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وتمارس الشاااااااركة أنشاااااااة  ا وفا األنظمة املتبعة و عد الح اااااااو  ولى الس اخي  ال  مة من الجةات 

 املخت ة إن وجدت.

 

 املادة الرابعة : املشاركة والتملك فى الشركات :

إنشاء شركات بمفردها ) ذات مسئولية محدودة او مساهمة مقفلة( كما يجو  لةا أن يجو  للشركة 

تمتلك األسةم والح   فى شركات أخرا قائمة أو تندمج معةا ولةا حا االشس ار مع ال    فى تأساس 

الشركات املساهمة أو ذات املسئولية املحدودة وذلك  عد استيفاء ما تتةلبه األنظمة والتعليمات 

بعة فى هذا الشأن . كما يجو  للشركة أن تت رف فى هذه األسةم أو الح   ولى أال يشمل ذلك املت

 الوساطة فى تداولةا.

 تبقى املادة كما هي

 املادة الخامسة : املركز الرئيس ى للشركة:

ملكة يقع املركز الرئاس ى للشركة فى مدينة نجران و جو  أن ينشأ لةا فروع أو مكات  أو توكي ت داخل امل

 أو خارجةا بقرار من مجلس اإلدارة.

 تبقى املادة كما هي

 املادة السادسة : مدة الشركة :

( سنة مي دية تبدأ من تار   قيدها بالسجل التجارا ، و جو  دائما إطالة هذه املدة 99مدة الشركة )

 ل.بقرار ت دره الجمعية العامة غ   العادية قبل ان  اء أجلةا  سنة واحدة ولى األق

 

 تبقى املادة كما هي

 الباب الثانى : رأس املال واألسهم

 املادة السابعة : رأس املال :

( مليار وسبعمائة مليون ر ا  سعودا مقسم إلى 1،700،000،000حدد رأس ما  الشركة با )

( وشرة ر ا  10( مائة وسبعون مليون سةم أسةم متساو ة القيمة، قيمة كل مي ا )170،000،000)

 سعودا وجميعةا أسةم وادية نقدية.

 

 تبقى املادة كما هي

 املادة الثامنة : االكتتاب فى االسهم :

 ( مدفووة بالكامل.170،000،000اكتت  املؤسسون فى كامل أسةم رأس املا  البال ة )
 تبقى املادة كما هي

 املادة التاسعة : االسهم املمتازة :

العادية للشركة طبقا ألسس الى تضعةا الجةة املخت ة ان ت در أسةما يجو  للجمعية العامة غ   

ممتا ة أو أن تقرر شراءها أو تحو ل أسةم وادية إلى ممتا ة أو تحو ل االسةم املمتا ة إلى وادية وال 

تعةى االسةم املمتا ة الحا فى الت و ت فى الجمعيات العامة للمساهم ن وترت  هذه االسةم ألصحاب ا 

ى الح و  ولى نسبة أكث  من أصحاب االسةم العادية من االرتاح ال افية للشركة  عد تجنا  الحا ف

 االحتياطى النظامى .

 

 تبقى املادة كما هي
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 املادة العاشرة : السندات أو الصكوك :

يجو  للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداو  كالسندات أو ال كور سواء في 

جزء أو ودة أجزاء أو من خ   سلسلة من اإلصدارات أو بموج  برنامج أو أكث  تنشُئه الشركة من 

وقت آلخر سواء كانت ل كتتاب العام أو غ   ذلك داخل اململكة العرتية السعودية أو خارجةا  , وكل 

يع االجراءات ذلك فى االوقات واملبالغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الشركة وله حا اتخاذ جم

 .وفقا للضوابط واإلجراءات التى تضعةا الجةات املخت ة ال  مة إلصدارها

 

 

 املادة الحادية عشر : بيع االسهم الغير مستوفاة القيمة :

يلسزم املساهم بدفع قيمة السةم فى املواويد املعينة لذلك، وإذا تخلف ون الوفاء فى ميعاد االستحقاق 

االدارة  عد إو مه ون طر ا خةاب مسجل ولى ونوانه املثبت فى سجل املساهم ن بيع جا  ملجلس 

السةم فى املزاد العلنى أو سوق االوراق املالية بحس  االحوا  وفقا للضوابط التى تحددها الجةة 

 املخت ة .

ذا لم تكف وتستوفى الشركة من ح يلة البيع املبالغ املستحقة لةا وترد الباقي ولى صاح  السةم وإ

 ح يلة البيع للوفاء ب ذه املبالغ جا  للشركة أن تستوفى الباقي من جميع اموا  املساهم .

ومع ذلك يجو  للمساهم املتخلف ون الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة املستحقة وليه مضافا ً إلي ا 

 امل روفات التى انفق  ا الشركة فى هذا الشأن .

 يحمل رقم السةم وتلغى الشركة السةم املبيع 
ً
وفقا ً ألحكام هذه املادة وتعةى املشس ا سةما ً جديدا

 امللغى وتؤشر فى سجل االسةم بوقوع البيع مع بيان اسم املالك الجديد.

 تبقى املادة كما هي

 املادة الثانية عشر : إصدار األسهم :

و  أن ت در بأولى من هذه تكون األسةم اسمية وال يجو  ان ت در بأقل من قيم  ا االسمية وإنما يج

القيمة وفى هذه الحالة األخ  ة يضاف فرق القيمة فى بند مستقل لمن حقوق املساهم ن . وال يجو  

تو يعةا كأرتاح ولى املساهم ن والسةم غ   قابل للتجزئة فى مواجةة الشركة , فإذا ملك السةم اشراص 

ستعما  الحقوق املتعلقة به و كون هؤالء متعددون وج  ولي م ان يختاروا أحدهم لينوب وي م فى ا

 االشراص مسئول ن بالتضامن ون االلسزامات الناشئة من ملكية السةم .

 تبقى املادة كما هي

 املادة الثالثة عشر : تداول االسهم :

تقل ال يجو  تداو  االسةم التى يكتت  ب ا املؤسسون إال  عد نشر القوائم املالية ون سنت ن ماليت ن ال 

 من تار   تأساس الشركة . و ؤشر ولى صكور هذه االسةم بما يد  ولى 
ً
كل مي ا ون اثني وشر شةرا

 نووةا وتار   تأساس الشركة واملدة التى يمنع في ا تداولةا .

 كما هيتبقى املادة 
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ومع ذلك يجو  خ   مده الحظر نقل ملكية االسةم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد املؤسس ن الى 

ة احد املؤسس ن فى حاله وفاته إلى ال    أو فى حالة التنفيذ ولى اموا  املؤسس مؤسس آخر أو من ورث

 املعسر أو املفلس ولى ان تكون أولو ة امت ر األسةم للمؤسس ن اآلخر ن .

وتسرا أحكام هذه املادة ولى ما يكتت  به املؤسسون فى حالة   ادة رأس املا  قبل انقضاء مده الحظر 

. 

 املادة الرابعة عشر : سجل املساهمين :

 تتداو  أسةم الشركة وفقا ألحكام نظام السوق املالية .

 

 تبقى املادة كما هي

 املادة الخامسة عشر : زيادة رأس املال :

للجمعية العامة غ   العادية أن تقرر   ادة رأس ما  الشركة  شرط أن يكون رأس املا  قد دفع  .1

كام  ً وال يشس ط أن يكون رأس املا  قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غ   املدفوع من رأس املا  يعود 

ده املقررة إلى أسةم صدرت مقابل تحو ل ادوات دين أو صكور تمو لية إلى أسةم ولم تنته  عد امل

 لتحو لةا إلى أسةم. 

للجمعية العامة غ   العادية فى جميع األحوا  أن تخ   األسةم امل درة وند   ادة رأس املا  أو  .2

جزءا ً مي ا للعامل ن فى الشركة والشركات التا عة او  عضةا أو أا من ذلك وال يجو  للمساهم ن 

 خ  ة للعامل ن.ممارسة حا االولو ة وند إصدار الشركة لألسةم امل

للمساهم املالك للسةم وقت صدور قرار الجمعية العامة غ   العادية باملوافقة ولى   ادة رأس املا   .3

االولو ة فى االكتتاب باألسةم الجديدة التى ت در مقابل ح   نقدية , و بلغ هؤالء بأولو   م 

قرار   ادة رأس املا  وشروط بالنشر فى جر دة يومية أو بإب غةم بوساطة الب يد املسجل ون 

 االكتتاب ومدته وتار   بدايته وان  ائه.

يحا للجمعية العامة غ   العادية وقف العمل بحا األولو ة للمساهم ن فى االكتتاب بز ادة رأس  .4

املا  مقابل ح   نقدية أو إوةاء األولو ة ل    املساهم ن فى الحاالت التى تراها مناسبة مل لحة 

 الشركة.

يحا للمساهم بيع حا األولو ة أو التنا   ونه خ   املدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة  .5

باملوافقة ولى   ادة رأس املا  إلى آخر يوم ل كتتاب فى االسةم الجديدة املرتبةة ب ذه الحقوق وفقا 

 للضوابط التى تضعةا الجةة املخت ة.

ه وتو ع االسةم الجديدة ولى حملة حقوق األولو ة الذين طلبوا ( أو  4مع مراواة ماورد فى الفقرة ) .6

االكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولو ة من إجمالى حقوق األولو ة الناتجة من   ادة رأس 

املا   شرط أال يتجاو  ما يح لون وليه ما طلبوه من األسةم الجديدة . و و ع الباقى من األسةم 

 



5 
 

األولو ة الذين طلبوا أكث  من ن يب م بنسبة ما يملكونه من حقوق الجديدة ولى حملة حقوق 

اولو ة من إجمالى حقوق االولو ة الناتجة من   ادة رأس املا  .  شرط أال يتجاو  ما يح لون وليه 

ما طلبوه من األسةم الجديدة و ةرح ما تبقى من األسةم ولى ال    . ما لم تقرر الجمعية العامة 

 ين  نظام السوق املالية ولى غ   ذلك.غ   العادية أو 

 

 املادة السادسة عشر : تخفيض رأس املال :

للجمعية العامة غ   العادية أن تقرر تخفيض رأس املا  إذا  اد ولى حاجة الشركة أو إذا منات بخسائر  

و جو  فى الحالة االخ  ة وحدها تخفيض رأس املا  إلى ما دون الحد املن وص وليه فى املادة ) الرا عة 

 ر خاص يعده مراجع والرمس ن ( من نظام الشركات وال ي در قرار التخفيض إال  عد ت وة تقر 

الحسابات ون األسباب املوجبة له وون االلسزامات التى ولى الشركة وون أثر التخفيض فى هذه 

 االلسزامات.

وإذا كان تخفيض رأس املا  نتيجة   ادته ولى حاجة الشركة وجبت دووة الدائن ن إلى إبداء اوس الةم 

 من تار   نشر قرار التخفيض فى
ً
جر دة يومية تو ع فى املنةقة التى في ا مركز  وليه خ   ست ن يوما

الشركة الرئاس ى فإن اوس ض أحد الدائن ن وقدم إلى الشركة مستنداته فى امليعاد املذكور وج  ولى 

.
ً
 للوفاء به إذا كان آج 

ً
 الشركة أن تؤدا إليه دينه إذا كان حاال او أن تقدم له لمانا ً كافيا

 

 

 ألسهمها وبيعها وارتهانهاالباب الثالث : شراء الشركة 

 : شراء الشركة ألسهمها:  ةعشر  السابعةاملادة 

أو ترت ي ا و جو  للشركة شراء أسةمةا لتخ ي ةا العادية أو املمتا ة أن تشس ي الشركة أسةمةا يجو  

 . التي تضعةا الجةات املخت ةملوظفى الشركة لمن برنامج أسةم املوظف ن وفقا للضوابط واإلجراءات 

 

 : شراء الشركة ألسهمها:  ةعشر  السابعةاملادة 

 لألسةم, وال يكون . النظاميةللضوابط واإلجراءات وفقا يجو  أن تشس ي الشركة أسةمةا أو ترت ي ا 

و جو  للشركة شراء أسةمةا لتخ ي ةا . التى تشس ي ا الشركة أصوات في جمعيات املساهم ن 

 .  النظاميةوفقا للضوابط واإلجراءات الشركة لمن برنامج أسةم املوظف ن  ملوظفي

 : ألسهمها الشركة بيع  :الثامنة عشر املادة 
التي الضوابط واإلجراءات  للشركة بيع أسةم الرز نة ولى مرحلة واحدة أو ودة مراحل وفايجو  

 .تضعةا الجةات املخت ة 

 : ألسهمها الشركة بيع  :الثامنة عشر املادة 
وفا الضوابط واإلجراءات يجو  للشركة بيع أسةم الرز نة ولى مرحلة واحدة أو ودة مراحل 

 النظامية .

 : إرتهان األسهم:  التاسعة عشر املادة 

 .التي تضعةا الجةات املخت ة واإلجراءات وفقا للضوابط لمانا لدين  ارت ان أسةمةا للشركة يجو  
 : األسهمإرتهان :  التاسعة عشر املادة 

 . النظاميةوفقا للضوابط واإلجراءات لمانا لدين  ارت ان أسةمةا للشركة يجو  



6 
 

 : االسهم املخصصة للعاملين: العشرون املادة 

إذا كان غرض الشركة من شراء أسةمةا هو تخ ي ةا لعاملي ا لمن برنامج أسةم العامل ن , فيج  

 املن وص ولي ا في املادة السادسة وشر  , مراواة ما يلي :باإللافة الى لوابط شراء الشركة أسةمةا 

موافقة الجمعية العامة غ   العادية ولى برنامج االسةم املخ  ة للعامل ن , ولةا تفو ض مجلس 

اإلدارة في تحديد أحكام هذا الب نامج بما في ا سعر التخ ي  لكل سةم معروض ولى العامل إذا كان 

 بمقابل 

 مجلس اإلدارة غ   التنفيذي ن لمن برنامج االسةم املخ  ة للعامل ن .ودم إشرار أوضاء 

ودم اشس ار أوضاء مجلس االدارة التنفيذي ن في الت و ت ولى قرارات مجلس االدارة املتعلقة بب نامج 

 . االسةم املخ  ة للعامل ن

 تبقى املادة كما هي 
 

 : مجلس االدارة الرابعالباب 

 : إدارة الشركة : والعشرونالحادية املادة 

( أوضاء تنتخب م الجمعية العامة العادية للمساهم ن 9يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )

 ملده ال تز د ون ث ث سنوات. 

 تبقى املادة كما هي

 

 : انتهاء عضوية املجلس :  الثانية والعشروناملادة 

 ألي نظام أو تعليمات سار ة فى 
ً
تنتهى وضو ة املجلس بان  اء مدته أو بان  اء ص حية العضو لةا وفقا

اململكة ومع ذلك يجو  للجمعية العامة العادية فى كل وقت وز  جميع أوضاء  مجلس االدارة أو 

قع العز  لسب   عضةم وذلك دون إخ   بحا العضو املعزو  تجاه الشركة باملةالبة بالتعو ض اذا و 

غ   مقبو  أو فى وقت غ   مناس  ولعضو مجلس االدارة أن يعسز   شرط أن يكون فى وقت مناس  وأال 

 كان مسئوال قبل الشركة وما يس ت  ولى االوسزا  من ألرار. 

 

 تبقى املادة كما هي

 : املركز الشاغر فى املجلس : الثالثة والعشروناملادة 

 مؤقتا فى املركز الشاغر بحس  
ً
اذا ش ر مركز أحد أوضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يع ن وضوا

الس تا  فى الح و  ولى االصوات فى الجمعية التى انتخبت املجلس ولى ان يكون ممن تتوافر في م 

خ   خمسة أيام ومل من تار   التعي ن وان الرب ة والكفاية و ج  أن تبلغ بذلك الو ارة والةيئة 

يعرض التعي ن ولى الجمعية العادية فى او  اجتماع لةا و كمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا لم 

تتوافر الشروط ال  مة النعقاد مجلس االدارة  سب  نق  ودد أوضائه ون الن اب ال  م لصحة 

دووة الجمعية العامة العادية ل نعقاد خ    (خمسة أوضاء وج  ولى بقيه االوضاء5اجتماواته )

 ست ن يوما النتخاب العدد ال  م من االوضاء .

 

 تبقى املادة كما هي



7 
 

 : تعارض املصالح:  الرابعة والعشروناملادة  إضافة مادة جديدة

ال يجو  أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية م لحة مباشرة أو غ   مباشرة في األوما  والعقود التي 

 للضوابط التي تضعةا الجةة 
ً
تتم لحساب الشركة إال بس خي  من الجمعية العامة العادية وفقا

والعقود  املخت ة. وولى العضو أن يبلغ املجلس بما له من م لحة مباشرة أو غ   مباشرة في األوما 

التي تتم لحساب الشركة و ثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع وال يجو  لةذا العضو االشس ار في 

 الت و ت ولى القرار الذي ي در في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات املساهم ن. 

م إذا تخلف وضو املجلس ون اإلف اح ون م لحته جا  للشركة أو لكل ذي م لحة املةالبة أما

الجةات القضائية املخت ة بإبةا  العقد أو إلزام العضو بأداء أي رتح أو منفعة تحققت له من 

 ذلك. 

تقع املسؤولية ون األلرار الناتجة من األوما  والعقود املشار إلي ا في الفقرة األولى من هذه املادة 

ارة إذا تمت تلك ولى العضو صاح  امل لحة من العمل أو العقد وكذلك ولى أوضاء مجلس اإلد

األوما  والعقود باملخالفة ألحكام تلك الفقرة ، أو ثبت ان ا غ   وادلة ، أو تنةوي ولى تعارض م الح 

 وتلحا الضرر باملساهم ن. 

يبلغ مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية وند انعقادها باألوما  والعقود التي يكون ألحد أوضاء 

باشرة في ا ، و رفا ب ذا التبليغ تقر ر خاص من مراجع حسابات املجلس م لحة مباشرة أو غ   م

 الشركة الرارجي وفقا لنموذن فح  التأكيدات ال ادرة من الةيئة السعودية للمحاسب ن. 

يعفى أوضاء مجلس اإلدارة املعارلون للقرار من املسؤولية متى ما أثبتوا اوس الةم صراحة في 

حضور االجتماع الذي ي در فيه القرار سببا لإلوفاء من  محضر االجتماع ، واليعد ال ياب ون

 املسؤولية إذا ثبت أن العضو ال ائ   لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من االوس اض وليه  عد ولمه به. 

ال يجو  لعضو مجلس اإلدارة أن يشس ر في أي ومل من شأنه منافسة الشركة ، أو ينافس الشركة 

في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ، وإال كان للشركة أن تةالبه أمام الجةات القضائية املخت ة 

 ولى ترخي  سابا من الجمعية العامة العادية يسمح له 
ً
التعو ض املناس  ، مالم يكن حاص 

 بالقيام بذلك ، ووفقا للضوابط التي تضعةا الجةة املخت ة. 

 من أي نوع إلى أي من أوضاء مجلس إدارت ا أو املساهم ن في ا 
َ
كما ال يجو  للشركة أن تقدم قرلا

 أو أن تضمن أي قرض يعقده أي مي م مع ال   . 

العامل ن في ا بحس  ويستثنى من ذلك القروض والضمانات التي تمنحةا الشركة وفا برامج تحف ز 

 سياسات الشركة الداخلية. 

اليجو  ألوضاء مجلس اإلدارة أن يفشوا في غ   اجتماوات الجمعية العامة ما وقفوا وليه من أسرار 

في تحقيا م لحة لةم أو ألحد  –بحكم وضو   م  –الشركة ، واليجو  لةم است    ما يعلمون به 

 ةالب  م بالتعو ض.أقارب م أو لل    ، وإال وج  وزلةم وم
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 : صالحيات املجلس : الرابعة والعشروناملادة 

مع مراواة االخت اصات املقررة للجمعية العامة يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلةات فى إدارة الشركة 

القرارات بما يحقا اغرالةا وله االشراف ولى جميع أومالةا وأموالةا وجميع معام ت ا بما في ذلك اتخاذ 

وإبرام العقود والدخو  فى أا استثمار ل الح الشركة وشراء العقارات واألراض ي وكافة أصو  الشركة 

الثابتة واملنقولة وتيعةا ورهي ا وقبو  الرهن وفكه واإلفراغ واالست م والتسليم واالستئجار والتأج   

ولى انه فيما يتعلا يا أغراض الشركة ,والقبض واإلبراء والتنا   وكافة الت رفات االخرا ال  مة لتحق

ببيع وقارات الشركة يج  أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالت رف مراواة الشروط 

 التالية :

 أن يكون املجلس فى قرار البيع االسباب واملب رات له. .1

 أن يكون البيع مقارتا لثمن املثل. .2

 إال فى الحاالت التى .3
ً
 يقدرها املجلس وتضمانات كافيه . أن يكون البيع حالرا

 أال يس ت  ولى ذلك الت رف توقف  عض أنشةة الشركة أو تحميلةا بالسزامات أخرا .  .4

كما له الحا فى التب ع لألغراض الر  ية وإوةاء وقبو  الةبات , وتوقيع وقود تأساس الشركات التى  

تخفيضه او بيع وشراء ح   أو دخو   تشارر ب ا الشركة وقرارات التعديل إما بز ادة رأس املا  أو 

وخرون شر ك أو تعديل إدارة الشركة أو أغرالةا أو أا بند من بنود وقد التأساس أمام كات  العد  

 وجميع الجةات الرسمية , وكذا توقيع االتفاقات بكافة أنواوةا .

مانات لةا مع مراواه و جو  ملجلس االدارة وقد القروض التى تتجاو  آجالةا ث ث سنوات , وتقديم الض

 الشروط التالية وند وقد القروض :

 اإلدارة فى قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.مجلس  ان يحدد  .1

أن يرا ى فى شروط القرض والضمانات املقدمة له ودم اإللرار بالشركة ومساهمي ا  .2

 والضمانات العامة للدائن ن.

متوافقة مع أحكام الشريعة االس مية سواء في جزء أو ودة اجزاء و جو  ملجلس االدارة إصدار صكور 

من خ   إصدار واحد أو سلسلة من االصدارات من وقت ألخر فى االوقات وتاملبالغ والشروط التى 

يقررها مجلس االدارة دون الحاجة للرجوع الى الجمعية العامة للمساهم ن ب ذا الر وص و شرط أال 

 رأس ما  الشركة . تز د قيمة ال كور ولى

وملجلس االدارة كامل ال  حيات التخاذ جميع االجراءات ال  مة إلصدار ال كور والح و  ولى 

املوافقات ال  مة من الجةات املخت ة , كما يحا ملجلس االدارة تفو ض أا شر  أو أا أشراص 

 ال    .آخر ن حس  ال  حيات املمنوحة له حس  القرار أو ه وإوةائ م حا تفو ض 

 تبقى املادة كما هي
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 والعشرون : مكافأة أعضاء مجلس االدارة : الخامسةاملادة 

وفقا ملا تقره جمعية املساهم ن يتم تو يع مبلغ مع ن كمكافأة سنو ة ألوضاء مجلس االدارة بحيث ال 

ألف ر ا  سنو ا (  500يتجاو  مجموع ما يح ل وليه العضو الواحد من مكافآت مالية او وينية مبلغ )

 وفا الضوابط التى تضعةا الجةة املخت ة.

و ج  ان يشتمل تقر ر مجلس االدارة الى الجمعية العامة ولى بيان شامل لكل ما ح ل وليه اوضاء 

مجلس االدارة خ   السنة املالية من مكافآت وتد  م روفات وغ   ذلك من املزايا وأن يشتمل كذلك 

املجلس بوصفةم وامل ن أو إدار  ن أو ما قبضوه نظ   أوما  فنية أو إدار ة ولى البيان ما قبضه اوضاء 

أو استشارات وأن يشتمل أيضا ولى بيان  عدد جلسات املجلس وودد الجلسات التى حضرها كل وضو  

 من تار   آخر اجتماع للجمعية العامة .

 تبقى املادة كما هي

 لنائب والعضو املنتدب وأمين السر :والعشرون : صالحيات الرئيس وا السادسةاملادة 

 وال يجو  
ً
 منتدبا

ً
 للرئاس و جو  له أن يع ن وضوا

ً
 ونائبا

ً
يع ن مجلس اإلدارة من ب ن أوضائه رئاسا

 الجمع ب ن من   رئاس مجلس االدارة وأا من   تنفيذا بالشركة.

القضاء وكافة املحاكم واللجان بتمثيل الشركة في و ق  ا مع ال    وأمام  مجلس االدارة الرئاس و خت 

القضائية وكتاب العد  ، وكافة الجةات الرسمية وغ   الرسمية ، وله حا واملدافعة واملرافعة والتوقيع 

ولى وقود تأساس الشركات التي تشس ر في ا وكافة قرارات تعدي ت ا وغ  ها من العقود وااللسزامات 

ور والسح  واإليداع واالستثمار وقفل الحسابات وال كور واإلفراغات وفتح الحسابات لدا البن

وت في  ا وفتح اإلوتمادات املستنديه والتوقيع أمام كات  العد  وأمام الجةات الرسمية التي يقرها 

مجلس اإلدارة ، وكل ما من شانه ت ر ف أمور الشركة وتحقيا أغرالةا وكافة ما يعةد إلي ا به املجلس 

ضو من أوضاء مجلس اإلدارة أو ال    في كل او  عض هذه ال  حيات ، كما له الحا في تفو ض أي و

 ،و حدد مجلس االدارة ص حيات واخت اصات العضو املنتدب.

و حدد مجلس االدارة املكافأة التى يح ل ولي ا كل من رئاس املجلس والعضو املنتدب باإللافة الى 

 املكافأة املقررة ألوضاء مجلس االدارة .

دارة أم ن سر يختاره من ب ن أوضائه أو من غ  هم و خت  بتسجيل وقائع اجتماوات ويع ن مجلس اال 

 للقرار ال ادر بتعيانه, وال تز د مدة رئاس 
ً
املجلس واإلوداد لتلك االجتماوات وتحدد مكافأته وفقا

 املجلس ونائبة والعضو املنتدب وأم ن السر وضو مجلس االدارة ولى مدة وضو ة كل مي م فى املجلس

و جو  إوادة انتخاب م وللمجلس فى أا وقت أن يعزلةم أو أيا مي م دون إخ   بحا من وز  فى 

 التعو ض إذا وقع العز  لسب  غ   مشروع أو فى وقت غ   مناس  .

 

 تبقى املادة كما هي
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 والعشرون : اجتماعات املجلس : السابعةاملادة 

بدووة من رئاسة وتكون الدووة خةية و ج  ولى  السنةيجتمع مجلس االدارة مرت ن ولى األقل في 

 . رئاس املجلس أن يدوو إلى االجتماع متى طل  إليه ذلك اثنان من األوضاء

يجو  ملجلس اإلدارة إصاادار قراراته في حالة االساات جا  بالت ااو ت املنفرد ولي ا من األوضاااء بالب ق أو 

االلكس ونية ، إال إذا طل  اثنان من األوضاااااء كتابة وقد اجتماع للمجلس بالفاكس أو بأحد الوسااااائل 

 . للمداولة فيه ، ولى أن يعرض القرار املتخذ ب ذه الةر قة ولى املجلس في أو  اجتماع تالي إلقراره

 تبقى املادة كما هي

 والعشرون : نصاب اجتماع املجلس : الثامنةاملادة 

 إال إذا حضاااااااااااره ن اااااااااااف األوضااااااااااااء ولى االقل  شااااااااااارط أال يقل ودد 
ً
ال يكون اجتماع املجلس صاااااااااااحيحا

( أوضاااااااء و جو  لعضااااااو مجلس اإلدارة أن ينا  ونه غ  ه من االوضاااااااء فى حضااااااور 3الحالاااااار ن ون )

 اجتماوات املجلس طبقا للضوابط اآلتية: 

 اإلدارة أن ينوب ون اكث  من وضو واحد في حضور ذات االجتماع.ال يجو  لعضو مجلس  .1

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. .2

 ال يجو  للنائ  الت و ت ولى القرارات التي يحظر النظام ولى املنا  الت و ت  شأن ا.  .3

يرجح الجان  وت در قرارات املجلس بأغلبية آراء االوضاء الحالر ن أو املمثل ن ووند تساوي اآلراء 

 الذا صوت معه رئاس الجلسة .

 

 تبقى املادة كما هي

 والعشرون : مداوالت املجلس: التاسعةاملادة 

تثبت مداوالت مجلس االدارة  وقراراته فى محالر يوقعةا رئاس املجلس وأوضاء مجلس اإلدارة 

 االدارة وأم ن السر.وتدون هذه املحالر فى سجل خاص يوقعه رئاس مجلس  الحالرون وأم ن السر 

 تبقى املادة كما هي

 : جمعيات املساهمين الخامسالباب 

 : حضور الجمعيات : الثالثون املادة 

لكل مكتت  أّيا كان ودد أسةمه حا حضور الجمعية التأساسية ولكل مساهم حا حضور الجمعيات 

مجلس اإلدارة أو واملي العامة للمساهم ن وله فى ذلك أن يوكل ونه شر ا آخر من غ   أوضاء 

 الشركة فى حضور الجمعية العامة .

 

 تبقى املادة كما هي

 : الجمعية التأسيسية: الحادية والثالثون املادة 

 من تار   قفل 
ً
يدوو املؤسسون جميع املكتتب ن إلى وقد جمعية تأساسية خ   خمسة وأر ع ن يوما

االجتماع حضور ودد من املكتتب ن يمثل ن ف رأس املا  باب االكتتاب فى االسةم ويشس ط لصحة 

ولى االقل . فإذا لم يتوافر هذا الن اب يعقد االجتماع الثانى  عد ساوة من ان  اء املدة املحددة 

 النعقاد االجتماع األو  ولى أن تتضمن دووة االجتماع األو  ذلك .

 تبقى املادة كما هي
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 أيا كان
ً
 ودد املكتتب ن املمثل ن فيه . وفى جميع األحوا  يكون االجتماع الثانى صحيحا

 : اختصاصات الجمعية التأسيسية : الثانية والثالثون املادة 

 تخت  الجمعية التأساسية باألمور االتية:

التحقا من االكتتاب بكل أسةم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس املا  وتالقدر املستحا  .1

 ألحكام النظام .من قيمة األسةم وفقا 

 املداولة في تقو م الح   العينية . .2

إقرار الن وص الي ائية لنظام الشركة األساس ي , ولى األ تدخل تعدي ت جوهر ة ولى النظام  .3

 املعروض ولي ا إال بموافقة جميع املكتتب ن املمثل ن في ا .

ابات إذا لم يكونوا تعي ن أوضاء أو  مجلس إدارة ملدة ال تتجاو  خمس سنوات وأو  مراجع حس .4

 قد وينوا في وقد تأساس الشركة أو في نظامةا االساس ي.

  املداولة في تقر ر املؤسس ن ون االوما  والنفقات التى اقتضاها تأساس الشركة , وإقراره . .5

 تبقى املادة كما هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اختصاصات الجمعية العامة العادية : الثالثة والثالثون املادة 

فيما ودا االمور التى تخت  ب ا الجمعية العامة غ   العادية , تخت  الجمعية العامة العادية بجميع 

االمور املتعلقة بالشركة , وتنعقد مرة ولى االقل فى السنة خ   األشةر الستة التالية الن  اء السنة 

 ى ذلك . املالية للشركة و جو  دووة جمعيات وامة وادية أخرا كلما دوت الحاجة إل

 

 تبقى املادة كما هي

 الثالثون : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية :الرابعة و املادة 

تخت  الجمعية العامة غ   العادية بتعديل نظام الشركة االساس ى باستثناء االمور املحظور ولي ا 

 ولةا أن ت در قرارات فى األمور الداخلة فى اخت اصات 
ً
الجمعية العامة العادية وذلك تعديلةا نظاما

 بالشروط واألولاع نفسةا املقررة للجمعية العامة العادية .

 

 تبقى املادة كما هي

 والثالثون : دعوة الجمعيات : الخامسةاملادة 

تنعقد الجمعيات العامة أو الراصة للمساهم ن بدووة من مجلس اإلدارة , وولى مجلس االدارة أن 

 العامة ل نعقاد إذا طل  ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو ودد من املساهم نيدوو الجمعية 

( من رأس املا  ولى األقل و جو  ملراجع الحسابات دووة الجمعية ل نعقاد إذا لم يقم %5يمثل )

 من تار   طل  مراجع الحسابات .
ً
 املجلس بدووة الجمعية خ   ث ث ن يوما

وتنشر الدووة النعقاد الجمعية العامة فى صحيفة يومية تو ع فى مركز الشركة الرئاس ى قبل امليعاد 

ولى االقل ومع ذلك يجو  االكتفاء بتوجيه الدووة فى امليعاد املذكور الى  عشرة أيام املحدد ل نعقاد 

 والثالثون : دعوة الجمعيات : السادسةاملادة 

تنعقد الجمعيات العامة أو الراصة للمساهم ن بدووة من مجلس اإلدارة , وولى مجلس االدارة أن 

من يدوو الجمعية العامة ل نعقاد إذا طل  ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو ودد 

( من رأس املا  ولى األقل و جو  ملراجع الحسابات دووة الجمعية ل نعقاد %5يمثل ) املساهم ن

 من تار   طل  مراجع الحسابات .
ً
 إذا لم يقم املجلس بدووة الجمعية خ   ث ث ن يوما

يعاد وتنشر الدووة النعقاد الجمعية العامة فى صحيفة يومية تو ع فى مركز الشركة الرئاس ى قبل امل

ولى االقل ومع ذلك يجو  االكتفاء بتوجيه الدووة فى امليعاد  بواحد ووشرون يوماملحدد ل نعقاد 
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لو ارة والةيئة وذلك جميع املساهم ن بخةابات مسجلة وترسل صورة من الدووة وجدو  االوما  إلى ا

 خ   املدة املحددة للنشر.

املذكور الى جميع املساهم ن بخةابات مسجلة وترسل صورة من الدووة وجدو  االوما  إلى الو ارة 

 والةيئة وذلك خ   املدة املحددة للنشر.

 والثالثون : سجل حضور الجمعيات : السادسةاملادة 

يسجل املساهمون الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أو الراصة أسمائ م فى مركز الشركة 

 الرئاس ي أو في مكان انعقاد الجمعية قبل الوقت املحدد النعقاد الجمعية.

 تبقى املادة كما هي

 مة العادية :والثالثون : نصاب اجتماع الجمعية العا السابعةاملادة 

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضرة مساهمون يمثلون ر ع رأس 

املا  ولى االقل وإذا لم يتوفر الن اب ال  م لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني  عد ساوة من 

ووة لعقد االجتماع األو  ما يفيد ان  اء املدة املحددة النعقاد االجتماع األو   شرط أن تتضمن الد

 االو ن ون امكانية وقد هذا االجتماع.

 أيا كان ودد االسةم املمثلة فيه.
ً
 وفى جميع االحوا  يكون االجتماع الثانى صحيحا

 تبقى املادة كما هي

 والثالثون : نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية :  الثامنةاملادة 

 إال اذا حضره مساهمون يمثلون ن ف رأس املا  ال يكون اجتماع الجمعي
ً
ة العامة غ   العادية صحيحا

فإذا لم يتوفر هذا الن اب فى االجتماع األو  يعقد االجتماع الثانى  عد ساوة من ان  اء املدة املحددة 

ة النعقاد االجتماع األو   شرط أن تتضمن الدووة لعقد االجتماع األو  ما يفيد االو ن ون إمكاني

 وقد هذا االجتماع .

 إذا حضره ودد من املساهم ن يمثل ر ع رأس املا  
ً
وفى جميع االحوا  يكون  االجتماع الثانى صحيحا

 ولى األقل .

وإذا لم يتوفر الن اب ال  م فى االجتماع الثانى وجةت دووة الى اجتماع ثالث ينعقد باألولاع نفسةا 

 أيا كان املن وص ولي ا فى املادة 
ً
)الحادية والث ثون( من هذا النظام و كون االجتماع الثالث صحيحا

 ودد االسةم املمثلة فيه  عد موافقة الجةة املخت ة.

 تبقى املادة كما هي

 والثالثون : التصويت فى الجمعيات : التاسعةاملادة 

صوت ون كل سةم فى لكل مكتت  صوت ون كل سةم يمثله فى الجمعية التأساسية ولكل مساهم 

 الجمعيات العامة و ج  استخدام الت و ت الس اكمى فى انتخاب مجلس االدارة.

 تبقى املادة كما هي

 : قرارات الجمعية : االربعون املادة 

ت در القرارات فى الجمعية التأساسية باألغلبية املةلقة لألسةم املمثلة في ا وت در قرارات الجمعية 

لبية املةلقة لألسةم املمثلة فى االجتماع , كما ت در قرارات الجمعية العامة غ   العامة العادية باألغ

 متعلقا بز ادة رأس املا  أو تخفيضه 
ً
العادية بأغلبية ثلثى االسةم املمثلة فى االجتماع إال اذا كان قرارا

دمان مع شركة أو بإطالة مدة الشركة أو بحلةا قبل انقضاء املدة املحددة فى نظامةا االساس أو بان

 إال اذا صدر بأغلبية ث ثة ارتاع االسةم املمثلة في االجتماع .
ً
 أخرا ف  يكون صحيحا

 تبقى املادة كما هي

 تبقى املادة كما هي : املناقشة في الجمعيات :  الحادية واألربعون املادة 
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لكل مساهم حا مناقشة املولووات املدرجة فى جدو  أوما  الجمعية وتوجيه االسئلة فى شأن ا إلى 

أوضاء مجلس االدارة ومراجع الحسابات.  و جي  مجلس االدارة أو مراجع الحسابات ون أسئلة 

املساهم ن بالقدر الذا ال يعرض م لحة الشركة للضرر.  وإذا رأا املساهم أن الرد ولى سؤاله غ   

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

 : رئاسة الجمعيات وإعداد املحاضر : الثانية واألربعون املادة 

يرأس اجتماوات الجمعيات العامة للمساهم ن رئاس مجلس اإلدارة أو نائبة وند غيابه أو من ينتدبه 

 مجلس اإلدارة من ب ن أوضائه لذلك فى حا  غياب رئاس مجلس اإلدارة ونائبه.

املساهم ن الحالر ن أو املمثل ن وودد األسةم التى فى و حرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن ودد 

حيا ت م باألصالة أو الوكالة وودد األصوات املقررة لةا والقرارات التى اتخذت وودد األصوات التى 

وافقت ولي ا أو خالف  ا وخ صة وافية للمناقشات التى دارت فى االجتماع.  وتدون املحالر ب فة 

 سجل خاص يوقعه رئاس الجمعية وأم ن سرها وجامع االصوات. منتظمة وق  كل اجتماع فى 

 تبقى املادة كما هي

 : لجنة املراجعة السادسالباب 

 : تشكيل اللجنة : الثالثة واألربعون املادة 

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من غ   أوضاء مجلس االدارة التنفيذي ن 

املساهم ن أو غ  هم , ولي أال يقل ودد أوضائ ا ون ث ثة وال يز د ولى خمسة  و حدد فى سواء من 

 القرار مةمات اللجنة ولوابط وملةا ومكافآت أوضائ ا.

 تبقى املادة كما هي

 األربعون : نصاب اجتماع اللجنة :الرابعة و املادة 

أوضائ ا وت در قرارات ا بأغلبية أصوات يشس ط لصحة اجتماع لجنة املراجعة حضور أغلبية 

 الحالر ن ووند تساوا األصوات يرجح الجان  الذا صوت معه رئاس اللجنة .

 تبقى املادة كما هي

 واألربعون : اختصاصات اللجنة :  الخامسةاملادة 

ووثائقةا تخت  لجنة املراجعة باملراقبة ولى أوما  الشركة ولةا فى سبيل ذلك حا االط ع ولى سج ت ا 

وطل  أا إيضاح أو بيان من أوضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، و جو  لةا أن تةل  من 

مجلس اإلدارة دووة الجمعية العامة للشركة ل نعقاد إذا أواق مجلس اإلدارة وملةا أو تعرلت 

 الشركة أللرار أو خسائر جسيمة.

 تبقى املادة كما هي

 : تقارير اللجنة : واألربعون  السادسةاملادة 

ولى لجنة املراجعة النظر فى القوائم املالية للشركة والتقار ر وامللحوظات التى يقدمةا مراجع الحسابات، 

وإبداء مرئيات ا حيالةا إن وجدت، وولي ا كذلك إوداد تقر ر ون رأي ا فى شان مدا كفاية نظام الرقابة 

را تدخل فى نةاق اخت اصةا.  وولى مجلس اإلدارة الداخلية فى الشركة ووما قامت به من أوما  أخ

ان يودع نسرا كافية من هذا التقر ر فى مركز الشركة الرئاس ي قبل موود انعقاد الجمعية العامة 

ولى األقل لسزو د كل من رغ  من املساهم ن بنسرة منه.  و تلى التقر ر أثناء انعقاد  عشرة أيام 

 الجمعية.

 واألربعون : تقارير اللجنة : السابعةاملادة 

ولى لجنة املراجعة النظر فى القوائم املالية للشركة والتقار ر وامللحوظات التى يقدمةا مراجع 

، وإبداء مرئيات ا حيالةا إن وجدت، وولي ا كذلك إوداد تقر ر ون رأي ا فى شان مدا  الحسابات

من أوما  أخرا تدخل فى نةاق اخت اصةا.  كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة ووما قامت به 

وولى مجلس اإلدارة ان يودع نسرا كافية من هذا التقر ر فى مركز الشركة الرئاس ي قبل موود انعقاد 

ولى األقل لسزو د كل من رغ  من املساهم ن بنسرة منه.   بواحد ووشرون يومالجمعية العامة 

 و تلى التقر ر أثناء انعقاد الجمعية.
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 : مراجع الحسابات  السابعب البا

 واألربعون :  تعيين مراجع الحسابات : السابعةاملادة 

يج  أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكث  ( من ب ن مراجعى الحسابات املرخ  لةم بالعمل فى 

للجمعية أيضا فى ، و جو   ، وتحدد مكافأته ومدة ومله اململكة تعينه الجمعية العامة العادية سنو ا

كل وقت ت ي  ه مع ودم االخ   بحقه فى التعو ض إذا وقع الت ي   فى وقت غ   مناس  أو لسب  غ   

 مشروع.

 تبقى املادة كما هي

 واألربعون : صالحيات مراجع الحسابات : الثامنةاملادة 

 أيضا وله ، الوثائا من ذلك وغ   وسج ت ا الشركة دفاتر ولى االط ع حا وقت أّي  في الحسابات ملراجع 

 والسزامات ا الشركة موجودات من ليتحقا ، ولي ا الح و   لرورة يرا  التي واإليضاحات طل  البيانات

 صادف وإذا ، واجبه أداء من يمكنه أن اإلدارة مجلس رئاس .  وولى ومله نةاق في مما يدخل ذلك وغ  

 ياسر لم فإذا اإلدارة.  مجلس إلى يقدم تقر ر في ذلك أثبت الشأن هذا الحسابات صعوتة في مراجع

 العادية العامة الجمعية دووة اإلدارة مجلس من يةل  أن وج  وليه ، مراجع الحسابات ومل املجلس

 .األمر في للنظر

 تبقى املادة كما هي

 األرباح وتوزيع الشركة حسابات  :الثامن الباب

 املالية : السنة  :واألربعون  التاسعةاملادة 

السنة  تبدأ أن ولى سنة كل من شةر ديسمب  بي اية وتنتهي شةر يناير أو   من للشركة املالية السنة تبدأ

 .التالية السنة من ديسمب  شةر ن اية وحتى التجاري  بالسجل قيدها تار   من األولي املالية

 تبقى املادة كما هي

 املالية : الوثائق  :الخمسون املادة 

ون  وتقر را للشركة املالية القوائم يعد أن للشركة مالية سنة كل ن اية في اإلدارة مجلس ولى يج  .1

لتو يع  املقس حة الةر قة التقر ر هذا و ضّمن املنقضية ، املالية السنة ون املالي ومركزها نشاطةا

 النعقاد املحدد املوود قبل الحسابات مراجع ت رف تحت الوثائا هذه املجلس و ضع .األرتاح

 . األقل ولى يوما وأر ع ن بخمسة الجمعية العامة

في  إلي ا املشار الوثائا املالي ومديرها التنفيذي ورئاسةا الشركة إدارة مجلس رئاس يوقع أن يج   .2

قبل  املساهم ن ت رف تحت الرئاس الشركة مركز في مي ا نسخ وتودع املادة ، هذه من (1) الفقرة

 .األقل ولى أيام  عشرة العامة الجمعية النعقاد املحدد املوود

وتقر ر  ، اإلدارة مجلس وتقر ر ، للشركة املالية بالقوائم املساهم ن يزود أن اإلدارة مجلس رئاس ولى .3

يرسل  أن أيضا ووليه  .الرئاس الشركة مركز في تو ع يومية جر دة في تنشر لم ما ، الحسابات مراجع

 وشر بخمسة العامة الجمعية انعقاد تار   قبل وذلك ، الو ارة وإلى الةيئة إلى الوثائا هذه من صورة

 . األقل ولى يوما

 

 املالية : الوثائق  :الحادية والخمسون املادة 

ون  وتقر را للشركة املالية القوائم يعد أن للشركة مالية سنة كل ن اية في اإلدارة مجلس ولى يج  .1

لتو يع  املقس حة الةر قة التقر ر هذا و ضّمن املنقضية ، املالية السنة ون املالي ومركزها نشاطةا

 النعقاد املحدد املوود قبل الحسابات مراجع ت رف تحت الوثائا هذه املجلس و ضع .األرتاح

 . األقل ولى يوما وأر ع ن بخمسة الجمعية العامة

في  إلي ا املشار الوثائا املالي ومديرها التنفيذي ورئاسةا الشركة إدارة مجلس رئاس يوقع أن يج  .2

قبل  املساهم ن ت رف تحت الرئاس الشركة مركز في مي ا نسخ وتودع املادة ، هذه من (1) الفقرة

 . األقل ولى بواحد ووشرون يوم العامة الجمعية النعقاد املحدد املوود

 ، اإلدارة مجلس وتقر ر ، للشركة املالية بالقوائم املساهم ن يزود أن اإلدارة مجلس رئاس ولى .3

 ووليه   .الرئاس الشركة مركز في تو ع يومية جر دة في تنشر لم ما ، الحسابات وتقر ر مراجع

 الجمعية انعقاد تار   قبل وذلك ، الو ارة وإلى الةيئة إلى الوثائا هذه من يرسل صورة أن أيضا

 . األقل ولى يوما وشر بخمسة العامة
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 األرباح : توزيع  :الحادية والخمسون املادة 

 :اآلتي الوجه ولى السنو ة ال افية الشركة أرتاح تو ع

العامة  الجمعية تقرر  أن و جو   للشركة النظامي االحتياطي لتكو ن األرتاح صافي ( من %10يجن  ).1

 .املدفوع املا  رأس من  (%30املذكور ) االحتياطي بلغ متى التجنا  هذا وقف العادية

 لتكو ن احتياطي األرتاح صافي تحديد نسبه من اإلدارة مجلس اقس اح ولى بناء العادية العامة للجمعية.2

 يخ   بما يعود بالنفع ولى الشركة . اتفاقي

 الشركة م لحة يحقا الذي بالقدر وذلك ، أخرا  احتياطيات تكو ن تقرر  أن العادية العامة للجمعية.3

 صافي من تقتةع أن كذلك املذكورة وللجمعية .املساهم ن ولى اإلمكان قدر ثابتة أرتاح يكفل تو يع أو

  يكون  ما ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتماوية مؤسسات إلنشاء األرتاح مبالغ
ً
 .املؤسسات هذه من قائما

 .املدفوع الشركة رأسما  من  (%1تمثل ) بنسبة ملساهم نولى ا ذلك  عد الباقي من يو ع.4

 والسبع ن السادسة واملادة ، النظام هذا من( الرامسة والعشرون) املادة في املقررة األحكام مراواة مع.5

 عد تو يع  اإلدارة ، مجلس ملكافأة الباقي من (%10) نسبة تقدم ما  عد يخ   نظام الشركات من

 استحقاق هذه يكون  أن( من رأس ما  الشركة املدفوع ولى %5ارتاح ولى املساهم ن ال يقل ون )

  املكافأة
ً
 .العضو يحضرها التي الجلسات ودد مع متناسبا

للجمعية العامة العادية بناء ولى اقس اح مجلس االدارة اتخاذ القرار املناس  حو  الباقى من االرتاح .6

 مع القرارات والتعليمات ال ادرة من الجةات املخت ة فى هذا الشأن بما ال يتعارض 

يجو  للشركة  عد استيفاء الضوابط املقررة من الجةات املتخ  ة تو يع أرتاح ن ف سنو ة  .1

 ور ع سنو ة .

 تبقى املادة كما هي

 األرباح : استحقاق :الثانية والخمسون املادة 

  األرتاح في ح ته املساهم يستحا
ً
تار    القرار و ب ن الشأن هذا في ال ادر العامة الجمعية لقرار وفقا

 ملالكي األرتاح أحقية وتكون  وذلك وفقا للضوابط التي تضعةا الجةة املخت ة التو يع وتار   االستحقاق

 .ل ستحقاق املحدد ن اية اليوم في املساهم ن سج ت في املسجل ن األسةم

 

 تبقى املادة كما هي

 املمتازة : لألسهم األرباح توزيع :الثالثة والخمسون املادة 

 دفع  عد إال التالية السنوات ون أرتاح تو يع يجو   ال فإنه ، مالية سنة أي ون أرتاح تو ع لم إذا .1

 األسةم ألصحاب الشركات نظام من  )املائة  عد وشرة الرا عة ( املادة لحكم وفا النسبة املحددة

 .السنة ون هذه املمتا ة

 تبقى املادة كما هي
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نظام  من املائة  عد وشرة الرا عة (املادة لحكم وفقا املحددة النسبة دفع في الشركة فشلت إذا .2

  األسةم هذه ألصحاب الراصة للجمعية يجو   فإنه متتالية ، سنوات ث ث مدة األرتاح من) الشركات

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

 اإلدارة مجلس في وي م ممثل ن تعي ن أو ، الت و ت في واملشاركة للشركة العامة اجتماوات الجمعية

األولو ة  أرتاح كل دفع من الشركة تتمكن أن إلى وذلك ، املا  رأس في أسةمةم قيمة مع بما يتناس 

 .السابقة السنوات ون األسةم هذه ألصحاب املخ  ة

 الشركة : خسائر :الخمسون املادة الرابعة و 

وج   ، املالية السنة خ   وقت أي في املدفوع  املا  رأس ن ف املساهمة شركة خسائر بل ت إذا .1

وولى  ،  اإلدارة مجلس رئاس إب غ بذلك ولمه فور  الحسابات مراجع أو الشركة في مسئو   أي ولى

 يوما وشر خمسة خ   اإلدارة مجلس وولى ، بذلك فورا املجلس أوضاء إب غ اإلدارة مجلس رئاس

 ولمه تار   من يوما وأر ع ن خمسة خ   ل جتماع العادية غ   العامة الجمعية دووة بذلك من ولمه

 الحد إلى وذلك الشركات نظام ألحكام وفا تخفيضه أو الشركة ما  رأس   ادة إما بالرسائر لتقرر 

 األجل قبل الشركة حل أو املدفوع ، املا  رأس ن ف دون  ما إلى الرسائر نسبة تنخفض معه الذي

 .الشركات هذا نظام في املحدد

 في املحددة املدة خ   العامة الجمعية تجتمع لم إذا الشركات نظام بقوة منقضية الشركة وتعد .2

   ادة قررت إذا أو ، املولوع في قرار إصدار ولي ا وتعذر اجتمعت إذا أو املادة هذه ( من1الفقرة )

 تسع ن خ   املا  رأس   ادة كل في االكتتاب يتم ولم املادة هذه في املقررة األولاع املا  وفا رأس

 .بالز ادة الجمعية قرار من صدور  يوما

 تبقى املادة كما هي

 املنازعات  :التاسع الباب

 املسؤولية : دعوى   :والخمسون  الخامسةاملادة 

 شأن من كان إذا اإلدارة مجلس أوضاء ولى للشركة املقررة املسؤولية دووا  رفع في الحا مساهم لكل

 حا كان إذا إال املذكورة الدووا  رفع للمساهم يجو   وال  .به خاص لرر  إلحاق مي م صدر الرةأ الذي

 .الدووا  رفع ولى  عزمه الشركة يبلغ أن املساهم ولى و ج   .قائما يزا  رفعةا ال في الشركة

 املسؤولية : دعوى   :والخمسون  السادسةاملادة 

 شأن من كان إذا اإلدارة مجلس أوضاء ولى للشركة املقررة املسؤولية دووا  رفع في الحا مساهم لكل

كان ذا إ إال املذكورة الدووا  رفع للمساهم يجو   وال  .به خاص لرر  إلحاق مي م صدر الرةأ الذي

مع  .الدووا  رفع ولى  عزمه الشركة يبلغ أن املساهم ولى و ج   .قائما يزا  رفعةا ال في الشركة حا

 ق ر حقه ولى املةالبة بالتعو ض ون الضرر الراص الذي لحا به. 

كما يجو  تحميل الشركة النفقات التي تكلفةا املساهم إلقامة دووا ولى الشركة أيا كانت نتيج  ا 

 بالشروط اآلتية: 

 أ. إذا أقام الدووا بحسن نية. 

 .
ً
 ب. إذا تقدم إلى الشركة بالسب  الذي من أجله أقام الدووا ولم يح ل ولى رد خ   ث ثون يوما
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قامة هذه الدووا بناء ولى حكم املادة التاسعة والسبع ن من ن. إذا كان من م لحة الشركة إ

 نظام الشركات. 

 د. أن تكون الدووا قائمة ولى أساس صحيح. 

 

 وتصفيتها الشركة حل  :العاشر الباب

 الشركة : انقضاء  :والخمسون  السادسةاملادة 

 للت فية ال  م بالقدر االوتبار ة بالشر ية وتحتفظ الت فية دور  انقضائ ا بمجرد الشركة تدخل

 ولى الت فية قرار يشتمل أن و ج  العادية غ   العامة الجمعية من االختيار ة قرار الت فية و  در

 للت فية ال  مة الزمنية واملدة سلةاته ولى املفرولة والقيود وأتعابه وتحديد سلةاته امل في تعي ن

 قضائي بأمر إال ذلك من ألكث  تمديدها يجو   وال سنوات خمس االختيار ةالت فية  مدة تتجاو   أال و ج 

 بالنسبة ويعدون  الشركة إدارة ولى قائم ن هؤالء يظل ذلك ومع الشركة بحلةا إدارة مجلس سلةة وتنتهي

 الت فية مدة خ   قائمة املساهم ن جمعيات وتبقى امل في أن يع ن إلى امل ف ن حكم في ال    إلى

 .امل في اخت اصات مع تتعارض ال التي ممارسة اخت اصات ا ولى دورها و قت ر

 

 تبقى املادة كما هي

 ختامية أحكام  :الحادي عشر الباب

 والخمسون: السابعةاملادة 

 النظام. هذا في ن  به يرد لم ما كل في ولوائحه الشركات نظام يةبا
 تبقى املادة كما هي

 والخمسون: الثامنةاملادة 

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه .
َ
 يودع هذا النظام و نشر طبقا

 تبقى املادة كما هي

 

 


