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المادة 1: التحول
تحولت وفقًا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 و تاريخ 1385/03/22هـ  و تعديالته وهذا النظام، 

شركة الخطوط السعودية للتموين من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية وفقًا لما يلي:-
 

المادة 2: اسم الشركة
اسم الشركة هو: شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية عامة(.    

المادة 3: المركز الرئيس للشركة
يكون مركز الشركة الرئيس في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ فروعًا أو مكاتب 

أو توكيالت للشركة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

المادة  4:  أغراض الشركة 
تكون أغراض الشركة ما يلي:-

1. تقديم خدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية للقطاعين العام والخاص. 
2. تقديم خدمات المبيعات الجوية.

3. إدارة وتشغيل األسواق الحرة في مطارات المملكة العربية السعودية.
4. إدارة وتشغيل المطاعم ومحالت المواد الغذائية في المطارات وخارجها.

5. تمُلك وإدارة وتشغيل المطاعم ومحالت المواد الغذائية في داخل المطارات وخارجها.
6. تمُلك وإدارة وتشغيل المطاعم ومحالت المواد الغذائية في الشركات والبنوك والمستشفيات والمنشآت التعليمية 

وغيرها.
7. تمُلك وإدارة وتشغيل المطاعم ومحالت المواد الغذائية في المناطق النائية.

8. تقديم خدمات النظافة.
9. إنشاء مصانع المواد الغذائية ومصانع مواد التغليف والحصول على التصاريح الالزمة.

10.  إقامة مستودعات التبريد.
11.   شراء أو استئجار األراضي إلقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة فيما 

عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة و شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لالستثمار 
على كل عقار يراد استثماره و تملكه أو استئجاره بحيث ال تقل تكلفة أي مشروع عن )30( ثالثون مليون 

ريال أرضًا و بناًء.
12.   تمُلك و إدارة و تشغيل مغسلة مركزية لتنظيف المالبس والمفروشات.

13.  اإلستيراد والتصدير. 
14.   تجارة الجملة والتجزئة في المواد والوجبات الغذائية والتموينية والحلوى والفطائر والسكاكر والبسكويت 

والشوكوالتة والتمور والمشروبات الغازية والعصير والمياه المعدنية.
15.     والعطور والكريستال والفضيات والسجاد واألحذية الجاهزة الملبوسات في والتجزئة الجملةتجارة

والساعات والتحف والهدايا وألعاب األطفال.
16.   تجارة الجملة والتجزئة في كافة منتجات الشركة من الوجبات والمواد الغذائية ومواد التغليف.

17.   إستيراد المعدات الخاصة بالمواد التموينية وماكينات تحضير القهوة والعصيرات، ومعدات ومواد السالمة 
والوقاية الخاصة بالطائرات.

18.  إستيراد المعدات الخاصة بمزاولة نشاط الشركة مثل الرافعات والشاحنات ومعدات وأجهزة الطبخ.
19.   تصدير جميع منتجات الشركة من الوجبات المطبوخة والمجمدة.

20.  التدريب على فنون الطهي وتعليم أصول الضيافة و الطبخ.
21.  القيام بالخدمات األمنية لجميع مواقع الشركة التشغيلية واإلدارية والسكنية.

22.    العربية المملكة مطارات جميع في والسكنية واإلدارية التشغيلية األنشطة لجميع للغير األمنية الخدماتتقديم
السعودية.
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23.    العربية المملكة مدن جميع في والسكنية واإلدارية التشغيلية األنشطة لجميع للغير األمنية الخدماتتقديم
السعودية.

24. مقاوالت عامة إلنشاء المباني وصيانة ونظافة المباني.
وال تمارس الشركة نشاطها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص .

المادة 5: المشاركة مع شركات أخرى
يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات األخرى التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها أو تكون مكملة لها، ويجوز لها أن تمتلك األسهم أو الحصص في هذه 
الشركات وأن  تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات األخرى بما ال يتجاوز عشرين بالمائة من احتياطياتها الحرة وال يزيد على عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي 
تشارك فيها وأن ال يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه االحتياطيات مع إبالغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع 

لها.

المادة 6: مدة الشركة
مدة الشركة تسعة و تسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة و الصناعة بإعالن تحول 
الشركة، و يجوز دائمًا إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.



 الباب
الثاني

رأس المال واألسهم
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المادة 7: رأس المال:
)»حــدد رأس مــال الشــركة بـــ )820.000.000( ثمانمائــة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي ُمقســم إلــى )82.000.000( إثنــان وثمانــون مليــون 
ســهم اســمي عــادي متســاوية القيمــة، تبلــغ القيمــة االســمية لكـــل منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وجميعهــا أســهم عاديــة 

نقديــة »(

المادة 8: االكتتاب في رأس مال الشركة:
)»إكتتــب المســاهمون ألســهم الشــركة )82.000.000( إثنــان وثمانــون مليــون ســهم فــي الشــركة قيمتهــا )820.000.000( ثمانمائــة 

وعشــرون مليــون ريــال ســعودي »(.

المادة 9:  األسهم الممتازة: 
يجــوز للشــركة، بعــد موافقــة وزيــر التجــارة والصناعــة وطبقــا لألســس التــي يحددهــا، إصــدار أســهم ممتــازة ال تعطــي الحــق فــي 
التصويــت وذلــك بمــا ال يجــاوز )50%( مــن قيمــة رأس مالهــا، وتمنــح األســهم الممتــازة المصــدرة مــن الشــركة  ألصحابهــا باإلضافــة 

إلــى حــق المشــاركة فــي األربــاح الصافيــة التــي تــوزع علــى األســهم العاديــة مــا يلــي:

الحــق فــي الحصــول علــى نســبة معينــة مــن األربــاح الصافيــة ال تقــل عــن 5% مــن القيمــة االســمية للســهم بعــد تجنيــب 
االحتياطــي النظامــي وقبــل إجــراء أي توزيــع ألربــاح الشــركة .

أولويــة فــي اســترداد قيمــة أســهمهم فــي رأس المــال عنــد تصفيــة الشــركة وفــي الحصــول علــى نســبة معينــة فــي ناتــج 
ــة. التصفي

ويجــوز للشــركة شــراء هــذه األســهم طبقــا لألســس التــي تحددهــا الجمعيــة العامــة العاديــة  وال تدخــل هــذه األســهم فــي 
ــالزم النعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )34 و 35( مــن هــذا النظــام. حســاب النصــاب ال

المادة 10:  عدم سداد قيمة األسهم: 
إذا تخلــف أي مســاهم عــن دفــع قيمــة الســهم فــي المواعيــد المعينــة لذلــك، يجــوز لمجلــس اإلدارة، بعــد إنــذار المســاهم 
بخطــاب عــن طريــق البريــد المســجل علــى عنوانــه الُمثبــت فــي ســجل المســاهمين، بيــع الســهم فــي مــزاد علنــي، ومــع ذلــك 
يجــوز للمســاهم المتخلــف حتــى اليــوم المحــدد للمزايــدة أن يدفــع القيمــة المســتحقة عليــه مضافــًا إليهــا المصروفــات التــي 
أنفقتهــا الشــركة. وتســتوفي الشــركة  مــن حصيلــة البيــع المبالــغ المســتحقة لهــا وتــرد الباقــي لصاحــب الســهم. فــإذا لــم تــف 
حصيلــة البيــع هــذه المبالــغ، يجــوز للشــركة أن تســتوفي الباقــي مــن جميــع أمــوال المســاهم، وتلغــي الشــركة الســهم الــذي 

بيــع وتعطــي المشــتري ســهمًا جديــدًا يحمــل رقــم الســهم الملغــي وتؤشــر بذلــك فــي ســجل المســاهمين.

المادة 11: أسهم الشركة
تكــون األســهم اســمية و ال يجــوز إصدارهــا بأقــل مــن قيمتهــا االســمية و إنمــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه القيمــة و فــي 

هــذه الحالــة يضــاف فــرق القيمــة إلــى االحتياطــي النظامــي و لــو بلــغ حــده األقصــى.
الســهم غيــر قابــل  للتجزئــة فــي مواجهــة الشــركة. و إذا تملكــه  أشــخاص عديــدون، وجــب عليهــم أن يختــاروا أحدهــم لينــوب 
عنهــم فــي اســتعمال الحقــوق المختصــة بالســهم، و يكــون هــؤالء األشــخاص مســئولين بالتضامــن عــن االلتزامــات الناشــئة 

عــن ملكيــة الســهم.

المادة 12: تداول األسهم
األســهم قابلــة للتــداول بعــد إصــدار شــهاداتها ، و اســتثناء مــن ذلــك ال يجــوز تــداول األســهم التــي تعطــى مقابــل الحصــص 
العينيــة أو األســهم النقديــة التــي  يملكهــا الشــركاء فــي الشــركة عنــد التحــول قبــل نشــر الميزانيــة و حســاب األربــاح و 
الخســائر عــن ســنتين ماليتيــن كاملتيــن ال تقــل كل منهمــا عــن اثنــي عشــر شــهرا مــن تاريــخ صــدور قــرار وزيــر التجــارة و 

ــة.  ــة الســوق المالي الصناعــة بالموافقــة علــى تحــول الشــركة أو موافقــة هيئ
وتســري هــذه األحــكام علــى مــا يكتتــب بــه الشــركاء فــي الشــركة عنــد التحــول فــي حالــة زيــادة رأس المــال قبــل انقضــاء فتــرة 
الحظــر و ذلــك بالنســبة للمــدة المتبقيــة مــن هــذه الفتــرة ويؤشــر علــى هــذه الصكــوك بمــا يــدل علــى نوعهــا وتاريــخ تحــول 
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الشــركة والمــدة التــي يمتنــع فيهــا تداولهــا .
ومــع ذلــك يجــوز خــالل فتــرة الحظــر نقــل ملكيــة األســهم وفقــًا ألحــكام بيــع الحقــوق مــن أحــد الشــركاء فــي الشــركة عنــد 
التحــول إلــى شــريك آخــر أو إلــى أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة لتقديمهــا كضمــان لــإدارة أو مــن ورثــة أحــد الشــركاء فــي الشــركة 

عنــد التحــول فــي حالــة وفاتــه إلــى الغيــر.

المادة 13: سجل للمساهمين
تتــداول األســهم االســمية بالقيــد فــي ســجل للمســاهمين تعــده الشــركة يتضمــن أســمائهم و جنســياتهم و مهنهــم     و 
محــال إقامتهــم و عناوينهــم و أرقــام األســهم و القــدر المدفــوع منهــا و يؤشــر بهــذا القيــد علــى األســهم و ال ُيعتــد بنقــل 
ملكيــة األســهم فــي مواجهــة الشــركة أو الغيــر إال مــن تاريــخ القيــد فــي الســجل المذكــور أو اســتكمال إجــراءات نقــل الملكيــة 

عــن طريــق النظــام اآللــي لمعلومــات األســهم.

ويترتــب علــى االكتتــاب فــي األســهم و تملكهــا قبــول المســاهم لنظــام الشــركة و التزامــه بالقــرارات التــي تصــدر عــن جمعيات 
المســاهمين وفقــًا ألحــكام هــذا النظــام ســواًء كان حاضــرًا أو غائبــًا و ســواًء كان موافقــًا علــى هــذه القــرارات أو مخالفــًا لهــا.

المادة 14: شهادات األسهم
تصــدر الشــركة شــهادات األســهم بحيــث تكــون ذات أرقــام متسلســلة و ُموقعــا عليهــا مــن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة 
أو مــن يفوضــه مــن أعضــاء المجلــس و ُتختــم بخاتــم الشــركة. و تتضمــن شــهادة الســهم علــى األخــص رقــم و تاريــخ القــرار 
الــوزاري الصــادر بالترخيــص بتحــول الشــركة و رقــم وتاريــخ القــرار الــوزاري الصــادر بإعــالن تحــول الشــركة و قيمــة رأس المــال و 
عــدد األســهم المــوزع عليهــا و قيمــة الســهم االســمية و المبلــغ المدفــوع منهــا و غــرض الشــركة باختصــار و مركزهــا الرئيــس 

و مدتهــا. و يجــوز أن يكــون لألســهم كوبونــات ذات أرقــام مسلســلة و مشــتملة علــى رقــم الســهم المرفقــة بــه.

المادة 15: زيادة رأس مال الشركة
يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد التثبــت مــن الجــدوى االقتصاديــة وبعــد موافقــة الجهــات المختصــة، أن تقــرر زيــادة 
رأس مــال الشــركة مــرة واحــدة أو عــدة مــرات بإصــدار أســهم جديــدة بنفــس القيمــة االســمية لألســهم األصليــة بشــرط أن 
يكــون رأس المــال األصلــي قــد دفــع بأكملــه و بمراعــاة مــا يقضــي بــه نظــام الشــركات.        و ُيعيــن القــرار طريقــة زيــادة رأس 
المــال، و يكــون للمســاهمين األصلييــن أولويــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة النقديــة و يعلــن هــؤالء بأولويتهــم بالنشــر 
فــي جريــدة يوميــة أو بإخطارهــم بواســطة البريــد المســجل عــن قــرار زيــادة رأس المــال و شــروط االكتتــاب. ويبــدى كل مســاهم 

رغبتــه فــي اســتعمال حقــه فــي األولويــة خــالل )15( يومــا مــن تاريــخ النشــر أو اإلخطــار المشــار إليــه.

تــوزع تلــك األســهم الجديــدة علــى المســاهمين األصلييــن الذيــن طلبــوا االكتتــاب  بنســبة مــا يملكونــه مــن أســهم أصليــة 
بشــرط أن ال يتجــاوز مــا يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم الجديــدة و يوزع الباقي من األســهم الجديدة على المســاهمين 
األصلييــن الذيــن طلبــوا أكثــر مــن نصيبهــم بنســبة مــا يملكونــه مــن أســهم أصليــة علــى أال يجاوز مــا يحصلون عليــه ماطلبوه 

مــن األســهم الجديــدة ويطــرح مــا تبقــى مــن األســهم لالكتتــاب العــام .

المادة 16: تخفيض رأس المال
يجــوز بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بنــاًء علــى مبــررات مقبولــة و بعــد موافقــة وزيــر التجــارة و الصناعــة تخفيــض رأس 

مــال الشــركة إذا مــا زاد عــن حاجتهــا أو إذا منيــت الشــركة بخســائر.
وال يصــدر القــرار إال بعــد تــالوة تقريــر مراقــب الحســابات عــن األســباب الُموجبــة لــه و عــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة و أثــر ذلــك 

التخفيــض فــي هــذه االلتزامــات و بمراعــاة مــا يقضــي بــه نظــام الشــركات و يبيــن القــرار طريقــة التخفيــض.

وإذا كان التخفيــض ناتجــا عــن زيــادة رأس مــال الشــركة عــن حاجــة الشــركة، و جبــت دعــوة الدائنيــن إلــى إبــداء اعتراضاتهــم 
عليــه خــالل ســتين )60( يومــا مــن تاريــخ نشــر قــرار التخفيــض فــي جريــدة يوميــة ُتــوزع فــي البلــد الــذي يقــع فيــه المركــز الرئيــس 
للشــركة. فــإذا اعتــرض أحدهــم و قــدم إلــى الشــركة مســتنداته فــي الميعــاد المذكــور وجــب علــى الشــركة أن تــؤدي إليــه دينــه 

إذا كان حــاالً أو تقــدم ضمانــا كافيــا للوفــاء بــه إذا كان الديــن آجــاًل.

المادة 17: سندات المديونية: 
بعــد موافقــة الجهــات المختصــة ، يجــوز للشــركة بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة إصــدار ســندات قــروض و كذلــك ســندات قابلــة 

للتحــول إلــى أســهم أو صكــوك ســواء كانــت لالكتتــاب العــام أو غيــر ذلــك وفقــًا لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.



 الباب
الثالث

 مجلس اإلدارة
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المادة 18: تكوين مجلس اإلدارة
ــد عــن ثــالث )3(  ــة لمــدة ال تزي ــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يتكــون مــن )  9 ( أعضــاء ُتعينهــم الجمعيــة العامــة العادي يتول

ســنوات قابلــة للتجديــد.  

واســتثناء مــن ذلــك عيــن الشــركاء فــي اجتمــاع الجمعيــة التحويليــة أول مجلــس إدارة لمــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 
صــدور قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة بإعــالن تحــول الشــركة. 

المادة 19: أسهم التأهيل
يجــب أن يكــون عضــو مجلــس اإلدارة مالــكًا لعــدد مــن أســهم الشــركة ال تقــل قيمتهــا االســمية عــن عشــرة آالف )10.000( ريــال 
ســعودي و تــودع هــذه األســهم خــالل ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ تعييــن العضــو فــي أحــد البنــوك التــي يحددهــا وزيــر التجــارة 
و الصناعــة لهــذا الغــرض. و تخصــص هــذه األســهم لضمــان مســئولية مجلــس اإلدارة و تظــل غيــر قابلــة للتــداول إلــى أن 
تنقضــي المــدة المحــددة لســماع دعــوى المســئولية المنصــوص عليهــا فــي المــادة )76( مــن نظــام الشــركات أو إلــى أن يفصــل 

فــي الدعــوى المذكــورة. و إذا لــم يقــدم عضــو مجلــس اإلدارة أســهم الضمــان فــي الميعــاد المحــدد لذلــك بطلــت عضويتــه .

المادة 20: عضوية المجلس
ــه أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا أو إذا حكــم  ــه أو باســتقالة العضــو أو وفات ــة عضــو المجلــس بانتهــاء مدت تنتهــي عضوي
بشــهر إفالســه أو إعســاره أو تقــدم بطلــب للتســوية مــع دائنيــه أو توقــف عــن دفــع ديونــه وفقــًا ألي نظــام أو تعليمــات ســارية 
ــى أن  ــا عضــوًا فــي المركــز الشــاغر عل فــي المملكــة. وإذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء المجلــس، جــاز للمجلــس أن ُيعيــن مؤقت

يعــرض هــذا التعييــن علــى الجمعيــة العامــة العاديــة فــي أول اجتمــاع لهــا، و ُيكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه.

وإذا هبــط عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن النصــاب الــالزم لصحــة اجتماعاتــه وجبــت دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اقــرب 
وقــت ممكــن لتعييــن العــدد الــالزم مــن األعضــاء.

المادة 21: سلطات مجلس اإلدارة
مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة، يكــون لمجلس اإلدارة أوســع الســلطات في إدارة الشــركة  و تصريف أمورها 
ــة الســعودية و خارجهــا، وإعــداد السياســات واإلرشــادات  ــة  داخــل المملكــة العربي واإلشــراف علــى أعمالهــا وشــئونها المالي
لتحقيــق أهدافهــا و لــه علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تمثيــل الشــركة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر و الجهــات الحكوميــة و الخاصــة 
و أمــام المحاكــم الشــرعية و الهيئــات القضائيــة و ديــوان المظالــم و هيئــة الســوق الماليــة و مكاتــب العمــل و العمــال و 
اللجــان العليــا و االبتدائيــة و لجــان األوراق التجاريــة و كافــة اللجــان القضائيــة األخــرى و هيئــات التحكيــم و الحقــوق المدنيــة و 
أقســام الشــرطة و الغــرف التجاريــة و الصناعيــة  و الهيئــات الخاصــة و الشــركات و المؤسســات علــى اختــالف أنواعهــا و الدخــول 
فــي المناقصــات و المزايــدات  و ترســية العطــاءات -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- ، وثائــق البيــع واإليجــار والتأجيــر والتمثيــل 
واإلقــرارات والرهــن وغيرهــا وإجــراء التعامــالت نيابــة عــن الشــركة و القبــض و التســديد و اســتالم الحقــوق لــدى الغيــر و اإلقــرار و 
المطالبــة و المدافعــة و المرافعــة و المخاصمــة و المخالصــة  و الصلــح       و التنــازل و اإلنــكار و طلــب اليميــن و ردهــا و الشــفعة 
و قبــول األحــكام و نفيهــا و التحكيــم عــن الشــركة       و طلــب تنفيــذ األحــكام  و معارضتهــا و قبــض مــا يحصــل مــن التنفيــذ 
ــل الصكــوك و مدتهــا. كمــا للمجلــس حــق تأســيس الشــركات و المســاهمة فــي  و إخــراج حجــج االســتحكام  و طلــب تعدي
تأســيس الشــركات  و فتــح فــروع للشــركة و حــق التوقيــع علــى كافــة أنــواع العقــود و الوثائــق و المســتندات بمــا فــي ذلــك دون 
حصــر عقــود تأســيس الشــركات التــي تؤسســها الشــركة أو تكــون الشــركة شــريكا فيهــا مــع كافــة تعديــالت عقــود تأســيس 
الشــركات التــي تكــون الشــركة شــريكا فيهــا و مالحقهــا و جميــع قــرارات الشــركاء فــي تلــك الشــركات بمــا فــي ذلــك القــرارات 
الخاصــة برفــع  و خفــض رأس المــال و التنــازل عــن الحصــص و شــرائها و توثيــق العقــود و التوقيــع لــدى إدارة الشــركات بــوزارة 
التجــارة والصناعــة و كاتــب العــدل و عمــل التعديــالت  و التغييــرات و اإلضافــة و الحــذف و اســتخراج         و تجديــد الســجالت 
التجاريــة و اســتالمها و شــطبها و تغييــر أســماء الشــركات و منــح القــروض للشــركات التابعــة و ضمــان قروضهــا و التوقيــع 
علــى االتفاقيــات  و الصكــوك أمــام كتــاب العــدل و الجهــات الرســمية، و كذلــك اتفاقيــات القــروض و الضمانــات و الكفــاالت 
واألوراق الماليــة و التنــازل عــن األولويــة فــي ســداد ديــون الشــركة  و إصــدار الــوكاالت الشــرعية نيابــة عــن الشــركة، و البيــع و 
ــة و  ــة أو غيــر منقول الشــراء للعقــارات و األراضــي و الحصــص و األســهم فــي الشــركات و غيرهــا مــن ممتلــكات ســواء منقول
التصــرف فــي أصــول و ممتلــكات الشــركة و رهــن األصــول الثابتــة والمنقولــة لضمــان قــروض الشــركة و الشــركات التابعــة وفــق 

الشــروط التاليــة:
أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب و المبررات له.. 1

أن يكون البيع لثمن المثل.. 2
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أن يكون البيع حاضرًا إال في حاالت الضرورة و بضمانات كافية.. 3
أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. . 4

وللمجلــس الحــق فــي اإلفــراغ و قبولــه و قبــض الثمــن بــأي صــورة يراهــا و االســتالم و التســليم و االســتئجار و التأجيــر و القبــض 
و الدفــع و فتــح الحســابات وإدارة وتشــغيل و إغــالق الحســابات البنكيــة و الســحب و اإليــداع لــدى البنــوك و االقتــراض منهــا و 
التوقيــع علــى كافــة األوراق و المســتندات و الشــيكات و كافــة المعامــالت المصرفيــة و اســتثمار أمــوال الشــركة و تشــغيلها 
فــي األســواق المحليــة و الدوليــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا. كمــا لــه حــق إقــراض الشــركات و األفــراد و صــرف 
المكافــآت كمــا لــه تعييــن المحاميــن و المراجعيــن   و المحاســبين القانونييــن و الموظفيــن و العمــال و عزلهــم و طلــب 
التأشــيرات و اســتقدام األيــدي العاملــة مــن خــارج المملكــة والتعاقــد معهــم و تحديــد مرتباتهــم و اســتخراج االقامــات ونقــل 

الكفــاالت و التنــازل عنهــا. 

كمــا يجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد القــروض مــع صناديــق و مؤسســات التمويــل الحكومــي مهمــا بلغــت مدتهــا،      و لــه عقــد 
القــروض التجاريــة ، والحصــول علــى القــروض و التســهيالت االئتمانيــة األخــرى مــن المؤسســات الحكوميــة والبنــوك التجاريــة 
والمؤسســات الماليــة وأي شــركات ائتمانيــة وإصــدار خطابــات الضمــان لصالــح أي طــرف إذا رأى أن ذلــك فــي مصلحــة الشــركة، 
وإصــدار ســندات ألمــر وغيرهــا مــن المســتندات القابلــة للتــداول، والدخــول فــي جميــع أنــواع االتفاقيــات والتعامــالت المصرفيــة 
ألي مــدة زمنيــة التــي ال تتجــاوز آجالهــا نهايــة مــدة الشــركة، أمــا بالنســبة للقــروض التــي تتجــاوز آجالهــا ثــالث ســنوات فيراعــى 

فيهــا الشــروط التاليــة:
أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض و كيفية سداده.. 1

أن يراعى في شروط القرض و الضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة و مساهميها و الضمانات العامة للدائنين.. 2

وللمجلس أيضًا اعتماد األنظمة الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة وسياساتها وإجراءاتها الخاصة بالموظفين 
و تفويض المدراء التنفيذيين في الشركة للتوقيع نيابة عنها وفقًا لألنظمة والضوابط التي وضعها المجلس واعتماد 

خطط عمل الشركة وتشغيلها وإقرار ميزانيتها السنوية .
إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى.. 1
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد أقصى لكل عام للمدين الواحد.. 2
إبراء المدينين حق مطلق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.. 3

كما يكون للمجلس الحق في حدود اختصاصه أن يوكل أو يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل 
معين أو أعمال معينة أو بعض أو كل صالحياته وإلغاء هذا التفويض أو التوكيل كليًا أو جزئيًا .

المادة 22: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يحــُق ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــآت بوصفهــم أعضــاء مجلــس إدارة طبقــا للشــروط واألحــكام التــي ُتقرهــا 
الجمعيــة العامــة العاديــة مــن وقــت آلخــر وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات أو أيــة أنظمــة أو قــرارات أخــرى مكملــة لــه. 
ويشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة 
خــالل الســنة الماليــة مــن رواتــب ونصيــب فــي األربــاح وبــدل حضــور جلســات ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا كمــا يشــتمل 
التقريــر المذكــور علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو مــا قبضــه نظيــر أعمــال فنيــة أو 

إداريــة أو استشــارية ســبق وان وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة للشــركة 

المادة 23: رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب والسكرتير
1 يختار مجلس اإلدارة احد أعضاء المجلس رئيسا و يجوز للمجلس اختيار نائبا لرئيس المجلس أو عضو منتدبًا .وإذا . 1

منع الرئيس من القيام بوظائفه مانع قاهر يقوم نائب الرئيس بوظائف الرئيس بصورة مؤقتة. و يحدد مجلس اإلدارة 
وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة و 

المنصوص عليها في هذا النظام.
و يختص رئيس المجلس بما يلي :

أ(  الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة و الجمعيات العامة للشركة.
ب( ترؤس وإدارة اجتماع مجلس اإلدارة و الجمعيات العامة للشركة.
ج( يكون صوته مرجحًا في حالة تساوي األصوات في مجلس اإلدارة.

د(  تمثيل الشركة في المحافل الرسمية واإلعالمية.
هـ( تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ومع كافة الجهات الحكومية و الخاصة و المحاكم الشرعية و الهيئات القضائية 
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و ديوان المظالم و كافة اللجان القضائية األخرى في داخل المملكة العربية السعودية و خارجها و له حق المدافعة و 
المرافعة والتوقيع، نيابة عن الشركة، على عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكا فيها، أو تعديالت عقود 
تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكا فيها، وكذلك التوقيع على كافة العقود واالتفاقيات والصكوك وإقرارات 

التنازل والصلح أو أي أمور أخرى أو إجراءات تكون الشركة طرفا فيها سواء أمام ُكتاب العدل والجهات الرسمية أو الخاصة.
و(    السلطات و االختصاصات األخرى التي يمنحها له مجلس اإلدارة.

      ولرئيس المجلس أن يوكل احد أعضاء المجلس أو موظفي الشركة أو من الغير في كل أو بعض صالحياته.
2-   لمجلس اإلدارة أن يختار من بين أعضائه عضوا منتدبا و يحدد القرار صالحيات العضو المنتدب

ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها العضو المنتدب باإلضافة إلى المكافأة المقررة 
ألعضاء مجلس اإلدارة و المنصوص عليها في هذا النظام. 

وُيعين مجلس اإلدارة سكرتيرا للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، و ُيحدد المجلس بقرار منه اختصاصات و مكافآت 
السكرتير. وال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس و السكرتير و العضو المنتدب عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، و 

يجوز إعادة تعيينهم. 

المادة 24: الدعوة الجتماعات المجلس
يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه، و تكــون الدعــوة خطيــه أو ترســل بالبريــد أو الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي مصحوبــة 

بجــدول األعمــال علــى أن تكــون قبــل ســبعة )7( أيــام مــن موعــد االجتمــاع، و يجــب علــى رئيــس 

المجلــس أن يدعــو إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك كتابــة اثنيــن مــن األعضــاء. و يجــوز التخلــي عــن حــق األشــعار ألي اجتمــاع 
بتنــازل موقــع مــن قبــل كل عضــو بشــخصه أو مــن وكيلــه.

المادة 25: نصاب االجتماعات والقرارات
ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره األغلبية من أعضاء المجلس شخصيا أو باإلنابة بشرط أن ال يقل عدد 

الحاضرين عن ثالثة أعضاء باألصالة . 
وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا للضوابط 

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

أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.. 2
ال يجوز للنائب، فيما يتعلق بصوت المنيب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.. 3

وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع وإذا تساوت كان 
صوت الرئيس مرجحا.

ويجــوز لمجلــس اإلدارة إصــدار القــرارات بالتمريــر مــن خــالل عرضهــا علــى األعضــاء متفرقيــن إال إذا طلــب أحــد األعضــاء مــن 
المجلــس االجتمــاع لمناقشــة هــذه القــرارات.  وَتصــدر هــذه القــرارات حــال إقرارهــا بموافقــة األغلبيــة المطلقــة مــن أعضــاء 

المجلــس وٌتقــدم للمجلــس فــي أول اجتمــاع تــال لــه.

المادة 26: تثبيت محاضر االجتماعات
تثبــت مــداوالت المجلــس و قراراتــه فــي محاضــر تــوزع علــى كافــة أعضــاء المجلــس يوقعهــا رئيــس المجلــس       و الســكرتير 
بعــد التصديــق عليهــا مــن أعضــاء المجلــس الحاضريــن أو الممثليــن فــي االجتمــاع. و تــدون هــذه المحاضــر فــي ســجل خــاص 

يوقعــه رئيــس المجلــس والســكرتير. 

مادة 27:  اللجان
ــراه المجلــس مالئمــًا مــن  ــا ي ــل هــذه اللجــان م لمجلــس اإلدارة تشــكيل اللجــان المناســبة ألعمــال الشــركة ولحاجتهــا وتخوي

ــك بهــدف ســرعة البــت فــي األمــور التــي تعــرض عليهــا. الصالحيــات والتنســيق بيــن هــذه اللجــان وذل



 الباب
الرابع

جمعيات المساهمين
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المادة 28: الجمعية العامة
الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة المكونــة تكوينــًا صحيحــًا تمثــل جميــع المســاهمين و تعقــد اجتماعاتهــا فــي المدينــة 
التــي يقــع بهــا المركــز الرئيســي للشــركة و لــكل شــريك حــق حضــور الجمعيــة التأسيســية التحويليــة بطريــق األصالــة أو نيابــة 
عــن غيــره مــن الشــركاء والمالكيــن ألســهم الشــركة عنــد التحــول و لــكل مســاهم حائــز علــى   )20 ســهمًا( علــى األقــل حضــور 
الجمعيــة العامــة. و للمســاهم أن يــوكل عنــه مســاهمًا آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي الشــركة فــي حضــور 

الجمعيــة العامــة.

المادة 29: اختصاص الجمعية التحويلية  
يختص اجتماع الجمعية التحويلية باألمور التالية:-

-التحقق من االكتتاب بكل رأس المال. 
-وضع النصوص النهائية للنظام األساسي للشركة على انه ال يجوز إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها 

إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
-تعيين أول مجلس إدارة وأول مراقب حسابات و تحديد أتعابه.

-المداولة في تقرير الشركاء عند التحول عن األعمال و النفقات التي اقتضاها تحول الشركة.
-و ُيشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المساهمين ُيمثل نصف رأس المال على األقل، و لكل مساهم في اجتماعاتها 

صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.  

المادة 30: اختصاص الجمعية العامة العادية
فــي مــا عــدا األمــور التــي تختــص بهــا الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة بجميــع األمــور المتعلقــة 
بالشــركة، و تنعقــد مــرة علــى األقــل فــي الســنة خــالل الســتة شــهور التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة للشــركة. كمــا يجــوز دعــوة 

جمعيــات عاديــة أخــرى كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك. 

المادة 31: اختصاص الجمعية العامة غير العادية
تختــص الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل النظــام األساســي للشــركة باســتثناء األحــكام المحظــور عليهــا تعديلهــا 
نظامــا. و لهــا أن تصــدر قــرارات فــي األمــور الداخلــة فــي اختصــاص الجمعيــة العامــة العاديــة و ذلــك بنفــس الشــروط و األوضــاع 

المقــررة لألخيــرة.

المادة 32: دعوة الجمعيات العامة 
تنعقــد الجمعيــات العامــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة إذا 
طلــب ذلــك مراقــب الحســابات أو عــدد ال يقــل عــن عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل 5% مــن رأس المــال علــى األقــل. 
و ُتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة فــي الجريــدة الرســمية وصحيفــة يوميــة ُتــوزع فــي المدينــة التــي يقــع فيهــا المركــز 
الرئيــس للشــركة قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقــاد بخمســة و عشــرين )25( يومــا علــى األقــل و تشــتمل الدعــوة علــى جــدول 
ــرة المحــددة فــي هــذه الفقــرة.  ــد المســجل فــي الفت ــك بإرســال إخطــار بواســطة البري ــدالً عــن ذل األعمــال.  ويجــوز االكتفــاء ب
ــوزارة التجــارة و الصناعــة خــالل المــدة المحــددة  ــى اإلدارة العامــة للشــركات ب وُترســل صــورة مــن الدعــوة و جــدول األعمــال إل

للنشــر.

المادة 33: إثبات حضور المساهمين
ُيحــرر عنــد انعقــاد الجمعيــة كشــف بأســماء المســاهمين الحاضريــن و الممثليــن و محــال إقامتهــم مــع بيــان عــدد األســهم 
التــي فــي حيازتهــم باألصالــة أو الوكالــة و عــدد األصــوات المخصصــة لهــا، و يكــون لــكل ذي مصلحــة اإلطــالع علــى هذا الكشــف.

المادة 34: نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس المــال علــى األقــل، فــإذا لــم 
يتوفــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع وجبــت الدعــوة الجتمــاع ثــان يعقــد خــالل مــدة ال تقــل عــن أســبوع و ال تزيــد عــن ثالثيــن يومــا 
التاليــة لالجتمــاع الســابق و تعلــن الدعــوة بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )32( مــن هــذا النظــام ويعتبــر االجتمــاع 

الثانــي صحيحــا أيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه.
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المادة 35: نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس المــال علــى األقــل، فــإذا 
لــم يتوفــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع ثــان بنفــس األوضــاع المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

الســابقة و يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــا إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثــل ربــع رأس المــال علــى األقــل.

المادة 36: القوة التصويتية
لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة التأسيســية التحويليــة و ُتحســب األصــوات فــي الجمعيــة العامــة 
العاديــة والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم ، و ســيتم اســتخدام التصويــت التراكمــي عنــد 

التصويــت النتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة. 
و ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.

المادة 37: القرارات
تصــدر القــرارات فــي اجتمــاع الجمعيــة التحويليــة و الجمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة المطلقــة لألســهم الممثلــة فــي االجتماع، 
ومــع ذلــك، إذا تعلقــت هــذه القــرارات بتقييــم حصــص عينيــة أو مزايــا خاصــة لزمــت موافقــة أغلبيــة المكتتبيــن بأســهم نقديــة 
تمثــل ثلثــي األســهم المذكــورة بعــد اســتبعاد مــا اكتتــب بــه مقدمــوا الحصــص العينيــة أو المســتفيدون مــن المزايــا الخاصــة، 
وال يكــون لهــؤالء رأي فــي مثــل هــذه القــرارات ولــو كانــوا مــن  أصحــاب األســهم النقديــة. كمــا تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع إال إذا كان القــرار متعلقــا بزيــادة أو تخفيــض رأس مــال الشــركة أو 
بإطالــة مــدة الشــركة أو بحــل الشــركة قبــل انقضــاء المــدة المحــددة فــي نظامهــا أو بإدمــاج الشــركة فــي شــركة أو مؤسســة 
أخــرى فــال يكــون القــرار صحيحــا إال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع. ومــع ذلــك فيمتنــع أعضــاء 

مجلــس اإلدارة عــن التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة العامــة والمتعلقــة بإبــراء ذمتهــم عــن فتــرة إدارتهــم للشــركة.

المادة 38: مناقشة جدول األعمال
لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات الُمدرجــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــات العامــة و توجيــه األســئلة بشــأنها إلــى أعضــاء 
مجلــس اإلدارة و مراقــب الحســابات. و يجيــب مجلــس اإلدارة أو مراقــب الحســابات علــى أســئلة المســاهمين بالقــدر الــذي ال 
ــة و التــي يكــون  ــى الجمعي ــر مقنــع احتكــم إل ــرد علــى ســؤاله غي يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر. و إذا رأي المســاهم أن ال

قرارهــا فــي هــذا الشــأن نافــذًا.

المادة 39: إدارة الجمعية العامة
يرأس الجمعية العامة رئيس المجلس أو من يفوضه في حالة غيابه. و ُيعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع  وجامعا لألصوات.

وُيحــرر باجتمــاع الجمعيــة محاضــر تتضمــن أســماء المســاهمين الحاضريــن أو الممثليــن و عــدد األســهم فــي حيازتهــم باألصالــة 
ــة و عــدد األصــوات المقــررة لهــا و القــرارات التــي اتخــذت و عــدد األصــوات التــي وافقــت عليهــا أو خالفتهــا، وخالصــة  أو الوكال
وافيــة للمناقشــات التــي دارت فــي االجتمــاع. و ُتــدون المحاضــر بصفــة منتظمــة عقــب كل اجتمــاع فــي ســجل خــاص يوقعــه 

رئيــس الجمعيــة و ســكرتيرها و جامــع األصــوات.



 الباب
الخامس

مراقب الحسابات
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المادة 40: تعيين مراقب حسابات
يكــون للشــركة مراقــب حســابات أو أكثــر مــن بيــن المراقبيــن المصــرح لهــم بالعمــل فــي المملكــة تعينــه الجمعيــة العامــة 

العاديــة ســنويًا و تحــدد مكافآتــه و يجــوز لهــا إعــادة تعيينــه.

المادة 41: االطالع على السجالت
لمراقــب الحســابات فــي كل وقــت حــق اإلطــالع علــى دفاتــر الشــركة و ســجالتها و غيــر ذلــك مــن الوثائــق و لــه أن يطلــب البيانــات 

و اإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول عليهــا، و لــه أيضــًا أن يتحقــق مــن موجــودات الشــركة و التزاماتهــا.

وعلــى مراقــب الحســابات أن يقــدم إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية تقريــرًا ُيضمنــه موقــف الشــركة مــن تمكينــه مــن 
الحصــول علــى البيانــات و اإليضاحــات التــي طلبهــا، و مــا يكــون قــد كشــفه مــن مخالفــات ألحــكام نظــام الشــركات أو أحــكام 

هــذا النظــام و رأيــه فــي مــدى مطابقــة  حســابات الشــركة للواقــع.



 الباب
السادس

حسابات الشركة وتوزيع األرباح
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المادة 42: السنة المالية
تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة مــن أول ينايــر و تنتهــي فــي نهايــة ديســمبر مــن كل ســنة ميالديــة علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة 

األولــى للشــركة مــن تاريــخ القــرار الصــادر بإعــالن تحــول الشــركة و تنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن نفــس الســنة الماليــة .

المادة 43: ميزانية الشركة
يعــد مجلــس اإلدارة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة جــردا لقيمــة أصــول الشــركة وخصومهــا فــي التاريــخ المذكــور كمــا يعــد 
ميزانيــة الشــركة و حســاب األربــاح و الخســائر و تقريــرا عــن نشــاط الشــركة و مركزهــا المالــي عــن الســنة الماليــة المنقضيــة و 

الطريقــة التــي يقترحهــا لتوزيــع األربــاح الصافيــة و ذلــك قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة بســتين يومــًا علــى األقــل.

ويضــع مجلــس اإلدارة هــذه الوثائــق تحــت تصــرف مراقــب الحســابات قبــل الموعــد المقــرر النعقــاد الجمعيــة بخمســة و خمســين 
يومــًا علــى األقــل.

ويوقــع رئيــس مجلــس اإلدارة الوثائــق الُمشــار إليهــا و تــودع نســخ منهــا في المركز الرئيس للشــركة تحت تصرف المســاهمين 
قبــل الموعــد المقــرر النعقــاد الجمعيــة العامــة بخمســة و عشــرين )25( يومــا علــى األقــل. وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن ينشــر 
فــي صحيفــة يوميــة تــوزع فــي المركــز الرئيــس للشــركة،الميزانية وحســاب األربــاح والخســائر وخالصــة وافيــة مــن تقريــر مجلــس 
اإلدارة والنــص الكامــل لتقريــر مراقــب الحســابات وان يرســل صــورة مــن هــذه الوثائــق و النــص الكامــل لتقريــر مراقــب الحســابات 
إلــى اإلدارة العامــة للشــركات بــوزارة التجــارة         و الصناعــة قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة بخمســة و عشــرين )25( يومــا علــى 

األقل.

المادة 44: توزيع األرباح
ُتــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية، بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة و غيرهــا مــن المصروفــات، علــى النحــو 

التالــي: -
ُيجنــب عشــرة )10%( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي. و يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب 

متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور مبلغــا مســاويا لنصــف رأس المــال.
ــن احتيــاٍط  ــاح الصافيــة لتكوي ــة، بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة، أن ُتجنــب نســبة معينــة مــن األرب للجمعيــة العامــة العادي

اتفاقــي ُيخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة.
يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بشرط أن ال يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.

المادة 45: سداد األرباح
تدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المــكان و المواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــا للتعليمــات التــي 

تصدرهــا وزارة التجــارة و الصناعــة.

المادة 46 : عدم توزيع األرباح 
فــي حالــة عــدم توزيــع أربــاح عــن أي ســنة ماليــة فإنــه ال يجــوز توزيــع أربــاح عــن الســنوات التاليــة إال بعــد دفــع النســبة المشــار 
إليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )9( مــن هــذا النظــام ألصحــاب األســهم العديمــة الصــوت عــن هــذه الســنة. وإذا فشــلت 
الشــركة فــي دفــع هــذه النســبة مــن األربــاح لمــدة ثــالث ســنوات متتاليــة فإنــه يجــوز للجمعيــة الخاصة ألصحــاب األســهم العديمة 
الصــوت المنعقــدة طبقــًا ألحــكام المــادة )86( مــن نظــام الشــركات أن تقــرر إمــا حضورهــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة 
والمشــاركة فــي التصويــت أو تعييــن ممثليــن عنهــم فــي مجلــس اإلدارة  بمــا يتناســب مــع قيمــة أســهمهم فــي رأس المــال 

وذلــك إلــى أن تتمكــن الشــركة مــن دفــع كامــل أربــاح األولويــة المخصصــة ألصحــاب هــذه األســهم عــن الســنوات الســابقة.

المادة 47: خسائر الشركة
إذا بلغــت خســائر الشــركة ثالثــة أربــاع رأس المــال، وجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للنظــر 
فــي اســتمرار الشــركة أو حلهــا قبــل أجلهــا المعيــن بالمــادة )6( مــن هــذا النظــام. و ينشــر قــرار الجمعيــة فــي جميــع األحــوال 

فــي الجريــدة الرســمية.
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المادة 48: المنازعات
لــكل مســاهم الحــق فــي رفــع دعــوى المســئولية المقــررة للشــركة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إذا كان مــن شــان الخطــأ الــذي 
صــدر منهــم إلحــاق ضــرر خــاص بــه بشــرط أن يكــون حــق الشــركة فــي رفعهــا مــا زال قائمــا. ويجــب علــى المســاهم أن يخطــر 

الشــركة بعزمــه علــى رفــع الدعــوى.



 الباب
الثامن

حل الشركة وتصفيتها
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المادة 49: التصفية
عنــد انتهــاء مــدة الشــركة أو فــي حالــة حلهــا قبــل األجــل المحــدد، تقــرر الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس 
اإلدارة طريقــة التصفيــة و تعيــن مصفــي أو أكثــر و تحــدد صالحياتهــم وأتعابهــم. و تنتهــي ســلطة مجلــس اإلدارة بانقضــاء 
الشــركة. و مــع ذلــك يســتمر مجلــس اإلدارة قائمــًا علــى إدارة الشــركة إلــى أن يتــم تعييــن المصفــي و تبقــى ألجهــزة الشــركة 
ــدة  ــع األحــوال فــي الجري ــة فــي جمي ــرار الجمعي ــذي ال يتعــارض مــع اختصاصــات المصفيــن. و ُينشــر ق اختصاصاتهــا بالقــدر ال

الرســمية.



 الباب
التاسع

أحكام ختامية
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المادة 50: إيداع النظام و النشر
يودع هذا النظام و ُينشر طبقا لإجراءات التي ينص عليها نظام الشركات.

المادة 51 : 
يطبق نظام الشركات في كل ما لم يرد به شان في هذا النظام .

المادة 52: الموافقة وااللتزام بالنظام األساسي
وافقت جمعية الشركاء في الشركة على هذا النظام األساسي للشركة و تعهدوا االلتزام بأحكامه.


