة صدر بأغلبية يكون صحيحا

  :املناقشة في الجمعيات : السابعة والثالثون  املادة

لكل مساهم حا مناقشة املواو ات املدرجة فى جدو  أ ما  الجمعية وتوجيه الاسئلة فى شأنيا إلى 

  الحسابات  ن أسئلة و جي  مجلس الادارة أو مراج  .أ ضاء مجلس الادارة ومراج  الحسابات

أن الرد  لى سؤاله غار    املساهموإذا رأ  .املساهمان بالقدر الذ  ال يعرض م لحة الشركة للضرر 

  ،احتكم إلى الجمعية ،مقن 
ً
 . وكان قرارها فى هذا الشأن نافذا

 :رئاسة الجمعيات وإعداد املحاضر : الثامنة والثالثون  املادة

العامة للمساهمان رئيس مجلس إلادارة أو نائبة  ند غيابه أو من ينتدبه يرأس اجتما ات الجمعيات 

 .مجلس إلادارة من بان أ ضائه لذل  فى حا  غياب رئيس مجلس إلادارة ونائبه

و حرر باجتماد الجمعية محضر يتضمن  دد املساهمان الحاار ن أو املمثلان و دد ألاس م التى فى 

ألاصوات التى وافقت  و دد ألاصوات املقررة ل ا والقرارات التى اتخذت و ددحيا تيم باألصالة أو الوكالة 

وتدون املحاار ب فة منتظمة  ق    . لييا أو خالفمليا وخ صة وافية للمناقشات التى دارت فى الاجتماد

  .كل اجتماد فى سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمان سرها وجام  الاصوات

 املراجعةلجنة : الباب الخامس 

 :تشكيل اللجنة : التاسعة والثالثون  املادة

غار أ ضاء مجلس الادارة التنفيذيان  تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من

و حدد فى القرار   لي أال يقل  دد أ ضائيا  ن ث ثة وال يز د  لى خمسة ,  سواء من املساهمان أو غارهم

 .ابط  مل ا ومكافآت أ ضائيام مات اللجنة واو 

 



 

 11 من 14 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 

 :نصاب اجتماع اللجنة : ألاربعون  املادة

يشترط لصحة اجتماد لجنة املراجعة حضور أغلبية أ ضائيا وت در قراراتيا بأغلبية أصوات الحاار ن 

 .و ند تساو  ألاصوات يرجح الجان  الذ  صوت معه رئيس اللجنة 

 : اختصاصات اللجنة : الحادية وألاربعون املادة 

تخت  لجنة املراجعة باملراقبة  لى أ ما  الشركة ول ا فى سبيل ذل  حا الاط د  لى سج تيا ووثائق ا 

و جو  ل ا أن تال  من مجلس  ،وطل  أ  إيضاح أو بيان من أ ضاء مجلس إلادارة أو إلادارة التنفيذية

أ اق مجلس إلادارة  مل ا أو تعرات الشركة ألارار إلادارة د وة الجمعية العامة للشركة ل  عقاد إذا 

 .أو خسائر جسيمة

 :تقارير اللجنة : الثانية وألاربعون  املادة

 ، لى لجنة املراجعة النظر فى القوائم املالية للشركة والتقار ر وامللحوظات التى يقدم ا مراج  الحسابات

و لييا كذل  إ داد تقر ر  ن رأييا فى شان مد  كفاية نظام الرقابة  ،مرئياتيا حيال ا إن وجدت وإبداء

و لى مجلس إلادارة ان   .الداخلية فى الشركة و ما قامت به من أ ما  أخر  تدخل فى نااق اخت اص ا

يودد  سخا كافية من هذا التقر ر فى مركز الشركة الرئيسوا قبل مو د ا عقاد الجمعية العامة غعشرة أيام 

 .و تلى التقر ر أثناء ا عقاد الجمعية . قل لتزو د كل من رغ  من املساهمان بنسخة منه لى ألا

 مراجع الحسابات : الباب السادس 

 :تعيين مراجع الحسابات :   الثالثة وألاربعون  املادة

من بان مراجعى الحسابات املرخ  ل م بالعمل فى ( أو أكثر )يج  أن يكون للشركة مراج  حسابات 

و جو  للجمعية أيضا فى كل  ،وتحدد مكافأته ومدة  مله ،لكة تعينه الجمعية العامة العادية سنو ااملم

 .وقت ترياره م   دم الاخ   بحقه فى التعو ض إذا وق  التريار فى وقت غار مناس  أو لسب  غار مشرود

 

 :صالحيات مراجع الحسابات  : وألاربعون  الرابعة املادة



 

 11 من 15 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 أيضا وله الوثائا، من ذل  وغار وسج تيا الشركة دفاتر  لى الاط د حا وقت أّي  في الحسابات ملراج  

 والتزاماتيا الشركة موجودات من ليتحقا  لييا، الح و   ارورة ير   التا وإلايضاحات طل  البيانات

 صادف وإذا واجبه، أداء من يمكنه أن إلادارة مجلس رئيس و لى.    مله نااق في مما يدخل ذل  وغار

 ييسر لم فإذا . إلادارة مجلس إلى يقدم تقر ر في ذل  أثبت الشأن هذا الحسابات صعواة في مراج 

 العادية العامة الجمعية د وة إلادارة مجلس من يال  أن وج   ليه مراج  الحسابات،  مل املجلس

 .ألامر في للنظر

 ألارباح وتوزيع الشركة حسابات  :السابع الباب

 :املالية  السنة  :وألاربعون  الخامسة املادة

السنة  تبدأ أن  لى سنة كل من ديسمبر ش ر بقياية وتنتها يناير ش ر أو   من للشركة املالية السنة تبدأ

 .التالية السنة من ديسمبر ش ر نياية وحتى التجاري  بالسجل قيدها تار   من ألاولي املالية

 :املالية  الوثائق  :وألاربعون  السادسة املادة

  ن وتقر را للشركة املالية القوائم يعد أن للشركة مالية سنة كل نياية في إلادارة مجلس  لى يج  .1

لتو ي   املقترحة الار قة التقر ر هذا و ضّمن املنقضية ، املالية السنة  ن املالي ومركزها  شاط ا

 ال عقاد املحدد املو د قبل الحسابات مراج  ت رف تحت الوثائا هذه املجلس و ض  .ألارااح

 .ألاقل  لى يوما وأر عان بخمسة الجمعية العامة

في  إلييا املشار الوثائا املالي ومديرها التنفيذي ورئيس ا الشركة إدارة مجلس رئيس يوق  أن يج   .8

قبل  املساهمان ت رف تحت الرئيس الشركة مركز في مقيا  سخ وتودد املادة ، هذه من (1) الفقرة

 .ألاقل  لى أيام غعشرة العامة الجمعية ال عقاد املحدد املو د

 وتقر ر إلادارة، مجلس وتقر ر للشركة، املالية بالقوائم املساهمان يزود أن إلادارة مجلس رئيس  لى .1

يرسل  أن أيضا و ليه   .الرئيس الشركة مركز في تو د يومية جر دة في تنشر لم ما الحسابات، مراج 

  شر بخمسة العامة الجمعية ا عقاد تار   قبل وذل  ،وإلى ال يئةالو ارة  إلى الوثائا هذه من صورة

 .ألاقل  لى يوما

 

 

 :ألارباح  توزيع  :وألاربعون  السابعة املادة



 

 11 من 16 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 :آلاتي الوجه  لى السنو ة ال افية الشركة أرااح تو د

العامة  الجمعية تقرر  أن و جو   للشركة النظامي الاحتياطي لتكو ن ألارااح صافي من % (11) يجن  .1

 .املدفود املا  رأس من  %(11) املذكور  الاحتياطي بلغ متى التجني  هذا وقف العادية

لتكو ن  ألارااح صافي من %(11)تجن   أن إلادارة مجلس اقتراح  لى بناء العادية العامة للجمعية .8

 .بما يعود بالنف   لى الشركة  يخ   اتفاقي احتياطي

 الشركة م لحة يحقا الذي بالقدر وذل  أخر ، احتياطيات تكو ن تقرر  أن العادية العامة للجمعية .1

 صافي من تقتا  أن كذل  املذكورة وللجمعية   .املساهمان  لى إلامكان قدر ثابتة أرااح يكفل تو ي  أو

 .املؤسسات هذه من قائما يكون  ما ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتما ية مؤسسات إل شاء ألارااح مبالغ

 .املدفود الشركة رأسما  من  %(1)تمثل  سبةبن مساهمانلل دفعه أولي ذل  غعد الباقي من يو د .2

 والسبعان السادسة واملادة النظام ، هذا من ) الحدية والعشرون( املادة في املقررة ألاحكام مرا اة م  .1

بحد أقصوى  إلادارة مجلس ملكافأة الباقي من %(11)  سبة تقدم ما غعد يخ   نظام الشركات من

  املكافأة استحقاق هذه يكون  أن  لى ،خمسمائة الف ر ا ( 111,111)
ً
 التا الجلسات  دد م  متناسبا

 .العضو يحضرها

 :ألارباح  استحقاق :وألاربعون  الثامنة املادة

  ألارااح في ح ته املساهم يستحا
ً
تار    القرار و بان الشأن هذا في ال ادر العامة الجمعية لقرار وفقا

نياية  في املساهمان سج ت في املسجلان ألاس م ملالكي ألارااح أحقية وتكون  التو ي  وتار   الاستحقاق

 .ل ستحقاق املحدد اليوم

 :املمتازة  لألسهم ألارباح توزيع :وألاربعون  التاسعة املادة

 دف  غعد إال التالية السنوات  ن أرااح تو ي  يجو   ال فإنه مالية، سنة أي  ن أرااح تو د لم إذا .1

 ألاس م ألصحاب الشركات نظام من  )املائة غعد  شرة الراغعة ( املادة وفا  لحكم النسبة املحددة

 .السنة  ن هذه املمتا ة

نظام  من املائة غعد  شرة الراغعة (املادة لحكم وفقا املحددة النسبة دف  في الشركة فشلت إذا .8

 ألاس م، هذه ألصحاب الخاصة للجمعية يجو   فإنه ، متتالية سنوات ث ث مدة ألارااح من) الشركات

 حضورهم إما تقرر  أن الشركات، نظام من  )والثمانان التاسعة(  املادة ألحكام ا طبا املنعقدة

 إلادارة مجلس في  قيم ممثلان تعيان أو الت و ت، في واملشاركة للشركة العامة اجتما ات الجمعية



 

 11 من 17 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

ألاولو ة  أرااح كل دف  من الشركة تتمكن أن إلى وذل  املا ، رأس في أس م م قيمة م  بما يتناس 

 .السابقة السنوات  ن ألاس م هذه ألصحاب املخ  ة

 :الشركة  خسائر :الخمسون  املادة

  لى وج  ،املالية السنة خ   وقت أي في املدفود  املا  رأس ن ف املساهمة شركة خسائر بلرت إذا .1

 رئيس و لى  ،إلادارة مجلس رئيس إب غ بذل   لمه فور  الحسابات مراج  أو الشركة في مسئو   أي

  لمه من يوما  شر خمسة خ   إلادارة مجلس و لى ،بذل  فورا املجلس أ ضاء إب غ إلادارة مجلس

 بالخسائر  لمه تار   من يوما وأر عان خمسة خ   ل جتماد العادية غار العامة الجمعية د وة بذل 

 تنخفض الذي الحد إلى وذل  الشركات نظام ألحكام وفا تخفيضه أو الشركة ما  رأس   ادة إما لتقرر 

 هذا في املحدد ألاجل قبل الشركة حل أو املدفود ، املا  رأس ن ف دون  ما إلى الخسائر  سبة معه

 .الشركات نظام

 في املحددة املدة خ   العامة الجمعية تجتم  لم إذا الشركات نظام بقوة منقضية الشركة وتعد .8

 رأس   ادة قررت إذا أو املواود، في قرار إصدار  لييا وتعذر اجتمعت إذا أو املادة هذه من( 1) الفقرة

 من يوما تسعان خ   املا  رأس   ادة كل في الاكتتاب يتم ولم املادة هذه في املقررة ألاوااد وفا املا 

 .بالز ادة الجمعية قرار صدور 

 املنازعات  :الثامن الباب

 : املسؤولية دعوى   :والخمسون  الحادية املادة

 شأن من كان إذا إلادارة مجلس أ ضاء  لى للشركة املقررة املسؤولية د و   رف  في الحا مساهم لكل

 حا كان إذا إال املذكورة الد و   رف  للمساهم يجو   وال  .به خاص ارر  إلحاق مقيم صدر الذي الخاأ

 .الد و   رف   لى غعزمه الشركة يبلغ أن املساهم  لى و ج   .قائما يزا  ال رفع ا في الشركة

 

 

 وتصفيتها الشركة حل  :التاسع الباب

 : الشركة انقضاء  :والخمسون  الثانية املادة



 

 11 من 11 الصفحة  النظام ألاساس ي لشركة اسمنت نجران

 

 للت فية ال  م بالقدر الا تبار ة بالشخ ية وتحتفظ الت فية دور  انقضائيا بمجرد الشركة تدخل

  لى الت فية قرار يشتمل أن و ج  العادية غار العامة الجمعية من الاختيار ة الت فية قرار و  در

 للت فية ال  مة الزمنية واملدة سلااته  لى املفرواة والقيود وأتعابه سلااته وتحديد امل في تعيان

 قضائي بأمر إال ذل  من ألكثر تمديدها يجو   وال سنوات خمس الاختيار ة الت فية مدة تتجاو   أال و ج 

 بالنسبة ويعدون  الشركة إدارة  لى قائمان هؤالء يظل ذل  وم  بحل ا الشركة إدارة مجلس سلاة وتنتها

 الت فية مدة خ   قائمة املساهمان جمعيات وتبقى امل في أن يعان إلى امل فان حكم في الرار إلى

 .امل في اخت اصات م  تتعارض ال التا ممارسة اخت اصاتيا  لى دورها و قت ر

 ختامية أحكام  :العاشر الباب

 :والخمسون  الثالثة املادة

 .النظام هذا في ن  به يرد لم ما كل في ولوائحه الشركات نظام يابا

 :الرابعة والخمسون  املادة

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه 
َ
 .يودد هذا النظام و نشر طبقا

 

 


