ﺗدعو الشركة الشركة العربية لﻸنابيب مساهميها إلى حضور اجﺗماع الجمعية العامة غير العادية
)اﻻجﺗماع اﻻول(

سر مجلس إدارة الشركة الع ة لﻸناب ب دعوة مسا ميها ال رام لحضور اجتماع الجمع ة العامة الغير العاد ة
)اﻷجتماع اﻻول( والذي س عقد مش ئة الله تعالى يوم الخم س  ٢٣رجب ١٤٣٨ه الموافق  ٢٠اب ل ٢٠١٧م في تمام
ً
مساءا وذلك في فندق ول دي إن اﻹزد ار ﻗاعة المهد للنظر في جدول اﻷعمال التالي -:
الساعه ٦:٣١
 -١التص ت على تق ر مجلس اﻹدارة عن السنة المال ة المنته ة في ٢٠١٦ ١٢ ٣١م.
 -٢التص ت على تق ر مراجع حسا ات الشركة عن السنة المال ة المنته ة في ٢٠١٦ ١٢ ٣١م.
 -٣التص ت على القوائم المال ة عن السنة المال ة المنته ة في ٢٠١٦ ١٢ ٣١م.
 -٤التص ت على تعيين مراجع الحسا ات للشركة من بين المرشحين من ﻗ ل لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة
وتدﻗيق القوائم المال ة والب انات للسنة الحال ة ٢٠١٧م ،وتحد د أتعا ه.
 -٥التص ت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اﻹدارة عن السنة المال ة المنته ة في ٢٠١٦ ١٢ ٣١م.
 -٦التص ت على تعد ل نظام الشركة اﻷساس وذلك ما يتوافق مع نظام الشرات الجد د )حسب المرفق(.
 -٧التص ت على شك ل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوا ط عملها وم أفات اعضائها  ،للدورة الحال ة التي ت تهي
في تار ـ ـﺦ  ٢٢مايو  ٢٠١٨م .وعلى تعين المرشحين التال ة أسمائهم -١ :اﻷستاذ يثم بن توفيق الف ــح -٢ .اﻷستاذ
عزام بن سعود المديه م -٣ .اﻷستاذ صالح بن ع دالرحمن الفضل )من خارج المجلس(.
ذا ول ل مسا م حق حضور الجمع ة العامة غير العاد ة  ،وللمسا م أن يو ل عنه شخصا آخر من غير أعضاء
مجلس اﻹدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمع ة العامة ،وعلى المسا مين الراغبين في الحضور سج ل أسمائهم
سجل الحضور حتى ساعة اﻹجتماع ،ما مكن لمن يتعذر عل ه الحضور توك ل شخص آخر موجب نموذج نص
التوك ل المرفق والذي جب أن كون مصدﻗا من الغرف التجار ة الصناع ة متى ان المسا م من س ا ﻷحد ا أو إذا ان
المسا م شركة أو مؤسسة اعت ار ة ،أو إحدى البنوك المرخصة أو اﻷشخاص المرخص لهم في الممل ة شر طة أن كون
للمو ل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي قوم التصديق ،أو كتا ة العدل ،أو اﻷشخاص المرخص لهم
أعمال التوثيق ،و رساله على العنوان التالي :الشركة الع ة لﻸناب ب ص.ب (٤٢٧٣٤) .ال اض ) - (١١٥٥١اتف
 ،٠١١٢٦٥٠١٢٣فا س  ،٠١١٢٦٥٠٣١٢وط قا للمادة ) (٥٣من الضوا ط واﻹجراءات التنظ م ة الصادرة من يئة
السوق المال ة فﺈنه على المسا م أو وك له تزو د الشركة ب سخة من التوك ل ﻗ ل يومين على اﻷﻗل من موعد إنعقاد
الجمع ة ،وعلى الوك ل إبراز أصل التوك ل ﻗ ل إنعقاد الجمع ة ،علما أن النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمع ة %٥٠
على اﻷﻗل من أسهم الشركة وفي حالة عدم ا تمال النصاب الﻼزم لعقد اﻻجتماع س تم عقد اﻻجتماع الثاني عد ساعة
من انتهاء المدة المحددة ﻻنعقاد اﻻجتماع اﻷول و كون اﻻجتماع الثاني صح حا إذا حضره مسا مون مثلون  25%من
رأس المال على اﻷﻗل.

بسم هللا الرحمن الرحيم
ر
الشكة العربية لألنابيب
ر
(شكة مساهمة سعودية)
النظام األساس
-------------------------الباب األول – تأسيس ر
الشكة
-------------------------مادة ( -: )1التأسيس
تأسست طبقا ألحكام نظام ر
الشكات وتعديالته وهذا النظام رشكة مساهمة سعودية ن
مالك األسهم المبينة
بي
ي
يل -:
وفقا لما ي
مادة ( -: )2اسم ر
الشكة
الشكة " ر
اسم هذه ر
الشكة العربية لألنابيب " رشكة مساهمة سعودية.
مادة ( -: )3أغراض ر
الشكة
غرض ر
الشكة مزاولة األعمال التالية -:
ً
 - 1إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طوليا والحلزونية لخطوط األنابيب ولألغراض النشائية والتجارية
وتسويقها.
 - 2إقامة الصناعات المعدنية.
ن
ن
وتسنيي األنابيب.
ثن وتشكيل
-3
ي
 - 4تغليف األنابيب من الخارج والداخل.
 - 5القيام باألعمال التجارية من بيع ر
وشاء األنابيب وملحقاتها ومستلزماتها.
 - 6تنفيذ أعمال تمديد خطوط األنابيب.
ن
ن
ر
ر
مبان عليها وإستثمارها بالبيع أو اليجار لصالح الشكة.
اض لقامة ي
 - 7شاء األر ي
 - 8مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل والعاشة.
الشكة نشاطها إال بعد الحصول عل ر
وال تزاول ر
التاخيص الالزمة من جهات االختصاص إن ُوجدت.
ُّ
والتملك ف ر
الشكات
مادة ( -: )4المشاركة
للشكة إنشاء رشكات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مسماهمة مقفلة ر
يجوز ر
بشط أال يقل رأس المال عن
ن
ر
( )5مليون ريال) كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص يف شكات أخرى قائمة أو أن تندمج معها ولها حق
ر
الشكات ُ
االشتاك مع الغت نف تأسيس ر
المساهمة أو ذات المسؤوليات المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه
ي
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األنظمة والتعليمات ُ
المتبعة نف هذا الشأن .كما يجوز ر
للشكة أن تترصف ن يف هذه األسهم أو الحصص عل أال
ي
يشمل ذلك الوساطة ن يف تداولها
مادة ( -: )5المركز الرئيس ر
للشكة
يقع المركز الرئيس ر
للشكة نف مدينة الرياض ويجوز لمجلس الدارة أن ر ئ
ينس لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت
ي
ي
داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الدارة.
مادة ( -: )6مدة ر
الشكة
الشكة (  ) 33سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها ويجوز دائما إطالة مدة ر
مدة ر
الشكة
بقرار تصدره الجمعية العامة غت العادية قبل إنتهاء أجلها بعام كامل عل األقل.

الباب الثان – رأس المال واألسهم
----------------------------------مادة ( -: )7رأس المال
رأس مال ر
الشكة  433,333,333ريال سعودي (أربعمائة مليون ريال) مقسم إىل  43,333,333سهم (أربعون
ً
مليون سهم) ،متساوية القيمة ،تبلغ القيمة السمية لكل منها  13ر
(عشة ريال سعودي) وجميعها أسهما عادية
نقدية.
مادة ( -: )8االكتتاب ف األسهم
اكتتب المساهمون نف جميع أسهم رأس مال ر
الشكة ودفعوا قيمتها كاملة.
ي
الغي مستوفاة القيمة
مادة ( -: )9بيع األسهم ر
إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم ن يف المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الدارة بعد إنذار المساهم
المساهمي بيع السهم نف مزاد ن
ن
علن أو سوق األوراق المالية
بخطاب مسجل عل عنوانه المثبت ن يف سجل
ي
ي
ً
الن تحددها الجهة المختصة ،ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف ر
ر
حن اليوم
بحسب األحوال وفقا للضوابط ي
ن
وتستوف ر
الن أنفقتها ر
ر
الشكة
الشكة
ي
المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المرصوفات ي
من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد ر
ن
تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز
الباف لصاحب السهم ،فإذا لم ي
ي
تستوف ر
ن
ر
الباف من جميع أموال المساهم ن
ر
المشتي سهما جديدا يحمل
وتعط
وتلغ السهم الذي بيع
للشكة أن
ي
ي
ي
ي
ن
ن
ر
ن
المساهمي مع بيان اسم المالك الجديد.
وتؤش بذلك يف سجل
الملغ
رقم السهم
ي
مادة ( - : )01إصدار األسهم
ن
وف
تكون األسهم إسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها السمية وإنما يجوز أن تصدر بأعل من هذه القيمة ،ي
ن
المساهمي وال يجوز توزيعها كأرباح عل
هذه الحالة األختة يضاف فرق القيمة ن يف بند مستقل ضمن حقوق
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المساهمي ،والسهم غت قابل للتجزئة نف مواجهة ر
ن
الشكة ،فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا
ي
ن
ن
مسئولي بالتضامن عن
أحدهم لينوب عنهم يف استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هوالء األشخاص
رن
االلتامات الناشئة عن ملكية السهم.
مادة ( - : )00تداول األسهم
نش ن
الن يكتتب بها المؤسسون قبل ر
ر
المتانية
األسهم قابلة للتداول ،واستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم ي
وحساب األرباح والخسائر عن خمس سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن إ نثن ر
عش شهرا من تاريخ إعالن
ي
ر
ر
الن يكتتب بها المؤسسون إذا تمت زيادة رأس المال
تأسيس الشكة .كما ال يجوز تداول أسهم زيادة رأس المال ي
نف ر
فتة الحظر المذكورة عل أن تبدأ مدة الخمس سنوات نف هذه الحالة من تاريخ تعديل بيانات ر
الشكة بالسجل
ي
ي
الشكة والمدة ر
ويؤش عل هذه الصكوك بما يدل عل نوعها وتاريخ تأسيس ر
ر
.
الن يمنع
ة
الزياد
يفيد
بما
التجاري
ي
ً
وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين
فيها تداولها ،ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم
ن
ن
المؤسسي ن يف حالة وفاته إىل الغت أو يف حالة التنفيذ عل أموال المؤسس
إىل مؤسس آخر أو من ورثة أحد
ن
المعش أو المفلس ،عل أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسي اآلخرين.
المساهمي
مادة ( -: )01حقوق
ر
الشكة ر ن
الشكة وفقا ألحكام نظام السوق المالية ،ويفيد تملك األسهم قبول المساهم لنظام ر
تتداول أسهم ر
والتامه
المساهمي وفقا ألحكام هذا النظام سواء كان ن
ر
ن
حاضا أو غائبا وسواء كان موافقا
الن تصدر من جمعيات
بقراراتها ي
عل هذه القرارات أو مخالفا لها ،كما ترتب األسهم حقوقا ر ن
والتامات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق
ن
ن
ر
الن يتقرر توزيعها والحق ن يف
المتصلة بالسهم وعل وجه خاص الحق يف الحصول عل نصيب يف األرباح ي
ر
الحصول عل نصيب نف موجودات ر
ن
والشتاك ن يف
المساهمي
الشكة عند التصفية وحق حضور جمعيات
ي
الشكة بما ال ن
مداوالتها والتصويت عل قراراتها وحق الترصف نف األسهم وحق االستفسار وطلب معلومات ر
يرص
ي
بمصالح ر
الشكة وال يعارض نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية وحق مراقبة أعمال مجلس الدارة ورفع دعوى
المساهمي وذلك ر
ن
بالشوط والقيود الواردة
المسؤولية عل أعضاء المجلس والطعن والبطالن ن يف قرار جمعيات
نف نظام ر
الشكات.
ي
ُّ
تملك ر
الشكة ألسهمها
مادة (- : )03
للشكة أن ر
تشتي أسهمها أو ترهنها وفقا للضوابط المعمول بها بنظام ا ر
 - 1يجوز ر
لشكات وال يكون لألسهم
الن ر
تشتيها ر
ر
ن
المساهمي.
الشكة أصوات ن يف جمعيات
ي
ً
 - 2يجوز رهن األسهم وفقا لضوابط تضعها الجهة المختصة ،ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال
الحقوق المتصلة بالسهم ،ما لم يتفق ن يف عقد الرهن عل غت ذلك .ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حضور
ن
للمساهمي أو التصويت فيها.
اجتماعات الجمعية العامة

مادة ( - : )04أدوات الدين والصكوك التمويلية
 - 1يجوز ر
للشكة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إىل أسهم ،بعد صدور قرار من الجمعية
ُ
العامة غت العادية تحدد فيه الحد األقىص لعدد األسهم ال ر ين يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو
الصكوك ،سواء صدرت تلك األدوات أو الصكوك ن يف الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من الصدارات أو
3

أكت لصدار أدوات دين أو صكوك تمويليةُ .
من خالل برنامج أو ر
ويصدر مجلس الدارة – دون حاجة إىل
ً
ر
الن يطلب حاملوها
موافقة جديدة من هذه الجمعية – أسهما جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك ي
تحويلها ،فور انتهاء ر
فتة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك .ويتخذ المجلس ما
يلزم لتعديل نظام ر
الشكة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال .كما يجب عل مجلس
الدارة إشهار اكتمال إجراءات كل زيادة ن يف رأس المال بالطريقة المحددة ن يف النظام لشهار قرارات
الجمعية العامة غت العادية.
ن
الحالتي
 - 2مع مراعاة ما ورد ن يف الفقرة ( )1أعاله ،ال يجوز تحويل أدوات الدين أو الصكوك إىل أسهم ن يف
ن
التاليتي-:
 - 1إذا لم تتضمن رشوط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويل هذه األدوات
والصكوك إىل أسهم برفع رأس مال ر
الشكة.
التمويل عل هذا التحويل.
 - 2إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك
ي
مادة ( - : )05زيادة رأس المال
-1

-2

-3

-4

-5

-6

الشكة ،ر
للجمعية العامة غت العادية أن تقرر زيادة رأس مال ر
بشط أن يكون رأس المال قد دفع
ً
امال .وال ر
يشتط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غت المدفوع من رأس المال
ك
ُ
تنته بعد المدة
يعود إىل أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إىل أسهم ولم ِ
المقررة لتحويلها إىل أسهم.
ن
للجمعية العامة غت العادية يف جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو
ً
الشكة ر
للعاملي نف ر
ن
ن
للمساهمي
والشكات التابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك .وال يجوز
جزءا منها
ي
ممارسة حق األولوية عند إصدار ر
ن
للعاملي.
الشكة لألسهم المخصصة
للمساهم المالك للسهم  -وقت صدور قرار الجمعية العامة الغت عادية بالموافقة عل زيادة رأس
ن
ر
الن تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء
المال  -األولوية يف االكتتاب باألسهم الجديدة ي
ر ن
التيد المسجل عن قرار
بأولويتهم  -إن وجدت -
بالنش يف صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة ر
زيادة رأس المال ر
وشوط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه .
ن
توزع أسهم الزيادة ف رأس مال ر
ن
ن
األصليي الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما
المساهمي
الشكة عل
ي
يملكونه من حقوق أولوية من إجماىل حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال ر
بشط أال يتجاوز
ي
ر
الباف من األسهم الجديدة عل حملة
ع
ويوز
،
الجديدة
األسهم
ما يحصلون عليه ما طلبوه من
ي
حقوق األولوية الذين طلبوا ر
إجماىل
أكت من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من
ي
حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال عل أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم
الجديدة ويطرح ما ر
تبف من األسهم عل الغت ما لم تقرر الجمعية العامة غت العادية أو ينص نظام
السوق المالية عل غت ذلك.
ن
ن
للمساهمي يف االكتتاب بزيادة رأس
يحق للجمعية العامة غت العادية وقف العمل بحق األولوية
ن
ر
ن
الن تراها مناسبة
المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغت المساهمي يف الحاالت ي
لمصلحة ر
الشكة.
يحق للمساهم بيع حق األولوية أو ال تنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة
الغت عادية بالموافقة عل زيادة رأس المال إىل آخر يوم لالكتتاب ن يف األسهم الجديدة المرتبطة
ً
ر
الن تضعها الجهة المختصة .
بهذه الحقوق ،وفقا للضوابط ي
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مادة ( - : )06تخفيض رأس المال
 - 1يجوز بقرار من الجمعية العامة غت العادية تخفيض رأس مال ر
الشكة إذا زاد عن حاجتها أو إذا
منيت ر
الشكة بخسائر ،ويجوز ن يف الحالة األختة وحدها تخفيض رأس المال إىل ما دون الحد
والخمسي) من نظام ر
ن
الشكات ،وال يصدر القرار إال بعد تالوة
المنصوص عليه ن يف المادة (الرابعة
رن
الن عل ر
ر
الشكة وأثر التخفيض
تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن اللتامات ي
نف هذه ر ن
ن
ويبي القرار طريقة التخفيض :
االلتامات
ي
 - 1إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
 - 2رشاء ر
الشكة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه ،ومن ثم إلغاؤها.
 - 2إذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة ر
ن
الدائني إىل إبداء
الشكة وجبت دعوة
ن
ن
ر
ستي يوما من تاريخ ر
ن
نش قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف البلد أو
اعتاضاتهم عليه خالل
للشكة ،فإذا ر
اعتض أحدهم وقدم إىل ر
الن يقع فيها المركز الرئيس ر
ر
الشكة مستندات ن يف
ي
المنطقة ي
الميعاد المذكور وجب عل ر
الشكة أ ن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء
به إذا كان آجال.
ر
ر
 - 3إذا كان التخفيض عن طريق شاء عدد من أسهم الشكة من أجل إلغائها وجبت دعوة
ن
التيد المسجل أو جريدة يومية
المساهمي إىل عرض أسهمهم للبيع وتتم هذه الدعوة عن طريق ر
للشكة ويتم ر
توزع نف البلد أو المنطقة الذي يقع فيه المركز الرئيس ر
الشاء وفقا لنظام السوق
ي
ي
المالية.
الباب الثالث – مجلس اإلدارة
---------------------------مادة ( - : )07إدارة ر
الشكة
 - 1يتوىل إدارة ر
الشكة مجلس إدارة مؤلف من ( )7سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة 3
سنوات ،وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس ر
الشكة،
ً
ر
ن
اآلن
وإستثناءا من ذلك عي المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات مؤلفا من األعضاء ي
أسماؤهم-:
الجنسية
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
م
ر
سعودي
السيد /عبدالعزيز عبدهللا إبراهيم المهنا (ممثل شكة المهنا التجارية) ،عضوا
-1
ر
سعودي
اجح للصناعة والتجارة)،
-2
اجح (ممثل شكة الر ي
السيد /سليمان صالح عبدالعزيز الر ي
عضوا
ر
سعودي
السيد /صالح راشد عبدالرحمن الراشد (ممثل شكة راشد العبدالرحمن الراشد
-3
وأوالده) ،عضوا
سعودي
السيد /عبدهللا الراشد أبونيان ،عضوا
-4
ر
السيد /سليمان عبدالقادر المهيدب (ممثل شكة عبدالقادر المهيدب وأوالده) ،عضوا سعودي
-5
ر
سعودي
السيد /سعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل (ممثل شكة المعجل للتجارة والمقاوالت)،
-6
عضوا
/
سعودي
السيد درع سليمان الدرع ،عضوا
-7
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 - 2يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو ر
أكت لعضوية مجلس الدارة ،وذلك ن يف حدود نسبة
ن
ر
اكم عند إختيار أعضاء مجلس الدارة.
ملكيته يف رأس المال عل أن يتم إتباع أسلوب التصويت الت ي
مادة ( - : )08انتهاء العضوية
-1

-2

-3

تنته عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية ن يف
ي
ً
ً
ن
ن
المملكة وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الدارة ،كان للمجلس أن يعي  -مؤقتا  -عضوا يف المركز
ن
ن
ر
ر
الن انتخبت المجلس ،عل أن يكون ممن
الشاغر بحسب التتيب يف الحصول عل األصوات يف الجمعية ي
الختة والكفاية ،ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة ،وكذلك هيئة السوق المالية ،خالل خمسة أيام
تتوافر فيهم ر
ن
ن
ن
عمل من تاريخ التعيي ،وأن يعرض التعيي عل الجمعية العامة العادية يف أول اجتماع لها ،ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه ،وإذا لم تتوافر ر
الشوط الالزمة النعقاد مجلس الدارة بسبب نقص عدد
ن
األدن المنصوص عليه نف نظام ر
الشكات أو هذا النظام وجب عل بقية األعضاء دعوة
أعضائه عن الحد
ي
ً
ن
الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستي يوما النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
يجوز للجمعية العامة العادية ن يف كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الدارة أو بعضهم ،وذلك دون إخالل
بحق العضو المعزول تجاه ر
الشكة إذا وقع العزل لسبب غت مقبول أو ن يف وقت غت مناسب ،ويحق لعضو
َّ
الشكة َّ
مجلس الدارة أن ر ن
بشط أن يكون ذلك نف وقت مناسب ،وإال كان مسئوال ِقبل ر
يعتل ر
عما ريتتب
ي
االعتال من ن
رن
أضار.
عل
ر
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشكة استقاالتهم ،أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب
للشكة ،فعل الوزير ،أو مجلس الهيئة نف ر
مجلس إدارة ر
الشكات المدرجة ن يف السوق المالية ،تشكيل لجنة
ي
ً
ً
ونائبا له من ن
ن
بي أعضائها،
ويعي لها رئيسا
الختة واالختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا،
مؤقتة من ذوي ر
الشاف عل إدارة ر
لتتوىل ر
الشكة ،ودعوة الجمعية العامة لالجتماع خالل مدة ال تزيد عل ثالثة أشهر من
تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة؛ النتخاب مجلس إدارة جديد ر
للشكة .ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها
ً
مكافآت عل حساب ر
الشكة ،وفقا لما يقرره الوزير أو مجلس الهيئة بحسب األحوال.

مادة ( - : )09اإلفصاح
ر ن
ر
ر
الن تتم
 - 1ال يجوز أن يكون لعضو مجلس الدارة أي مصلحة مباشة أو غت مباشة يف األعمال والعقود ي
لحساب ر
الشكة إال ربتخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد لكل سنة ،وعل عضو مجلس
ر ن
ر
ر
الن تتم لمصلحة
الدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشة أو غت مب اشة يف األعمال والعقود ي
ر
ن
ر
الشتاك ن يف التصويت عل القرار
محرص الجتماع .وال يجوز لهذا العضو
الشكة ،ويثبت هذا التبليغ ن يف
ن
ن
ن
المساهمي .ويبلغ رئيس مجلس الدارة الجمعية
الذي يصدر يف هذا الشأن يف مجلس الدارة وجمعيات
ر
ر
الن يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشة أو غت
العامة العادية عند إنعقادها عن األعمال والعقود ي
مباشة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات ر
ر
الخارج.
الشكة
ر ي
 - 2إذا تخلف عضو المجلس عن الفصاح عن مصلحته المشار إليها ن يف الفقرة ( )1من هذه المادة ،جاز
ر
للشكة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهات القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء
أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
الشكة فن
 - 3ما ال يجوز لعضو مجلس الدارة أن ر
الشكة أو أن ينافس ر
يشتك نف أي عمل من شأنه منافسة ر
ي
ي
أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وإال كان ر
للشكة أن تطالبه أمام الجهات القضائية المختصة بالتعويض
المناسب ،ما لم يكن حاصال عل ترخيص سابق من الجمعية العامة العادية (يجدد كل سنة) يسمح له
القيام بذلك.
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مادة ( - : )11صالحيات ومسئوليات مجلس اإلدارة
-1

مع مراعاة الختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الدارة أوسع الصالحيات نف إدارة ر
الشكة
ي
ر
والشاف عل جميع أعمالها وأموالها وجميع معامالتها وعل
وترصيف أمورها داخل المملكة وخارجها
سبيل المثال ال الحرص إعتماد ن
ر
ر
متانيات الشكة ،وكافة اللوائح المالية والدارية الالزمة لتسيت أمور الشكة
الشكة وتمثيلها نف عالقتها مع الغت والجهات والهيئات الحكومية والخاصة وأن ر
والتوقيع عن ر
يشتي
ي
ن
للموظفي أو ألغراض ر
ن
الشكة
اض والمنازل والعمائر والمزارع وجميع أنواع العقارات
ويبيع ويرهن األر ي
ومصانعها المختلفة بما ن يف ذلك االستثمار وللمجلس حق التوقيع عل كافة أنواع العقود والوثائق
ن
الن ر
تشتك فيها ر
ر
ر
الشكة
والمستندات بما يف ذلك عل سبيل المثال التوقيع عل عقود تأسيس الشكات ي
مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع عل االتفاقيات والتفويض نيابة عن ر
الشكة والبيع
ر
والشاء والفراغ واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجت والقبض والدفع وفتح الحسابات والعتمادات
ن
والسحب واليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المرصفية .والترصف ف أصول ر
الشكة وممتلكاتها
ي
وعقاراتها وله الحق نف ر
الشاء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والفراغ وقبوله واستالم
ي
ن
ن
والختاء
المحكمي
وتعيي
الصكوك وقبض الثمن وتسليم المثمن والتنازل وقبوله وطلب التحكيم
ر
والمخالصة .إال أنه ال يجوز لمجلس الدارة بيع أصول ر
الشكة أو رهنها إال بموافقة الجمعية العمومية
العادية مع مراعاة ر
الشوط التالية:
ن
والمترات له.
 - 1أن يحدد المجلس يف قرار البيع األسباب
ر
ً
ً
 - 2أن يكون البيع عادال ومقاربا لثمن المثل.
ن ً ن
ر
الن يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
 - 3أن يكون البيع حاضا إال يف الحاالت ي
الشكة أو تحميلها ر ن
 - 4أن ال ريتتب عل ذلك الترصف توقف بعض أنشطة ر
بالتامات
الشكة نف رشكات أخرى أو إنهاء ر
أخرى وله حق اتخاذ القرارات بمشاركة ر
الشاكة ن يف
ي
ر
ر
الن تشارك فيها ولمجلس الدارة صالحية إعطاء الضمانات للغت.
الشكات ي

-2

يجوز لمجلس الدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية وغت الحكومية مهما
بلغت مدتها ،والقروض التجارية وعقود المشاركة والمرابحة واتفاقيات الخزينة والضمانات من البنوك
ن
ر
ر
الن
والمؤسسات المالية وشكات االئتمان مهما كانت مبالغها وألية مدة كانت بما يف ذلك القروض ي
ر
ر
لن يتجاوز أجلها
تتجاوز ثالث سنوات .عل أن يتم مراعاة الشوط التالية بالنسبة للقروض التجارية ا ي
ثالث ( )3سنوات-:
ن
ن
ر
ر
 - 1أن يراىع يف شوط القرض والضمانات المقدمة له عدم الضار بالشكة ومساهميها
ن
للدائني.
والضمانات العامة
ن
 - 2أن يحدد مجلس الدارة يف قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

-3

رن
وااللتام واالرتباط بإسم ر
الشكة ونيابة عنها ولمجلس
يكون لمجلس الدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد
ر
الدارة القيام بكافة األعمال والترصفات ر
الن من شأنها تحقيق أغراض الشكة.
ي
ً
ن
الشكة من ر ن
مدين ر
ن
ر
التاماتهم طبقا لما يحقق
الن يقدرها حق إبراء ذمة
ي
وف الحاالت ي
لمجلس الدارة ي
ن
محرص مجلس الدارة وحيثيات قراره مراعاة ر
الشوط التالية -:
مصلحتها .عل أن يتضمن
ن
ن
مىص سنة كاملة عل نشوء الدين كحد ادن.
 - 1أن يكون إبراء الذمة بعد ي
 - 2البراء حق لمجس الدارة وال يجوز التفويض فيه.
 - 3أن يكون البراء لمبلغ محدد كحد اقىص لكل عام للمدين الواحد.

-5

التتعات عل أال تتجاوز البند المخصص لذلك نف كل ن
متانية سنوية ر
للشكة.
لمجلس الدارة تقديم ر
ي

-4

7

-6
-7
-8
-9
-13

ر
إقرار اللوائح واألنظمة وضوابط الرقابة الداخلية ر
ن
والشاف
للموظفي
للشكة بما ن يف ذلك نظام االدخار
العام عليها.
ر
ر
إعتماد التوجهات الستاتيجية واألهداف الرئيسية ر
والشاف عل تنفيذها.
للشكة
إعتماد الحكومة الخاصة ر
بالشكة .
يفوض عنه نف حدود إختصاصاته واحد أو ر
لمجلس الدارة أن يوكل أو ِّ
أكت من أعضائه أو من الغت ن يف
ي
ن
معي أو القيام بعمل أو أعمال معينة.
اتخاذ إجراء أو ترصف
عي مجلس الدارة سكرتت للمجلس من ن
ي ن
بي أعضائه أو من غتهم ويحدد مجلس الدارة إختصاصاته
ومكافأته ،وال تزيد مدة عضوية رئيس مجلس الدارة ونائبه والعضو المنتدب وسكرتت المجلس – إذا كان
ً
عضوا ن يف مجلس الدارة  -عن مدة عضوية كل منهم ن يف المجلس ويجوز إعادة تعيينهم.

ن
بتعيي الرئيس التنفيذي ونوابه ،وإعفاءه من منصبه ،ويحدد مجلس الدارة ن يف قرار تعيينه
ويقوم المجلس
سلطات وصالحيات ومهام ومكافآت الرئيس التنفيذي ومدة توليه هذا المنصب ،ويحدد مجلس الدارة
ً
ر
الن يحصل عليها بالضافة للمكافآت المقررة لكل عضو بمجلس الدارة طبقا للمادة ( )24من
المكافآت الخاصة ي
هذا النظام.
ن
ن
ر
ر
وللمجلس يف حدود اختصاصه أن يعهد إىل واحد أو أكت من أعضائه أو من الغت يف مباشة عمل أو أعمال معينه
ر
الن يراها المجلس مناسبة وذلك بموجب صكوك وكاالت أو تفويض ،ويحق لوكيله حق توكيل الغت ن يف
للمدة ي
كل أو جزء مما أوكل فيه وللمجلس حق ر
مباشة كل هذه الصالحيات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
مادة ( - : )10مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ن
تتكون مكافأة عضو مجلس الدارة من ( 3,333ثالثة اآلف) ريال عن كل جلسه يحرصها بنفسه بإجتماعات
مجلس الدارة أو اللجان المنبثقه من المجلس بالضافة إىل مصاريف السفر والنتقال والقامة وكذلك النسبة
المنصوص عليها نف المادة ( )4/43من هذا النظام وذلك نف حدود ما نص عليه نظام ر
الشكات ولوائحه.
ي
ي
ويشتمل تقرير مجلس الدارة إىل الجمعية العامة العادية عل بيان شامل لكل ماحصل عليه أعضاء مجلس
الدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب ن يف األرباح وبدل حضور ومرصوفات وغت ذلك من المزايا كما
ن
ن
إداريي أو ما قبضوه نظت
موظفي أو
يشتمل التقرير المذكور عل بيان ما قبضه أعضاء مجلس الدارة بوصفهم
ً
ر
الن
أعمال فنية أو إدارية أو استشارية وأن يشتمل أيضا عل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات ي
ن
حرصها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
وأمي الش
مادة ( - : )11صالحيات الرئيس والنائب ر
ً
ً
نائبا للرئيس .وال يجوز الجمع ن
ئيسا ،كما يجوز له أن ن
يعي مجلس الدارة من ن
ن
بي منصب رئيس
يعي
بي أعضائه ر
ن
ن
ر
وف حالة غيابهما
وف حالة غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس ،ي
مجلس الدارة وأي منصب تنفيذي بالشكة ً ،ي
ُي ِّ ن
عي المجلس العضو الذي يقوم بعمله مؤقتا ،ويختص رئيس المجلس بالصالحيات التالية:ـ
ن
للمساهمي.
 - 1دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات مجلس الدارة والجمعيات العامة
ر
الن يعهد إليه بها مجلس الدارة وذلك بموجب قرار يتخذه مجلس الدارة
 - 2تنفيذ جميع المهام األخرى ي
أو تفويض أو وكالة من جميع األعضاء.
ر
 - 3تمثيل ر
الشكة ن يف عالقاتها مع الغت والتوقيع نيابة عن الشكة أمام القضاء والجهات الحكومية وكتاب
العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها وهيئات التحكيم والغرف التجارية
ر
والشكات والمؤسسات عل إختالف
والصناعية والهيئات الخاصة والبنوك والمؤسسات المالية
ً
ر
أنواعها .ولرئيس المجلس أن يوكل أو يفوض نيابة عنه ن يف حدود إختصاصاته واحدا أو أكت من أعضائه
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أو من الغت نف واحد أو ر
أكت من صالحياته المذكورة أعاله .كما يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس
ي
المجلس ن يف غيابه.
مادة ( - : )13اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مر ن
تي عل األقل ن يف السنة وتكون الدعوة كتابية باالستالم أو بخطابات مسجلة
ن
ر
ون وذلك قبل ( )7سبعة أيام من التاريخ المحدد
أو وسائل االتصال األخرى مثل الفاكس ر
والتيد اللكت ي
ر
لالجتماع ،ما لم يتفق أعضاء المجلس عل خالف ذلك ،ويجب عل رئيس المجلس أن يدعوه إىل االجتماع من
طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.
ر
كما يجوز نف حاالت ن
االلكتونية مثل المكالمات
الرصورة أن يعقد مجلس الدارة اجتماعه باستخدام الوسائل
ي
ن
ن
الجماعية واتخاذ القرارات يف األمور العاجلة بعرضها عل األعضاء متفرقي ،ما لم يطلب أحد األعضاء – كتابة –
اجتماع المجلس للمداولة فيها  ،وتعرض هذه القرارات عل المجلس ن يف أول اجتماع تال له.
يعي مجلس الدارة من ن
ن
بي أعضائه لجنة تنفيذية مكونه من ثالثة أعضاء عل األقل وتقوم اللجنة بمتابعة
ن
ن
وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس منها يف حدود صالحياته المنصوص عليها يف هذا النظام ويحدد المجلس مكافآتها.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة رئيسها.
مادة ( - : )14نصاب اجتماع المجلس
ن
ن
ر
ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حرصه نصف األعضاء عل األقل بشط أال يقل عدد الحاضين عن
ن
الحاضين وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس
أربعة وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء
ن
الجلسة .كما ال يجوز لعضو مجلس الدارة أن ينيب عنه غته يف حضور الجتماع.
مادة ( - : )15مداوالت المجلس
ن
ن
ن
تثبت مداوالت المجلس وقراراته يف محاض يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الدارة الحاضون والسكرتت
ن
المحاض ن يف سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الدارة والسكرتت.
وتدون هذه

المساهمي
الباب الرابع – جمعيات
ر
---------------------------------مادة ( - : )16حضور الجمعيات
ً
ً
ن
ر
ن
الن يقع فيها
الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمي وال يجوز انعقادها إال يف المدينة ي
المركز الرئيس ر
للشكة ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة
ي
ً
ن
المكتتبي ،ولكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه
عن غته من
ن
ن
ر
موظف الشكة يف حضور الجمعية العامة.
مساهما آخر من غت أعضاء مجلس الدارة أو
ي
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مادة ( - : )17الجمعية التأسيسية
تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية -:
ن
التحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء طبقا ألحكام نظام ر
الشكات بالحد األدن من رأس
-1
المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم.
 - 2وضع النصوص النهائية لنظام ر
الشكة ،ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية عل النظام
ن
ن
الممثلي فيها.
المكتتبي
المعروض عليها إال بموافقة جميع
ن
ر
ن
الن اقتضاها التأسيس.
-3
المداولة يف تقرير المؤسسي عن األعمال والنفقات ي
ر
ن
 - 4تعيي أول مراقب حسابات للشكة.
ر
ن
المكتتبي يمثل نصف رأس المال عل األقل ولكل مكتتب ن يف
ويشتط لصحة انعقادها حضور عدد من
اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.
مادة ( - : )18اختصاصات الجمعية العامة العادية
ر
الن تختص بها الجمعية العامة غت العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور
فيما عدا األمور ي
بالشكة ،وتنعقد مرة عل األقل نف السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة المالية ر
المتعلقة ر
للشكة ،كما
ي
يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إىل ذلك.
غي العادية
مادة ( - : )19اختصاصات الجمعية العامة ر
ر
األساس باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها
تختص الجمعية العامة غت العادية بتعديل نظام الشكة
ي
ن
نظاما ،وفضال عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات ن يف األمور الداخلية يف اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك
ر
يل:ـ
بنفس الشوط واألوضاع المقررة للجمعية األختة ،وذلك باستثناء ما ي
 - 1حرما ن المساهم أو تعديل أي من حقوقه األساسية وعل األخص ( الحصول عل نصيبه من األرباح أو
الشكة ر
إصدار أسهم مجانية لغت عامل ر
والشكات التابعة لها – الحصول عل نصيبه من موجودات
ي
ن
ر
ن
المساهمي والمداولة والتصويت – الترصف يف أسهمه –
الشكة عند التصفية – حضور جمعيات
طلب االطالع عل دفاتر ر
ن
المساهمي
الشكة – رفع دعوى المسئولية – الطعن ببطالن قرارات جمعيات
– أولويات االكتتاب باألسهم الجديدة – ما لم ينص النظام عل غت ذلك.
المساهمي – نقل مركز ر
ن
ن
الشكة
للمساهمي ما لم يوافق عل ذلك جميع
 - 2قرارات زياد األعباء المالية
ر
ئيس إىل خارج المملكة – تغيت جنسية الشكة.
الر ي
مادة ( - : )31دعوة الجمعيات
ن
للمساهمي بدعوة من مجلس الدارة ،وعل مجلس الدارة أن يدعو الجمعية العامة
تنعقد الجمعيات العامة
ن
العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمي يمثل  %5من رأس المال عل األقل ،ويجوز
ً
ن
ثالثي يوما من تاريخ طلب
لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل
ن
ن
ر
ر
الن فيها المركز
مراجع الحسابات ،وتنش الدعوة النعقاد الجمعية العامة يف جريدة يومية توزع يف المنطقة ي
للشكة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد ر
الرئيس ر
بعشة أيام عل األقل وتشتمل الدعوة عل جدول األعمال ،وترسل
ي
ر
صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل الدارة العامة للشكات بوزارة التجارة وكذلك إىل هيئة السوق المالية خالل
المدة المحددة ر
للنش ،ويجوز دعوة الجمعية العامة لالنعقاد ن يف الميعاد المذكور بخطابات مسجلة ما دامت
ر
أسهم ر
ن
واشتاك المساهم ن يف مداوالتها
للمساهمي
الشكة إسمية .كما يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة
ر
الن تضعها الجهة المختصة.
والتصويت عل قراراتها باستخدام وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط ي
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مادة ( - : )30إثبات الحضور
ن
ن
ن
والممثلي ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم
الحاضين
المساهمي
يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء
ر
الن ن يف حيازتهم باألصالة أو ب الوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة االطالع عل هذا
ي
الكشف
مادة ( - : )31نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا ن
حرصه مساهمون يمثلون ربع رأس المال عل األقل ،فإذا
ن
الثالثي يوما التالية لالجتماع
لم يتوفر هذا النصاب ن يف االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل
السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها نف المادة ( )33من هذا النظام ،ويجوز أن يعقد االجتماع ن
الثان
ي
ي
بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،عل أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
ً
ن
وف جميع األحوال ،يكون االجتماع ن
الثان صحيحا أيا كان عدد األسهم
ي
العالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .ي
الممثلة فيه .
غي العادية
مادة ( - : )33نصاب اجتماع الجمعية العامة ر
ن
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غت العادية صحيحا إال إذا حرصه مساهمون ،يمثلون نصف رأس المال عل
األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب ن يف االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص
عليها نف المادة السابقة ويكون االجتماع ن
الثان صحيحا إذا ن
ن
المساهمي يمثلون ربع رأس المال
حرصه عدد من
ي
ي
عل األقل .ويجوز أن يعقد االجتماع ن
الثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،عل أن
ي
تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد العالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع إذا لم يتوافر النصاب الالزم
نف الجتماع ن
الثان ،وجهت دعوة إىل إجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها ن يف المادة ( )33من
ي
ي
ً
ًّ
النظام ،ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه ،بعد موافقة الجهة المختصة.

مادة ( - : )34التصويت ف الجمعيات
ن
ن
لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله يف الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات يف الجمعيات العمومية العامة
ر
الشتاك
العادية وغت العادية عل أساس صوت واحد لكل سهم يمثله ،ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس الدارة
ن
ر
الن تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إداريتهم ويتم إتباع أسلوب التصويت
يف التصويت عل قرارات الجمعية ي
ر
اكم ن يف التصويت عل اختيار أعضاء مجلس الدارة.
الت ي
مادة ( - : )35قرارات الجمعيات
تصدر القرارات ن يف الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة
العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة ن يف االجتماع .كما تصدر قرارات الجمعية العامة غت العادية بأغلبية
ثلن األسهم الممثلة نف االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة ر
ر
الشكة أو
ي
ي
الشكة قبل انقضاء المدة المحددة نف نظامها أو بإدماج ر
بحل ر
الشكة ن يف رشكة أو ن يف مؤسسة أخرى فال يكون القرار
ي
صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة ن يف االجتماع.
مادة ( - : )36المناقشة ف الجمعيات
ن
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة يف جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إىل أعضاء
ن
المساهمي بالقدر
مجلس الدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس الدارة أو مراقب الحسابات عل أسئلة
الشكة ن
الذي ال يعرض مصلحة ر
للرصر ،وإذا رأى المساهم أن الرد عل سؤاله غت مقنع احتكم إىل الجمعية وكان
قرارها ن يف هذا الشأن نافذا.
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مادة ( - : )37رئاسة الجمعيات وإعداد المحاض
ن
للمساهمي رئيس مجلس الدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الدارة
يرأس اجتماعات الجمعية العامة
ن
ن
من ن
بي أعضائه عند غيابهما ويعي الرئيس سكرتتا الجتماع وجامعا لألصوات ويحرر باجتماع الجمعية محرصا
ن
ر
ن
ن
الن ن يف حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد
يتضمن أسماء المساهمي الحاضين أو الممثلي وعدد األسهم ي
ر
ر
الن وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية
الن اتخذت وعدد األصوات ي
األصوات المقررة لها والقرارات ي
ن
ر
المحاض بصفة منتظمة عقب كل اجتماع ن يف سجل خاص يوقعه
الن دارت ن يف االجتماع وتدون
للمناقشات ي
رئيس الجمعية وسكرتتها وجامع األصوات.

الباب الخامس – لجنة المراجعة
----------------------------------------مادة ( - : )38تشكيل واختصاصات لجنة المراجعة
ن
التنفيذيي سواء من
 - 1تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غت أعضاء مجلس الدارة
ن
ن
المساهمي أو من غتهم ،عل أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عل خمسة ،وأن تحدد يف القرار
مهمات اللجنة وضوابط عملها ،ومكافآت أعضائها.
ر
يشتط لصحة إجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات
-2
ن
الحاضين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع .
 - 3تختص لجنة المراجعة بالمراقبة عل أعمال ر
الشكة ،ولها ن يف سبيل ذلك حق االطالع عل سجالتها
ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الدارة أو الدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من
للشكة لالنعقاد إذا أعاق مجلس الدارة عملها أو تعرضت ر
مجلس الدارة دعوة الجمعية العامة ر
الشكة
ن
ألضار أو خسائر جسيمة.
ن
ر
ر
الن يقدمها مراجع
 - 4عل لجنة المراجعة النظر يف القوائم المالية للشكة والتقارير والملحوظات ي
الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها ن يف شان مدى كفاية
نظام الرقابة الداخلية نف ر
الشكة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل ن يف نطاق إختصاصها .وعل مجلس
ًي
نسخا كافية من هذا التقرير نف مركز ر
الشكة الرئيس قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة
الدارة أن يودع
ي
ر
ن
ر
ن
بعشة أيام عل األقل؛ لتويد كل من رغب من المساهمي بنسخة منه .ويتل التقرير أثناء انعقاد
الجمعية.
الباب السادس – مراجع الحسابات
---------------------------------------------تعيي مراجع حسابات
مادة ( - : )39ر
ن
ر
ر
ن
يجب أن يكون للشكة مراجع حسابات أو أكت من بي المرصح لهم بالعمل يف المملكة تعينه الجمعية العامة
سنويا وتحدد مكافأته ،ويجوز لها إعادة تعيينه.
مادة ( - : )41صالحيات مراجع الحسابات
ر
لمراقب الحسابات ن يف كل وقت حق االطالع عل دفاتر الشكة وسجالتها وغت ذلك من الوثائق وله أن يطلب
الشكة ر ن
الن يرى نضورة الحصول عليها ليتحقق من موجودات ر
ر
والتاماتها.
البيانات واليضاحات ي
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وعل مراجع الحسابات أن يقدم إىل الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمنه موقف ر
الشكة وتمكينه من الحصول
الن طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام ر
ر
الشكات أو أحكام هذا
عل البيانات واليضاحات ي
النظام ،ورأيه نف مدى مطابقة حسابات ر
الشكة للواقع.
ي

الباب السابع – حسابات ر
الشكة وتوزيع األرباح
-------------------------------------------------مادة ( - : )40السنة المالية
للشكة من تاريخ صدور قرار معاىل وزير التجارة بإعالن تأسيسها وتنته فن
تبدأ السنة المالية األوىل ر
ي ي
ي
ر
ن
اثن عش شهرا.
1413/37/38هـ الموافق 1992/12/31م وتكون كل سنة بعد ذلك ي
مادة ( - : )41الوثائق المالية
ً
ر
الماىل عن
 - 1يعد مجلس الدارة ن يف نهاية كل سنة مالية القوائم المالية للشكة وتقريرا عن نشاطها ومركزها
ي
ر
ّ
المقتحة لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه
ويضمن هذا التقرير الطريقة
السنة المالية المنقضية،
ً
ن
وأربعي يوما
الوثائق تحت ترصف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة
عل األقل .
ن
ر
الماىل الوثائق المشار إليها يف الفقرة ( )1من
 - 2يوقع رئيس مجلس إدارة الشكة ورئيسها التنفيذي ومديرها
ي
هذه المادة ،وتودع نسخ منها نف مركز ر
ن
الشكة الرئيس تحت ترصف المساهمي قبل الموعد المحدد
ي
النعقاد الجمعية العامة ر
بعشة أيام عل األقل .
ساهمي بالقوائم المالية ر
ن
للشكة ،وتقرير مجلس الدارة ،وتقرير مراجع
 - 3يزود رئيس مجلس الدارة الم
ن
ر
الحسابات ،ما لم ر
تنش ن يف صحيفة يومية توزع يف مركز الشكة الرئيس .وأن يرسل صورة من هذه الوثائق
إىل الوزارة ،وكذلك يرسل صورة إىل هيئة السوق المالية ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة
ً
ع رش يوما عل األقل .

مادة ( - : )43توزيع األرباح
ر
ر
اآلن-:
توزع أرباح الشكة الصافية السنوية بعد خصم جميع المرصوفات العمومية والتكاليف األخرى عل الوجه ي
ن
نظام.ويجوز للجمعية العامة العادية وقف
حتياط
صاف األرباح لتكوين إ
 - 1يجنب سنويا ( )%13من
ي
ي
ي
هذا التجنيب ر
االحتياط المذكور ( )%33من رأس المال المدفوع.
من بلغ
ي
 - 2يجوز للجمعية العامة العادية بناء عل ر
ن
(ثالثي ن يف المائة) من
اقتاح مجلس الدارة تجنيب نسبة ()%33
ر
اتفاف يخصص لدعم المركز الماىل ر
للشكة .كما يجوز لها وقفه أو
احتياط
األرباح الصافية لتكوين
ي
ي
ي
إستخدامه.
ن
ر
ن
للمساهمي تعادل ( %5خمسة يف المائة) من رأس المال المدفوع.
باف بعد ذلك دفعة أوىل
 - 3يوزع من ال ي
ر
ن
الباف لمكافأة
 - 4يخصص بعدما تقدم نسبة ال تزيد عن خمسة بالمائة (( )%5خمسة يف المائة) من
ي
أعضاء مجلس الدارة وبحد أقىص ال يزيد عن ( )533,333خمسمائة ألف ريال لكل عضو .عل أن
الن ن
ر
يحرصها العضو.
يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات ي
ر
ن
المساهمي كحصة إضافية من األرباح.
الباف بعد ذلك عل
 - 5يوزع ي
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مادة ( - : )44استحقاق األرباح
ً
ن
ُ
يستحق المساهم حصته نف األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر ف هذا الشأن وي ن
بي القرار تاريخ
ي
ي
ن
ن
المساهمي ن يف نهاية اليوم
المسجلي ن يف سجالت
لمالك األسهم
األرباح
أحقية
وتكون
االستحقاق وتاريخ التوزيع
ي
المحدد لالستحقاق.
مادة ( - : )45خسائر ر
الشكة
إذا بلغت خسائر ال رشكة نصف رأس المال المدفوع ،ن يف أي وقت خالل السنة المالية ،وجب عل أي مسؤول ن يف
ر
الشكة أو مراجع الحسابا ت فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس الدارة ،وعل رئيس مجلس الدارة إبالغ أعضاء
ً
المجلس فو ًرا بذلك ،وعل مجلس الدارة  -خالل خمسة ر
عش يوما من علمه بذلك  -دعوة الجمعية العامة غت
ً
يوما من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال ر
ن
الشكة أو
وأربعي
العادية لالجتماع خالل خمسة
ً
تخفيضه  -وفقا ألحكام النظام  -وذلك إىل الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إىل ما دون نصف رأس المال
المدفوع ،أو حل ر
الشكة قبل األجل المحدد ن يف نظامها األساس.
الباب الثامن – المنازعات
------------------------مادة ( - : )46دعوى المسئولية
ر
لكل مساهم الحق ن يف رفع دعوى المسئولية المقررة للشكة عل أعضاء مجلس الدارة إذا كان من شـأن الخطأ
بشط أن يكون حق ر
الذي صدر منهم إلحاق نضر خاص به ر
الشكة ن يف رفعها مازال قائما ،ويجب عل المساهم أن
يخطر ر
الشكة بعزمه عل رفع الدعوى.
الباب التاسع – حل ر
الشكة وتصفيتها
----------------------------------مادة ( - : )47انقضاء ر
الشكة
ن
الشكة وف حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غت العادية بناء عل ر
 - 1عند انتهاء مدة ر
اقتاح
ي
وتعي مصفيا أو ر
ن
وتنته سلطة مجلس
أكت وتحدد صالحياتهم وأتعابهم
مجلس الدارة طريقة التصفية
ي
ر
ن
ر
الدارة بانقضاء ر
ن
المصف ،وتبف ألجهزة
الشكة ،ومع ذلك يستمر قائما عل إدارة الشكة إىل أن يتم تعيي
ي
ر
ن
المصفي.
الشكة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات
 - 2تعد ر
الشكة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غت العادية خالل المدة المحددة ن يف الفقرة
( )1من هذه المادة ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار ن يف الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق
ً
ن
تسعي يوما من صدور قرار
األوضاع المقررة ن يف هذه المادة ولم يتم االكتتاب ن يف كل زيادة رأس المال خالل
الجمعية بالزيادة.
ر
العاش – أحكام ختامية
الباب
--------------------------مادة ( - : )48نظام ر
الشكات
ن
يطبق نظام ر
الشكات ونظام هيئة السوق المالية كل فيما يخصه عل كل ما لم يرد ذكره يف هذا النظام.
مادة ( - : )49ر
النش
وينش طبقا لنظام ر
يودع هذا النظام ر
الشكات.
وىل التوفيق.
وهللا ي
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