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كة  الباب األول  : تأسيس الشر

 

 : التأسيس  المادة األوىل

كات ولوائحه وهذا النظام  كة مساهمة سعودية وفقا لما يل  تؤسس طبقا ألحكام نظام الشر
 : شر

 

كة  الثانيةالمادة   : اسم الشر

كة السعودية للخدمات الصناعية  كة مساهمة مدرجةالشر  . ( )شر

 

كة   المادة الثالثة : أغراض الشر

كة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:   تقوم الشر

 التشييد والبناء . 1

 القيام بأعمال الصيانة والتشغيل واإلدارة للمصانع والمرافق الصناعية.  . 2

 النقل والتخزين والتخليص الجمرك  والخدمات التابعة لهاالقيام بأعمال  . 3

ئ وأعمال الصيانة والخدمات التابعة لها . 4  القيام بأعمال تطوير وإنشاء مرافق الموان 

 القيام بأعمال تحلية المياه والتوزي    ع والمعالجة وجميع المرافق والخدمات التابعة لها . 5

 ةإقامة وتشغيل محطات الوقود وورش الخدمة والصيان  . 6

7 .  
ً
 وعالميا

ً
 تسويق منتجات المصانع محليا

  جميع األنشطة السابقة       
 واالستثمار ف 

اخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت   كة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول عل التر  وتمارس الشر

 

كات المادة الرابعة   الشر
 
 : المشاركة والتملك ف

كة إيج كات بمفردها وز للشر ط  ومساهمةذات مسؤولية محدودة    نشاء شر  مقفلة بشر
ّ
خمسة يقل رأس المال عن  أل

اك مع    (. مليون ريال كات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتر   شر
كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص ف 

كات المساهمة أو ذات المسؤولية المح   تأسيس الشر
والتعليمات األنظمة دودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الغتر ف 

  هذا الشأن
  هذه األسهم أو الحصص عل  . كما  المتبعة ف 

كة أن تترصف ف   يجوز للشر
ّ
  تداولها   أل

 . يشمل ذلك الوساطة ف 
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كة المادة الخامسة  : المركز الرئيس للشر

  مدينة  
كة ف  أو خارجها بقرار   داخل المملكةويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت    جدةيقع المركز الرئيس للشر

 . مجلس اإلدارة من 
 

كة المادة السادسة  : مدة الشر

كة )   صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها تبدأ من تاري    خ  سنة هجرية تسعة وتسعون ( 99مدة الشر
َ
، ويجوز دائما

 . لواحدة عل األقانتهاء أجلها بسنة إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غتر العادية قبل 

  
 : رأس المال واألسهمالباب الثان 

 : رأس المال المادة السابعة

كة ب  )  ( 81,600,000وستة عشر مليون ريال سعودي مقسم إىل )  ثمانمائة( 816,000,000حدد رأس مال الشر

 ( ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية. 10متساوية القيمة. قيمة كل منها )  اسم  سهم 
 

  األسهمالمادة الثامنة
 
 : االكتتاب ف

  كامل أسهم رأس المال البالغة )
سهم تمثل  ألف وستمائة( واحد وثمانون مليون 81.600.000أكتتب المساهمون ف 

كة.  باسممن األسهم مدفوعة بالكامل  100%  الشر

 

 : بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة التاسعةالمادة 

م المساهم بدفع قيمة   المواعيد المعينة لذلك  يلتر 
 إذا تخ ، و السهم ف 

 
  ميعاد االستحقاقل

، جاز لمجلس  ف عن الوفاء ف 

يد اإلدارة بعد إعالمه عن طريق    أو سوق األوراق المالية  التر
  المزاد العلن 

أو إبالغه بخطاب مسجل ببيع السهم ف 

  تحددها الجهة المختصة 
 للضوابط النر

َ
 . بحسب األحوال وفقا

كة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة   الشر
  اىل صاحب السهم وتستوف 

حصيلة البيع تكف لم ذا ، وإلها وترد البافر

كة أن تستو للوفاء بهذه المبالغ   من جميع أموال المساهم، جاز للشر
  البافر

 . ف 

  يوم البيع يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إىلومع ذلك 
ً
   دفع القيمة المستحقة عليه مضافا

إليها المرصوفات النر

  هذا 
كة ف   الشأن. أنفقتها الشر

كة السهم   الشر
  وتلغ 

ً
ي سهمألحكام هذه المادة المبيع وفقا  ، وتعط  المشتر

ً
 جديدا

ً
   ا

، وتؤشر يحمل رقم السهم الملغ 

  سجل األسهم بوقوع 
 . سم المالك الجديد االبيع مع بيان ف 
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ةالمادة   : إصدار األسهم العاشر

   أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية تكون األسهم اسمية وال يجوز 
، وإنما يجوز أن تصدر بأعل من هذه القيمة، وف 

  بند 
ة يضاف فرق القيمة ف  وال يجوز توزيعها كأرباح عل  . من حقوق المساهمير  مستقل ضهذه الحالة األختر

كةالمساهمير  والسهم غتر    مواجهة الشر
ب عليهم أن يختاروا ، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وج قابل للتجزئة ف 

  استعمال أحدهم
امات ، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولير  بالتضامن عن االبه  الحقوق المتعلقة لينوب عنهم ف  لتر 

 الناشئة من ملكية السهم. 

 

ة الحاديةالمادة   : تداول األسهمعشر

  يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتير  ماليتير  ال تقل كل منهما عن 
ال يجوز تداول األسهم النر

   
 اثننر

ً
كة  عشر شهرا ك . ويؤشر عل صكوك هذه األسهم بما يدل عل نوعها  من تاري    خ تأسيس الشر ة  وتاري    خ تأسيس الشر

  يمنع منها تداولها 
 . والمدة النر

 ظحخالل مدة الومع ذلك يجوز  
ً
أو   ،ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسير  اىل مؤسس أخر   ر نقل ملكية األسهم وفقا

  حالة وفاته إمن و 
  حالة التنفيذ عل ،ىل الغتر رثة أحد المؤسسير  ف 

، عل أن   أموال المؤسس المعش أو المفلسأو ف 

 . الك تلك األسهم للمؤسسير  األخرين تكون أولوية امت

  حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. وتشي أ
 حكام هذه المادة عل ما يكتتب به المؤسسون ف 

اء أسهمها العادية وبيع أسهم الخزينة عل مرحلة أو عدة مراحل بعد موافقة الجمعية العامة  كة شر كما يجوز للشر

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة من الجهة الم
ً
، وفقا  ختصة. للمساهمير 

 

ة الثانيةالمادة   : سجل المساهمير  عشر

كة   تتداول أسهم الشر
ً
 . ألحكام نظام السوق الماليةوفقا

 

ة الثالثةالمادة   : زيادة رأس المال عشر

كة غتر العادية للجمعية العامة  . 1 طأن تقرر زيادة رأس مال الشر .  ، بشر
ً
ط  أن يكون رأس المال قد دفع كامال وال يشتر

حويل صدرت مقابل تىل أسهم  غتر المدفوع من رأس المال يعود إ  جزءأن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان ال

 . ىل أسهم ولم تنتِه بعد المدة المقررة لتحويلها اىل أسهمأدوات دين أو صكوك تمويلية إ

  جميعللجمعية العامة غتر  . 2
 ند زيادة رأس المال أو جز األحوال أن تخصص األسهم المصدرة ع العادية ف 

ً
منها  ءا

كة والللعا   الشر
كات التابعة ملير  ف  وال يجوز للمساهمير  ممارسة حق األولوية عند   . ، أو أي من ذلك أو بعضها شر

كة لألسهم   . المخصصة للعاملير  إصدار الشر

  للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار  . 3
الجمعية العامة غتر العادية بالموافقة عل زيادة رأس المال األولوية ف 

  تصدر مقابل حصص نقديةاالكتتاب باألسهم ال
  جريدة يومية أو جديدة النر

، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر ف 

وط االكتتاب ومدته وتاري    خ بدايته يد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشر  وانتهائه.  بإبالغهم بواسطة التر
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  االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل يحق للجمعية العامة غتر العادية  . 4
وقف العمل بحق األولوية للمساهمير  ف 

كة.  ،حصص نقدية   تراها مناسبة لمصلحة الشر
  الحاالت النر

 أو إعطاء األولوية لغتر المساهمير  ف 

موافقة عل من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالولوية أو التنازل عنه خالل المدة يحق للمساهم بيع حق األ . 5

  األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وف ىل آزيادة رأس المال ا
  تضعها خر يوم لالكتتاب ف 

 للضوابط النر
ً
قا

 المختصة. الجهة 

  الفقرة ) مع مر  . 6
، ق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، توزع األسهم الجديدة عل حملة حقو ( أعاله4اعاة ما ورد ف 

ط أال يتجاوز ما لوية الناتجة من زيادة رأس المالبنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجماىل  حقوق األو  ، بشر

  من األسهم الجديدة ما طلبوه من األسهم الجديدةعليه يحصلون 
عل حملة حقوق األولوية الذين  ، ويوزع البافر

اتجة من زيادة رأس ما يملكونه من حقوق أولوية من إجماىل  حقوق األولوية الن بنسبة، أكتر من نصيبهم ا طلبو 

ط أال المال  من األسهم عل الغتر ط، ويعليه ما طلبوه من األسهم الجديدةيتجاوز ما يحصلون   ، بشر
، ما رح ما تبقر

 لم تقرر الجمعية العامة غتر العادية أو ينص نظام السوق المالية عل غتر ذلك. 

 

ة الرابعةالمادة   : تخفيض رأس المال عشر

كة أو إ   ذا منيت بخسائر للجمعية العامة غتر العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد حاجة الشر
 الحالة، ويجوز ف 

  الماد
ة وحدها تخفيض رأس المال اىل ما دون الحد المنصوص عليه ف  من نظام ( و الخمسير  الرابعة )      ةاألختر

كات ، وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن الشر

كة وع   عل الشر
امات النر امات. ويبير  قرار الجمعية العامة الغتر عادية طريقة  ن أثر االلتر    هذه االلتر 

التخفيض ف 

 التخفيض. 

كةكان تخفيض رأس الما  وإذا  اضاتهم عليه خالل  ل نتيجة زيادته عل حاجة الشر ، وجبت دعوة الدائنير  اىل إبداء اعتر

  
  المنطقة النر

  جريدة يومية توزع ف 
 من تاري    خ نشر قرار التخفيض ف 

ً
ض  ستير  يوما كة الرئيس، فإن اعتر  فيها مركز الشر

  الميعاد المذكور أحد الدائنير  وقدم اىل الشر 
 أو أن  كة مستنداته ف 

ً
كة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال ، وجب عل الشر

 
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

ً
 كافيا

ً
 . تقدم له ضمانا

 مجلس اإلدارة الثالث: الباب 

ة الخامسةالمادة  كة عشر  : إدارة الشر

كة مجلس إدارة مؤلف من )  تزيد    تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمير  لمدة ال اء  عضأ   سبعة  ( 7يتوىل إدارة الشر

   سنوات.  ( خمس5) المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة  عير   من ذلكاستثناًء  عن ثالث سنوات و 

ة السادسةالمادة   : انتهاء عضوية المجلس  عشر

 ألي ن
ً
  المملكةتنته  عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا

، ومع ظام أو تعليمات سارية ف 

  كل وقت عزل جمي
ذلك دون إخالل بحق ع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم و ذلك يجوز للجمعية العامة العادية ف 

كة بالمطالبة بالتعويض    وقت غتر مناسب ولعضو  إذا العضو المعزول تجاه الشر
وقع العزل لسبب غتر مقبول او ف 

ط  أن  مجلس اإلدارة   ل بشر   وقت مناسب و يعتر 
ال من أن يكون ذلك ف  تب عل االعتر  كة عما يتر  قبل الشر

ً
اال كان مسؤوال

ار   . أض 



 اسم الشركة
  الشركة السعودية للخدمات الصناعية

 وزارة التجارة النظام االساسي
 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل جتاري 
(4030062502) 

 هـ 1441/ 09/ 20التاريخ  
 م  2020/ 05/ 13 املوافق

 فيصل العلياني

  14 من 6 صفحة رقم الصفحة 

 م13/04/2020تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

 
 

  المجلس  المادة السابعة عشر 
 
 ة: المركز الشاغر ف

  المركز الشاغر عل أن يكون ممن   إذا 
 ف 
ً
 مؤقتا

ً
  تعيير  عضوا

شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس الحق ف 

ة    الحصول عل  والكفاية،تتوافر فيهم الختر
تيب ف   دون اللجوء اىل استخدام آلية التر

ً
وبحسب ما يراه المجلس مناسبا

  ال
  المادة سبعير  من نظام األصوات ف 

  انتخبت المجلس الموضحة ف 
كات،جمعية النر ويجب أن تبلغ الجهات  الشر

  أول اجتماع لها 
المختصة خالل خمسة أيام عمل من تاري    خ التعيير  وأن يعرض التعيير  عل الجمعية العامة العادية ف 

 للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

    وإذا 
وط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدن  المنصوص عليه ف  لم تتوافر الشر

  
ً
كات أو هذا النظام وجب عل بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستير  يوما نظام الشر

 النتخاب العدد الالزم من األعضاء 
 

ة الثامنةالمادة     حيات المجلس: صل عشر

  ختصاصات المقررة للجمعية العامةمع مراعاة اال 
كة بما يحقق ، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات ف   إدارة الشر

كة أو رهنها وذلك ، أغراضها    تتجاوز أجالها ثالث سنوات أو بيع عقارات الشر
ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض النر

  إجراء ذلك. وال يجوز لمجلس اإلدارة بيع  لتحقيق أغراضها وما تتطلبه مصلحتها وأ
ن يفوض أحد األعضاء أو أكتر ف 

اماتهم إال بموافقة الجمعية العامة العادية  كة من التر    الشر
كة أو رهنها أو إبراء مدين   . للمساهمير  الشر

  
 من أعضائه او من الغتر ف 

 أو أكتر
ً
 واحدا

ً
  حدود اختصاصه أن يفوض عضوا

 ف 
ً
ة عمل أو ويكون للمجلس ايضا مباشر

 . أعمال معينة 
 

ةالمادة   : مكافأة أعضاء المجلس التاسعة عشر

 معير ً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينيه أو نسبة معينة من األرباح ويجوز 
ً
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغا

  حدود ما نص
كات ولوائحه مع مراعاة   الجمع بير  اثنير  أو أكتر من المزايا وفق ما يقرره مجلس اإلدارة وف  عليه نظام الشر

األنظمة والقرارات والتعليمات ذات  العالقة  الصادرة من الجهات المختصة ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة 

إىل الجمعية العامة العادية عل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت  

ات وغتر ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك عل بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملير  أو إداريير  وبدل مرصوف

كة وأن يشتمل عل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد   أو ما قبضوه نظتر أعمال فنية أو إدارية أو استشارات للشر

ها كل عضو من تاري    خ آخر اجتماع للجمعية العامة.    حرص 
 الجلسات النر

 

ون  أمير  الش الرئيس والنائب والعضو المنتدب و صلحيات : المادة العشر

 للرئيس
ً
 ونائبا

ً
  يعير  مجلس اإلدارة من بير  أعضائه رئيسا

ً
 منتدبا

ً
، وال يجوز الجمع بير  منصب ويجوز له أن يعير  عضوا

كة  وأيإلدارة رئيس مجلس ا  . منصب تنفيذي بالشر
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 :بالتاىل   ويختص رئيس المجلس

.  اجتماعالمجلس وكذلك  اجتماعاتيرأس رئيس المجلس أو من ينيبه  -  الجمعيات العامة للمساهمير 

  ذل  ك الهيئ  ات  -
، بم  ا ف    عالق  اته  ا تج  اه الغتر

ك  ة ف  يتمتع رئيس مجلس اإلدارة أو من ينيب  ه بص               الحي  ة تمثي  ل الش               ر

  تقديم الطلبات واالس          تدعاءات والدعاوى وال
كة القض          ائية والحكومية ولهم الحق ف  مدافعة والمرافعة عن الش          ر

بص        فتها مدعية أو مدو عليها وحض        ور الجلس        ات وطلب التحكيم وس        ماع الش        هود وجرحهم وتعديلهم وطلب 

اء والمحكمير  وقبول الص             لب أو رفض             ه واإلبراء  ودائها س             ماع اليمير   وتقديم البيانات وطلبها وردها وتعيير  الختر

 . سليم وطلب رفع اليد والت واالستالمواإلقرار واإلنكار والقبض 

 

كة لدى أي جهة كانت وذلك أمام جميع المحاكم وديوان المظالم وجميع اللجان والهيئات  - المطالبة بأي حق للش         ر

اضالقضائية واستالم األحكام  ها واستئنافها.  واالعتر  عليها وتمتر 

كة عل عقود تأس          يس   نيابةيحق لرئيس مجلس اإلدارة أو من ينيبه التوقيع    - كاء عن الش          ر كات وقرارات الش          ر الش          ر

كة فيها    قد تش   ارك الش   ر
كات النر معها داخل أو خارج المملكة العربية الس   عودية   أو تندمجوتعديلها والخاص   ة بالش   ر

  ذلك زيادة أو تخفيض رأس المال بها أو شطبها وتصفيتها سواء ما هو قائم أو تحت التأسيس وافتتاح الفروع 
بما ف 

كة أو المحققة لها، ولهم وتعيير  وعزل المدير فيها  وإجراء كل المعامالت والعمليات الداخلة ض             من أغراض الش             ر

اء وبيع الحص  ص واألس  هم وحض  ور اجتماعات مجالس اإلدارة والمديرين واإلدارات والجمعيات العامة    شر
الحق ف 

كة والتص          ويت عل قراراتها    تس          اهم فيها الش          ر
كات األخرى النر كاء محاض  جمعيات ا واعتماد للش          ر  واعتماد لش          ر

انيات  كات وأعضاء مجالس إدارتها.  وانتخابالمتر   مدراء الشر

  إبرام جميع أنواع العقود واالتفاقيات والتوقيع عليها وتسجيلها وتقديم وسحب المسندات ودفع الرسوم   -
الحق ف 

  والعقارات الالزمة لتحقيق غرض الشر 
اء وبيع األراض  ائب والتأمينات، وتوقيع عقود شر والتوقيع   واإلفراغكة  والرص 

بذلك أمام كاتب العدل ودفع الثمن وقبض   ه وإعطاء المخالص   ات والقس   مة واإلفراز واس   تالم المس   تندات وص   كوك 

 . الملكية وتقديم طلب استخراج بدل فاقد أو تهميشها أو تصحيحها 

  البنوك المحلية واألجنبية واإليداع والس حب واال -
اض منها أومن هيئات التوقيع لدى البنوك وفتب الحس ابات ف  قتر

أخرى حكومي ة أو غتر حكومي ة وطل ب التس               هيالت الت أميني ة المختلف ة وطل ب إص               دار خط ابات االعتم اد والقي ام 

بجميع العمليات البنكية داخل المملكة وخارجها، وقبض التحاويل والش       يكات والكمبياالت واس       تالم وتس       ليم أي 

فاالت والض  مانات المرص  فية وطلب إص  دارها أو إلغائها والتعامل مدفوعات ألي ش  خص أو جهة، والتوقيع عل الك

ها، وإبرام عقود اإليجار والرهن وفك الرهن والتأجتر   والمضاربةبجميع أنواع األوراق المالية وتظهتر

كة ومنحهم الص     الحيات الالزمة للمدافعة والمرافعة والمطالبة بحقوق   - كة، تعيير  الوكالء والمحامير  عن الش     ر الش     ر

  بعض أو كل صالحياته المذكورة أعاله أو إعطاء الوكيل حق توكيل الغتر وغتر ذلك 
كما يكون له حق توكيل الغتر ف 

كة وممارسة نشاطها.    تحتاجها أعمال الشر
 من الصالحيات النر

 للص           الحيات عند غيابه  مجلس اإلدارة بجميع ص           الحيات رئيسنائب رئيس مجلس اإلدارة   يتمتع كما 
ً
، وذلك وفقا

 له من قبل مجلس اإلدارة.  المعطاة

هم يختص بتس               جي ل مح اض   مجلس اإلدارة  اجتم اع اتيعير  مجلس اإلدارة أمير  ش من بير  أعض                اءه أو من غتر

  يوكلها إليه    االختص   اص   اتوحفظها، إىل جانب ممارس   ة    االجتماعاتوتدوين القرارات الص   ادرة عن هذه 
األخرى النر

دارة، ويحدد المجلس مكافأته. وال تزيد عض          وية رئيس المجلس والعض          و المنتدب وأمير  الش           )إذا كان مجلس اإل 
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  أي وقت أن 
  المجلس ويجوز إعادة تعيينهم. وللمجلس ف 

  مجلس اإلدارة( عن مدة عض            وية كل منهم ف 
 ف 
ً
عض            وا

  التعويض إذا وقع العزل لسب
 منهم دون إخالل بحق من ُعزل ف 

ً
  وقت غتر مناسب. يعزلهم أو أيا

وع أو ف   ب غتر مشر

   أمير  الش عضو مجلس اإلدارة  تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب و وال 
عل مدة عضوية كل منهم ف 

  التعويض المجلس
 منهم دون إخالل بحق من عزل ف 

ً
  أي وقت أن يعزلهم أو أيا

، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس ف 

  وقت غتر مناسب. إذا وقع العزل 
وع أو ف   لسبب غتر مشر

 

ون الحاديةالمادة   : اجتماعات المجلس والعشر

   ( مرات4أرب  ع ) اإلدارة يجتمع مجلس 
ومصحوبة بجدول  خطية، وتكون الدعوة من رئيسه السنة بدعوةعل األقل ف 

ق أو التلكس أو  االجتماعات، وتسلم الدعوة إىل االجتماعأعمال  يد المسجل أو التر باليد أو ترسل إىل كل عضو بالتر

  قبل موعد  
ون  يد اإللكتر مجلس اإلدارة خالف ذلك ويعقد   لم يقرر أسبوعير  عل األقل ما    ( 2ب  )   االجتماعالفاكس أو التر

كة ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك اجتماعاتهالمجلس    المركز الرئيس للشر
أن  رئيس المجلس  ، ويجب علف 

 .  طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء يدعو المجلس اىل االجتماع منر 
 

ون: نصاب اجتماع المجلس  الثانيةالمادة   والعشر

 اال 
ً
ه  إذا  ال يكون اجتماع المجلس صحيحا ين عن ل األقل( أعضاء ع4أربعة ) حرص  ط اال يقل عدد الحاض  ( 4(، بشر

  حضور اجتماويجوز باألصالة  أعضاء أربعة
ه من األعضاء ف   المجلس. عات لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غتر

ين أو الممثلير  فيه،  لبية آراء األ وتصدر قرارات المجلس بأغ  وعند تساوي اآلراء يرجب الجانب الذي صوت عضاء الحاض 

 . معه رئيس الجلسة

 

ون الثالثةالمادة   : مداوالت المجلس والعشر

  محاض  يوقعها رئيس المجلس و قراراتمداوالت مجلس اإلدارة و تثبت  
ون و أعض           اء مجلس  ه ف  أمير  الش            اإلدارة الحاض 

  س    جل خاص يوقعو 
وعل عض    و المجلس أن يبلغ المجلس بما  . ه رئيس مجلس اإلدارة وأمير  الش     تدون هذه المحاض  ف 

  األعمال والعقود 
ة ف  ة أو غتر مباشر   محرص     له من مص   الب ش   خص   ية مباشر

كة ويثبت هذا التبليغ ف    تتم لحس   اب الش   ر
النر

  مجلس 
  هذا الش   أن ف 

  التص   ويت عل القرار الذي يص   در ف 
اك ف  اجتماع المجلس، وال يجوز للعض   و ذي المص   لحة االش   تر

 .  اإلدارة وجمعيات المساهمير 

 : جمعيات المساهمير  الباب الرابع
 

ون الرابعةالمادة   : حضور الجمعيات  والعشر

 كان عدد 
ً
حضور الجمعيات العامة  ، ولكل مساهم حق أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسيةلكل مكتتب أيا

 أخر من غتر أعضاء مجلس اإلدارة أو عامل  للمساهمير  
ً
  ذلك أن يوكل عنه شخصا

  حضور الجمعية ، وله ف 
كة ف   الشر

 . العامة
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ون: الجمعية التأسيسية   الخامسةالمادة     والعشر

 من تاري    خ قرار الوزارة  وأربعير  يدعو المؤسسون جميع المكتتبير  اىل عقد جمعية تأسيسية خالل خمسة 
ً
يوما

كة المساهمة ذات االكتتاب العام(    الشر
  األسهم ف 

كة )أو من تاري    خ قفل باب االكتتاب ف  خيص بتأسيس الشر بالتر

ط لصحة االجتماع حضور ع دد من المكتتبير  يمثل نصف رأس المال عل األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب ويشتر

وجهت دعوة اىل اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول عل ان تتضمن دعوة 

 كان عدد المكتتبير  الممثلير   ذلك. االجتماع األول 
ً
 أيا
ً
  صحيحا

  جميع األحوال يكون االجتماع الثان 
   فيه. وف 

 

ون  السادسةالمادة    : اختصاصات الجمعية التأسيسية والعشر

كاتبالمادة )الثالثة والستون باألمور الواردةتختص الجمعية التأسيسية   . ( من نظام الشر
 

ون  السابعةالمادة   : اختصاصات الجمعية العامة العادية والعشر

  تختص
ة بجميع األمور المتعلقة  ، تختص الجمعية العامة العاديبها الجمعية العامة غتر العادية فيما عدا األمور النر

كة    السنة خالل األشهر الستبالشر
كة   التالية إلنهاء  ة، وتنعقد مرة عل األقل ف  . ويجوز دعوة جمعيات السنة المالية للشر

 . ية أخرى كلما دعت الحاجة اىل ذلكامة عاد ع

 

ون الثامنةالمادة    : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية والعشر

كة األساس باستثناء األمور الم  العادية بتعديلتختص الجمعية العامة غتر    نظام الشر
ً
. ولها أن حظور عليها تعديلها نظاما

وط واألوضاع نفسها    اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشر
 ف 
ً
  األمور الداخلة أصال

المقررة تصدر قرارات ف 

 . للجمعية العامة العادية 
 

ونالمادة   : دعوة الجمعيات التاسعة والعشر

 ل  
ً
كات ولوائحه وعل تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمير  بدعوة من مجلس اإلدارة وفقا أحكام نظام الشر

مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من  

( من رأس المال عل األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم %5المساهمير  يمثل ) 

 من تاري    خ طلب مراجع الحسابات. المجلس بدعوة الجمع
ً
 ية خالل ثالثير  يوما

كة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد   وتنشر    مركز الشر
  صحيفة يومية توزع ف 

الدعوة النعقاد الجمعية العامة ف 

 عل 
ً
ون يوما   الميعاد المذكور اىل جميع المساهاومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه  األقل،بواحد وعشر

مير  لدعوة ف 

 .  بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول االعمال اىل الوزارة والهيئة وذلك خالل المدة المحددة للنشر
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 : سجل حضور الجمعيات مادة الثلثونال

  
  ف 
ين والممثلير  ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم النر يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمير  الحاض 

 عل هذا الكشف.  االطالعاألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة حيازتهم ب

 

 : نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية  والثلثون ةالحادي المادة 

 إال إذا حرص  مساهمون يمثلون رب  ع رأس المال عل األقل، فإذا لم يتوفر 
ً
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

  بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول وأن 
  االجتماع األول، يعقد االجتماع الثان 

هذا النصاب ف 

  ا يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا  تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول م
االجتماع   األحوال يكون جميع    االجتماع، وف 

 كان عدد األسهم الممثلة فيه. 
ً
  صحيحا أيا

 الثان 
 

 : نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية والثلثون ةنيالمادة الثا 

ه مساهمون يمثلون نصف رأس المال عل األقل، فإذا   إال إذا حرص 
ً
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غتر العادية صحيحا

  بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع  
  االجتماع األول يعقد االجتماع الثان 

لم يتوفر هذا النصاب ف 

ط االجتماع  االجتماع، ويكونع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا أن تتضمن الدعوة لعقد االجتما  األول، بشر

ه عدد من المساهمير  يمثل رب  ع رأس المال عل األقل.   إذا حرص 
ً
  صحيحا

 الثان 

، وجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها   
  االجتماع الثان 

إذا لم يتوافر النصاب الالزم ف 

   
كات، ويكون  ف  ( من نظام الشر ا كان عدد األسهم الممثلة فيه، بعد  المادة )الحادية والتسعير   أيًّ

ً
االجتماع الثالث صحيحا

 موافقة الجهة المختصة. 
 

  الجمعيات  والثلثون لثةالثاالمادة 
 
 : التصويت ف

  الجمعية العامة العادية والجمعية 
  الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات ف 

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله ف 

  انتخاب مجلس اإلدارة 
اكم  ف  العامة غتر العادية عل أساس صوت واحد لكل سهم. ويجب استخدام التصويت التر

  انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة، ومع ذلك  ، بحيث ال يجوز فقط
استخدام حق التصويت للسهم أكتر من مرة واحدة ف 

  تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولير  عن 
  التصويت عل قرارات الجمعية النر

اك ف  ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتر

ة.  ة أو غتر مباشر   تتعلق بمصلحة مباشر
كة أو النر  إدارة الشر

 

 : قرارات الجمعيات  والثلثون بعةالرا المادة 

  الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية 
تصدر القرارات ف 

  االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة الغتر العادية بأغلبية  لألسهمباألغلبية المطلقة 
  األسهم الممثلة ف 

ثلنر

  االجتماعالممث
كة أو بحلها قبل انقضاء لة ف   بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشر

ً
 متعلقا

ً
، اال اذا كان قرارا

 اال اذا صدر بأغلبية  
ً
كة أخرى فال يكون صحيحا   نظامها األساس أو باندماجها مع شر

األسهم   ثالثة أرباعالمدة المحددة ف 

  االجتماع
 . الممثلة ف 
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  الجمعيات  الثلثونو  الخامسةالمادة 
 
 : المناقشة ف

  جدول اعمال 
  شأنها اىل أعضلكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة ف 

اء مجلس الجمعية وتوجيه األسئلة ف 

الذي ال يعرض  ، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمير  بالقدر اإلدارة ومراجع الحسابات

ر مصلحة ال كة للرص    هذا الشأن رأى المساهم أن الرد عل سؤاله غتر مقنع احتكم اىل الجمعية  وإذا ، شر
وكان قرارها ف 

 
ً
 . نافذا

 

  إجراءات الجمعيات العامة: والثلثون دسةالمادة السا

مجلس اإلدارة من يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمير  رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه  

  حا
 ، ويعير  الرئيس أمير  الش وجامع األصوات. ل غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبهبير  أعضائه لذلك ف 

  حيازتهم ويحرر باجتماع الجمعية محرص  يتضمن عدد من المساهمير  
  ف 
ين أو الممثلير  وعدد األسهم النر الحاض 

  اتخذت وعدد األصوات وافقت عليها أو خالفتها وخالصة باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والق
رارات النر

  االجتماعوافية  
  دارت ف 

  . وتدون المحاض  بصفة منتظمة عقب كل  للمناقشات النر
سجل خاص يوقعه رئيس    اجتماع ف 

 . شها وجامع األصوات وأمير  جمعية ال
 

 : لجنة المراجعة الباب الخامس
 

 : تشكيل اللجنة والثلثون  السابعةالمادة 

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غتر أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيير  سواء من المساهمير  أو 

هم، عل أال يقل عدد أعضائها عن )    القرار مهمات اللجنة 5( ثالثة وال يزيد عل ) 3من غتر
( خمسة، وأن تحدد ف 

 أعضائها. وضوابط عملها، ومكافآت 

 

 : نصاب اجتماع اللجنة والثلثون الثامنةالمادة 

ط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر   ينيشتر ، وعند تساوي قراراتها بأغلبية أصوات الحاض 

 لجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. األصوات يرجب ا
 

 : اختصاصات اللجنة المادة التاسعة والثلثون

كةتختص لجنة المر    سباجعة بالمراقبة عل أعمال الشر
وثائقها وطلب أي  يل ذلك حق االطالع عل سجالتها و ، ولها وف 

، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية  لس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيةإيضاح او بيان من أعضاء مج

كة لالنعقاد إذا  ار أو خسائر العامة للشر كة ألض   جسيمة. أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشر
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 : تقارير اللجنة  المادة األربعون

  يقدمها مراجع الحسابات، 
كة والتقارير والملحوظات النر   القوائم المالية للشر

 وإبداءعل لجنة المراجعة النظر ف 

كة    الشر
  شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ف 

مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك اعداد تقرير عن رأيها ف 

  نطاق اخت
 كافية من هذا التقرير وعما قامت به من اعمال أخرى تدخل ف 

ً
صاصها، وعل مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

ويد كل من رغب من  ون يوم عل األقل لتر  كة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشر   مركز الشر
ف 

 التقرير أثناء انعقاد الجمعية.  ويتلالمساهمير  بنسخه منه 
 

 : مراجع الحسابات الباب السادس
 

 واالربعون: تعيير  مراجع الحسابات  ةالحادي  المادة

كة مراجع حسابات )أو أكتر يجب أن يكو    المملكة تعينه  ن للشر
( من بير  مراجغ  الحسابات المرخص لهم بالعمل ف 

، وتحدد مكافأته و الجمعية العامة العادية سن 
ً
ه مع عدم اإلخالل مدة عملهويا   كل وقت تغيتر

 ف 
ً
، ويجوز للجمعية أيضا

  
  التعويض إذا وقع التغيتر ف 

وعبحقه ف   . وقت غتر مناسب أو لسبب غتر مشر

 

 : صلحيات مراجع الحسابات واألربعون نيةالمادة الثا 

  أي وقت حق اال 
 طلب البيانات الوثائق كة وسجالتها وغتر ذلك من  طالع عل دفاتر الشر لمراجع الحسابات ف 

ً
، وله أيضا

ورة الحصول    يري ض 
اماتها  عليها،واإليضاحات النر كة والتر    نطاق  ليتحقق من موجودات الشر

وغتر ذلك مما يدخل ف 

  هذا الشأن أثبت  اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ، وعل رئيس مجلسعمله
، و إذا صادف مراجع الحسابات صعوبة ف 

  
  مجلس اإلدارةتقرير يقدم ذلك ف 

، وجب عليه أن يطلب من  ييش المجلس عمل مراجع الحسابات ، فإذا لماىل ف 

  األمر. 
 مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر ف 

 

كة و : الباب السابع  توزي    ع األرباح حسابات الشر
 

 : السنة المالية  واألربعون الثالثةالمادة 

 من أول يناير وتنته  بنهاية ديسمتر من كل سنة 
ً
كة اعتبارا وتعتتر السنة المالية من   ميالديةتبدأ السنة المالية للشر

 . ـه( سنة مالية مستقلة1412/ 6/ 25ق م المواف1991/ 12/ 31ـه( وحنر ) 1411/ 1/ 1م الموافق 1990/ 7/ 23) 

  

 الوثائق المالية   :واالربعون الرابعة ةالماد

  نهاية كل   . 1
كة أن يعد القوائم الما  سنة ماليةيجب عل مجلس اإلدارة ف   عن نشاطها و للشر

ً
كة وتقريرا مركزها لية للشر

من هذا التقرير  لماىل  عن السنة المالية المنقضيةا
ّ
حة لتوزي    ع األرباح، ويض ، ويضع المجلس هذه الوثائق الطريقة المقتر

 عل النعقاد الجمعية العامة بخمسة و  ات قبل الموعد المحدد تحت ترصف مراجع الحساب 
ً
 األقل. أربعير  يوما
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  الفقرة )  . 2
كة ورئيسها التنفيذي ومديرها الماىل  الوثائق المشار اليها ف 

( من 1يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشر
كة الرئيس تحت ترصف المساهمير  قبل    مركز الشر

الموعد المحدد النعقاد هذه المادة، وتودع نسخ منها ف 
ون يوم عل األقل.   الجمعية العامة بواحد وعشر

كة،عل رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمير  بالقوائم المالية  . 3 اإلدارة، وتقرير مراجع  وتقرير مجلس  للشر

 أن يرسل صورة من هالحسابات
ً
كة الرئيس وعلية أيضا   مركز الشر

  جريدة يومية توزع ف 
ذه الوثائق اىل ، ما لم تنشر ف 

 عل األقلالهيئة وذلك قبل تاري    خ انعقاد الجمعية او الوزارة 
ً
 . لعامة بخمسة عشر يوما

 

 : توزي    ع األرباح واألربعون  الخامسةالمادة 

كة الصافية السنوية عل الوجه  : توزع أرباح الشر  
 اآلنر

كة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف   ( %10) يجنب   . 1   األرباح لتكوين االحتياط  النظام  للشر
من صاف 

 ( من رأس المال المدفوع. %30هذا التجنيب منر بلغ االحتياط  المذكور ) 

كة أو يكفل  . 2 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشر

  األرباح مبالغ   توزي    ع
، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صاف  أرباح ثابتة قدر اإلمكان عل المساهمير 

 من هذه  لعامل   اجتماعية إلنشاء مؤسسات 
ً
كة أو لمعاونة ما يكون قائما  المؤسسات. الشر

  ان وجد بعد ذلك عل المساهمير  ما نسبته   . 3
كة  كحد أدن  من    %10يوزع من البافر االرباح الصافية السنوية للشر

 .  بموجب توصية من مجلس االدارة وموافقة جمعية المساهمير 

كة توزي    ع أرباح مرحلية عل مساهميها بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات   كما يجوز للشر

 التالية: 

. أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزي    ع أرباح مرحلية ب  −
ً
 موجب قرار يجدد سنويا

كة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.   −  أن تكون الشر

 أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.   −

ح توزيعها، بعد    آلخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية األرباح المقتر
ً
كة أرباح قابلة للتوزي    ع وفقا أن يتوفر لدى الشر

 من تلك األرباح بعد تاري    خ هذه القوائم المالية.  وسملته توزيعه  تم ما خصم 

 
 

 األرباح : استحقاق واالربعون  السادسةالمادة 

  هذا الشأن ويبير  القرار تاري    خ االستحقاق  
 لقرار الجمعية العامة الصادر ف 

ً
يستحق المساهم حصته من األرباح وفقا

  سجالت المساهمير  
  نهاية اليوم المحدد وتاري    خ التوزي    ع وتكون أحقية األرباح لمالك  األسهم المسجلير  ف 

ف 

 . لالستحقاق 

 
 

كة واألربعون  السابعةالمادة   : خسائر الشر

كة المساهمة نصف رأس المال المدفوع . 1   أي وقت خالل السنة المالية اذا بلغت خسائر شر
، وجب عل أي ، ف 

كة أو مراجع الحسابات فور عل   الشر
ة إبالغ ، وعل رئيس مجلس اإلدار مه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارةمسؤول ف 

 بذلك 
ً
 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غتر  ، وعل مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر أعضاء المجلس فورا

ً
يوما

 من تاري    خ علمه بالخسائر العادية لالجتماع خالل خمسة و أربع
ً
كة أو تخفيضه ون يوما ، لتقرر إما زيادة رأس مال الشر
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  تنخفض معه نسبة الخسائر ا
كات وذلك اىل الحد النر  ألحكام نظام الشر

ً
، أو ىل ما دون نصف رأس المال المدفوع وفقا

كات . ح   هذا نظام الشر
كة قبل االجل المحدد ف   ل الشر

 

كات  . 2 كة منقضية بقوة نظام الشر   الفقرة ) لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المح إذا وتعد الشر
( من 1ددة ف 

  الموضوعاجتمعت وت إذا أو ، هذه المادة
رة األوضاع المقر  المال وفق، أو اذا قررت زيادة رأس عذر عليها إصدار قرار ف 

 من صدور قرار الجمعية 
ً
  كل زيادة رأس المال خالل تسعير  يوما

  هذه المادة ولم يتم االكتتاب ف 
 بالزيادة. ف 

 
 

 : المنازعات الباب الثامن

 
 

  : دعوى المسؤولية واألربعون الثامنةالمادة 

كة عل أعضاء مجلس    رفع دعوى المسؤولية المقررة للشر
الذي  اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ لكل مساهم الحق ف 

ر خاص به   رفعها ال يزال  ، وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق صدر منهم إلحاق ض 
كة ف  الشر

 
ً
كة بعزمه عل رفقائما  ع الدعوى. ، ويجب عل المساهم أن يبلغ الشر

 
 

كة وتصفيتها  :التاسعالباب   حل الشر

 
 

كة  التاسعة واألربعونالمادة   : انقضاء الشر

كة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم لل  يصدر قرار التصفية  تصفية و تدخل الشر

  وتحديد سلطاته واتعابه   عل تعيير  االختيارية من الجمعية العامة غتر العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية 
المصق 

القيود المفروضة عل سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس و 

كة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء سنوات وال يجوز تمديدها ألكتر     وتنته  سلطة مجلس إدارة الشر
من ذلك اال بأمر قضانئ

  ح
كة ويعدون بالنسبة اىل الغتر ف    و قائمير  عل إدارة الشر

ساهمير  تبقر جمعيات المكم المصفير  اىل أن يعير  المصق 

  ال تتعارض ميقترص دورها عل ممارسة اختصاصاتها القائمة خالل مدة التصفية و 
  نر

 . ع اختصاصات المصق 

 

 : احكام ختاميةالباب العاشر 

 

 :  المادة الخمسون

  هذا 
  كل ما لم يرد به نص ف 

كات ولوائحه ف   النظام. يطبق نظام الشر

 

   

 : والخمسون الحادي المادة 

كات و ييودع هذا النظام و   ألحكام نظام الشر
ً
 . لوائحهنشر طبقا


