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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

  شركة اخلطوط السعودية للتموينالنظام األساسي ل

 مدرجةشركة مساهمة سعودية 

 

  

 األول الباب

 

 التأسيس: 1املادة 

املبينة أحكامها  وكشركة مساهمة سعودية مدرجة     ،ألساسي  اتأسست الشركة وفقًا ألحكام نظام الشركات، و هذا النظام     

 -يلي: فيما

 : اسم الشركة2املادة 

    (. مدرجةركة مساهمة سعودية )ش شركة اخلطوط السعودية للتمويناسم الشركة هو: 

 املركز الرئيس للشركة :3املادة 

أو مكاتب  وعًاوز جمللس اإلدارة أن ينشئ فروجيية، يكون مركز الشركة الرئيس يف مدينة جدة، اململكة العربية السعود

  .أو توكيالت للشركة داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها

 :  أغراض الشركة 4املادة  

 -تكون أغراض الشركة ما يلي:

 اخلاص. تقديم خدمات اإلعاشة املطهية وغري املطهية للقطاعني العام و       .1

 يعات اجلوية.تقديم خدمات املب       .2

 عودية.إدارة وتشغيل األسواق احلرة يف مطارات اململكة العربية الس       .3

 خارجها.إدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف املطارات و       .4

 خل املطارات وخارجها.متُلك وإدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف دا       .5

 مية وغريها.شركات والبنوك واملستشفيات واملنشآت التعليمتُلك وإدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف ال       .6

 ناق  النائية.متُلك وإدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف امل       .7

 تقديم خدمات النظافة.       .8

 .احلصول على التصاريح الالزمةومصانع مواد التغليف وإنشاء مصانع املواد الغذائية        .9

 إقامة مستودعات التربيد.    .10

 إدارة و تأجري العقارات اململوكة أو املؤجرة )السكنية(.    .11

 السكنية(. إدارة و تأجري العقارات اململوكة أو املؤجرة )غري    .12

 البس واملفروشات.املمتُلك و إدارة و تشغيل مغاسل مركزية لتنظيف     .13

 اإلسترياد والتصدير.    .14

السكاكر بات الغذائية والتموينية واحللوى والفطائر واإلسترياد والتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد والوج    .15

 يا  املعدنية.والبسكويت والشوكوالتة والتمور واملشروبات الغازية والعصري وامل

تال والعطور ت اجلاهزة واألحذية والسجاد والفضيات والكريسلتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف امللبوسااإلسترياد وا    .16

 ئر و التبغ و األجهزة الكهربائية.والساعات والتحف واهلدايا وألعاب األقفال واإلكسسوارات و السجا



 النظام األساسي لشركة اخلطوط السعودية للتموين

 

2 

 العناية بالبشرة. و  اإلسترياد والتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف مواد التجميل    .17

 ملواد الغذائية ومواد التغليف.جتارة اجلملة والتجزئة يف كافة منتجات الشركة من الوجبات وا    .18

العصريات ومعدات املواد التموينية وماكينات حتضري القهوة وإسترياد وتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات اخلاصة ب    .19

 غري.اخلاصة بالطائرات و تأجريها للومواد السالمة والوقاية 

ات زاولة نشاط الشركة ملل الرافعات والشاحنإسترياد وتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات اخلاصة مب    .20

 وتأجريها للغري.  وأجهزة الطبخ ومعدات

 كة وخارجها.اجملمدة داخل اململجبات املطبوخة وتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف مجيع منتجات الشركة من الو    .21

 التدريب على فنون الطهي وتعليم أصول الضيافة و الطبخ.    .22

 بيع الذهب و املصوغات الذهبية.    .23

 اخلدمات الطبية.    .24

 وكاالت السفر و السياحة.    .25

 نظافة الطائرات من الداخل و اخلارج.     .26

 .ي وصيانة ونظافة املبانيمقاوالت عامة إلنشاء املبان    .27

 ختديم و تأمني التغذية للمراكز الطبية.    .28

 خدمات تشغيل املستودعات واألعمال اللوجيستية املتعلقة بها.    .29

 تقديم اخلدمات االستشارية املتعلقة بأنشطة الشركة وغريها.    .30

 .إلدارية والسكنيةاتقديم اخلدمات األمنية جلميع مواقع الشركة التشغيلية، . 31

 .السكنية داخل اململكة العربية السعوديةتقديم اخلدمات األمنية للغري جلميع األنشطة التشغيلية، اإلدارية و . 32

 ممارسة وتقديم التجارة اإللكرتونية ملختلف منتجات الشركة.. 33

شطتها إال بعد وال متارس الشركة أناملختصة اجلهات وال متارس الشركة أنشطتها إال بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة من

 على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املختصة. احلصول

 : املشاركة مع شركات أخرى5املادة 

( مليون ريال كما 5قفلة( بشرط أال يقل رأس املال عن )جيوز للشركة إنشاء شركات مبفردها )ذات مسؤولية حمدودة أو مساهمة م

يس الشركات دمج معها وهلا ح  االشرتاك مع الغري يف تأساألسهم واحلصص يف شركات أخرى قائمة أو تنجيوز هلا أن متتلك 

ا جيوز للشركة أن ألنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا الشأن. كماملساهمة او ذات املسئولية احملدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه ا

 ساقة يف تداوهلا.لك الوتتصرف يف هذ  األسهم او احلصص على أال يشمل ذ

 : مدة الشركة6املادة 

شركة، والصناعة بإعالن حتول ال لتجارة ( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير ا99مدة الشركة تسعة وتسعون )

 لى األقل.عة واحدعادية قبل انتهاء أجلها بسنة وجيوز دائمًا إقالة مدة الشركة بقرار تصدر  اجلمعية العامة غري ال
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 الباب اللاني

 رأس املال واألسهم

 : رأس املال:7املادة 

 ومثانون مليون اثنان( 82.000.000) ( مثامنائة وعشرون مليون ريال سعودي ُمقسم إىل820.000.000)ــــــحدد رأس مال الشركة بـ

 .نقدية رياالت سعودية، ومجيعها أسهم عادية( 10شرة )امسي عادي متساوية القيمة، تبلغ القيمة االمسية لكـل منها عسهم 

 : االكتتاب يف رأس مال الشركة:8املادة 

( مثامنائة 820.000.000( إثنان ومثانون مليون سهم قيمتها )82.000.000) البالغةأسهم رأس املال  كامل يف املساهمونكتتب إ

 وعشرون مليون ريال سعودي.

 :  األسهم املمتازة: 9املادة 

قرر شراءها أو جلهة املختصة أن تصدر أسهمًا ممتازة أو أن تللجمعية العامة الغري عادية للشركة قبقًا لألسس اليت تضعها اجيوز 

التنفيذية لنظام الشركات  مسال الشركة ووفقًا للضوابطأرة باملائة من رعش زال يتجاومبا  حتويل أسهم عادية إىل أسهم ممتازة

عيات العامة للمساهمني و  تعطي األسهم املمتازة احل  يف التصويت يف اجلمأو حتويل األسهم املمتازة إىل عادية و ال الصادرة عن اهليئة.

ة بعد جتنيب ألسهم العادية من األرباح الصافية للشركترتب هذ  األسهم ألصحابها احل  يف احلصول على نسبة أكلر من أصحاب ا

   النظامي.   االحتياقي

 : بيع األسهم الغري مستوفاة القيمة  :10املادة 

إعالمه بعد  از جمللس اإلدارة، جاالستحقاقلف عن الوفاء يف ميعاد يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك، وإذا خت

ملالية حبسب األحوال وفقًا ابيع السهم يف املزاد العلين أو سوق األوراق  لخبطاب مسج بالطرق املقررة بالنظام األساسي للشركة أو

اقي إىل صاحب السهم. و إذا ن حصيلة البيع املبالغ املستحقة هلا و ترد البوتستويف الشركة م للضوابط اليت حتددها اجلهات املختصة.

مساهم املتخلف لل باقي من مجيع أموال املساهم. و مع ذلك جيوزمل تكف حصيلة البيع للوفاء بهذ  املبالغ، جاز للشركة أن تستويف ال

تلغي الشركة السهم و صروفات اليت أنفقتها الشركة يف هذا الشأن.عن الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه مضافًا إليها امل

بيان قوع البيع مع ل رقم السهم امللغى، وتؤشر يف سجل األسهم بواملبيع وفقًا ألحكام هذ  املادة، و تعطي املشرتي سهمًا جديدًا حيم

 أسم املالك اجلديد. 

 إصدار األسهم: 11املادة 

 األخرية ويف هذ  احلالة ،وإمنا جيوز أن تصدر بأعلى من هذ  القيمة ،تكون األسهم امسية وال جيوز إصدارها بأقل من قيمتها االمسية

السهم غري قابل للتجزئة يف . و نيال جيوز توزيعها كأرباح على املساهم و .يف بند مستقل ضمن حقوق املساهمنييضاف فرق القيمة 

املتعلقة حلقوق ليهم أن خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال ا، وجب عمتعددون أشخاص السهم ملك فإذا ،مواجهة الشركة

 ملكية السهم.من ت الناشئة األشخاص مسئولني بالتضامن عن االلتزاما بالسهم، ويكون هؤالء

 ملساهمنيا: سجل 21املادة 

له لنظام الشركة وإلتزامه كتتاب املساهم يف األسهم أو متلكها قبويفيد ا وتتداول أسهم الشركة وفقًا ألحكام نظام السوق املالية. 

على القرارات  واءً كان موافقًاسم سواءً كان حاضراً أم غائباً وابالقرارات اليت تصدر من مجعيات املساهمني و فقاً ألحكام هذا النظ

 أو خمالفًا هلا.

 شراء الشركة ألسهمها : 31 املادة

لشركة شراء أسهمها لتخصيصها جيوز ل كما. وفقًا لنظام الشركات رهنهاأو املمتازة أو ت العاديةللشركة أن تشرتي أسهمها  جيوز

ن لألسهم اليت تشرتيها الشركة ال يكوو بط اليت تضعها اجلهة املختصة،املوظفي الشركة ضمن برنامج أسهم املوظفني وفقًا للضو

 . املساهمني مجعيات يف أصوات
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 اخلزينة أسهم بيع:  41 املادة

 ها اجلهة املختصة.  للشركة بيع أسهم اخلزينة وف  الضوابط و اإلجراءات اليت تضع جيوز

 األسهم إرتهان:  51 املادة

إلجراءات اليت تضعها اجلهة االضوابط ونظام الشركات و وف  الغري مةذ يف مستح  لدين ضمانًا أسهمها إرتهانللشركة  جيوز

   املختصة.

 : زيادة رأس مال الشركة61املادة 

 يشرتط أن شرط أن يكون رأس املال قد دفع كاماًل. والللجمعية العامة الغري عادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، ب -1

يل أدوات أس املال يعود إىل أسهم صدرت مقابل حتويكون رأس املال قد دفع بأكمله إذا كان اجلزء غري املدفوع من ر

 ملدة املقررة لتحويلها إىل أسهم. د ادين أو صكوك  متويلية إىل أسهم و مل تنتِه بع

ءًا منها للعاملني يف زملصدرة عند زيادة رأس املال أو جللجمعية العامة الغري عادية يف مجيع األحوال أن ختصص األسهم ا -2

ر الشركة للمساهمني ممارسة ح  األولوية عند إصدا الشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال جيوزالشركة و

 م املخصصة للعاملني.لألسه

وية يف االكتتاب دية باملوافقة على زيادة رأس املال األولللمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار اجلمعية العامة غري العا -3

و بإبالغهم بوساقة أ ولويتهم بالنشر يف جريدة يوميةباألسهم اجلديدة اليت تصدر مقابل حصص نقدية، و يبلغ هؤالء بأ

 مدته وتاريخ بدايته وانتهائه.عن قرار زيادة رأس املال وشروط اإلكتتاب و الربيد املسجل

ل حصص نقدية ساهمني يف االكتتاب بزيادة رأس املال مقابللجمعية العامة غري العادية وقف العمل حب  األولوية للم حي  -4

 سبة ملصلحة الشركة. إعطاء األولوية لغري املساهمني يف احلاالت اليت تراها منا أو

ى زيادة رأس املال قت صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة علللمساهم بيع ح  األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من و حي  -5

 تصة. ق، وفقًا للضوابط اليت تضعها اجلهات املخإىل آخر يوم لالكتتاب يف األسهم اجلديدة املرتبطة بهذ  احلقو

ن قلبوا جلديدة على محلة حقوق األولوية الذيتوزع األسهم ا ،أعال  من هذ  املادة (4الرابعة ) الفقرة يف وردمراعاة ما  مع -6

ال، بشرط أال يتجاوز لي حقوق األولوية الناجتة من زيادة رأس املحقوق أولوية من إمجا مناإلكتتاب، بنسبة ما ميلكونه 

وية الذين قلبوا جلديدة على محلة حقوق األولاألسهم ا ما حيصلون عليه ما قلبو  من األسهم اجلديدة، ويوزع الباقي من

املال، بشرط أال  الي حقوق األولوية الناجتة من زيادة رأسما ميلكونه من حقوق أولوية من إمج بنسهنصيبهم،  نمأكلر 

عامة جلمعية الا تبقى من األسهم على الغري، مامل تقرر ايتجاوز ما حيصلون عليه ما قلبو  من األسهم اجلديدة، و يطرح م

 غري العادية أو ينص نظام السوق املالية على غري ذلك. 

 : ختفيض رأس املال71املادة 

 األخرية احلالة يف وجيوز ر.خبسائ منيت إذا أو الشركة حاجة عن زاد إذا املال رأس ختفيض تقرر أن العادية غري العامة للجمعية

 قرار يصدر وال  نظام الشركات. من  )واخلمسني الرابعة( املادة يف عليه املنصوص احلد دون ما إىل املال رأس ختفيض وحدها

 أثر وعن الشركة على اليت االلتزامات وعن له املوجبة األسباب عن احلسابات مراجع يعد  خاص تقرير  تالوة بعد إال التخفيض

 .االلتزامات هذ  يف التخفيض
 

ضاتهم عليه خالل ستني يومًا من اعرتا جبت دعوة الدائنني إىل إبداءوإذا كان ختفيض رأس املال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، 

ائنني وقدم إىل يها مركز الشركة الرئيس. فإن اعرتض أحد الدف تاريخ نشر قرار التخفيض يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت

تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به  حااًل أو أن ن تؤدي إليه دينه إذا كانوجب على الشركة أ الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور،

 إذا كان آجاًل.
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 : إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية: 81املادة 

 يلية قابلة للتداول. السوق املالية أدوات دين أو صكوكًا متو امنظلنظام الشركات و للشركة أن تصدر وفقًا جيوز -1

متويلية قابلة للتحويل  صكوكًا أو دين أدوات املالية لسوقاالشركات ونظام  لنظام وفقًا تصدر أن للشركة جيوز -2

وز أن يتم د فيه احلد األقصى لعدد األسهم اليت جيإىل أسهم بعد صدور قرار من اجلمعية العامة غري العادية حتد

الل دوات أو الصكوك يف الوقت نفسه أو من خإصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواًء أصدرت تلك األ

 اإلدارة،يصدر جملس وصدار أدوات دين أو صكوك متويلية. مج أو أكلر إلأو من خالل برنا اإلصداراتسلسلة من 

دوات أو الصكوك اليت أسهمًا جديدة مقابل تلك األ ،ري العاديةاجلمعية العامة غ من جديدة موافقة إىل احلاجة دون

يتخذ اجمللس ما يلزم و. الصكوك وأ األدوات تلك حلملة احملددة تحويلال قلب فرتة انتهاء فور حتويلها حاملوها يطلب

 ملال. لتعديل هذا النظام فيما يتعل  بعدد األسهم املصدرة و رأس ا

ظام لشهر قرارات دة يف رأس املال بالطريقة احملددة يف النإجراءات كل زيا اكتمالعلى جملس اإلدارة شهر  جيب -3

 .العادية غرياجلمعية العامة 

 ة. مويلية إىل أسهم وفقًا لنظام السوق املاليتجيوز للشركة حتويل أدوات الدين أو الصكوك ال  -4

 

 الباب اللالث

 جملس اإلدارة

 

 : تكوين جملس اإلدارة19املادة 

   يد.للتجد( سنوات قابلة 3ة ال تزيد عن ثالث )أعضاء ُتعينهم اجلمعية العامة العادية ملد( 9)من  مؤلفيتوىل إدارة الشركة جملس إدارة 

 : عضوية اجمللس02املادة 

 جيوزومع ذلك  ،ململكةا يف سارية تعليمات أو نظام ألي وفقًا هلا العضو صالحية بانتهاء أو همدت بإنتهاء اجمللس عضوية تنتهي (1

إلدارة مجيع أعضاء جملس ا عزل وقت كل يف العادية العامة للجمعية وجيوز .عضويتهم مدة إنتهت الذين األعضاء انتخاب إعادة

 وقت يف وأ مقبول غري لسبب العزل وقع إذا بالتعويضلبة أو بعضهم و ذلك دون إخالل حب  العضو املعزول جتا  الشركة باملطا

ة عما يرتتب لك يف وقت مناسب وإال كان مسؤواًل قبل الشركيعتزل بشرط أن يكون ذ أن اإلدارة جملس ولعضو مناسب غري

  من أضرار.  على األعتزال

شاغر حبسب الرتتيب يف احلصول للمجلس أن يعني مؤقتًا عضوًا يف املركز ال جاز ،عضاء جملس اإلدارةأحد أ مركز شغر  إذا (2

وزارة ، وجيب أن تبلغ بذلك ايةالكفو فر فيهم اخلربةان يكون ممن تتوعلى أ ،على األصوات يف اجلمعية اليت انتخبت اجمللس

امة العادية يف جلمعية الععمل من تاريخ التعيني وأن يعرض التعيني على ا هيئة السوق املالية خالل مخسة أيامالتجارة واإلستلمار و 

ب نقص عدد أعضائه ر الشروط الالزمة إلنعقاد جملس اإلدارة بسبيكمل العضو اجلديد مدة سلفه. وإذا مل تتوفأول إجتماع هلا و

لعامة العادية لالنعقاد ا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة اجلمعية اكات أو هذعن احلد االدنى املنصوص عليه يف نظام الشر

 ( يومًا النتخاب العدد الالزم من االعضاء. 60خالل ستني )

 : سلطات جملس اإلدارة12املادة 

أمورها واإلشراف  وتصريف كةأوسع السلطات يف إدارة الشر رةاإلدا جمللس يكون العامة، للجمعية املقررة االختصاصات مراعاة مع

واإلرشادات لتحقي   ، وإعداد السياساتمبا حيق  أغراضها هاعلى أعماهلا وشئونها املالية داخل اململكة العربية السعودية وخارج

سام واخلاصة واحلقوق املدنية وأق احلكومية واجلهات  عالقاتها مع الغريليل الشركة يفأهدافها وله على سبيل امللال ال احلصر مت
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الدخول يف املناقصات على اختالف أنواعها و واملؤسسات والشركات اخلاصة واهليئات الشرقة والغرف التجارية والصناعية 

قرارات والرهن وغريها وإجراء وثائ  البيع واإلجيار والتأجري والتمليل واإل  -على سبيل امللال ال احلصر-العطاءات  وترسية واملزايدات

 ومعارضتها قلب تنفيذ األحكام و واملطالبة واإلقرار الغري لدى حلقوقا واستالم والتسديد والقبض الشركةن التعامالت نيابة ع

 الشركات تأسيس  ح للمجلس كما. ومدتها الصكوك تعديل وقلب االستحكام حجج وإخراج التنفيذ من حيصل ما وقبض

 دون ذلك يف مبا واملستندات ئ والوثا العقود أنواع كافة على لتوقيعا وح فروع للشركة  وفتح الشركات تأسيس يف واملساهمة

 الشركات تأسيس عقود تعديالت كافة مع فيها شريكا الشركة تكون أو الشركة تؤسسها اليت الشركات تأسيس عقود حصر

 وخفض اخلاصة برفعلقرارات مبا يف ذلك االشركاء يف تلك الشركات  قرارات ومجيع ومالحقها فيها شريكا الشركة تكون اليت

 وعمل العدل وكاتب والصناعة لتجارةا بوزارة الشركات إدارة لدى والتوقيع العقود وتوثي  وشرائها احلصص عن والتنازل املال رأس

 ومنح الشركات أمساء وتغيري هاوشطب واستالمها التجارية السجالت ديدجت و واستخراج واحلذف واإلضافة والتغيريات التعديالت

ات الرمسية، وكذلك أمام كتاب العدل واجله والصكوك التفاقياتا على والتوقيع قروضها وضمان التابعة للشركات القروض

 الشرعية الوكاالت إصدارو ن األولوية يف سداد ديون الشركة اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت واألوراق املالية والتنازل ع

منقولة أو غري  سواًء تلكاتمم من وغريها الشركات يف واألسهم احلصصو واألراضي راتللعقا والشراء والبيع الشركة، عن نيابة

عة وف  نقولة لضمان قروض الشركة والشركات التابمنقولة والتصرف يف أصول وممتلكات الشركة ورهن األصول اللابتة وامل

 الشروط التالية:

 .هل واملربرات األسباب البيع قرار يف اجمللس حيدد أن .1

 .امللل للمن البيع يكون أن .2

 .كافية ضماناتب و الضرورة حاالت يف إال حاضرًا البيع يكون أن .3

 ا بالتزامات أخرى. ال يرتتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو حتميله أن .4

والدفع وفتح  والقبض التأجريو االستئجار التسليمو واالستالم يراها رةصو بأي اللمن وقبض وقبوله اإلفراغ يف احل  وللمجلس

نها والتوقيع على كافة األوراق م واالقرتاض سحب واإليداع لدى البنوكنكية والاحلسابات وإدارة وتشغيل وإغالق احلسابات الب

ة داخل اململكة ركة وتشغيلها يف األسواق احمللية والدوليواملستندات والشيكات وكافة املعامالت املصرفية واستلمار أموال الش

 التأشريات وقلب وعزهلم عمالوال حملاسبني القانونيني واملوظفنيية السعودية وخارجها. كما له تعيني احملامني واملراجعني واالعرب

 فاالت والتنازل عنها. االقامات ونقل الك واستخراج مرتباتهم األيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد واستقدام

 احلكومي التمويل ومؤسسات نادي صالبنوك و مع القروض عقد اإلدارة لسجمل يجوزف ادة بنظام الشركاتة االحكام الورمع مراعا

سات احلكومية لقروض والتسهيالت االئتمانية األخرى من املؤسعقد القروض التجارية ، واحلصول على ا وله مدتها، بلغت مهما

 يف والدخول للتداول، القابلة ستنداتامل من وغريها ألمر سندات وإصدار انية،ائتم شركات وأي املالية واملؤسسات التجاريةوالبنوك 

 اليت للقروض بالنسبة أما الشركة، دةم نهاية آجاهلا تتجاوز ال اليت زمنية ةمد ألي املصرفية والتعامالت االتفاقيات أنواع مجيع

 :يةالتال الشروط فيها فرياعى سنوات ثالث آجاهلا تتجاوز

 .سداد  كيفية و رضالق استخدام أوجه قرار  يف اإلدارة جملس حيدد أن .1

 .للدائنني العامة الضماناتو ومساهميها بالشركة اإلضرار عدم له املقدمة والضمانات القرض شروط يف يراعى أن .2

 اءاملدر وتفويض باملوظفني اخلاصة اءاتهاوإجر وسياساتها للشركة والفنية اإلداريةو واملالية الداخلية األنظمة اعتماد أيضًا وللمجلس

 وتشغيلها الشركة عمل خطط ادواعتم اجمللس وضعها اليت والضوابط نظمةلأل وفقًا معنه نيابة للتوقيع الشركة يف التنفيذيني

 .السنوية ميزانيتها وإقرار
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 مراعاة قرار  وحيليات اإلدارة جملس حمضر يتضمن أن على التزاماتهم نم وفقا لنظام الشركات ولوائحه الشركة مديين ذمة إبراء

 :التالية الشروط

 .أدنى كحد ينالد نشوء من كاملة سنة مضي بعد اإلبراء يكون أن .1

 .الواحد نللمدي عام لكل أقصى حمدد ملبلغ اإلبراء يكون أن .2

 .فيه لتفويضا جيوز ال اإلدارة جمللس مطل  ح  املدينني إبراء .3

 عمل مباشرة يف الغري من أو أعضائه من أكلر أو واحد يفوض وأ يوكل أن اختصاصه حدود يف احل  للمجلس يكون كما

 .زئيًاج أو كليًا التوكيل أو التفويض هذا ءوإلغا صالحياته كل أو بعض أو معينة أعمال أو معني

 

 : مكافأة أعضاء جملس اإلدارة22املادة 

ثنني أو أكلر من جللسات أو مزايا عينية و جيوز اجلمع بني أاتتكون مكافأة جملس اإلدارة من مبلغ معني أو بدل حضور عن 

رة إىل اجلمعية العامة العادية يشتمل تقرير جملس اإلداجيب أن ولوائحه،  و يف حدود ما نص عليه نظام الشركاتو هذ  املزايا

وغري ذلك من  تمصروفامكافآت و بدل ملالية من على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة ا

 أو ما قبضه نظري أعمال فنية أو إدارينيعاملني اء اجمللس بوصفهم يشتمل التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضو أن  ،املزايا

من تاريخ آخر  لسات اجمللس و عدد اجللسات اليت حضرها كل عضوو أن يشتمل أيضًا على بيان عدد جأو إدارية أو استشارية 

  .للجمعية العامةاجتماع 

 

 أمني السرو والعضو املنتدب رئيس جملس اإلدارة ونائبه: 32املادة 

ال جيوز اجلمع بني منصب رئيس و، منتدبًا ًاعضو له أن يعني و جيوز سمن بني أعضائه رئيسًا و نائبًا للرئيجملس اإلدارة  يعني - 1

 جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. 

ضافة إىل املكافأة املقررة باإلونائب الرئيس  ها رئيس اجمللساإلدارة وف  تقدير  املكافأة اخلاصة اليت حيصل عليوحيدد جملس 

  ألعضاء جملس اإلدارة و املنصوص عليها يف هذا النظام.

  مكافآت أمني السر.وحدد اجمللس بقرار منه اختصاصات وُيعني جملس اإلدارة أمينًا للمجلس من بني أعضائه أو من غريهم، وُي

الحياته ولرئيس اجمللس بقرار مكتوب أن يفوض بعض ص ميلل رئيس جملس اإلدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري

س جملس اإلدارة دة. و حيل نائب رئيس جملس اإلدارة حمل رئيإىل غري  من أعضاء اجمللس أو من الغري يف مباشرة عمل أو أعمال حمد

 :يلي مبا اجمللس رئيس خيتصو  به.عند غيا

 .للشركة ةالعام اجلمعيات و اإلدارة جملس الجتماعات الدعوة( أ

 .للشركة عامةال اجلمعيات و اإلدارة جملس اجتماع وإدارة ترؤس( ب

بإدارة  اجمللسرئيس  خيتص، راعاة صالحيات جملس اإلدارةم بإستلناء األمور اليت تنحصر يف اختصاص اجلمعية العامة، و مع( ج

ف درجاتها، اصة وأمام كافة احملاكم الشرعية بإختالو متليل الشركة يف عالقاتها مع الغري وكافة اجلهات احلكومية واخل

اللجان العليا  ل ) األوىل واللانية ( ومكاتب العمل وكافةواهليئات القضائية وديوان املظامل واحملاكم اإلدارية وكتاب العد

ام الشرقة والغرف األخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية وأقس ن األوراق التجارية وكافة اللجان القضائيةواالبتدائية وجلا

التصاالت السعودية سكيكو( وشركة اة السعودية للكـــهرباء)ات والشركالتجارية الصناعية واهليئات اخلاصة والشرك

والتسديد واملطالبة الشفعة و، حضورها والتوقيع عليهازايدات و ملواملؤسسات على إختالف أنواعها والدخول يف املناقصات وا
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اإلنكار واإلبراء ليها وإقامة البينة والدفع والصلح واإلقرار وواملدافعة واملرافعة واملخاصمة واملداعاة ومساع الدعاوى والرد ع

عارضتها واستئنافها وقلب تنفيذ األحكام وم ء إىل التحكيمالتنازل وقلب اليمني ومساعه ورد  وقبول األحكام ونفيها و اللجوو

ستندات مبا يف ذلك دون   التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائ  واملح هلمشيك. كما بومتييزها وقبض ما حيصل من التنفيذ 

ة لشركها ومالحقها وقرارات التعديل بدخول احصر عقود تأسيس الشركات اليت تشرتك فيها الشركة مع كافة تعديالت

وقبول  ات وبيع وشراء احلصص والتنازل عن احلصصوخروجها و التوقيع على كافة قرارات الشركاء و قرارات حتول الشرك

ختفيض رؤوس شطبها واستخراج بدل الفاقد منها وزيادة والتنازل عن احلصص واستخراج السجالت التجارية وفروعها وتعديلها و

لقروض والضمانات يات العمومية والتصويت، وكذلك توقيع  اتفاقيات احضور اجلمع األموال والتوقيع على كافة االتفاقيات و

واملستندات  يداع لدى البنوك والتوقيع على كافة األوراقاملصرفية وفتح كافة أنواع احلسابات واالعتمادات والسحب واإل

دات والصكوك املالية( وشراء وتداول األسهم والسنرية و )بيع والشيكات وكافة املعامالت املصرفية. والتوقيع على األوراق التجا

ستالم حكام واإلخراج بدل الفاقد والتالف من الصكوك وحجج االست. واستأنواع الوكاالت نيابة عن الشركة وإصدار كافة

اقد معهم التعواستقدام األيدى العاملة من خارج اململكة و ستئجار والتأجري والقبض والدفع. قلب التأشرياتوالتسليم واإل

 ململكة أو خارجها.قامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها سواء داخل اواستخراج اإل

باإلضافة يتمتع رئيس اجمللس  و. كيل الغريوللوكيل ح  تو معينة عمالأ أو عمل مباشرة يفح  توكيل الغري  لرئيس اجمللسو 

  آخر. ن حني إىلم إىل ذلك بالصالحيات األخرى اليت حيددها جملس اإلدارة

إلدارة وف  تقدير  وحيدد جملس ا ر صالحيات العضو املنتدبجمللس اإلدارة أن خيتار من بني أعضائه عضوا منتدبا وحيدد القرا  -2

صوص عليها يف هذا كافأة املقررة ألعضاء جملس اإلدارة و املناملكافأة اخلاصة اليت حيصل عليها العضو املنتدب باإلضافة إىل امل

 النظام.

ن مدة عضوية كل منهم ع )إذا كان عضوًا يف جملس اإلدارة(  أمني السرو ال تزيد مدة عضوية رئيس اجمللس ونائبه والعضو املنتدب -3

عويض إذا وقع العزل أيًا منهم دون اإلخالل حب  من عزل يف الت يف اجمللس، وجيوز إعادة تعيينهم و للمجلس يف أي وقت أن يعزهلم أو

 يف وقت غري مناسب. لسبب غري مشروع أو 

 : اجتماعات اجمللس42املادة 

أو الفاكس أو الربيد  ملسجلا ه، وتكون الدعوة خطيه أو ترسل بالربيدبدعوة من رئيساألقل يف السنة مرتني على جيتمع اجمللس 

ئيس اجمللس أن يدعو إىل ( أيام من موعد االجتماع، وجيب على ر7اإللكرتوني مصحوبة جبدول األعمال على أن تكون قبل سبعة )

قع من قبل كل عضو جيوز التخلي عن ح  األشعار ألي اجتماع بتنازل مومن األعضاء. واثنان االجتماع متى قلب إليه ذلك كتابة 

 من وكيله. بشخصه أو

 : نصاب االجتماعات والقرارات52املادة 

إلدارة أن ينيب عنه غري  من على األقل و جيوز لعضو جملس ا ( أعضاء5مخسة )ال يكون اجتماع اجمللس صحيحا إال إذا حضر  

  األعضاء يف حضور إجتماعات اجمللس قبقًا للضوابط التالية: 

 واحد يف حضور ذات االجتماع. أكلر من عضو. ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن ينوب عن 1

 . أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.2

 لى املنيب التصويت بشأنها.ع لوائحهنظام الشركات وليت حيظر . ال جيوز للنائب، فيما يتعل  بصوت املنيب التصويت على القرارات ا3

ان صوت الرئيس ضرين أو اململلني يف االجتماع وإذا تساوت كاوتصدر قرارات اجمللس باألغلبية املطلقة ألصوات أعضاء اجمللس احل

 مرجحا.

ن اجمللس ألعضاء متفرقني إال إذا قلب أحد األعضاء موجيوز جمللس اإلدارة إصدار القرارات بالتمرير من خالل عرضها على ا

لس وتدقدم للمجلس يف ملطلقة من أعضاء اجملوافقة األغلبية ااالجتماع ملناقشة هذ  القرارات. وَتصدر هذ  القرارات حال إقرارها مب

 أول اجتماع تال له.
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 : تلبيت حماضر االجتماعات62املادة 

 أواحلاضرون لس بعد التصدي  عليها من أعضاء اجملأمني السر و تلبت مداوالت اجمللس وقراراته يف حماضر يوقعها رئيس اجمللس

 . وأمني السرجمللس اململلني يف االجتماع. وتدون هذ  احملاضر يف سجل خاص يوقعه رئيس ا

 اللجان  :72مادة 

الصالحيات والتنسي   يل هذ  اللجان ما يرا  اجمللس مالئماً منجمللس اإلدارة تشكيل اللجان املناسبة ألعمال الشركة وحلاجتها وختو

 رض عليها.يف األمور اليت تعبني هذ  اللجان وذلك بهدف سرعة البت 

 

 الباب الرابع

 مجعيات املساهمني

 : اجلمعية العامة82املادة 

يقع بها املركز نة اليت مجيع املساهمني وتعقد اجتماعاتها يف املدي اجلمعية العامة العادية وغري العادية املكونة تكوينًا صحيحًا متلل

معيات معية التأسيسية، و لكل مساهم ح  حضور اجلأيا كان عدد أسهمه ح  حضور اجل مكتتب لكلالرئيسي للشركة و

الشركة يف حضور اجلمعية ي عاملخر من غري أعضاء جملس اإلدارة أو آ شخصًاأن يوكل عنه له يف ذلك و ،العامة للمساهمني

 العامة.

سائل التقنية مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة و جيوز عقد إجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني واشرتاك املساهم يفو

 احلديلة، حبسب الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة. 

 : اختصاص اجلمعية العامة العادية29املادة 

ر املتعلقة بالشركة، وتنعقد عادية، ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع األموليف ما عدا األمور اليت ختتص بها اجلمعية العامة غري ا

خرى كلما دعت الية للشركة. كما جيوز دعوة مجعيات عادية أمرة على األقل يف السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة امل

 احلاجة إىل ذلك. 

 : اختصاص اجلمعية العامة غري العادية03املادة 

للجمعية العامة  . امًااستلناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام األساسي للشركة بخت

مة العادية، الداخلة أصاًل يف اختصاصات اجلمعية العا ألمورغري العادية فضاًل عن االختصاصات املقررة هلا أن تصدر قرارات يف ا

 لعادية.للجمعية العامة ا واألوضاع نفسها املقررةوذلك بالشروط 

  دعوة اجلمعيات العامة: 13املادة 

 جلمعية العامة العاديةجملس اإلدارة أن يدعو ا وعلىس اإلدارة أو اخلاصة للمساهمني بدعوة من جمل العامة اجلمعيات تنعقد -1

و جيوز  ل،من رأس املا %5 األقل ىعل ميللونمن املساهمني  عددراجعة أو امل جلنةأو  احلسابات مراجعإذا قلب ذلك  لالنعقاد

 مراجع احلسابات. اجلمعية خالل ثالثني يومًا من تاريخ قلب ملراجع احلسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة

الرئيس للشركة  ليت يقع فيها املركزايف صحيفة يومية ُتوزع يف املدينة  اأعماهل ُتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة وجدول -2

يد ن ذلك بإرسال إخطار بواسطة الرب( يومًا على األقل.  وجيوز االكتفاء بداًل ع21) وعشرين قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بواحد

 و التجارة ارةزورسل صورة من الدعوة و جدول األعمال إىل املسجل إىل مجيع املساهمني يف الفرتة احملددة يف هذ  الفقرة. وُت

  حملددة للنشر.خالل املدة ا ذلك و املالية السوق هيئة و اإلستلمار

 قاد يف احلاالت التالية: جيوز بقرار من اجلهة املختصة دعوة اجلمعية العامة العادية لإلنع -3

 ون انعقادها. إذا انقضت املدة احملدد لإلنعقاد املنصوص عليها يف هذا النظام د (أ
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( من نظام 69الستني ) اد ، مع مراعاة ما ورد يف املادة التاسعة وجملس اإلدارة عن احلد األدنى لصحة إنعق إذا نقص عدد أعضاء (ب

 الشركات.

 دارة الشركة. إام الشركة األساس، أو وقوع خلل يف إدارة أو نظ نظام الشركاتذا تبني وجود خمالفات ألحكام إ (ت

بات أو جلنة املراجعة مة خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ قلب مراجع احلسااإذا مل يوجه اجمللس الدعوة النعقاد اجلمعية الع  (ث

 من رأس املال على األقل.  %5ل أو عدد من املساهمني ميل

العامة العادية لالنعقاد،  اجلمعيةلدعوة  املختصة اجلهة ىلإ قلب تقديم األقل على املال رأس من %2ميلل  املساهمني من لعدد جيوز -4

 من هذ  املادة.  3من احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة إذا توافر أي 

 : إثبات حضور املساهمني23املادة 

حملدد إلنعقاد ائهم يف مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت ايسجل املساهمون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العامة أو اخلاصة أمس

األسهم اليت يف  اضرين واململلني وحمال إقامتهم مع بيان عددُيحرر عند انعقاد اجلمعية كشف بأمساء املساهمني احلاجلمعية. و 

 يكون لكل ذي مصلحة اإلقالع على هذا الكشف.وعدد األصوات املخصصة هلا، و الوكالةحيازتهم باألصالة أو 

 : نصاب اجلمعية العامة العادية33املادة 

ى األقل، فإذا مل يتوفر هذا النصاب رأس املال علربع ذا حضر  مساهمون ميللون إال إ اجلمعية العامة العادية صحيحًاال يكون اجتماع 

بالطريقة املنصوص  ةوما التالية لالجتماع الساب  وتنشر هذ  الدعووجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل اللالثني ي يف االجتماع

 .( من نظام الشركة األساسي31/2ية )اللان يف فقرتهاواللالثون  الواحدة عليها يف املادة

ول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد جتماع األددة النعقاد االاء املدة احملاالجتماع اللاني بعد ساعة من انته مع ذلك، جيوز أن يعقد و

  .ذلكما يفيد االجتماع األول 

 ًا كان عدد األسهم اململلة فيه.أيو يف مجيع األحوال يكون االجتماع اللاني صحيحًا 

 : نصاب اجلمعية العامة غري العادية43املادة 

قل، فإذا مل يتوفر هذا ال إذا حضر  مساهمون ميللون نصف رأس املال على األإ ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحٍا

 يف فقرتهاواللالثون  لواحدةااملنصوص عليها يف املادة  بنفس األوضاعد وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعق النصاب يف االجتماع األول

 ( من نظام الشركة األساسي.31/2اللانية )

ول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد جتماع األددة النعقاد االاء املدة احملاالجتماع اللاني بعد ساعة من انته و مع ذلك، جيوز أن يعقد

 . ذلكاالجتماع األول ما يفيد 

إذا مل يتوفر  ملساهمني ميلل ربع رأس املال على األقل. وو يف مجيع األحوال يكون االجتماع اللاني صحيحًا إذا حضر  عدد من ا

واللالثون  الواحدةملادة اد باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف النصاب الالزم يف اإلجتماع اللاني وجهت دعوة اىل اجتماع ثالث ينعق

ململلة فيه بعد موافقة سهم الث صحيحًا أيا كان عدد األو يكون اإلجتماع اللا ( من نظام الشركة األساسي31/2) اللانية يف فقرتها

 اجلهة املختصة.

 : القوة التصويتية53املادة 

وجيب ، لعامةعن كل سهم يف اجلمعيات ا لكل مساهم صوتوصوت عن كل سهم ميلله يف اجلمعية التأسيسية مكتتب لكل  

التصويت على قرارات  . وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يفةأعضاء جملس اإلدار يف انتخابالتصويت الرتاكمي  استخدام

 اجلمعية اليت تتعل  بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
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 : القرارات63املادة 

كما تصدر  ألسهم اململلة يف االجتماعل املطلقةباألغلبية العامة العادية  واجلمعيةالتأسيسية تصدر القرارات يف اجتماع اجلمعية 

بزيادة أو ختفيض رأس مال  إال إذا كان القرار متعلقا ، االجتماعقرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثللي األسهم اململلة يف

شركة أو مؤسسة ع مالشركة ددة يف نظامها أو بإدماج الشركة أو بإقالة مدة الشركة أو حبل الشركة قبل انقضاء املدة احمل

  األسهم اململلة يف االجتماع. ثة أرباعبأغلبية ثالأخرى فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر 

 : مناقشة جدول األعمال73املادة 

جملس اإلدارة  عضاءألعامة وتوجيه األسئلة بشأنها إىل لكل مساهم ح  مناقشة املوضوعات امُلدرجة يف جدول أعمال اجلمعيات ا

صلحة الشركة للضرر. ابات على أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض ماحلسمراجع احلسابات. وجييب جملس اإلدارة أو ومراجع 

 .افذًان ة واليت يكون قرارها يف هذا الشأناملساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع احتكم إىل اجلمعيرأى وإذا 

 العامة: إدارة اجلمعية 83املادة 

إلدارة من بني ئبه عند غيابه أو من ينتدبه أعضاء جملس ايرأس اجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني رئيس جملس اإلدارة أو نا

 ألصوات.ل وُيعني الرئيس سكرتريًا لالجتماع وجامعًا ،أعضائه لذلك يف حال غياب رئيس جملس اإلدارة و نائبه

صالة أو الوكالة وعدد اضرين أو اململلني وعدد األسهم يف حيازتهم باألتتضمن أمساء املساهمني احلوُيحرر باجتماع اجلمعية حماضر 

ت اليت دارت يف ت عليها أو خالفتها، وخالصة وافية للمناقشااألصوات املقررة هلا والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت وافق

 مع األصوات.اع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية وسكرتريها وجاتماالجتماع. وُتدون احملاضر بصفة منتظمة عقب كل اج

 

 اخلامس الباب

 املراجعة جلنة

 : تشكيل اللجنة39 املادة

أو من غريهم،  لس اإلدارة التنفيذيني سواء من املساهمنيتشكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة من غري أعضاء جم

 مكافآت أعضائها.يف القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، و حيدد وعلى أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد على مخسة، 

 اللجنة: نصاب إجتماع 04 املادة

ي األصوات اتها بأغلبية أصوات احلاضرين، وعند تساويشرتط لصحة اجتماع جلنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرار

 . اللجنةيرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس 

 اللجنة اختصاصات: 14 املادة

أي إيضاح أو بيان  ع على سجالتها ووثائقها وقلبح  االقال ختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، وهلا يف سبيل ذلك

لالنعقاد إذا أعاق  ن جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركةمن أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وجيوز هلا أن تطلب م

 جملس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 : تقارير اللجنة24 املادة

ء مرئياتها حياهلا إن امللحوظات اليت يقدمها مراجع احلسابات، وإبداجلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير وعلى 

ن أعمال أخرى رقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به موجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام ال

بل موعد انعقاد افية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قا. وعلى جملس اإلدارة أن يودع نسخًا كتدخل يف نطاق اختصاصه

نعقاد نسخة منه. ويتلى التقرير أثناء ا( يومًا على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني ب21اجلمعية العامة بواحد وعشرين )

 .اجلمعية
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 السادس الباب

 احلساباتمراجع 

 

 حساباتمراجع تعيني  :34املادة 

اجلمعية العامة العادية  هلم بالعمل يف اململكة تعينهابات املرخص مراجعي احلسحسابات من بني مراجع يكون للشركة جيب أن 

تعويض إذا وقع التغيري ضًا يف كل وقت تغيري  مع عدم اإلخالل حبقه يف الللجمعية أيوجيوز  و مدة عمله، وحتدد مكافآته ،سنويًا

 املدة هذ  استنفد ملن وجيوز متصلة، سنوات مخس تعيينه مدة جمموع أال يتجاوز علىيف وقت غري مناسب أو لسبب غري مشروع. 
 .انتهائها تاريخ من سنتني بعد مضي تعيينه يعاد أن

 على السجالت : االقالع44املادة 

أن يطلب البيانات  يضًاأ وله، جالتها وغري ذلك من الوثائ وقت ح  اإلقالع على دفاتر الشركة وسأي احلسابات يف ملراجع 

 نطاق عمله.  وعلى وجودات الشركة والتزاماتها وغري ذلك مما يدخل يفليتحق  من مواإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها، 

قرير يقدم إىل ع احلسابات صعوبة يف هذا الشأن أثبت ذلك يف تأن ميكنه من أداء واجبه، و إذا صادف مراج رئيس جملس اإلدارة

لعادية جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة ا مل ييسر اجمللس عمل مراجع احلسابات، وجب عليه أن يطلب من ارة. فإذاجملس اإلد

 للنظر يف األمر. 

 

 السابع الباب 

 ة وتوزيع األرباححسابات الشرك

 : السنة املالية54املادة 

 .ن كل سنة ميالديةتبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير وتنتهي يف نهاية ديسمرب م

 : ميزانية الشركة64املادة 

املالي ومركزها  وائم املالية للشركة وتقريرًا عن نشاقهاجيب على جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد الق -1

ئ  حتت تصرف مراجع لتوزيع األرباح. ويضع اجمللس هذ  الوثا حةعن السنة املالية املنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة املقرت

  يومًا على األقل. (45) عنياحلسابات قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة خبمسة وأرب

 هذ  ( من1قم )رملالي الوثائ  املشار إليها يف الفقرة جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها ا -2

 بواحد العامة اجلمعية النعقاد احملدد املوعد قبل املساهمني تصرف تحت الرئيس الشركة مركز يف منها نسخ وتودع املادة،

 على األقل. يومًا( 21) وعشرين

حلسابات، ما شركة، وتقرير جملس اإلدارة، وتقرير مراجع ارئيس جملس اإلدارة أن يزود املساهمني بالقوائم املالية لل على -3

 و التجارة زارةوًا أن يرسل صورة من هذ  الوثائ  إىل مل تنشر يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس. وعليه أيض

 على األقل. يومًا( 21) وعشرين بواحد العامة اجلمعية انعقاد تاريخ بلق وذلك املالية، السوق هيئة إىل وصورة اإلستلمار،

قويم األصول واخلصوم ت يف السنوات السابقة، وتبقى أسس يراعى يف تبويب القوائم املالية لكل سنة مالية، التبويب املتبع -4

 ثابتة، وذلك دون اإلخالل باملعايري احملاسبية املتعارف عليها.

وتقرير  ، ر جملس اإلدارةوتقري، لعامة على القوائم املاليةجملس اإلدارة خالل ثالثني يومًا من تاريخ موافقة اجلمعية ا على -5

، وكذلك لدى اإلستلمار وزارة التجارة ولوثائ  املذكورة لدى وتقرير جلنة املراجعة أن يودع صورًا من ا، مراجع احلسابات

 .هيئة السوق املالية
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 توزيع األرباح: 74املادة 

 هات املختصة.و ربع سنوي وفقًا للضوابط اليت تضعها اجلجيوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أ (أ

 -: الوجه اآلتيعلى  ُتوزع أرباح الشركة الصافية السنويةب( 

لعامة العادية وقف هذا ا جلمعيةأن تقرر ا وجيوز للشركة ميالنظا االحتياقي لتكوين الصافية األرباح من( %10) ُيجنب (1

 املدفوع.  رأس املال من( %30)التجنيب متى بلغ االحتياقي املذكور 

اتفاقي  يوين احتياقة، أن ُتجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكعلى اقرتاح جملس اإلدار للجمعية العامة العادية بناًء (2

 .ة العاديةمعية العامألغراض حمدد  وفقًا ملا تقرر  اجلُيخصص 

ل توزيع أرباح وذلك بالقدر الذي حيق  مصلحة الشركة أو يكف أن تقرر تكوين إحتياقيات أخرى، للجمعية العامة العادية  (3

ء مؤسسات إجتماعية كورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشااملذ ثابتة قدر اإلمكان على املساهمني. و للجمعية

 لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذ  املؤسسات. 

 0الشركة املدفوع المن رأمس %5 قل عنبشرط أن ال يالباقي بعد ذلك على املساهمني  من يوزع (4

سداد املبلغ املتبقي من قيمة السهم ل بقاة واالحتياقيات االتفاقية القابلة للتوزيعاملجيوز للجمعية العامة العادية استخدام األرباح  (5

 أو جزء منه، على أال خيل ذلك باملساواة بني املساهمني.

 األرباح استحقاق: 84املادة 

ق وتاريخ التوزيع يف هذا الشأن ويبني القرار تاريخ اإلستحقا يستح  املساهم حصته يف االرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة الصادر

  نهاية اليوم احملدد لالستحقاق. وتكون أحقية االرباح ملالكي االسهم املسجلني يف سجالت املساهمني يف

  زةتوزيع األرباح لألسهم املمتا:  49املادة 

 املادةحلكم  وفقًا احملددةة وزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبت جيوزفإنه ال ،عن أي سنة مالية أرباح توزع مل إذا -1

 عن هذ  السنة.  ةاملمتازاألسهم  ألصحاب( من نظام الشركات 114الرابعة عشر بعد املائة )

ألرباح ا من( من نظام الشركات 114كم املادة الرابعة عشر بعد املائة )احملددة وفقًا حلفشلت الشركة يف دفع هذ  النسبة  إذا -2

و اللمانون  التاسعةم املادة قبقًا ألحكا املنعقدة ،األسهم  هذ  بفإنه جيوز للجمعية اخلاصة ألصحا ،متتالية سنوات ثالث مدة

أو تعيني ممللني  ،ة العامة للشركة واملشاركة يف التصويتأن تقرر إما حضورهم اجتماعات اجلمعي ،الشركات نظام من( 89)

 األولوية أرباح لكوذلك إىل أن تتمكن الشركة من دفع  ،عنهم يف جملس اإلدارة  مبا يتناسب مع قيمة أسهمهم يف رأس املال

 .السابقة السنوات عن األسهم هذ  ألصحاب املخصصة

 خسائر الشركة: 50املادة 

مسؤول يف الشركة  أي على جبو يف أي وقت خالل السنة املالية،  ،املدفوع رأس املال نصف بلغت خسائر الشركة  إذا -1

اء جملس اإلدارة فورًا بذلك، اعض إبالغعلى رئيس جملس اإلدارة  وأو مراجع احلسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس جملس 

ل مخسة وأربعني معية العامة غري العادية لالجتماع خالوعلى جملس اإلدارة خالل مخسة عشر يومًا من علمه بذلك دعوة اجل

وذلك إىل  لشركاتا نظامكة أو ختفيضه وفقًا ألحكام يومًا من تاريخ علمه باخلسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشر

دد يف نظامها ل املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل احملي تنخفض معه نسبة اخلسائر إىل ما دون نصف رأس املااحلد الذ

 األساس.

( من هذ  املادة، أو إذا 1) الفقرةالل املدة احملددة يف تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا مل جتتمع اجلمعية العامة خ -2

 هذ  املادة ومل يتم ا قررت زيادة رأس املال وف  األوضاع املقررة يفوضوع، أو إذاجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف امل

 ار اجلمعية بالزيادة.االكتتاب يف كل زيادة رأس املال خالل تسعني يومًا من صدور قر
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 اللامنلباب ا

 املنازعات

 دعوى املسؤولية: 15املادة 

لذي صدر منهم لى أعضاء جملس اإلدارة إذا كان من شان اخلطأ اعلكل مساهم احل  يف رفع دعوى املسئولية املقررة للشركة 

ئما. وجيب على املساهم ح  الشركة يف رفعها ما زال قا  إذا كان. و ال جيوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إالإحلاق ضرر خاص به

 أن خيطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

 

 التاسعالباب 

 حل الشركة وتصفيتها

 انقضاء الشركة: 25املادة 

در قرار التصفية االختيارية و يص للتصفية رية بالقدر الالزمتدخل الشركة مبجرد انقضائها دور التصفية، وحتتفظ بالشخصية االعتبا

 القيود املفروضة على ة على تعيني املصفي و حتديد سلطاته و اتعابه و العادية و جيب أن يشتمل قرار التصفيغريمن اجلمعية العامة 

ر ( سنوات و ال جيوز متديدها ألكل5تتجاوز مدة التصفية اإلختيارية مخس ) الاسلطاته و املدة الزمنية الالزمة للتصفية و جيب أن 

لشركة و يعدون بالنسبة حبلها و مع ذلك يظل هؤالء قائمني على إدارة ا ة جملس إدارة الشركةمن ذلك اال بأمر قضائي و تنتهي سلط

ورها على ممارسة املساهمني قائمة خالل مدة التصفية و يقتصر د املصفني إىل أن يعني املصفي و تبقى مجعياتإىل الغري يف حكم 

  اختصاصاتها اليت ال تتعارض مع اختصاصات املصفي. 

 

 العاشرالباب 

 أحكام ختامية

 : إيداع النظام و النشر35املادة 

 .لوائحه و نظام الشركات ألحكاميودع هذا النظام و ُينشر قبقا 

 :  45املادة 

 يف هذا النظام. نصيف كل ما مل يرد به  و لوائحه يطب  نظام الشركات


