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 النظام األساسي 
 الباب األول تأسيس الشركة

 :األوىل: التأسيس اد  امل
 تأسست الشركة طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مسامهة سعودية وفقاً ملا يلي :

 الثانية: اسم الشركة:اد  امل
 اسم الشركة ) شركة أمسنت ينبع شركة مسامهة سعودية مدرجة(

 أغراض الشركة: الثالثة: اد امل
وكذلك القيام جبميع األعمال املتصلة بصور  مباشر  أو غري مباشر  هلذا  بهومكوناته وتوابعه واإلجتار  غرض الشركة هو: صنع وإنتاج األمسنت ومشتقاته

 .ارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املختصة إن وجدتومتُ ,الغرض
 الرابعة: املشاركة والتملك يف الشركة:اد  امل

أن تكون هلا إنشاء شركات مبفردها ) ذات مسؤولية حمدود  أو مسامهة مقفلة ( بشرط أال يقل رأس املال عن مخسة ماليني ريال كما جيوز  ز للشركةجيو
ة هلا ويف جماالت ألنشطتها أو متفرعة من نشاطها أو داعم متثل امتداداً مصلحة أو تشرتك بأي وجه من الوجوه مع اهليئات أو الشركات اليت تزاول أعماالً

 ,أو تشرتيها الصيانة والتشغيل والنقل اليت قد تعاوهنا على حتقيق غرضها وهلا أن متتلك األسهم أو احلصص يف هذه الشركات وأن تدجمها أو تندمج فيها
لبه األنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا وهلا حق االشرتاك مع الغري يف تأسيس الشركات املسامهة أو ذات املسؤولية احملدود  وذلك بعد استيفاء ما تتط

كما جيوز أن تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه من الوجوه مع الشركات األخرى مبا ال يتجاوز قيمة  ,وهلا أن تتملك األراضي والعقارات ,الشأن
 .مع إبالغ اجلمعية العادية يف أول اجتماع هلا ,احتياطياهتا

 ئيس للشركة:اخلامسة: املركز الراد  امل
عاً أو مكاتب أو توكيالت املركز الرئيسي للشركة يقع يف حمافظة ينبع مبنطقة املدينة املنور  باململكة العربية السعودية وجيوز جمللس اإلدار  أن ينشئ هلا فرو

 داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها.
 السادسة: مد  الشركة: اد امل

الدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجار  بإعالن تأسيسها وجيوز دائماً إطالة مد  الشركة بقرار تصدره اجلمعية العامة غري مد  الشركة مخسون سنة مي
 العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.

 الباب الثاني: رأس املال واألسهم
 السابعة: رأس املال:اد  امل

مائة وسبعة   سهم(  157.500.000)ريال ألف ومخسمائة ومخسة وسبعون مليون ريال سعودي مقسم إىل  (1575.000.000)رأس مال الشركة املدفوع 
 رياالت مجيعها أسهم عادية نقدية.  ريال عشر (10)متساوية القيمة وقابلة للتداول تبلغ قيمة كل منها امسيومخسون مليون ومخسمائة ألف سهم 
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 الثامنة: االكتتاب يف االسهم:اد  امل
من كامل أسهم رأس املال ـ دفعوا النصف من قيمتها  (%40)( سهماً مليونان ومثامنائة ألف سهم واملمثلة ملا نسبته 2.800.000اكتتب املؤسسون يف ) 

 ( ريال مائة وأربعون مليون ريال على النحو التايل:140.000.000والبالغ )
 تهاالباقي من قيم املدفوع منها عدد األسهم اسم املؤسس م
 19695000 6565000 262600 صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبدالعزيز 1
 13500000 4500000 180000 مسو األمري متعب بن عبدالعزيز 2
 6562500 2187500 87500 أصحاب السمو األمراء فيصل وحممد أبناء مشعل 3
 54750000 18250000 730000 الشيخ سليمان الراجحي 4
 52500000 17500000 700000 العامة للتأمينات االجتماعية املؤسسة 5
 28811250 9603750 384150 حممد وخالد أبناء سامل بن حمفوظ 6
 6000000 2000000 80000 الشيخ عبداهلل اخلرجيي 7
 6562500 2187500 87500 الشيخ عبدالعزيز املقرين 8
 6750000 2250000 90000 الشيخ عمر العيسائي 9

 750000 250000 10000 الشيخ عبداهلل حممد خبيت 10
 2400000 800000 32000 الشيخ حممد حسن صغري 11
 1500000 500000 20000 الشيخ حممد إبراهيم احليد 12
 3000000 1000000 40000 أوالد حجي 13
 3000000 1000000 40000 الشيخ حممد إبراهيم العيسى 14
 1312500 437500 17500 الشيخ عبدالعزيز ساب 15
 1500000 500000 20000 الشيخ علوي السقاف 16
 656250 218750 8750 الشيخ حسن ظليمي 17
 750000 250000 10000 الشيخ عبدالرؤوف أبو زناد  18

 مت إعداد البيان أعاله بناء على رأس املال والقيمة اإلمسية يف تاريخ تأسيس الشركة.

من كامل رأس املال والبالغ قيمتها  (%10)سهم( سبعمائة ألف سهم واملمثلة ملا نسبته  700.000العامة يف ) كما اكتتب صندوق االستثمارات

 ( مخسة وثالثون مليون ريال. 35.000.000( سبعون مليون دفع النصف من قيمتها والبالغ )70.000.000)
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ة يف البنك األهلي التجاري باسم الشركة حتت التأسيس وتطرح باقي األسهم وقد مت إيداع املبالغ اليت دفعها املؤسسون وصندوق االستثمارات العام

من رأس املال لالكتتاب العام وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ  (%50)سهم( ثالثة ماليني ومخسمائة ألف سهم واملمثلة ملا نسبته  3.500.000وعددها )

  .من قيمة السهم (%50)امهون املكتتبون نسبة نشر املرسوم امللكي املرخص بتأسيس الشركة ويدفع املس

( ثالثة ماليني ومخسمائة ألف سهم جديد بقيمته األساسية مائة ريال لكل سهم وذلك لزياد  رأس 3.500.000ثم اكتتب املسامهون يف الشركة يف )      

 تجاري باسم الشركة.املال ودفع املسامهون املكتتبون كامل القيمة نقدا ومت اإليداع يف البنك األهلي ال

( مخسمائة ومخسة وعشرون  525.000.000( اثنان ومخسون مليون ومخسمائة الف سهم بقيمة )  52.500.000ثم مت زياد  رأس املال وذلك بإصدار ) 

 (.7)مليون ريال عن طريق منح سهم جماني مقابل كل سهمني قائمني ميلكها املسامهون ليكون رأس املال كما ورد يف املاد  رقم
 التاسعة: بيع االسهم غري مستوفا  القيمة:اد  امل

جاز جمللس اإلدار  بعد إعالمه عن طريق الربيد  ,وإذا ختلف عن الوفاء يف ميعاد االستحقاق ,يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك
وتستويف الشركة من حصيلة البيع  ,األحوال وفقاً للضوابط اليت حتددها اجلهة املختصةاملسجل بيع السهم يف املزاد العلين أو سوق األوراق املالية حبسب 

 .جاز للشركة أن تستويف الباقي من مجيع أموال املساهم ,حصيلة البيع للوفاء هبذه املبالغ تكفوإذا مل  ,املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي إىل صاحب السهم
 الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه مضافاً إليها املصروفات اليت أنفقتها الشركة يف هذا الشأن. ومع ذلك جيوز للمساهم املتخلف عن 

ويؤشر يف سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان  ,وتعطي املشرتي سهماً جديداً حيمل رقم السهم امللغي ,بيع وفقاً ألحكام هذه املاد وتلغي الشركة السهم امل
 جلديد.اسم املالك ا

 إصدار األسهم: :العاشر اد  امل

مة إىل بند مستقل تكون األسهم إمسية وال جيوز أن تصدر بأقل من قيمتها وإمنا جيوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ويف هذه احلالة األخري  يضاف فرق القي

لتجزئة يف مواجهة الشركة فإذا متلكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن والسهم غري قابل ل .ضمن حقوق املسامهني وال جيوز توزيعها كأرباح على املسامهني

 بالسهم ويكون هؤالء مسئولني بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية األسهم . املتعلقةخيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال احلقوق 
 تداول األسهم: :احلادية عشراد  امل

عن سنتني ماليتني ال تقل كل منهما عن اثين عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة القوائم املالية  إال بعد نشرهبا املؤسسون  ال جيوز تداول األسهم اليت يكتتب
 مبا يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملد  اليت مينع فيها تداوهلا . صكوك هذه االسهمويؤشر على 

أو من ورثة أحد املؤسسني يف حال وفاته وفقاً ألحكام بيع احلقوق من أحد املؤسسني إىل مؤسس آخر  ومع ذلك جيوز خالل فرت  احلظر نقل ملكية األسهم
 إىل الغري أو يف حالة التنفيذ على أموال املؤسس املعسر أو املفلس على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسني اآلخرين.

 .احلظر مد  انقضاء قبل املال رأس زياد  حالة يف املؤسسون به يكتتب ما على املاد  هذه أحكام وتسري
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 املاد : الثانية عشر : سجل املسامهني:
 تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق املالية.

 زياد  رأس املال: :الثالثة عشراد  امل
ط أن يكون رأس املال قد دفع كامال وال يشرتط أن يكون رأس املال مر  أو عد  مرات بشر ,للجمعية العامة غري العادية أن تقرر زياد  رأس مال الشركة .1

بعد املد  فع بأكمله إذا كان اجلزء غري املدفوع من رأس املال يعود إىل أسهم صدرت مقابل حتويل أدوات دين أو صكوك متويلية إىل أسهم ومل تنته قد دُ

 .سهمأاملقرر  لتحويلها إىل 

 ق التالية:زاد رأس املال بإحدى الطريُ. 2

 إصدار أسهم جديد  مقابل حصص نقدية أو عينية.أ( 

غري  إصدار أسهم جديد  مقابل ما على الشركة من ديون معينة املقدار حالة األداء على أن يكون اإلصدار بالقيمة اليت تقررها اجلمعية العامةب( 

إلدار  ومراجع احلسابات بيانا عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع أعضاء م معتمد وبعد أن يعد جملس اقوِالعادية بعد االستعانة برأي خبري أو مُ

 اجمللس ومراجع احلسابات هذا البيان ويكونون مسؤولون عن صحته.

ل قرر اجلمعية العامة غري العادية إدماجه يف رأس املال وجيب أن تصدر هذه األسهم بنفس الشكإصدار أسهم جديد  مبقدار االحتياطي الذي تُت( 

 وأوضاع األسهم املتداولة وتوزع تلك األسهم على املسامهني دون مقابل بنسبة ما ميلكه كل منهم من األسهم األصلية.

 إصدار أسهم جديد  مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.ث( 

وية يف االكتتاب باألسهم اجلديد  اليت تصدر مقابل حصص للمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زياد  رأس املال األول. 3

سطة الربيد املسجل أو أي طريقة أخرى تقرها اجلهات املختصة عن قرار انقدية ويبلغ هؤالء بأولويتهم إن وجدت بالنشر يف صحيفة يومية أو بإبالغهم بو

 زياد  رأس املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
 ختفيض رأس املال: :الرابعة عشر  ادامل
بعد تالو   جيور بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ختفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة خبسائر وال يصدر القرار إال  .1

يف هذه االلتزامات ويبني القرار طريقة التخفيض ، وإذا  تقرير مراجع احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشركة وأثر التخفيض
التخفيض  كان التخفيض نتيجة زياد  رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعو  الدائنني إىل إبداء اعرتاضهم عليه خالل ستني يوماً من تاريخ نشر قرار

 يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت يقع فيها املركز الرئيسي للشركة .
كافياً للوفاء إذا  فإذا اعرتض أحدهم وقدم إىل الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً

 كان آجالً .
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 خفض رأس املال بإحدى الطرق اآلتية:يُ. 2

 إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضه. ( أ

 لعدد من أسهمها يعادل القدر املطلوب ختفيضه ومن ثم إلغاؤه.شراء الشركة  ( ب

ذي حتدده إذا كان ختفيض رأس املال بإلغاء عدد من األسهم وجبت مراعا  املساوا  بني املسامهني وعلى هؤالء أن يقدموا إىل الشركة يف امليعاد ال. 3

 األسهم اليت تقرر إلغاؤها وإال عدت ملغا .

املال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها جيب دعو  املسامهني إىل عرض أسهمهم للبيع وتتم هذه الدعو  بإبالغ إذا كان ختفيض رأس . 4

 ء األسهم.املسامهني بواسطة الربيد املسجل أو بالنشر يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت يقع فيها مركز الشركة الرئيس برغبة الشركاء يف شرا

 ا زاد عدد األسهم املعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه وجب ختفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزياد .إذ. 5

 لنظام السوق املالية. تشرتى األسهم وفقاً. 6
 الباب الثالث : جملس اإلدار 

 إدار  الشركة: :اخلامسة عشراد  امل
يتوىل إدار  الشركة جملس إدار  و لعضوية جملس اإلدار  وذلك يف حدود نسبة ملكيته يف رأس املال حيق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر

ملد  ثالث سنوات، واستثناءً من ذلك عني املؤسسون أول جملس إدار  ملد  مخس سنوات  للمسامهني عضواً تنتخبهم اجلمعية العامة العادية (11) ؤلف منمُ

 تالية أمساؤهم : هم أعضاء اللجنة التأسيسية ال

 ـ صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبد العزيز . 1

 ـ الشيخ سليمان عبد العزيز الراجحي . 2

 ـ الشيخ عبد الرؤوف حممد صاحل أبو زناد  . 3

 ـ الشيخ حممد بن سامل بن حمفوظ . 4

 ـ الشيخ حممد إبراهيم العيسى.  5

 ـ الشيخ عبد العزيز أمحد ساب . 6

 عمر قاسم العيسائي .ـ الشيخ  7

 ـ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية . 8

 ـ الشيخ حسني حممد حجي عن شركة أوالد حممد حجي . 9
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 ـ الشيخ حممد إبراهيم احليد . 10

 .ـ الشيخ عبد اهلل ياسني خبيت 11
 انتهاء عضوية اجمللس: :السادسة عشراد  امل

ومع ذلك جيوز للجمعية العامة العادية  ,أو بانتهاء صالحية العضو هلا وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكةتنتهي عضوية جملس اإلدار  بانتهاء مدته 

لسبب غري يف كل وقت عزل مجيع أعضاء جملس اإلدار  أو بعضهم وذلك دون إخالل حبق العضو املعزول جتاه الشركة باملطالبة بالتعويض اذا وقع العزل 

بل الشركة عما يرتتب على كان مسؤوالً قِ الإوبشرط أن يكون ذلك يف وقت مناسب ت غري مناسب ولعضو جملس اإلدار  أن يعتزل مقبول أو يف وق

 االعتزال من أضرار.
 املاد : السابعة عشر: املركز الشاغر يف اجمللس:

على أن يكون ممن تتوفر فيهم اخلرب  والكفاية وجيب أن تبلغ  كز الشاغرلمجلس أن يعني عضواً مؤقتاً يف املرل جملس اإلدار  كانغر مركز أحد أعضاء إذا شُ
على اجلمعية العامة العادية يف أول اجتماع هلا ويكمل العضو  بذلك الوزار  وهيئة السوق املالية خالل مخسة أيام عمل من تاريخ التعيني وأن يعرض التعيني

 اجلديد مد  سلفه.
النعقاد جملس االدار  بسبب نقص عدد أعضائه عن احلد األدنى املنصوص عليه يف نظام الشركات أو هذا النظام وجب على وإذا مل تتوفر الشروط الالزمة  

 بقية  األعضاء دعو  اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستني يوماً النتخاب العدد الالزم من االعضاء.
 صالحيات اجمللس: :املاد  الثامنة عشر

كما جيوز له أن ميارس مجيع  مبا حيقق أغراضها الختصاصات املقرر  للجمعية العامة يكون جمللس اإلدار  أوسع السلطات يف إدار  الشركةمع مراعا  ا
ر من التصرفات واألعمال اليت تدخل ضمن أغراض الشركة املنصوص عليها يف نظامها األساسي كما يكون له يف حدود اختصاصه أن يفوض واحدا أو أكث

 ضائه أو من الغري يف مباشر  عمل أو أعمال معينة.أع

إبراء ذمة مديين وجيوز جمللس اإلدار  عقد القروض أيا كانت مدهتا أو بيع أصول الشركة أو رهنها أو بيع عقارات الشركة أو بيع متجر الشركة أو رهنه أو  
 الشركة من التزاماهتم.

 مكافأ  أعضاء اجمللس: :التاسعة عشراد  امل
 اثنتني أو كون مكافأ  أعضاء جملس اإلدار  من مبلغ معني أو بدل حضور عن اجللسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صايف األرباح وجيوز اجلمع بنيتت

 أكثر من بني هذه املزايا.

 % ( من صايف األرباح بعد خصم االحتياطيات10عشر  يف املائة ) عن إذا كانت املكافأ  نسبة معينة من أرباح الشركة فال جيوز أن تزيد هذه النسبة -1
%( من رأس 5ال يقل عن مخسة يف املائة ) على املسامهني ع ربحيتوزبعد  ,اليت قررهتا اجلمعية تطبيقا ألحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي

 .العضو مع عدد اجللسات اليت حيضرها املدفوع على أن يكون استحقاق هذه املكافأ  متناسباً املال
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سمائة ألف يف مجيع األحوال ال يتجاوز جمموع ما حيصل عليه عضو جملس اإلدار  من مكافآت ومزايا مالية أو عينية عن سقف املبلغ السنوي احملدد خبم -2
 .ريال وفق الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة

وبدل  مكافآتما حصل عليه أعضاء جملس اإلدار  خالل السنة املالية من يشتمل تقرير جملس اإلدار  إىل اجلمعية العامة العادية على بيان شامل لكل  -3
وأن يشتمل أيضا على حضور ومصروفات وغري ذلك من املزايا كما يشتمل التقرير املذكور على بيان ما قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشارية 

 .تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة بيان بعدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو من

 اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع. ةجيوز للجمعية العامة بناء على توصية من اجمللس إهناء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالث

 صالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمني السر: :العشروناد  امل
أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وجيوز أن يعني عضوا منتدبا وال جيوز اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدار  وأي منصب تنفيذي يعني جملس اإلدار  من بني 

ألعضاء  وحيدد جملس اإلدار  اختصاصات رئيس اجمللس والعضو املنتدب واملكافأ  اخلاصة اليت حيصل عليها كل منهم باإلضافة إىل املكافأ  املقرر بالشركة 
 لس.اجمل

ال تزيد مد  رئيس اجمللس ونائبه والعضو املنتدب وأمني و, يعني جملس اإلدار  أمني سر خيتاره من بني أعضائه أو من غريهم وحيدد اختصاصاته ومكافأته 
عزل يف التعويض إذا وقع منهم دون إخالل حبق من  أن يعزهلم أو أياًوقت وللمجلس يف أي  ,السر عضو جملس اإلدار  على مد  عضوية كل منهم يف اجمللس

 العزل لسبب غري مشروع أو يف وقت غري مناسب.

فوض بعض صالحياته إىل غريه من أعضاء اجمللس ميثل رئيس جملس اإلدار  الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغري ولرئيس اجمللس بقرار مكتوب أن يُ
 أو من الغري يف مباشر  عمل أو أعمال حمدد .

 س جملس اإلدار  حمل رئيس جملس اإلدار  عند غيابه.حيل نائب رئي
 اجتماع اجمللس: : احلادية والعشروناد  امل

من رئيسه وتكون الدعو  كتابية مبوجب خطابات ترسل لألعضاء ويف مجيع األحوال جيب على رئيس اجمللس  بدعو  على األقل يف السنةمرتني جيتمع اجمللس 
 إليه ذلك اثنان من األعضاء.أن يدعو إىل االجتماع متى طلب 

 نصاب اجتماع اجمللس: : الثانية والعشروناد  امل
وجيوز لعضو جملس  أعضاء مخسةبشرط أن ال يقل عدد احلاضرين أصالة عن  ,نصف األعضاء على األقلحضره ال يكون اجتماع اجمللس صحيحاً إال إذا 

  -طبقاً للضوابط اآلتية : ت اجمللسنيب عنه غريه من األعضاء يف حضور اجتماعااإلدار  أن يُ

 ال جيوز لعضو جملس اإلدار  أن ينوب عن أكثر من عضو واحد يف حضور ذات االجتماع. -1

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. -2

 ال جيوز للنائب التصويت على القرارات اليت حيظر النظام على املنيب التصويت بشأهنا. -3

 وعند تساوي اآلراء يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة. ,عضاء احلاضرين أو املمثلني فيه تصدر قرارات اجمللس بأغلبية آراء األ
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 حدد إدار  الشركة طريقة االجتماع وتقوم بتوثيق االجتماع.وتُ ,ميكن أن تتم اجتماعات اجمللس باستخدام التقنيات احلديثة
 مداوالت اجمللس: : الثالثة والعشروناد  امل

ن وأمني السر وتدون هذه احملاضر يف سجل خاص يوقعه يلسة وأعضاء جملس اإلدار  احلاضرت اجمللس وقراراته يف حماضر يوقعها رئيس اجلتثبت مداوال
 رئيس اجمللس وأمني السر.

 الباب الرابع: مجعيات املسامهني:
 حضور اجلمعيات: :الرابعة والعشروناد  امل

 وكل عنه شخصاً آخر من غري أعضاء جملس اإلدار  أو عاملي الشركة يف حضوروله يف ذلك أن يُ ,سامهنيلكل مساهم حق حضور اجلمعية العامة للم
 اجلمعية العامة.

حبسب الضوابط  ,جيوز عقد اجتماعات اجلمعيات العامة للمسامهني واشرتاك املساهم يف مداوالهتا والتصويت على قراراهتا بواسطة وسائل التقنية احلديثة
 اليت تضعها اجلهة املختصة.

 املاد  اخلامسة والعشرون: اجلمعية التأسيسية:
ويشرتط لصحة االجتماع  سهماألمن تاريخ قفل باب االكتتاب يف لتأسيسية خالل مخسة وأربعني يوماً يدعو املؤسسون مجيع املكتتبني إىل عقد اجلمعية ا

 قل فإذا مل يتوفر هذا النصاب يتعني اختيار أحد اخليارين:تتبني ميثل نصف رأس املال على األحضور عدد من املك
 وجيه الدعو  إليه.من ت قلاألعلى  ن يعقد بعد مخسة عشر يوماًوجهت دعو  إىل اجتماع ثا -1

 ذلك. ولاألل على أن تتضمن دعو  االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املد  احملدد  النعقاد االجتماع األو -2

 ويف مجيع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد املكتتبني املمثلني فيه.
 التأسيسية: املاد  السادسة والعشرون : اختصاص اجلمعية

 ختتص اجلمعية التأسيسية باألمور الوارد  باملاد  )الثالثة والستون( من نظام الشركات.
 :السابعة والعشرون: اختصاص اجلمعية العامة العاديةاد  امل

لقة بالشركة وتنعقد مر  على األقل يف السنة خالل فيما عدا األمور اليت ختتص هبا اجلمعية العامة غري العادية ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمور املتع
 الستة شهور التالية النتهاء السنة املالية للشركة كما جيوز الدعو  إىل مجعيات عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك .

 : الثامنة والعشرون: اختصاص اجلمعية العامة غري العادية اد امل
وعلى جملس اإلدار  أن  وفقاً لألوضاع املنصوص عليها يف نظام الشركة األساس ,مسامهني بدعوى من جملس اإلدار لل أو اخلاصة تنعقد اجلمعيات العامة

من رأس املال على األقل وجيوز ملراجع  (%5)يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املسامهني ميثل 
 معية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعو  اجلمعية خالل ثالثني يوما من تاريخ طلب مراجع احلسابات. احلسابات دعو  اجل

ومع ذلك جيوز  ,قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بعشر  أيام على األقل ينشر الدعو  النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيسوت
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و  يف امليعاد املذكور إىل مجيع املسامهني خبطابات مسجلة وترسل صور  من الدعو  وجدول األعمال إىل وزار  التجار  واالستثمار االكتفاء بتوجيه الدع
 وذلك خالل املد  احملدد  للنشر. ,وهيئة سوق املال

 دعو  اجلمعيات: :التاسعة والعشروناد  امل
وعلى جملس اإلدار  أن  وفقاً لألوضاع املنصوص عليها يف نظام الشركة األساس ,من جملس اإلدار  للمسامهني بدعوى أو اخلاصة تنعقد اجلمعيات العامة

من رأس املال على األقل وجيوز ملراجع  (%5)يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املسامهني ميثل 
 د إذا مل يقم اجمللس بدعو  اجلمعية خالل ثالثني يوما من تاريخ طلب مراجع احلسابات. احلسابات دعو  اجلمعية لالنعقا

ومع ذلك جيوز  ,قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بعشر  أيام على األقل ينشر الدعو  النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشركة الرئيسوت
املذكور إىل مجيع املسامهني خبطابات مسجلة وترسل صور  من الدعو  وجدول األعمال إىل وزار  التجار  واالستثمار  االكتفاء بتوجيه الدعو  يف امليعاد

 وذلك خالل املد  احملدد  للنشر. ,وهيئة سوق املال
 سجل حضور اجلمعيات: :الثالثوناد  امل

قبل الوقت احملدد النعقاد مبحافظة جد   مببنى اإلدار  العامةالشركة  فرعائهم يف يسجل املسامهون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العامة أو اخلاصة أمس
 اجلمعية.

 كشف حضور اجلمعية :احلادية والثالثوناد  امل
األصوات املخصصة  حرر عند انعقاد اجلمعية كشف بأمساء املسامهني احلاضرين واملمثلني مع بيان عدد األسهم اليت يف حيازهتم باألصالة أو بالوكالة وعدديُ

 هلا. 
 نصاب اجتماع اجلمعية العامة العادية: :الثانية والثالثوناد  امل

يتعني  االجتماع األولال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون ربع رأس املال على األقل فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف 

 اختيار أحد اخليارين:

عن  عالناإللعقد االجتماع األول ما يفيد  بشرط أن تتضمن الدعو  ولاألد  احملدد  النعقاد االجتماع قد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء امليع -1

 عقد هذا االجتماع. مكانيةإ

 .ساساألنظام الشركة قة املنصوص عليها يف وجهت الدعو  إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالية لالجتماع السابق وتعلن الدعو  بالطري -2

 االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه. يف مجيع األحوال يكونو
 نصاب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية: :الثالثة والثالثوناد  امل

 فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول ميثلون نصف رأس املال على األقلال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون 
 يتعني اختيار أحد اخليارين:
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عن  عالناإللعقد االجتماع األول ما يفيد  يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املد  احملدد  النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعو  -1
 .جتماعإمكانية عقد هذا اال

 نظام الشركة االساس.وجهت الدعو  إىل اجتماع ثان بنفس األوضاع املنصوص عليها يف  -2

 ويف مجيع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من املسامهني ميثل ربع رأس املال على األقل.
 عقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحاًإذا مل يتوفر النصاب يف االجتماع الثاني وجهت الدعو  إىل اجتماع ثالث ينو

 كان عدد األسهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املختصة. أياً
 ع الثالث صحيحاًإذا مل يتوفر النصاب يف االجتماع الثاني وجهت الدعو  إىل اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف النظام ويكون االجتماو

 كان عدد األسهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املختصة. أياً
 التصويت يف اجلمعيات: :الرابعة والثالثوناد  امل
س لحسب األصوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على أساس صوت واحد لكل سهم وتطبق الشركة أسلوب التصويت الرتاكمي يف انتخاب جمتُ

 اإلدار  وال جيوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مر .
 .تبطة هبمال جيوز ألعضاء جملس اإلدار  االشرتاك يف التصويت على قرارات اجلمعية اليت تتعلق بإبراء ذمتهم عن إدارهتم أو اليت تتعلق مبصاحل مر

 املاد  اخلامسة والثالثون: قرارات اجلمعيات:
 معية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها وتصدر قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يفتصدر القرارات يف اجل

املال أو ختفيضه أو ذا كان قراراً متعلقاً بزياد  رأس إال إلثي األسهم املمثلة يف االجتماع االجتماع كما تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ث
صدر بأغلبية ثالثة  ذاكة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إساس أو باندماجها مع شرقضاء املد  احملدد  يف نظامها األبإطالة مد  الشركة أو حبلها قبل ان

 سهم املمثلة يف االجتماع.أرباع األ
 املناقشات يف اجلمعيات: :السادسة والثالثوناد  امل

م حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية وتوجيه األسئلة بشأهنا إىل أعضاء جملس اإلدار  ومراجع احلسابات وجييب جملس لكل مساه
حتكم إىل وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع ا ,عرض مصلحة الشركة للضرراإلدار  أو مراجع احلسابات على أسئلة املسامهني بالقدر الذي ال يُ

 اجلمعية وكان قرارها يف هذا الشأن نافذاً .
 رئاسة اجلمعيات وإعداد احملاضر: :السابعة والثالثوناد  امل

أو من ينتدبه جملس اإلدار  من بني أعضائه لذلك يف حال غياب رئيس  غيابهعند يرأس اجتماع اجلمعيات العامة للمسامهني رئيس جملس اإلدار  أو نائبه 
 ار  ونائبه.جملس اإلد

ات املقرر  هلا حيرر باجتماع اجلمعية حمضر يتضمن عدد املسامهني احلاضرين أو املمثلني وعدد األسهم اليت يف حيازهتم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوو
وتدون احملاضر بصفة منتظمة  ,ماع والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف االجت
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 عقب كل اجتماع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية وأمني سرها وجامع األصوات.
 الباب اخلامس : جلنة املراجعة

 تشكيل اللجنة: :الثامنة والثالثوناد  امل
اء جملس اإلدار  التنفيذيني سواء من املسامهني أو غريهم غري أعض ( أعضاء من5 - 3)شكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة مكونة من تُ

 وحيدد يف القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
 نصاب اجتماع اللجنة: :التاسعة والثالثوناد  امل

ند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي وع ,وتصدر قراراهتا بأغلبية أصوات احلاضرين  ,عضائهاأاع جلنة املراجعة حضور أغلبية يشرتط لصحة اجتم

 صوت معه رئيس اللجنة.

 اختصاصات اللجنة: :األربعون اد  امل

وهلا يف سبيل ذلك احلق يف االطالع على سجالهتا ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس  ,ختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة 

وجيوز هلا أن تطلب من جملس اإلدار  دعو  اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق جملس اإلدار  عملها أو تعرضت الشركة  ,ية اإلدار  أو اإلدار  التنفيذ

 ألضرار أو خسائر جسيمة. 

 تقارير اللجنة: :احلادية واألربعوناد  امل

وعليها كذلك  ,وإبداء مرئياهتا حياهلا إن وجدت ,اليت يقدمها مراجع احلسابات على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات

لس اإلدار  إعداد تقرير عن رأيها يف شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها وعلى جم

سامهني كة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بعشر  أيام على األقل لتزويد كل من رغب من املأن يودع نسخا كافية من هذا التقرير يف مركز الشر

 تلى التقرير أثناء انعقاد اجلمعية.بنسخة منه ويُ

 الباب السادس : مراجع احلسابات

 تعيني مراجع احلسابات: :ربعونواألالثانية اد  امل

 ,ني مراجعي احلسابات املصرح هلم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية وحتدد مكافأته، ومد  عمله يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من ب

وجيوز أيضا يف كل وقت تغيريه مع عدم  ,وجيوز هلا إعاد  تعيينه على أال يتجاوز جمموع مد  تعيينه سقف املد  اليت حتددها أنظمة اجلهات الرمسية املختصة 

 قه يف التعويض إذا وقع التغيري يف وقت غري مناسب أو لسبب غري مشروع.اإلخالل حب

 أول للشركة. واستثناء من ذلك عني املؤسسون ............ مراجعاً 
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 صالحيات مراجع احلسابات: :ربعونواألالثالثة اد  امل

الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات اليت يرى ضرور   ملراجع احلسابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالهتا وغري ذلك من

موجودات الشركة والتزاماهتا وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله وعلى رئيس جملس اإلدار  أن ميكنه من أداء واجبه  من حققتاحلصول عليها وله أيضاً أن ي

 قدم إىل جملس اإلدار .ير يُوإذا صادف مراجع احلسابات صعوبة يف هذا الشأن أثبت ذلك يف تقر ,

 تقرير مراجع احلسابات: :الرابعة واألربعوناد  امل

ملعايري املراجعة املتعارف عليها يضمنه موقف إدار  الشركة من متكينه من  عد وفقاًعلى مراجع احلسابات أن يقدم إىل اجلمعية العامة العادية السنوية تقريراً يُ

أو أحكام هذا النظام ، ورأيه يف مدى عدالة القوائم  نظام الشركاتت اليت طلبها وما يكون قد تبني له من خمالفات ألحكام احلصول على البيانات واإليضاحا

 تقرير إىلويتلو مراجع احلسابات تقريره يف اجلمعية العامة وإذا قررت اجلمعية التصديق على تقرير جملس اإلدار  والقوائم املالية دون االستماع  ,املالية للشركة

 .كان قرارها باطالً ,مراجع احلسابات

 سرية مراجع احلسابات: :اخلامسة واألربعوناد  امل

عن  ه فضالًإذا أفشى مراجع احلسابات إىل املسامهني يف غري اجلمعية العامة أو إىل الغري ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وجب عزل

عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو املسامهني أو الغري بسبب األخطاء اليت تقع منه يف أداء  ع احلسابات مسؤوالًويكون مراج ,مطالبته بالتعويض

 وإذا تعدد املراجعون واشرتكوا يف اخلطأ كانوا مسؤولني بالتضامن. ,عمله
 الباب السابع : حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 لية:السنة املا :ربعونواألالسادسة اد  امل
ول يناير وتنتهي بنهاية تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمرب من كل سنة ميالدية على أن تشمل السنة املالية للشركة اليت تبدأ من أ 

 هـ(.1411مجادى الثاني  14م املوافق )1990ديسمرب  31هـ( حتى 1411م )أول حمرم 1990يوليو  23م الفرت  من 1991ديسمرب 
 الوثائق املالية: :ربعونواألالسابعة اد : امل
ية، ويتضمن هذا يعد جملس اإلدار  يف هناية كل سنة مالية للشركة القوائم املالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها املايل عن السنة املالية املنقض -1

لوثائق حتت تصرف مراجع احلسابات قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة خبمسة التقرير الطريقة اليت يقرتحها لتوزيع األرباح ويضع اجمللس هذه ا
 وأربعني يوما على األقل.

ئيس حتت جيب أن يوقع رئيس جملس إدار  الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل على الوثائق املشار إليها وتودع نسخ منها يف مركز الشركة الر -2
 وعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة بعشر  أيام على األقل.تصرف املسامهني قبل امل

يه املركز الرئيسي قوم رئيس جملس اإلدار  بنشر القوائم املالية للشركة وتقرير جملس اإلدار  وتقرير مراجع احلسابات يف صحيفة توزع يف البلد الذي يقع في -3
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وذلك قبل تاريخ انعقاد  ,وإرسال صور  إىل هيئة السوق املالية ,  التجار  واالستثمار بإرسال صور  من هذه الوثائق إىل وزار ويقوم أيضاً ,للشركة
 على األقل. اجلمعية العامة خبمسة عشر يوماً

ل باملعايري وذلك دون اإلخال ,راعى يف تبويب القوائم املالية لكل سنة مالية التبويب املتبع يف السنوات السابقة وتبقى أسس تقويم األصول واخلصوم ثابتةيُ -4
 احملاسبية املتعارف عليها.

من تاريخ موافقة اجلمعية العامة على القوائم املالية وتقرير جملس اإلدار  وتقرير مراجع احلسابات وتقرير جلنة املراجعة  جملس اإلدار  خالل ثالثني يوماً قومي -5
 لدى السوق املالية. من الوثائق املذكور  لدى وزار  التجار  واالستثمار وكذلك أن يودع صوراً

 توزيع األرباح: :ربعونواألالثامنة اد  امل
 : اآلتي الوجه على السنوية الصافية الشركة أرباح توزع

 االحتياطي متى بلغ التجنيب هذا وقف العادية العامة اجلمعية تقرر أن وجيوز للشركة النظامي االحتياطي لتكوين األرباح صايف %( من10) جينب -1

 . املدفوع املال رأس %( من30) املذكور
 .تقرره اجلمعية ملا خيصص اتفاقي احتياطي لتكوين األرباح صايف %( من5جتنب ) أن اإلدار  جملس اقرتاح على بناء العادية العامة للجمعية -2

 على قدر اإلمكان ثابتة رباحأ توزيع يكفل أو الشركة مصلحة حيقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية -3

  .املسامهني

 .املدفوع الشركة رأمسال من % (5) ال تقل عن نسبة املسامهني على ذلك بعد الباقي من يوزع -4

ة  نظام الشركات خيصص بعد ما تقدم نسب من ( السادسة والسبعني) من هذا النظام، واملاد   (التاسعة عشر  )املاد   مع مراعا  األحكام املقرر  يف  -5

 %( من الباقي ملكافأ  جملس اإلدار ، على أن يكون استحقاق هذه املكافأ  متناسبًا مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو.10)

 إىل اإلدار  اقرتاح جملس على بناء منه جزء أي أو ترحيله أو املسامهني على إضافية كحصة ذلك جزء منه( بعد األرباح )أو من الباقي توزيع جيوز -6

 .العادية العامة اجلمعية تُقرره الذي النحو وعلى التالية املالية السنة

 على بناءً وذلك املالية، السوق هيئة عن للضوابط الصادر ً وفقا سنوي نصف أو سنوي بشكل مسامهيها على مرحلية أرباح توزيع للشركة جيوز  -7

 .مرحلية حأربا اإلدار  بتوزيع جمللس العادية العامة اجلمعية قبل من صادر تفويض

 : رباحاألاستحقاق  :التاسعة واألربعوناد  امل

أحقية األرباح  يستحق املساهم حصته يف األرباح وفقا لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن ويبني القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون

دد لالستحقاق وحتدد اجلهة املختصة احلد األقصى للمد  اليت جيب على جملس اإلدار  أن ملالكي األسهم املسجلني يف سجالت املسامهني يف هناية اليوم احمل

 ينفذ أثناءها قرار اجلمعية العامة العادية يف شأن توزيع األرباح على املسامهني.
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 املاد  اخلمسون : خسائر الشركة:
املالية وجب على أي مسؤول يف الشركة أو مراجع احلسابات فور علمه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع يف أي وقت خالل السنة  -1

من علمه بذلك  بذلك إبالغ رئيس جملس اإلدار  وعلى رئيس جملس اإلدار  إبالغ أعضاء اجمللس فور ذلك وعلى جملس اإلدار  خالل مخسة عشر يوماً
ألحكام  من تاريخ علمه باخلسائر لتقرر إما زياد  رأس مال الشركة أو ختفيضه وفقاً دعو  اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل مخسة وأربعني يوماً

 جل احملدد يف النظام.النظام وذلك إىل احلد الذي تنخفض معه نسبة اخلسائر إىل ما دون نصف رأس املال املدفوع أو حل الشركة قبل األ

مة غري العادية خالل املد  احملدد  يف هذه املاد  أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف تعد الشركة منقضية بقو  النظام إذا مل جتتمع اجلمعية العا -2
من صدور قرار  املوضوع أو إذا قررت زياد  رأس املال وفق األوضاع املقرر  يف هذه املاد  ومل يتم االكتتاب يف كل زياد  رأس املال خالل تسعني يوماً

 اجلمعية بالزياد .
 من : املنازعاتالباب الثا

 دعوى املسؤولية: :احلادية واخلمسوناد  امل
ه بشرط لكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسؤولية املقرر  للشركة على أعضاء جملس اإلدار  إذا كان من شأن اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق ضرر خاص ب

لشركة بعزمه على رفع الدعوى مع قصر حقه يف املطالبة بالتعويض عن الضرر أن يكون حق الشركة يف رفعها ما زال قائماً وجيب على املساهم أن خيطر ا
 اخلاص الذي حلق به.

 الباب التاسع : حل الشركة وتصفيتها
 الثانية واخلمسون : انقضاء الشركة:اد  امل

ر قرار التصفية االختيارية من اجلمعية العامة غري تدخل الشركة مبجرد انقضائها دور التصفية وحتتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصد
ال وجيب أ  الزمنية الالزمة للتصفية صفي وحتديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة على سلطاته واملدالعادية وجيب أن يشتمل قرار التصفية على تعيني املُ

ا ومع ذلك يظل هؤالء دار  الشركة حبلهبأمر قضائي وتنتهي سلطة جملس إ الذلك إ وال جيوز متديدها ألكثر من تتجاوز مد  التصفية االختيارية مخس سنوات
 صفي وتبقى مجعيات املسامهني القائمة خالل مد  التصفية ويقتصرىل أن يعني املُالغري يف حكم املصفيني إ ىلالشركة ويعدون بالنسبة إ دار قائمني على إ

 صفي.مع اختصاص املُ دورها على ممارسة اختصاصاهتا اليت ال تتعارض
 الباب العاشر : أحكام ختامية

 ة واخلمسون:الثالثاملاد  
 يطبق نظام الشركات ولوائحه يف كل ما مل يرد به نص يف هذا النظام.

 :واخلمسون الرابعةاد  امل
 ولوائحه.نظام الشركات ألحكام يودع هذا النظام وينشر طبقاً 

 


