اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس
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اﻟرﻗم اﻟﺿرﯾﺑﻲ۳۰۰٤۳۹۷٦۳٤۰۰۰۰۳:
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P.O. Box 4536 Dammam 31412 Saudi Arabia
Tel.:(009663) 8812222- Fax:(009663)8812000
)C.R.2050013400-Chambar Of Commerce Membership (131
VAT NO. : 300439763400003

الباب األول :تأسيس الشركة
المادة األولى :التأسيس:
تأسست طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه وأحكام هذا النظام األساس شركة مساهمة سعودية المبينة أحكامها فيما بعد.
المادة الثانية :أسم الشركة:
شركة أسمنت المنطقة الشرقية ( شركة مساهمة سعودية )
المادة الثالثة :أغراض الشركة:
تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
 -1إقامة مشروع إلنتاج مادة الكلنكر.
 -2تصننننيأل األسنننمنت العادم واألسنننمنت البومتاندم المقاوم للكبريت واألسنننمنت البومتاندم ل غراض الصنننناعية،
وبشكل عام جميأل أنواع األسمنت.
 -3إقامة المصننننانأل والمعامل المتعلقة بالصننننناعات المتفرعة والمكملة لصننننناعة األسننننمنت م مواد بنا  ،بما في ذلك
نشاط التشي يد والبنا والمقاوالت العامة وإقامة األ براج التجامية والسكنية وغيرها واإل ستفادة منها في كل ما يحقق
أغراض الشركة بما في ذلك التأجير للغير.
 -4القيام باإل سننننتيراد والتصنننندير والمتاجرة في جميأل مواد البنا واألسننننمنت والمنتجات والمواد المرتبطة بها بالمملكة
العربية السعودية أو خامجها.
 -5اإل شنننتراي في تأسنننيك الشنننركات والمسننناهمة في إ نشنننا المشنننروعات المشنننابهة داخل المملكة العربية السنننعودية
وخامجها.
 -6إ جرا البحوث والدماسنننات العلمية لترشنننيد اإل نتاج وتطويره وتحسننني المنتجات واسنننتنباط أنواع جديدة ع طريق
إ نشا معمل البحث العلمي وإ مسال البعثات العلمية إلى الخامج.
وتمامس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الازمة م الجهات المختصة إن وجدت.
المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز للشننركة إنشننا شننركات بمفردها (ذات مسنندولية محدودة أو مسنناهمة) بشننرط أال يقل مأس المال ع ( )5خمسننة مايي
لاير ،كما يجوز لها أن تتملك األسننننهل والحصننننص في شننننركات أخر قائمة أو تندمج معها ولها حق االشننننتراي مأل الغير في
تأسيك الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة ،وذلك بعد ا ستيفا ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن،
كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهل أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
المادة الخامسة :المركز الرئيس للشـركة:
يقأل المركز الرئيك للشننركة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السننعودية ،و يجوز لمجلك اإلدامة وبقرام منه أن ينش نئ للشننركة
فروع أو مكاتب أو توكيات داخل المملكة العربية السعودية أو خامجها.
المادة السادسة :مــدة الشـركة:
مدة الشركة ( )99تسعة وتسعون سنة تبدأ م تاميخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها برقل  939وتاميخ
1403/04/03هـ  ،ويجوز دائما ً إطالة مدة الشركة بقرام تصدمه الجمعية العامة غير العادية قبل إنتها أجلها بسنة واحدة على
األقل.

الباب الثانـي :رأس المـال واألسـهــم
المادة السابعة :رأس المال:
حدد مأس مال الشركة بمبلغ ( )860.000.000ثمانمائة وستون مليون لاير سعودم مقسل إلى ( )86.000.000ستة وثمانون
مليون سهل إسمي متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة مياالت سعودم وجميعها أسهما ً عادية وإسمية.
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المادة الثامنة :اإلكتتاب في األسهم:
أكتتب المساهمون في كامل أسهل مأس المال البالغة ( )86.000.000ستة وثمانون مليون سهل تمثل  %100م األسهل مدفوعة
بالكامل بإسل الشركة.
المادة التاسعة :األسهم الممتازة:
يجوز للجمعية غير العادية للشركة طبقا ً ل سك التي تضعها الجهة المختصة أن تصدم أسهما ً ممتازة أو تقرم شرا ها أو تحويل
أسهل عادية إلى أسهل ممتازة بما ال يتجاوز  %10وفقا ً للضوابط الصادمة ع هيدة السوق المالية أو تحويل األسهل الممتازة إلى
عادية ،وال تعطي األسهل الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمي  ،وترتب هذه األسهل ألصحابها باإلضافة
إلى حق المشامكة في األمباح الصافية الحق في الحصول على نسبة أكثر م أصحاب األسهل العادية م األمباح الصافية للشركة
بعد تجنيب االحتياطي النظامي.
المادة العاشرة :بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة:
يلتزم المساهل بدفأل قيمة السهل في المواعيد المعينة لذلك ،وإذا تخلف ع الوفا في ميعاد اإلستحقاق جاز لمجلك اإلدامة بعد
إ عامه بخطاب مسنننجل على عنوانه المثبت في سنننجل المسننناهمي بيأل السنننهل في المزاد العلني أو السنننوق المالية السنننعودية
بحسب األحوال وفقا ً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
وتسننتوفي الشننركة م حصننيلة البيأل المبالغ المسننتحقة لها وترد الباقي إلى صنناحب السننهل ،وإذا لل تف حصننيلة البيأل للوفا بهذه
المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي م جميأل أموال المساهل ،ومأل ذلك
يجوز للمساهل المتخلف ع الدفأل إلى يوم البيأل دفأل القيمة المستحقة عليه مضافا ً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا
الشأن.
وتلغي الشركة السهل المبيأل وفقا ً ألحكام هذه المادة ،وتعطي المشترم سهما ً جديدا ً يحمل مقل السهل الملغي وتؤشر بذلك في سجل
األسهل بوقوع البيأل مأل بيان إسل المالك الجديد.
المادة الحادية عشرة :إصدار األسهم:
تكون األسنهل إسنمية وال يجوز أن تصندم بأقل م قيمتها اإلسنمية وإنما يجوز أن تصندم بأعلى م هذه القيمة ،وفي هذه الحالة
األخيرة ي ضاف فرق القيمة في بند م ستقل ضم حقوق الم ساهمي  ،وال يجوز توزيعها كأمباح على الم ساهمي  ،وال سهل غير
قابل للتجزئة في مواجهة الشننركة ،فإذا ملك السننهل أشننخاد متعددون وجب عليهل أن يختاموا أحدهل لينوب عنهل في اسننتعمال
الحقوق المتعلقة بالسهل ويكون هؤال األشخاد مسدولي بالتضام ع اإللتزامات الناشدة ع ملكية السهل .
المادة الثانية عشرة :تداول األسهم وسجل المساهمين:
تتداول أ سهل ال شركة وفقا ً ألحكام نظام ال سوق المالية ال سعودية ولوائحه  ،ويفيد إكتتاب الم ساهل في األ س هل أو تملكها قبوله
لنظام الشننركة وإلتزامه بالقرامت التي تصنندم م جمعيات المسنناهمي وفقا ً ألحكام هذا النظام ونظام الشننركات سننو كان
حاضرا ً أو غائبا ً وسو كان موافقا ً على القرامت أو مخالفا ً لها.
المادة الثالثة عشر :شراء الشركة ألسهمها:
يجوز أن تشترم الشركة أسهمها العادية أو الممتازة أو ترتهنها ويجوز للشركة شرا أسهمها لتخصيصها لموظفي الشركة
ضم برنامج أسهل الموظفي وفقا ً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وال يكون ل سهل التي تشتريها الشركة أصوات في
جمعيات المساهمي .
المادة الرابعة عشر :بيع أسهم الخزينة:
يجوز للشركة بيأل أسهل الخزينة وفق الضوابط واإلجرا ات التي تضعها الجهة المختصة.
المادة الخامسة عشر :إرتهان األسهم:
يجوز للشركة إمتهان أسهمها ضمانا ً لدي مستحق في ذمة الغير ،وفق الضوابط واإلجرا ات التي تضعها الجهة المختصة.
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المادة السادسة عشرة :زيادة رأس المال:
مأل مراعاة ما ومد بالمادة الثامنة والثاثي بعد المائة م نظام الشنننركات تتل زيادة مأس مال الشنننركة وفق الضنننوابط واألحكام
التالية:
ً
 -1للجمعية العامة غير العادية أن تقرم زيادة مأس مال الشننننننركة وطريقته بشننننننرط أن يكون مأس المال قد دفأل كاما ،وال
يشترط أن يكون مأس المال قد دفأل بأكمله إذا كان الجز غير المدفوع م مأس المال يعود إلى أسهل صدمت مقابل تحويل
أدوات دي أو صكوي تمويلية إلى أسهل ولل تنته بعد المدة المقرمة لتحيلها إلى أسهل.
ً
 -2للجمعية العامة غير العادية في جميأل األحوال أن تخصننننص األسننننهل المصنننندمة عند زيادة مأس المال أو جز ا منها للعاملي في
الشننركة والشننركات التابعة أو بعضننها أو أم م ذلك ،وال يجوز للمسنناهمي ممامسننة حق األولوية عند إصنندام الشننركة ل سننهل
المخصصة للعاملي .
 -3للمساهل المالك للسهل وقت صدوم قرام الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة مأس المال األولوية في اإلكتتاب
باألسهل الجديدة التي تصدم مقابل حصص نقدية ويبلغ هؤال بأولويتهل بالنشر في جريدة يومية أو بإباغهل بواسطة البريد
المسجل ع قرام زيادة مأس المال وشروط اإلكتتاب ،ومدته وتاميخ بدايته وإنتهائه.
 -4يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمي في االكتتاب بزيادة مأس المال مقابل حصص نقدية
أو إعطا األولوية لغير المساهمي في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
يحق للمساهل بيأل حق األولوية أو التنازل عنه خال المدة م وقت صدوم قرام الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة
مأس المال إلى أخر يوم لاكتتاب في األسهل الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقا ً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
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مأل مراعاة ما ومد بالفقرة مقل ( )4م هذه المادة توزع األسننننننهل الجديدة على حملة حقوق األولوية الذي طلبوا اإلكتتاب
بنسبة ما يملكونه م حقوق أولوية م إجمالي حقوق األولوية الناتجة ع زيادة مأس المال بشرط أال يتجاوز ما يحصلون
عليه ما طلبوه م األسهل الجديدة ويوزع الباقي م األسهل الجديدة على حملة حقوق األولوية الذي طلبوا أكثر م نصيبهل
بنسبة ما يملكونه م حقوق أولوية م إجمالي حقوق األولوية الناتجة ع زيادة مأس المال بشرط أال يتجاوز ما يحصلون
عليه ما طلبوه م األسـننننـننننـننننهل الجديدة ،ويطرح ما يتبقى م األسهل على الغير ما لل تقرم الجمعية العامة غير العادية أو
بنص نظام السوق المالية السعودية على غير ذلك.

المادة السابعة عشرة :تخفيض رأس المال:
مأل مراعاة ما ومد بالمادة السننننادسننننة واألمبعي بعد المائة م نظام الشننننركات يتل تخفيس مأس مال الشننننركة وفق الضننننوابط
واألحكام التالية:
 -1للجمعية العامة غير العادية تخفيس مأس مال الشركة إذا زاد ع حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ،ويجوز في
الحالة األخيرة وحدها تخفيس مأس المال إلى مـا دون الحد المنصود عليه في المادة الرابعة والخمسي م نظام
الشركات ،وال يصدم قرام التخفيس إال بعد تاوة تقرير خاد يعده مراجأل الحسابات ع األسباب الموجبة له وع
االلتزامات التي على الشركة ،وع أثر التخفيس في هذه اإللتزامات ،ويبي القرام طريقة التخفيس.
 -2إذا كان التخفيس نتيجة زيادة مأس المال ع حاجة الشننننركة وجبت دعوة الدائني إلى إبدا إعتراضنننناتهل عليه خال
( )60يوما ً م تاميخ نشنننر قرام التخفيس في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها المركز الرئيك للشنننركة ،فإذا
اعترض أحد الدائني وقدم إلى الشننننركة مسننننتنداته في الميعاد المذكوم وجب على الشننننركة أن تؤدم إليه دينه إذا كان
حاالً أو تقدم له ضمانا ً كافيا ً للوفا به إذا كان جاً.

الباب الثالث :أدوات الدين أو الصكوك التمويلية
المادة الثامنة عشرة :أدوات الدين أو الصكوك التمويلية:
ً
 -1يجوز للشركة أن تصدم وفقا ً لنظام السوق المالية واألنظمة ذات العاقة أدوات دي أو صكوكا تمويليه قابلة للتداول.
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يجوز للشركة أن تصدم وفقا ً لنظام السوق المالية السعودية أدوات دي أو صكوكا ً تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهل بعد
صدوم قرام م الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهل التي يجوز أن يتل إصدامها مقابل تلك
األدوات أو الصكوي ،سوا أصدمت تلك األدوات أو الصكوي في الوقت نفسه أو م خال سلسلة م اإلصدامات أو م
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خال برنامج أو أكثر إلصدام أدوات دي أوصكوي تمويليه ،ويصدم مجلك اإلدامة دون حاجة إلى موافقة جديدة م هذه
الجمعية أسهما ً جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوي التي يطلب حاملوها تحويلها ،فوم إنتها فترة طلب التحويل المحددة
لحملة تلك األدوات أوالصكوي ويتخذ المجلك ما يلزم لتعديل هذا النظام فيما يتعلق بعدد األسهل المصدمة ومأس المال.
يجب على مجلك اإلدامة شهر إكتمال إجرا ات كل زيادة في مأس المال بالطريقة المحددة في النظام لشهر قرامات الجمعية
العامة غير العادية.
يجوز للشركة تحويل أدوات الدي أو الصكوي التمويلية إلى أسهل وفقا ً لنظام السوق المالية السعودية.

الباب الرابع :مجلس اإلدارة
المادة التاسعة عشرة :إدارة الشركة:
 -1يتولى إدامة الشنننركة مجلك إدامة مؤلف م تسنننعة أعضنننا تنتخبهل الجمعية العامة العادية للمسننناهمي لمدة ال تزيد ع
ثاث سنوات مالية ،ولكل مساهل الحق في ترشيح نفسه أو شخص خر أو أكثر لع ضوية مجلك اإلدامة وذلك في حدود
نسبة ملكيته في مأس المال.
ً
ً
 -2يعي مجلك اإلدامة م بي أعضننننائه مئيسننننا ونائبا للرئيك ،كما يعي مجلك اإلدامة أمي سننننر المجلك يختامه م بي
أعضننننائه أو م غيرهل ،كما يجوز له أن يعي عضننننوا ً منتدباً ،وال يجوز الجمأل بي منصننننب مئيك مجلك اإلدامة وأم
منصب تنفيـنننننذم بالشركة ،وال تزيد مدة مئيك المجلك ونائبه والعضو المنتدب وأمي السر وعضو مجلك اإلدامة ع
مدة عضننننوية كل منهل في المجلك ويجوز إعادة تعيينهل ،وللمجلك في أم وقت أن يعزلهل أو أيا ً منهل دون إخال بحق
م عزل في التعويس إذا وقأل العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.
 -3يمثل مئيك مجلك اإلدامة الشننننركة أمام القضننننا وهيدات التحكيل والغير ،ولرئيك المجلك بقرام مكتوب أن يفوض
بعس صنناحياته إلى غيره م أعضننا المجلك أو م الغير في مباشننرة عمل أو أعمال محددة ،كما يحل نائب مئيك
مجلك اإلدامة محل مئيك مجلك اإلدامة عند غيابه.
ويختص مئيك المجلك بالصاحيات التالية:
تمثيل الشنننننركة في عاقاتها مأل الغير ومأل الجهات الحكومية والجهات الخاصنننننة ،وأمام المحاكل الشنننننرعية والهيدات
القضننننائية وديوان المظالل ومكاتب العمل واللجان العمالية ولجان األوماق التجامية واللجان الطبية الشننننرعية واللجان
الجمركية ولجان مكافحة الغش التجامم وكافة اللجان القضنننننائية وهيدات التحكيل والحقوق المدنية وأقسنننننام الشنننننرطة
والمروم والجوازات والمديرية العامة ل لد فاع المدني وفروعها وما يتبعها م إدامات وأقسنننننننام والغرف التجامية
والصناعية والوزامات والبلديات والمطامات والسفامات والجمامي والموانئ وكتاب العدل والبنوي والهيدات الخاصة
والشننننركات والمؤسننننسننننات وحق التوقيأل على كافة أنواع العقود والوثائق والمسننننتندات بما في ذلك العقود الخاصننننة
بالقروض التي تحصنننل عليها الشنننركة واالتفاقيات المالية األخر والره وفكه ومنح الضنننمانات واسنننتدجام وشنننرا
العقامات واألماضي وتأجير وبيأل ممتلكات الشركة م المنقو الت والعقامات واألماضي واستخراج حجج االستحكام
لكافة األماي وطلب تعديل الصننننكوي بحدودها ومسنننناحتها والحذف واإلضننننافة وتحديث الصننننكوي والتجزئة والفرز
والضنل واإلفرا واسنتام الثم واسنتام الصنكوي وطلب إصندام بدل فاقد لها ،والتوقيأل على عقود تأسنيك الشنركات
التي تشننننتري فيه ا الشننننركة وكافة التعديات عليها وحضننننوم االجتماعات والجمعيات التأسننننيسننننية والجمعيات العامة
ومناقشتها والتصويت نيابة ع الشركة وحق اإلفرا وقبوله واالستام والتسليل واالستدجام والتأجير والقبس والدفأل
وفتح وإقفال الح سابات واالعتمادات وال سحب واإليداع لد البنوي وإ صد ام ال ضمانات الم صرفية والتوقيأل على كافة
األوماق التجامية والمسننننتندات والنماذج والشننننيكات وكافة المعامات المصننننرفية ،واسننننتخراج التراخيص وتجديدها،
ولرئيك مجلك اإلدامة أن يعي ِّ الوكا والمحامي للمراجعة في شننننندون الشنننننركة والمرافعة والمدافعة ع الشنننننركة
وسماع الدعاو و الرد عليها واإلقرام واإلنكام والصلح والتنازل واإلبرا وحلف اليمي وطلبها ومدها والنكول عنها
وتقديل المذكرات والبينات والدفوع وإح ضام ال شهود والبينات والطع فيها واإلجابة والجرح والتعديـنننننننل والطعـننننننن
بالتزوي ـر وإنك ـام الخط ـوط واألخت ـام والتواقي ـأل وطل ـب المن ـأل م السفر ومفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيل
وتعيي الخبرا والمحكمي  ،والطع بتقامير الخبـننرا والمحكميـنن ومدهـننل واستبدالهـننل ،والمطالبـننة بتنفيـننذ األحكام
وقبول األحكام واالعتراض عليها وطلب االسنننننتدناف والتمـننننننننننن اس إعادة النظر وطلب مد االعتبام وطلب الشنننننفعة،
ومراجعة جميأل الوزامات والهيدات الحكومية وما يتبعها مـنننن ادامات واقسـننننام ووزامة الطاقـننننة ووزامة الصنـنننناعة
والثـنننروة المعـننندنية ووكالة الوزامة للثروة المعدنية وجميأل فروعها وما يتبعها م إدامات وأقسام والتقدم لها بكافة
المعامات وطلبات الحصنننول على محاجر أو التمديد اوالتنازل عنها واالسنننتام والتسنننليل ومراجعة وزامة التجامة
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واإلستثمام والهيدة السعودية للمواصفــات والمقـاييك والجـودة واالستــام والتســليل والتوقيأل نيابة ع الشركـة،
ومراجعة مراكز الشننننرطة والنيابة العامة وحق التنازل واإلقرام والتوقيأل نيابة ع الشننننركة فيما يخ ص ذلك .إنها
ما يلزم وحضنننوم الجلسنننات في جميأل الدعاوم لد جميأل المحاكل واللجان الحكومية وإسنننتام المبالغ بشنننيك باسنننل
الشننننركة ،اإلقرام بالدي والقبول به ،وحق التنازل والغا القضننننايا المرفوعة م الشننننركة و عقد محضننننر صننننلح،
ومراج عة جميأل الج هات ذات العا قة وإن ها جميأل اإلجر ا ات الاز مة والتوقيأل في ما يتط لب ذ لك ،و له حق الق يام
بجميأل المهام األخر التي يعهد إليه بها مجلك اإلدامة ولل يرد ذكرها وذلك بموجب قرام يتخذه مجلك اإلدامة أو
تفويس مصننننننندق أو وكالة شنننننننرعية ،ولرئيك المجلك بقرام مكتوب أو وكالة شنننننننرعية أن يفوض كل أو بعس
صننناحياته إلى غيره م أعضنننا المجلك أو م الغير في مباشنننرة عمل أو أعمال معينلة ،وللغير حق التفويس او
التوكيل الشرعي.

-4

مأل مراعاة ما ومد بالفقرة مقل ( )3م هذه المادة يتولى مجلك إدامة الشركة بقرام منه تحديد إختصاصات مئيسه ونائبه
وأمي سنننره ،وكذلك العضنننو المنتدب إن وجد ،وتوزيأل اإلختصننناصنننات فيما بينهل ،بما ال يتعامض مأل المادتي الواحدة
والثمانون والثانية والثمانون م نظام الشركات.

المادة العشرون :إنتهاء عضوية مجلس اإلدارة:
تنتهي عضوية المجلك بإنتها مدته أو بإنتها صاحية العضو لها وفقا ً ألم نظام أو تعليمات سامية في المملكة العربية السعودية،
ومأل ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميأل أعضا مجلك اإلدامة أو بعضهل ،دون إخال بحق العضو المعزول
تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويس إذا وقأل العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ،ولعضو مجلك اإلدامة أن يعتزل بشرط
أن يكون ذلك في وقت مناسب ،وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على اإلعتزال م أضرام.
المادة الواحدة والعشرون :المركز الشاغر في مجلس اإلدارة:
اذا شغر مركز أحد أعضا مجلك اإلدامة أثنا السنة جاز للمجلك أن يعي عضوا ً مؤقتا ً في المركز الشاغر ،على أن يكون
مم تتوافر فيهل الخبرة والكفاية ،ويجب أن تبلغ وزامة التجامة واالستثمام وكذلك هيدة السوق المالية بذلك خال خمسة أيام
عمل م تاميخ التعيي  ،على أن يعرض هذا التعيي على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة
سلفه ،وإذا هبط عدد أعضا مجلك اإلدامة ع النصاب الازم لصحة إجتماعاته بسبب نقص عدد أعضائه ع الحد األدنى
المنصود عليه في نظام الشـركات أو في هذا النظام األساس للشركة وجب على بقية األعضا دعوة الجمعية العامة العادية
لإلنعقاد خال ستي يوما ً إلنتخاب العدد الازم م األعضا .
المادة الثانية والعشرون :صالحيات مجلس اإلدارة:
فيما عدا ما أستثني بنص خاد في نظام الشركات أو نظام الشركة األساس م أعمال أو تصرفــات تدخـل في إختصـاد
الجمعيـة العامـة بصفتيهـا العادية وغير العادية ،يكون لمجلك اإلدامة أوسأل السلطات في إدامة الشركة بما يحقق أغراضها،
وم هذه الصاحيات واالختصاصات ما يلي:
 -1وضأل الخطط الازمة ألعمال الشركة بما يحقق أغراضها.
 -2وضأل اللوائح الداخلية التي تنظل سير العمل بالشركة.
 -3إدامة الشركة وم ذلك تعيي الموظفي والعاملي وتجديد عقودهل وترقيتهل وتحديد أجومهل وبدالتهل ،ونقلهل
والتحقيق معهل ومجازاتهل ،وتقدير المكافآت لهل ،وفصلهل وإنها خدماتهل وفقا ً ل نظمة المعمول بها.
 -4تعيي مئيك مجلك اإلدامة ونائبه والعضو المنتدب للشركة م بي أعضائه  ،وتعيي أمي سر مجلك اإلدامة يختامه م بي
أعضائه أو م غيرهل.
 -5إنشا فروع أو مكاتب أو توكيات للشركة داخل المملكة العربية السعودية أو خامجها.
 -6تقدير مكافأة أعضا مجلك اإلدامة في الحدود والضوابط واألحكام التي نصت عليها المادة مقل ( )76م نظام
الشركات.
 -7تحديد مواعيد دفأل باقي قيمة األسهل النقدية.
اسم الشركة

وزارة التجارة

النظام االساسي

(إدارة حوكمة الشركات)

امسنت املنطقة الشرقية
سجل جتاري:ـ ()2050013400

التاريخ

1441/09/06هـ

املوافق

 2020/04/29م

رقم الصفحة

*تم اصدارنسخة النظام بناء على قرارالجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ 2020/04/14م
*تم الشهر

صفحة  6من 13

محمد الشهراني

-8
-9
-10

عقد القروض أيًّا كانت مدتها ،أو بيأل أصول الشركة أو مهنها ،أو بيأل محل الشركة التجامم أو مهنه ،أو إبرا ذمة
مديني الشركة م إ لتزاماتهل ،ما لل يتضم نظام الشركة األساس أو يصدم م الجمعية العامة العادية ما يقيد
صاحيات مجلك اإلدامة في ذلك.
وللمجلك في حدود اختصاصاته أن يفوض عضوا ً واحد أو أكثر م أعضائه أو م الغير في مباشرة عمل معي أو
أعمال معينة.
فتح وإدامة وتشغيل الحسابات البنكية والمحافظ اإلستثمامية بإسل الشركة سوا ً بالريال السعودم أو بالعمات
األجنبية ،ويجوز له التوقيأل على كافة العقود والمعامات المصرفية والتجامية والمالية واإلستثمامية بما في ذلك
التسهيات اإلئتمانية والقروض مأل البنوي أو شركـات الوساطــة أو الهيدـات والمؤسسـات الماليـة ،كمـا يجـوز
لمجلك اإلدامة أن يُفوض واحدا ً أو أكثر م أعضائه أو م الغير في كل أو بعس ما ومد في هذه الفقره.

المادة الثالثة والعشرون :مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
تتكون مكافأة مجلك اإلدامة م مبلغ معي أو بدل حضوم ع الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة م صافي األمباح،
أولا:
ويجوز الجمأل بي اثنتي أو أكثر م هذه المزايا.
ثانياا :إذا كانت مكافأة مجلك اإلدامة نسبة م أمباح الشركة فا يجوز أن تزيد هذه النسبة على  %10عشرة في المائة م
األمباح الصافية بعد خصل ما يلي:
أ -الم صروفات واال ستهاكات واالحتياطيات النظامية وغيرها وفي حدود ما نص عليه هذا النظام ونظام الشركات
ولوائحه.
ب -توزيأل مبح على المساهمي ال يقل ع ( )%5خمسة في المائة م مأس مال الشركة المدفوع.
ثالثا ا :يتل صرف مكافأة مجلك اإلدامة وفقا ً للضوابط التالية:
أ -يجب أن يكون إسننتحقاق هذه المكافأة متناسننبا ً مأل عدد الجلسننات التي يحضننرها العضننو وكل تقدير يخالف ذلك يكون
باطاً.
ب  -أال يتجاوز مجموع ما يحصننننننل عليه عضننننننو مجلك اإلدامة م مكافآت مبلغ خمسننننننمائة ألف لاير سنننننننويا ً وفق
الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
ت -يجب أن يشنننتمل تقرير مجلك اإلدامة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شنننامل لكل ما حصنننل عليه أعضنننا
مجلك اإلدامة خال السنننننننة المالية م مكافآت وبدل مصننننننروفات وغير ذلك م المزايا ،وأن يشننننننتمل التقرير
المذكوم على بيان ما قبضننننه أعضننننا المجلك بوصننننفهل عاملي أو إداميي أو م ا قبضننننوه نظير أعمال فنية أو
إدامية أو إسننتشننامية سننبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشننركة ،وأن يشننتمل أيض نا ً على بيان بعدد جلسننات
المج لك وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو م تاميخ خر اجتماع للجمعية العامة.
المادة الرابعة والعشرون :إجتماعات مجلس اإلدارة:
يجتمأل المجلك مرتان في السنة على األقل بدعوة م مئيسه ،وتكون الدعوة بموجب خطابات مسجلة بعلل الوصول أو بالفاكك
أو بوسائل التقنية الحديثة وترسل ل عضا قبل فترة كافية م اإلجتماع وتتضم مكان وزمان اإلنعقاد وجدول األعمال وبنوده،
ويجب على مئيك المجلك أن يدعو المجلك إلى اإلجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان م األعضا .
المادة الخامسة والعشرون :نصاب إجتماع مجلس اإلدارة:
ال يكون إجتماع المجلك صننحيحا ً إال إذا حضننره خمسننة أعضننا على األقل ويمك أن تتل إجتماعات المجلك بإسننتخدام التقنيات
الحديثة ،ويجوز لعضو مجلك اإلدامة أن ينيب غيره م األعضا في حضوم إجتماعات المجلك طبقا ً للضوابط اآلتية:
 -1ال يجوز لعضو مجلك اإلدامة أن ينوب ع أكثر م عضو واحد في حضوم ذات اإلجتماع.
 -2ال يجوز للنائب التصويت على القرامات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
 -3أن تكون اإلنابة ثابته بالكتابة وبشأن إجتماع محدد.
وتصدم قرامات المجلك بأغلبية ما األعضا الحاضري أو الممثلي فيه ،وعند تساو اآلما يرجح الجانب الذم صوت
معه مئيك الجلسة ،ولمجلك اإلدامة أن يصدم قرامت بالتمرير ع طريق عرضها على كافة األعضا متفرقي ما لل يطلب
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أحد األعضا كتابة إجتماع المجلك للمداولة فيها ،وتصدم قرامات التمرير باألغلبية وتعرض هذه القرامات على مجلك اإلدامة
في أول إجتماع تال له.
المادة السادسة والعشرون :مداولت مجلس اإلدارة:
تثبت مداوالت مجلك اإلدامة وقراماته في محاضر يوقعها مئيك الجلسة وأعضا مجلك اإلدامة الحاضرون وأمي السر
وتدون هذه المحاضر في سجل خاد يوقعه مئيك المجلك وأمي السر.

البـاب الخامس :جمعـيات المساهـمين
المادة السابعة والعشرون :حضور الجمعيات:
لكل م ساهل حق ح ضوم الجمعية العامة وللم ساهل أن يوكل عنه شخ صا ً خر م غير أع ضا مجلك اإلدامة أو عاملي ال شركة
في حضوم الجمعية العامة.
المادة الثامنة والعشرون :إختصاصات الجمعية العامة العادية:
فيما عدا األموم التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميأل األموم المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة
على األقل في السنة خال الستة أشهر التالية إلنتها السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخر كلما دعت الحاجة
إلى ذلك.

المادة التاسعة والعشرون :إختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
تختص الجمعية العامة غـنننننننير العادية بتعديل نظـنننننننام الشركة األساس بإ ستثنا األموم المحظوم عليها تعديلها نظاما ً ،ولها أن
تصدم قرامات في األموم الداخلة في إختصاد الجمعية العامة العادية وذلك بنفك الشروط واألوضاع المقرمة للجمعية العامة
العادية.
المادة الثالثون :دعوة الجمعيات:
ً
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمي بدعوة م مجلك اإلدامة ،وفقا ل وضاع المنصود عليها في نظام الشركة
األساس ،وعلى مجلك اإلدامة أن يدعو الجمعية العامة العادية لإل نعقاد إذا طلب ذلك مراجأل الحسـابات أو لجنة المراجعة أو
عــدد م المساهمي يمثل ( )%5خمسـة في المائة م مأس المال على األقل ،ويجوز لمراجأل الحسابات دعوة الجمعية
لإلنعقاد إذا لل يقل المجلك بدعوة الجمعية خال ثاثي يوما ً م تاميخ طلب مراجأل الحسابات.
وتنشر الدعوة إل نعقاد الجمعية العامة في صحيفة ي ومية توزع في مركز الشركة الرئيك قبل الموعد المحدد لإلنعقاد بواحد
وعشرين يوما ً على األقل ،ومأل ذلك يجوز اإل كتفا بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكوم إلى جميأل المساهمي بخطابات مسجلة
وتشتمل الدعوة على جدول األعمال ،و ترسل صومة م الدعوة وجدول األعمال إلى كل م  :وزامة التجامة واإلستثمام وهيدة
السوق المالية ،وذلك خال المدة المحددة للنشر.
المادة الواحدة والثالثون :سجل حضور الجمعيات:
يحرم عند إنعقاد الجمعية كشف بأسما المساهمي الحاضري والممثلي مأل بيان عدد األسهل التي في حيازتهل باألصالة أو بالوكالة
وعدد األصوات المخصصة لها.
المادة الثانية والثالثون :نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية:
ال يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صنننننحيحا ً إال إذا حضنننننره مسننننناهمون يمثلون مبأل مأس المال على األقل ،فإذا لل يتوفر
النصاب لعقد هذا اإلجتماع ،يتعي على الشركة إختيام أحد الخيامي :
 -1يعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة م إنتها المدة المحددة إلنعقاد اإلجتماع األول بشرط أن تتضم الدعوة لعقد اإلجتماع األول
ما يفيد اإلعان ع إمكانية عقد هذا اإلجتماع.
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 -2توجيه دعوة إلى اجتماع ثان خال الثاثي يوما ً التالية لإلجتماع السابق ،وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصود عليها
في المادة الثاثون م هذا النظام.
وفي جميأل األحوال يكون اإلجتماع الثاني صحيحا ً أيا ً كان عدد األسهل الممثلة فيه.
المادة الثالثة والثالثون :نصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
ال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف مأس المال ،فإذا ل ل يتوفر هذا
النصاب في ا إل جتماع األول ،يتعي على الشركة إ ختيام أحد الخيامي :
 -1عقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة م إنتها المدة المحددة إلنعقاد اإلجتماع األول بشرط أن تتضم الدعوة لعقد اإلجتماع
األول ما يفيد اإلعان ع إمكانية عقد هذا اإلجتماع.
 -2توجيه دعوة إلى إجتماع ثان يعقد بنفك األوضاع المنصود عليها في المادة الثاثون م هذا النظام.
وفي جميأل األحوال يكون اإلجتماع الثاني صحيحا ً إذا حضره عدد م المساهمي يمثل مبأل مأس المال على األقل.
إذا لل يتوفر النصنناب الازم في اإلجتماع الثاني ،وجهت دعوة إلى إجتماع ثالث ينعقد باألوضنناع نفسننها المنصننود عليها في
المادة الثاثون م هذا النظام ويكون اإلجتماع الثالث صحيحا ً أيا ً كان عدد األسهل الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة الرابعة والثالثون :التصويت في الجمعيات:
تحسننننب األصننننوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أسنننناس صننننوت واحد لكل سننننهل ،وتطبق الشننننركة أسننننلوب
التصننويت التراكمي في إنتخاب مجلك اإلدامة وال يجوز إسننتخدام حق التصننويت للسننهل أكثر م مره واحدة ،و للشننركة إتاحة
التصويت على قرامات الجمعيات بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
المادة الخامسة والثالثون :قرارات الجمعيات:
 -1تصدم قرامات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة ل سهل الممثلة في اإلجتماع.
 -2تصدم قرامات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهل الممثلة في اإلجتماع إال إذا كان القرام متعلقا ً بزيادة أو
بتخفيس مأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل إنقضا المدة المحددة في نظامها األساس أو بإندماجها مأل شركة
أخر فا يكون القرام صحيحا ً إال إذا صدم بأغلبية ثاثة أمباع األسهل الممثلة في اإلجتماع.
المادة السادسة والثالثون :المناقشة في الجمعيات:
لكل مسننناهل حق مناقشنننة الموضنننوعات المدمجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسننندلة بشنننأنها إلى أعضنننا مجلك اإلدامة
ومراجأل الحسابات ،ويجيب مجلك اإلدامة أو مراجأل الحسابات على أسدلة المساهمي  ،بالقدم الذم ال يعرض مصلحة الشركة
للضرم ،وإذا مأ المساهل أن الرد على سؤاله غير مقنأل أحتكل إلى الجمعية ويكون قرام الجمعية في هذا الشأن نافذاً.
المادة السابعة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:
يرأس الجمعية العامة للمساهمي مئيك مجلك اإلدامة أو نائبه في حالة غيابه أو م ينتدبه مجلك اإلدامة م بي أعضائه لذلك
في حال غياب مئيك مجلك اإلدامة ونائبه.
ويحرم بإجتماع الجمعية محضرا ً يتضـنننم أسمـنننـنننا المساهمي الحاضـنننري أو الممثلي وعدد األسهل التـننني فـننني حيازتـنننهل
باألصننننالة أو بالوكالة وعـنننننننننندد األصننننوات المقرمة لها والقرامات التي اتخذت وعدد األصننننوات التي وافقت عليها أو خالفتها
وخاصننة وافية للمناقشننات التي دامت في اإلجتماع ،وتدون المحاضننر بصننفة منتظمة عقب كل إجتماع في سننجل خاد يوقعه
مئيك الجمعية وأمي سرها وجامأل األصوات.

الباب السادس :مراجع الحسابات
المادة الثامنة والثالثون :تعيين مراجع الحسابات:
يجب أن يكون للشركة مراجأل حسابات (أو أكثر) م بي مراجعي الحسابات المرخص لهل بالعمل في المملكة العربية السعودية
تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً ،وتحدد مكافأته ومدة عمله ،ويجوز لها إعادة تعيينه ،على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمك
سنوات متصلة ،ويجوز لها بالنسبة لم إستنفد هذه المدة إعادة تعيينه بعد مضي سنتي م تاميخ انتهائها ،ويجوز للجمعية أيضا ً في
كل وقت تغييره مأل عدم اإلخال بحقه في التعويس إذا وقأل التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع مأل األخذ في
اإلعتبام ما نصت عليه الفقرة الثانية م المادة الثالثة والثاثون بعد المائة م نظام الشركات م الضوابط اآلتية:
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 -1عدم جواز الجمأل بي عمل مراجأل الحسابات واإلشتراي في تأسيك الشركة أو عضوية مجلك اإلدامة أو القيام بعمل
فني أو إدامم في الشركة أو لمصلحتها ولو على سبيل اإلستشامة.
ً
ً
 -2عدم جواز أن يكون المراجأل شريكا ً ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضا مجلك إدامتها أو عاما لديه أو قريبا له إلى
الدمجة الرابعة بدخول الغاية.
 -3يكون باطاً كل عمل مخالف لذلك ،مأل إلزام المراجأل برد ما قبضه إلى وزامة المالية.
المادة التاسعة والثالثون :صالحيات مراجع الحسابات :
لمراجأل الحسابات في أم وقت حق اإلطاع على دفاتر الشركة وسجاتها وغير ذلك م الوثائق ،وله أيضا ً طلب البيانات
واإليضاحات التي ير ضرومة الحصول عليها ،ليتحقق م موجودات الشركة وإلتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله،
وعلى مئيك مجلك اإلدامة أن يمكنه م أدا واجبه ،وإذا صادف مراجأل الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير
يقدم إلى مجلك اإلدامة فإذا لل ييسر المجلك عمل مراجأل الحسابات ،وجب عليه أن يطلب م مجلك اإلدامة دعوة الجمعية
العامة العادية للنظر في األمر.
المادة األربعون :تقارير مراجع الحسابات:
عماً بالمادة الخامسة والثاثون بعد المائة م نظام الشركات على مراجأل الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية
تقريراً يعد وفقا ً لمعايير المراجعة المتعامف عليها يضمنه موقف إدامة الشركة م تمكينه م الحصول على البيانات واإليضاحات
التي طلبها ،وما يكون قد تبي له م مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة األساس ،ومأيه في مد عدالة القوائل
المالية للشركة ،ويتلو مراجأل الحسابات تقريره في الجمعية العامة ،وإذا قرمت الجمعية التصديق على تقرير مجلك اإلدامة
والقوائل المالية دون اإلستماع إلى تقرير مراجأل الحسابات كان قرامها باطاً.
المادة الواحدة واألربعون :واجبات مراجع الحسابات ومسئولياته:
ال يجوز لمراجأل الحسابات أن يفشي إلى المساهمي في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه م أسرام الشركة بسبب
قيامه بعمله ،وإال وجب عزله فضاً ع مطالبته بالتعويس ،ويكون مراجأل الحسابات مسؤوالً ع تعويس الضرم الذم يصيب
الشركة أو المساهمي أو الغير بسبب األخطا التي تقأل منه في أدا عمله ،وإذا تعدد المراجعون وأشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولي
بالتضام .

الباب السابع :لجنة المراجعة
المادة الثانية واألربعون :تشكيل اللجنة:
تشكل بقرام م الجمعية العامة العادية في شركات المساهمة لجنة مراجعة م غير أعضا مجلك اإلدامة التنفيذيي سوا م
المساهمي أو م غيرهل ،على أال يقل عدد أعضائها ع ثاثة وال يزيد على خمسة ،وأن تحدد في القرام مهمات اللجنة
وضوابط عملها ،ومكافآت أعضائها.
المادة الثالثة واألربعون :نصاب اجتماع اللجنة:
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضوم أغلبية أعضائها ،وتصدم قراماتها بأغلبية أصوات الحاضري  ،وعند تساوم
األصوات يرجح الجانب الذم صوت معه مئيك االجتماع.
المادة الرابعة واألربعون :إختصاصات اللجنة:
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطاع على سجاتها ووثائقها وطلب أم
إيضاح أو بيان م أعضا مجلك اإلدامة أو اإلدامة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب م مجلك اإلدامة دعوة الجمعية العامة
للشركة لانعقاد إذا أعاق مجلك اإلدامة عملها أوتعرضت الشركة ألضرام أو خسائر جسيمة.
المادة الخامسة واألربعون :تقارير اللجنة:
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها
حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من
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أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا ً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس
قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما ً على األقل؛ لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير
أثناء انعقاد الجمعية.

الباب الثامن :حسابات الشركة وتوزيع األربـاح
المادة السادسة واألربعون :السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للشركة م أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر م كل سنة.
المادة السابعة واألربعون :القوائم المالية:
ً
 -1يجب على مجلك اإلدامة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائل المالية للشركة وتقريرا ع نشاطها
ومركزها المالي ع السنة المالية المنقضية ،ويضم هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيأل األمباح ،ويضأل
المجلك هذه الوثائق تحت تصرف مراجأل الحسابات قبل الموعد المحدد إل نعقاد الجمعية العامة بخمسة وأمبعي
يوما ً على األقل.
 -2يجب أن يوقأل مئيك مجلك إدامة الشركة ومئيسها التنفيذم ومديرها المالي الوثائق المشام اليها في الفقرة ( )1م
هذه المادة  ،وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيك تحت تصرف المساهمي قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعية
العامة بواحد وعشري يوما ً على األقل.
 -3على مئيك مجلك اإلدامة أن يزود المساهمي بالقوائل المالية للشركة ،وتقرير مجلك اإلدامة ،وتقرير مراجأل
الحسابات ،ما لل تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيك ،وعليه أيضا ً أن يرسل صومة م هذه
الوثائق إلى وزامة التجامة واإلستثمام ،وكذلك إلى هيدة السوق المالية ،وذلك قبل تاميخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة
عشر يوما ً على األقل.
 -4على مجلك اإلدامة خال ثاثي يوما ً م تاميخ موافقة الجمعية العامة على القوائل المالية وتقرير مجلك اإلدامة وتقرير مراجأل
الحسابات وتقرير لجنة المراجعة أن يودع صوما ً م الوثائق المذكومة لد وزامة التجامة واإلستثمام وكذلك لد هيدة السوق
المالية.
المادة الثامنة واألربعون :توزيع األرباح:
توزع أمباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
 -1يجنب ( )%10م األمباح الصنننافية لتكوي إحتياطي نظامي للشنننركة  ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
اإلحتياطي المذكوم ( )%30م مأس المال المدفوع.
 -2للجمعية العامة العادية بنا على إقتراح مجلك اإلدامة أن تجنب نسننننننبة معينة م األمباح الصننننننافية لتكوي إحتياطي
إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 -3للجمعية العامة العادية أن تقرم تكوي إحتياطيات أخر  ،وذلك بالقدم الذم يحقق مصننننننلحة الشننننننركة أو يكفل توزيأل
أمباح ثابتة قدم اإل مكان على المسنننننناهمي  .وللجمعية المذكومة كذلك أن تقتطأل م صننننننافي األمباح مبالغ إلنشننننننا
مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما ً م هذه المؤسسات.
 -4يوزع م الباقي بعد ذلك على المساهمي نسبة تمثل ( )%5م مأس المال المدفوع.
 -5تصرف مكافأة مجلك اإلدامة وفق األحكام المقرمة في المادة الثالثة والعشرون م هذا النظام ،والمادة السادسة
والسبعون م نظام الشركات.
 -6يجوز للشركة توزيأل أمباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوم أو مبأل سنوم بعد إستيفائها للمتطلبات النظامية.
المادة التاسعة واألربعون :إستحقاق األرباح:
يستحق المساهل حصته في األمباح وفقا ً لقرام الجمعية العامة الصادم في هذا الشأن ،ويبي القرام تاميخ اإلستحقاق وتاميخ
التوزيأل ،وتكون أحقية األمباح لمالكي األسهل المسجلي في سجات المساهمي في نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق ،وتحدد الجهة
المختصة الحد األقصى للمدة التي يجب على مجلك اإلدامة أن ينفذ أثنا ها قرام الجمعية العامة العادية في شأن توزيأل األمباح
على المساهمي .
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وزارة التجارة

النظام االساسي

(إدارة حوكمة الشركات)

امسنت املنطقة الشرقية
سجل جتاري:ـ ()2050013400

التاريخ

1441/09/06هـ

املوافق

 2020/04/29م

رقم الصفحة

*تم اصدارنسخة النظام بناء على قرارالجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ 2020/04/14م
*تم الشهر

صفحة  11من 13

محمد الشهراني

المادة الخمسون :توزيع األرباح لألسهم الممتازة:
 -1في حالة عدم توزيأل أمباح ع أم سنة مالية ،فإنه ال يجوز توزيأل أمباح ع السنوات التالية إال بعد دفأل النسبة المحددة
وفقا ً لحكل المادة الرابعة عشرة بعد المائة م نظام الشركات ألصحاب األسهل الممتازة ع هذه السنة.
 -2إذا فشلت الشركة في دفأل النسبة المحددة وفقا ً لحكل المادة الرابعة عشرة بعد المائة م نظام الشركات م األمباح مدة
ثاث سنوات متتالية ،فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهل ،المنعقدة طبقا ً ألحكام المادة التاسعة والثماني م
نظام الشركات ،أن تقرم إما حضومهل إ جتماعات الجمعية العامة للشركة والمشامكة في التصويت ،أو تعيي ممثلي عنهل
في مجلك اإلدامة بما يتناسب مأل قيمة أسهمهل في مأس المال ،وذلك إلى أن تتمك الشركة م دفأل كل أمباح األولوية
المخصصة ألصحاب هذه األسهل ع السنوات السابقة.

البـاب التاسع :حل الشركة وانقضائها وتصفيتها
المادة الواحدة والخمسون :حل الشركة:
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف مأس المال المدفوع ،في أم وقت خال السنة المالية ،وجب على أم مسؤول في الشركة
أو مراجأل الحسننابات فوم علمه بذلك إبا مئيك مجلك اإلدامة ،وعلى مئيك مجلك اإلدامة إبا أعضننا المجلك فوماً بذلك،
وعلى مجلك اإلدامة خال خمسننة عشننر يوما ً م علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خال خمسننة وأمبعي
يوما ً م تاميخ علمه بالخسننائر ،لتقرم إما زيادة مأس مال الشننركة أو تخفيضننه وفقا ً ألحكام نظام الشننركات وذلك إلى الحد الذم
تنخفس معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف مأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس.
المادة الثانية والخمسون :إنقضاء الشركة:
تنقضي الشركة بقوة النظام في األحوال التالية :
أولا:
 -1إنتها مدة الشركة دون تجديدها.
 -2إذا لت جميأل أسهل شركة المساهمة إلى مساهل واحد ال تتوافر فيه الشروط الوامدة في المادة الخامسة والخمسي م
نظام الشركات ،تبقى الشركة وحدها مسؤولة ع ديونها والتزاماتها ،ومأل ذلك يجب على هذا المساهل توفيق أوضاع
الشركة مأل األحكام الوامدة في نظام الشركات أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة م شخص واحد خال مدة
ال تتجاوز سنة.
 -3إذا لل تجتمأل الجمعية العامة غير العادية خال المدة المحددة في الفقرة مقل ( )1م المادة الخمسي بعد المائة م نظام
الشركات  ،أو إذا اجتمعت وتعذم عليها إصدام قرام في الموضوع ،أو إذا قرمت زيادة مأس المال وفق األوضاع
المقرمة في هذه المادة ولل يتل اإلكتتاب في كل زيادة مأس المال خال تسعي يوما ً م صدوم قرام الجمعية بالزيادة.
ثانياا :تدخل الشركة بمجرد حلها أو انقضائها دوم التصفية ،وتحتفظ بالشخصية اإل عتبامية بالقدم الازم للتصفية ،وتتل
التصفية وفقا ً ل حكام المنصود عليها في نظام الشركات.
المادة الثالثة والخمسون :ضوابط واجراءات تصفية الشركة:
 -1يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر ،م الشركا أو م غيرهل.
 -2يصدم قرام التصفية اإلختيامية م الشركا أو الجمعية العامة.
 -3يصدم قرام التصفية القضائية بقرام م الجهة القضائية المختصة.
ننف ،وتحديد سنننلطاته وأتعابه ،والقيود
 -4يجب أن يشنننتمل قرام التصنننفية سنننوا أكانت إختيامية أم قضنننائية على تعيي المصن ِّ
المصف أن يشهر القرام بطرق الشهر المقرمة لتعديل عقد تأسيك
المفروضة على سلطاته ،والمدة الازمة للتصفية ،وعلى
ِّ
الشركة أو نظامها األساس.
 -5إذا لل يتفق الشركا على أم مما أشير إليه في الفقرتي مقل ( )4،2م هذه المادة ،فتتولى الجهة القضائية القيام بذلك.
 -6يجب أال تتجاوز مدة التصفية اإلختيامية خمك سنوات ،وال يجوز تمديدها ألكثر م ذلك إال بأمر قضائي.
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البـاب العاشر :المـنازعــات ودعوى المسئولية
المادة الرابعة الخمسون :المنازعات ودعوى المسئولية:
لكل مساهل الحق في مفـأل دعو المسدولية المقرمة للشركة على أعضا مجلك اإلدامة إذا كان م شأن الخطأ الذم صدم منهل
إلحاق ضرم خاد به وال يجوز للمساهل مفأل الدعو المذكومة إال إذا كان حق الشركة في مفعها ال يزال قائما ً ،ويجب على
المساهل أن يبلغ الشركة بعزمه على مفأل الدعو .

الباب الحادي عشر :أحـكام خـتامية
المادة الخامسة والخمسون :تطبيق النظام:
يطبق نظام الشركات الصادم بالمرسوم الملكي مقل (م )3/وتاميخ 1437/1/28هـ ولوائحه وتعدياتهما في كل ما لل يرد به
نص في هذا النظام األساس للشركة.
المادة السادسة والخمسون :نشر النظام:
يودع هذا النظام وينشـر طبقا ً لنظام الشركات الصادم بالمرسوم الملكي مقل (م )3/وتاميخ 1437/1/28هـ ولوائحه وتعدياتهما.
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