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7102/03/01م

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( االجتماع
األول)
يسر مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية
العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") المقرر عقده بمشيئة هللا في تمام الساعة الثامنة و
النصف مساء يوم األحد  72جمادى اآلخرة 0341هـ الموافق  72مارس 7102م ،في فندق الهوليدى إن
اإلزدهار ،قاعة  4بمدينة الرياض ،وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:
 -0التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -7التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -4التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -3التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -5التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م
بواقع  1..1لاير للسهم الواحد ،وبإجمالي مبلغ قدره  271مليون لاير أي ما يعادل  %..1من رأس المال،
وعلى أساس  111مليون سهم ،على أن تكون أحقية األرباح لماليك األسهم المسجلين بسجالت شركة
مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية غير العادية المقرر يوم األحد 72
ً
الحقا بعد
جمادى اآلخرة 0341هـ الموافق  72مارس 7102م .علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف األرباح
موافقة اجتماع الجمعية على هذه التوصية.
 -2التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ،لمراجعة القوائم
المالية األولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالي 7102م .ولفحص القوائم المالية األولية الموحدة
للربع األول 7101م ،وتحديد أتعابه.
 -2التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -1التصويت على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  001110111لاير بواقع  7110111لاير لكل عضو
عن العام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -.التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين المهندس ريان بن محمد حامد فايز (غير تنفيذي) ،عضواً في
مجلس إدارة الشركة بد ً
ال من عضو مجلس اإلدارة المستقيل معالي المهندس عبدهللا بن محمد نور
رحيمي ،على أن يُكمل المهندس ريان بن محمد حامد فايز مدة سلفه في الدورة الحالية لمجس إدارة
الشركة التي بدأت في  2أغسطس 7102م وتنتهي في  2أغسطس 710.م.
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 -01التصويت على عقد اإلدارة الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير لألعالف والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو
األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد للعام
السابق بلغ  1230111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -00التصويت على عقد مشتريات األعالف الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير لألعالف والتي لرئيس مجلس
اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ
العقد للعام السابق بلغ  5405410111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -07التصويت على عقد إيجار مزرعة التوضيحية لأللبان الذي سيتم بين الشركة وورثة األمير محمد بن سعود
الكبير والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص
به لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  1040111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -04التصويت على عقد خدمات التموين الذي سيتم بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي والتي لرئيس
مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم .علماً
بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  41.0111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -03التصويت على عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي
لرئي س مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص به لعام
قادم .علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  00402130111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -05التصويت على تجديد عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
والتي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص به
لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد المبدئي يبلغ  01105.10111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -02التصويت على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والذي لرئيس مجلس
اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن
مبلغ األرباح للعام السابق بلغ  240111لاير ،بالشروط التجارية السائدة .وذلك كونها أحد حملة الصكوك
الصادره من الشركة بمبلغ  401110111لاير ،للفترة من 7107م إلى 710.م ،بالشروط التجارية السائدة.
 -02التصويت على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة أسمنت اليمامة والذي لرئيس مجلس اإلدارة سمو
األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ،وعضو مجلس إدارة الشركة سمو األمير نايف بن سلطان بن
محمد بن سعود الكبير ،مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن مبلغ األرباح للعام السابق بلغ
 0002.0111لاير بالشروط التجارية السائدة .وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ
 5101110111لاير ،للفترة من 7104م إلى 7101م ،بالشروط التجارية السائدة.
 -01التصويت على خدمات االتصاالت التي ستتم بين الشركة وشركة االتصاالت المتنقلة السعودية "زين
السعودية" والتي ل عضو مجلس إدارة الشركة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  4140111لاير وذلك
بالشروط التجارية السائدة.
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 -0.التصويت على عقد اإليجار الذي سيتم بين الشركة و االستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا حيث يتم استخدام
العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة لمدة
عشرين سنة تبدأ من تاريخ  01أبريل 7110م إلى  .أبريل 7170م ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد
للعام السابق بلغ  0240111لاير ،وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -71التصويت على عقد خدمات النشر التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام
قادم .علماً بأن مبلغ الخدمات للعام السابق بلغ  4520111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -70التصويت على عقد مشتريات األعالف الذي سيتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم.
ً
علما بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  2043.0111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -77التصويت على عقد مبيعات المنتجات التي ستتم بين الشركة وشركة بنده للتجزئة ،والتي لمجموعة صافوال
مصلحة فيها ،كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم األستاذ
سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى،
والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن مبلغ المبيعات للعام السابق بلغ  20702120111لاير وذلك بالشروط
التجارية السائدة.
 -74التصويت على عقد مشتريات السكر الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للسكر ،والتي لمجموعة
صافوال مصلحة فيها ،كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم
األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى،
والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ  0120..00111لاير وذلك بالشروط
التجارية السائدة.
 -73التصويت على عقد مشتريات زيت الصويا الذي سيتم بين الشركة وشركة عافية العالمية ،والتي لمجموعة
صافوال مصلحة فيها ،كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة الشركة وهم
األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى،
والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ  220111لاير وذلك بالشروط التجارية
السائدة.
 -75التصويت على عقد الخدمات المالية الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان السعودية المحدودة والتي
لعضو مجلس اإلدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ
العقد للعام السابق بلغ  001320111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -72التصويت على التمويل القائم ذو الطبيعة المتجددة الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان السعودية
المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم.
ً
علما بأن مبلغ التمويل للعام السابق بلغ  42507510111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
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 -72التصويت على عقد الخدمات ال بنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لعضو
مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن
مبلغ العقد للعام السابق بلغ  4000420111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -71التصويت على رصيد التمويل القائم (للفترة من 7102م إلى 7172م) الذي سيتم بين الشركة والبنك
السعودي البريطاني والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه،
ً
علما بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ  2.7052.0111لاير وذلك بالشروط
والترخيص به لعام قادم.
التجارية السائدة.
 -7.التصويت على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ
سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن مبلغ األرباح للعام
السابق بلغ  0102230111لاير ،بالشروط التجارية السائدة .وذلك كونه أحد حملة إصدارات صكوك الشركة
المتعددة بمبلغ  01101110111لاير ،للفترة من 7105م إلى 7177م ،بالشروط التجارية السائدة .و بمبلغ
 05101110111لاير ،للفترة من 7104م إلى 7101م بالشروط التجارية السائدة ،وبمبلغ  05101110111لاير،
للفترة من 7104م إلى 7171م بالشروط التجارية السائدة ،وبمبلغ  5101110111لاير ،للفترة من 7107م إلى
710.م بالشروط التجارية السائدة.
 -41التصويت على عقد الخدمات البنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والذي لعضوي
مجلس اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى مصلحة فيه،
والترخيص به لعام قادم علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  0.01.40111لاير وذلك بالشروط التجارية
السائدة.
 -40التصويت على رصيد التمويل القائم (للفترة من 7102م إلى 710.م) الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي
الفرنسي والذي لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران واألستاذ بدر بن عبدهللا
ً
علما بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ 30501110111
العيسى مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم.
لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -47التصويت على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي الفرنسي والذي لعضوي مجلس اإلدارة
المهندس موسى بن عمران العمران واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام
قادم .علماً بأن مبلغ األرباح للعام السابق بلغ  0000110111لاير ،بالشروط التجارية السائدة .وذلك كونه أحد
حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ  01101110111لاير ،للفترة من 7105م إلى 7177م ،بالشروط
التجارية السائدة .وبمبلغ  71101110111لاير ،للفترة من 7104م إلى 7101م بالشروط التجارية السائدة،
وبمبلغ 01101110111لاير ،للفترة من 7104م إلى 7171م بالشروط التجارية السائدة ،وبمبلغ .101110111
لاير ،للفترة من 7107م إلى 710.م بالشروط التجارية السائدة.
 -44التصويت لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل من شأنه
منافسة الشركة ،وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي
تزاول نشاطاً مماث ً
ال للشركة يتمثل في الدواجن .والترخيص بها لعام قادم.

4|Page

v

 -43التصويت لعضو مجلس اإلدارة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون بأن يشترك في عمل من شأنه
منافسة الشركة ،وذلك كونه عضو في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول
نشاطاً مماث ً
ال للشركة يتمثل في المخبوزات .والترخيص بها لعام قادم.
 -45التصويت لعضو مجلس اإلدارة المهندس ريان بن محمد فايز بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة
الشركة ،وذلك كونه عضو في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً
مماث ً
ال للشركة يتمثل في المخبوزات .والترخيص بها لعام قادم.
 -42التصويت على تعديل النظام األساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم
المليك رقم (م )4/وتاريخ 0342/0/71هـ) (مرفق).
 -42التصويت على شراء الشركة لعددً ا يصل إلى  01مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج
أسهم الموظفين ،على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية ،وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام
عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية
العامة غير العادية ،وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص
لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

ً
ً
وكالة ،وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في
أصالةأو
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية
ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية) ،وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل
ً
مصادقا عليه من إحدى إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة
المرفق ،يجب أن يكون
بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِ ل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِ ل أو
َ
كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .على أ ً
الموكل عضواً في مجلس إدارة
ال يكون
الشركة أو موظفاً لديها ،وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على
األقل من موعد انعقاد الجمعية ،وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور  %50من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة ،ويرجى من
الحضور الكرام ،الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية ،الستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء
ً
علما بأن هناك مكان مخصص للنساء.
االجتماع.
ولإلستفسار يمكن التواصل مع عالقات المستثمرين من خالل:
الهاتف  +.22003211115 :تحويلة  2744أو 2711
الفاكس +.22003210555 :
البريد اإللكتروني
investor.relations@almarai.com
أو العنوان البريدي ص.ب  1573الرياض  ،003.7وهللا الموفق.
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السادة  /شركة المراعي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
أنا المساهم (....................................................................................................... /اسم الموكل الرباعي)....................( ، ..
الجنسية) ،بموجب هوية شخصية (رقم /أو رقم اإلقامة  /أو جواز السفر لغير السعودين) صادرة من (
 ،) ................... .....بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن /مدير /رئيس مجلس إدارة شركة (
عددها
ألسهم
ومالك(ة)
الموكلة))
الشركة
(......................................................................اسم
( )...................................................سهماً من أسهم شركة المراعي (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل
التجاري في  41ذو الحجة 4144هـ برقم ( ،)4242201001واستناداً لنص المادة ( )02من النظام األساس للشركة،
فإنني بهذا أوكل ((.............. ............................................................................اسم الوكيل الرباعى) لينوب عني في حضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في فندق الهوليدى إن اإلزدهار ،قاعة  1بمدينة الرياض،
المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم األحد  02جمادى اآلخرة 4110هـ
(حسب تقويم أم القرى) الموافق  02مارس 0242م  .وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة
ً
نيابة عني
على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ،والتوقيع
على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات ،ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع
أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل :
رقم السجل المدني لموقع التوكيل
(أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) :
توقيع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا معنويا):

مالحظة
جهة التصديق قد تكون إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم
الموكل أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

)ﻣﺳﻭﺩّﺓ(
ﺍﻟ ﻧﻅﺎﻡ ﺎﻷﺳﺎﺳ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺭﺎﻋﻲ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺩﺭﺟﺔ(
الباب األول :تأسيس الشركة
المادة األولى :التأسيس
تحولت طبقا ً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام ،شركة المراعي المحدودة المسجلة بالسجل
التجاري بمدينة الرياض رقم  1818800001وتاريخ 1011/10/11هـ من شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة مساهمة سعودية وفقا ً لما يلي:
المادة الثانية :اسم الشركة
شركة المراعي (شركة مساهمة مدرجة)
المادة الثالثة :أغراض الشركة:
تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
 )1إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع كافة منتجات األلبان واألجبان والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية
المعدة لإلستهالك اآلدمي أو الحيواني.
 )0اإلنتاج الزراعي والحيواني بما في ذلك زراعة المحاصيل الزراعية وتربية المواشي والدواجن
والمناحل واألسماك والربيان وغير ذلك من المنتجات البحرية والنهرية وغيرها من المسطحات
المائية وانتاج الحليب الخام واللحوم بكافة أنواعها والبيض والعسل.
 )1إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مزارع األبقار وغيرها من المشاريع الزراعية والحيوانية والصناعية
والمسالخ وتركيب وصيانة المكائن الزراعية والصناعية وأجهزة الري والبيوت المحمية وصوامع
الغالل وتأجير اآلالت الزراعية وصيانة وتنسيق وتشجير الحدائق والمنتزهات ومكافحة اآلفات
الزراعية.
 )0االستثمار في المجاالت الصناعية وخاصة انتاج وتعليب وتغليف وتعبئة وتسويق وتوزيع كافة المواد
الغذائية والفواكه والخضروات واأللبان ومشتقاتها واآليس كريم والحلويات والعصائر والصلص
والمربيات ومياه الشرب والمياه المحالة والغازية والمعدنية والشاي والقهوة المثلجة وكافة أنواع
المشروبات الغير كحولية والخبز والمعجنات والسكاكر وغيرها من منتجات المخابز.
 )5إنتاج وتوزيع مواد ومستلزمات أوعية التعبئة والتغليف بأنواعها وإنتاج وتعبئة وإستيراد وتصدير
وتوزيع الفيتامينات وخلطات األمالح المعدنية المحسنة لألعالف واألسمدة بمختلف أنواعها
والعناصر النادرة والمطهرات الزراعية والصناعية واألعالف الحيوانية والمستلزمات الخاصة
بمزارع األبقار والدواجن واألسماك والمسالخ.
صفجة ( )1من ()16

 )6تجارة الجملة والتجزئة في الحاصالت الزراعية والمواد الغذائية واألجهزة الكهربائية واإللكترونية
واآلليات والمعدات والمكائن الزراعية والصناعية والتجهيزات واألواني المنزلية والمالبس الجاهزة
واستيراد وتصدير كل ماذكر.
 )7تركيب وتشغيل وصيانة وتطوير وإدارة وتكامل األجهزة واألنظمة الكهربائية واإللكترونية
واآلليات والمعدات والمكائن الزراعية والصناعية وشبكات الحاسب اآللي واإلتصاالت وتقديم كافة
الخدمات ذات العالقة.
 )0إقامة وتشغيل وإدارة الفنادق والمطاعم والمطابخ واإلستراحات والبوفيهات والمقاهي وتقديم
الخدمات السياحية.
 )1التخزين والتبريد وعلى األخص تملك واستعمال وصيانة وتأجير وإستئجار المستودعات وثالجات
حفظ األغذية.
 )18أعمال الوكاالت التجارية وعقود التوزيع.
 )11شراء وبيع األراضي والعقارات والمصانع الالزمة لتحقيق أغراض الشركة.
 )10الحراسات األمنية المدنية الخاصة.
 )11النقل البري
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات
المختصة إن وجدت.
المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) ،كما يجوز لها أن تتملك
األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ،ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس
الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة
في هذا الشأن ،كما يجوز لها أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في
تداولها.
المادة الخامسة :المركز الرئيس للشركة
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،ويجوز أن ينشأ لها فروع أو
مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.
المادة السادسة :مدة الشركة
مدة الشركة تسعة وتسعون ( )11سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويلها إلى
شركة مساهمة مدرجة ،ويجوز دائما ً إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء
أجلها بسنة واحدة على األقل.
الباب الثاني :رأس المـال واألسـهــم والصكوك
المادة السابعة :رأس المال
صفجة ( )2من ()16

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثمانية ألف ( )00888مليون لاير سعودي مقسم إلى ثمانمائة ( )088مليون
سهم اسمي متساوية القيمة ،قيمة كل منها عشرة ( )18رياالت وجميعها أسهم عادية نقدية.
المادة الثامنة :األسـهـم الممـتازة:
)1

)0
)1

)0

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا ً لألسس التي تضعها هيئة السوق المالية أن تصدر
أسهما ً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة
إلى عادية ،وال تعطى األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين ،وترتب
هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح
الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.
يجب الحصول على موافقة اصحاب األسهم الممتازة ،في جمعية خاصة بهم ،إذا كان قرار الجمعية
العامة غير العادية يتعلق بتحويل األسهم الممتازة إلى عادية أو تعديل أي من حقوق أصحاب األسهم
الممتازة.
إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق أصحاب األسهم الممتازة ،بما في ذلك تصفية
الشركة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية أو تحويل األسهم العادية إلى ممتازة ،فال يكون هذا
القرار نافذاً إال إذا صادق عليه من له حق التصويت من أصحاب األسهم الممتازة في جمعية خاصة
بهم.
إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة ألصحاب األسهم الممتازة من األرباح الصافية للشركة بعد
تجنيب االحتياطي النظامي مدة ثالثة سنوات متتالية ،فإنه يجوز للجمعية الخاصة بأصحاب هذه
األسهم ،المنعقدة وفقا ً للمادة التاسعة والثمانين من نظام الشركات ،أن تقرر إما حضورهم اجتماعات
الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت ،أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب
مع قيمة أسهمهم في رأس المال ،وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل األرباح المخصصة
ألصحاب هذه األسهم عن تلك السنوات ،ويكون لكل سهم ممتاز صوت واحد في اجتماع الجمعية
العامة ،ويحق لصاحب السهم الممتاز في هذه الحالة التصويت على كافة بنود جدول أعمال الجمعية
العامة العادية دون استثناء.

المادة التاسعة :أدوات الدين والصكوك التمويلية:
 )1مع وجوب مراعاة األحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها ،يجوز للشركة أن
تصدر وفقا ً لنظام السوق المالية أدوات دين أو صكوكا ً تمويلية قابلة للتداول ،ولكن ال يجوز للشركة
إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم ،إال بعد صدور قرار من الجمعية
العامة غير العادية للشركة تحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك
األدوات أو الصكوك ،سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة
من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية ،ويصدر مجلس
اإلدارة دون حاجة إلى موافقة جديدة من الجمعية العامة غير العادية أسهما ً جديدة مقابل تلك األدوات
أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها ،فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات
أو الصكوك ،ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة
ورأس المال ،ويجب على مجلس اإلدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة
المحددة في نظام الشركات لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.
 )0مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )1من هذه المادة ،يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك
التمويلية إلى أسهم وفقا ً لنظام السوق المالية ،وفي جميع األحوال ال يجوز تحويل هذه األدوات
صفجة ( )3من ()16

والصكوك إلى أسهم في الحالتين التاليتين:
أ-

إذا لم تتضمن شروط إصدار الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويل هذه األدوات
والصكوك إلى أسهم برفع رأس مال الشركة

ب -إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل.
 )1تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية ،ومع ذلك ال
يجوز للجمعيات المذكورة أن تعدل الحقوق المقررة لهم إال بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم
تعقد وفقا ً ألحكام المادة التاسعة والثمانين من نظام الشركات.
المادة العاشرة :بيع األسهم غير المستوفاة القيمة
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك ،وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز
لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق النشر في جريدة يومية أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في
المزاد العلني أو سوق األوراق المالية – بحسب األحوال – وفقا ً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة،
وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها ،وترد الباقي إلى صاحب السهم ،وإذا لم تكف
حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ،جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم ،ومع ذلك
يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافا ً إليه المصروفات التي
أنفقتها الشركة في هذا الشأن ،وتلغي الشركة السهم المبيع وفقا ً ألحكام هذه المادةُ ،وتعطي المشتري سهما ً
جديداً يحمل رقم السهم الملغي ،وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.
المادة الحادية عشرة :إصدار األسهم
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية ،وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه
القيمة ،وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين ،وال يجوز
توزيعها كأرباح على المساهمين ،والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا ملك السهم أشخاص
متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به ،ويكون هؤالء
األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.
المادة الثانية عشرة :تداول األسهم
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إالّ بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل
منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ،ويؤشر في صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها
وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها ،ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم
وفقا ً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته
إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك
األسهم للمؤسسين اآلخرين ،وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس
المال قبل انقضاء مدة الحظر.
المادة الثالثة عشرة :سجل المساهمين
تتداول أسهم الشركة وفقا ً ألحكام نظام السوق المالية.
المادة الرابعة عشرة :شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها
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 )1يجوز للشركة شراء أسهمها العادية والممتازة بموافقة الجمعية العامة غير العادية ،ووفقا ً للضوابط
التي تضعها هيئة السوق المالية بهذا الخصوص ،وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في
جمعيات المساهمين.
 )0يجوز للشركة شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة وفقا ً لألغراض والضوابط التي تضعها هيئة
السوق المالية
 )1يجوز للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين،
ويجب على الشركة استيفاء الضوابط األخرى المتعلقة بشرائها ألسهمها والشروط التي تضعها هيئة
السوق المالية لهذا الغرض.
 )0يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقا ً للضوابط التي تضعها هيئة
السوق المالية.
 )5يجوز للشركة إرتهان أسهمها ضمانا ً لدين وفقا ً للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.
 )6يجوز لمن له حق تملك أسهم الشركة أو حيازتها لمصلحة طرف آخر أن يرتهنها وفقا ً للضوابط التي
تضعها هيئة السوق المالية ،ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم،
ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك ،ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية
العامة للمساهمين أو التصويت فيها
المادة الخامسة عشرة :زيادة رأس المال
 )1للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال قد دفع
كامالً ،ال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود
إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة
لتحويلها إلى أسهم،
 )0للجمعية العامة غير العادية للشركة في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس
المال أو جز ًء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها أو أي من ذلك ،وال يجوز
للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
 )1تتم زيادة رأس مال الشركة بإحدى الطرق اآلتية:
أ .إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.
َّ
ب .إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة األداء ،على أن يكون
مقوم
اإلصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد االستعانة برأي خبير أو ِّ
معتمد ،وبعد أن يعد مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات بيانا ً عن منشأ هذه الديون ومقدارها
ويوقع أعضاء المجلس ومراجع الحسابات هذا البيان ،ويكونون مسؤولين عن صحته.
ج .إصدار أسهم جديدة بمقدار االحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس
المال .ويجب أن تصدر هذه األسهم بنفس شكل وأوضاع األسهم المتداولة ،وتوزع تلك األسهم
على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من األسهم األصلية
د .إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
 )0للمساهم المالك للسهم  -وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال
 األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهمبالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط
االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
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 )5يحق للجمعية العامة غير العادية للشركة وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة
رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة
لمصلحة الشركة.
 )6يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة غير
العادية بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه
الحقوق ،وفقا ً للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.
 )7مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم ( )0المتقدم ذكرها ،توزع األسهم الجديدة على َح َملَة حقوق األولوية
الذين طلبوا االكتتاب ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة
رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي من
األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنسبة ما يملكونه من حقوق
أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه
ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير ،ما لم تقرر الجمعية العامة غير
العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك
 )0تسري على األسهم التي تصدر مقابل حصص عينية عند زيادة رأس المال أحكام تقويم الحصص
العينية المقدمة عند تأسيس الشركة ،وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا
الشأن..
المادة السادسة عشرة :تخفيض رأس المال
 )1للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت
بخسائر ،ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في
المادة )الرابعة والخمسين( من انظام الشركات ،وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص
يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر
التخفيض في هذه االلتزامات
 )0إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء
اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما ً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في
المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس ،فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في
الميعاد المذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضمانا ً كافيا ً للوفاء
به إذا كان آجالً.
الباب الثالث :مجلس اإلدارة
المادة السابعة عشرة :إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة ( )1أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين
عن طريق التصويت التراكمي لمدة ال تزيد عن ثالث ( )1سنوات
المادة الثامنة عشرة :انتهاء عضوية المجلس
 )1تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ً ألي نظام أو تعليمات سارية
في المملكة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو
بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل
لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ،ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في
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وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.
 )0يجوز للجمعية العامة – بنا ًء على توصية من المجلس – إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن
حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع.
المادة التاسعة عشرة :المركز الشاغر في المجلس
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتا ً في المركز الشاغر ،على
أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ،ويجب أن تبلغ وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية
خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين ،وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع
لها ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ،وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد المجلس بسبب نقص عدد
أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء
دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوما ً النتخاب العدد الالزم من األعضاء
المادة العشرون :صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات
في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها واإلشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها
والقيام بكافة األعمال والتصرفات داخـل المملكة وخارجها التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة،
وتشمل صالحيات وسلطات مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 )1اقرار العقود والمناقصات ونظام حوكمة الشركة والسياسات واللوائح الداخلية للشركة ،وتأسيس
الشركات التابعة والمشاركة في الشركات ،والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التابعة أو التي
تشترك فيها الشركة مع شركات أخرى مع كافة تعديالتها ،وتعيين وعزل المديرين فيها واعتماد كافة
ً
الشركات.
التصرفات التي تتم في تلك
 )0الموافقة على إصدار الضمانات والكفاالت للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي واعتماد
كافة المعامالت المصرفية بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية وحسابات االستثمار في شركات إدارة
األصول باسم الشركة أو الشركات التابعة داخل المملكة أو خارجها واقفالها واستثمار أموالها
وادارتها.
 )1حق الشراء وقبوله ،ودفع الثمن ،ورهن أصول وعقارات ومنقوالت الشركة والشركات التابعة ،وفك
الرهن والبيع واإلفراغ وقبض الثمن ،وتسليم المثمن على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات
قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة األسباب والمبرارات لذلك ،مع ضرورة
مراعاة الشروط التالية:
أ) أن يكون ثمن األصل المبيع مقاربا ً لثمن المثل ،محدداً طبقا ً لألصول المحاسبية المرعية.
ب) أن يكون الثمن غير آجل إالّ في حاالت الضرورة وبضمانات كافية.
ج) أال تتضرر الشركة أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط ذلك
التصرف.
 )0عقد القروض مع أي جهة كانت مثل صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي ،والقروض التجارية مع
البنوك التجارية والبيوت المالية وشركات اإلئتمان وغيرها ،أيا ً كانت مدتها ،وألي حدود يقررها
المجلس.
 )5حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا ً لما يحقق مصلحتها ،ووفق المعايير المحاسبية
صفجة ( )7من ()16

المتبعة في حالة إعدام الديون ،على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة
الشروط التالية:
أ) أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
ب) أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
ج) اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.
 )6حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط والتقاضي وتحصيل ديون الشركة أو الشركات
التابعة وقبول الصلح والتحكيم.
 )7تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة ،والتأمين على ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة.
 )0تعيين رئيس تنفيذي للشركة وتحديد اختصاصاته وصالحياته وواجباته وحقوقه المالية ،ولمجلس
اإلدارة أيضا ً تعيين نائبا ً أو أكثر للرئيس التنفيذي للشركة ويحدد قرار التعيين الصالحيات
واالختصاصات والحقوق المالية لنائب الرئيس التنفيذي.
 )1حق تفويض أو توكيل واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو في
اتخاذ إجراء أو تصرف معين مما يدخل في حدود اختصاصاته ،ويكون لمجلس اإلدارة إلغاء التفويض
أو التوكيل جزئيا ً أو كلياً.
المادة الحادية والعشرون :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا ً معينا ً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو
نسبة معينة من صافي األرباح ،ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا ،وذلك بما يتوافق مع
األحكام الواردة في نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق
المالية في هذا الخصوص ،ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان
شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير
ذلك من المزايا .وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما
قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات .وأن يشتمل أيضا ً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد
الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
المادة الثانية والعشرون :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
 )1يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ً ونائبا ً للرئيس ،كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه
عضواً منتدباً ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
 )0يختص رئيس مجلس اإلدارة بدعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعاته ،كما يختص برئاسة
اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين
 )1يختص رئيس مجلس اإلدارة  ،بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ولدى الدوائر الحكومية
والشركات واألفراد وأمام القضاء والمحاكم بكافة درجاتها وفئاتها ،وديوان المظالم ،وكتاب العدل،
وهيئات التحكيم ،ومكاتب ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها والحقـوق المدنية وأقسـام
الشـرطة وكافة الجهات الحكومية ،والغـرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات
والمؤسسات على اخـتالف أنواعها ،وإصدار الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم،
والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والتنازل وحق اإلبراء واالنكار واإلقرار وطلب حلف
اليمين ،واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة ،وتنفيذ األحكام،
صفجة ( )8من ()16

والتوقيع على كافة أنواع العقود واالتفاقيات والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود
تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها مع كافة تعديالتها والتوقيع على
قرارات تصفيتها وقرارات تعيين المديرين أو عزلهم وممثلي الشركة في جمعيات المساهمين،
والتوقيع على العقود واالتفاقيات والصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية واألهلية،
وله حق توقيع كافة أنواع العقود واالتفاقيات والوثائق والمستندات والنماذج واتفاقيات القروض
وجميع االتفاقيات المالية مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت
المالية والضمانات والكفاالت والرهون وفكها ،وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها ،والبيع
والشراء واإلفراغ وقبولـه واالستالم والتسليم وااليجارات والقبض والدفع والدخول في المناقصات،
وفتح الحسابات وقفلها وفتح االعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار السـندات والشيكات
وكافة األوراق التجارية ،ومؤسسات إدارة األصول وشركات االستثمار في األوراق المالية العامة
والخا صة داخل المملكة وخارجها ،وتعـيين الموظفين والتعـاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من
الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل
ونقل الكفاالت والتنازل عنها ،ويجـوز لرئيس المجلس  ،تفويض وتوكـيل احد أعضاء المجلس أو
موظفي الشركة أو من الغير في كل أو بعض ما سبق ،ومنح صالحية التوكيل للغير للوكالء
الممنوحين وكاالت من قبله ،وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا ً أو كلياً.
 )0يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس عند غيابه.
 )5يتمتع العضو المنتدب (في حالة تعيينه) بأي صالحيات يحددها مجلس اإلدارة ،وعلى العضو
المنتدب تنفيذ التعليمات التي يوجهها لـه مجلس اإلدارة.
 )6يحدد مجلس اإلدارة ،وفقا ً لتقديره وبقرار يصدر عنه ،المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس
المجلس والعضو المنتدب
 )7يعين مجلس اإلدارة أمين سر (سكرتير)ً للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ،يختص
بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها
إلى جانب ممارسة اإلختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة ،ويحدد المجلس مكافآته.
 )0ال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (السكرتير) عضو مجلس اإلدارة
على مدة عضوية كل منهم في المجلس ،ويجوز دائما ً إعادة انتخابهم ،وللمجلس في أي وقت أن
يعزلهم أو أيا ً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في
وقت غير مناسب.
المادة الثالثة والعشرون :اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمع مجلس اإلدارة مرتين على األقل في السنة بدعوة من رئيسه .،وتكون الدعوة كتابية ويجوز أن
ترسل بالبريد المسجل أو وسائل االتصاالت األخرى وذلك قبل اسبوعين من التاريخ المحدد لالجتماع ،ما
لم يتفق أعضاء المجلس على خالف ذلك .،ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع
متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.
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المادة الرابعة والعشرون :نصاب اجتماع مجلس اإلدارة
 )1ال يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إال إذا حضره خمسة ( )5أعضاء على األقل وبشرط أالّ يقل عدد
الحاضرين أصالة عن ( )0أربعة أعضاء.
 )0ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقا ً
للضوابط اآلتية:
أ) ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
ب) أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.
ج) ال يجوز للعضو النائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت
بشأنها.
المادة الخامسة والعشرون :قرارات المجلس ومداوالته
 )1تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين في االجـتماع ،وعند
تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
 )0لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ،ما لم يطلب
أحد األعضاء كتابةَ اجتماع المجلس للمداولة فيها ،وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول
تال له
اجتماع ٍ
 )1تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة
الحاضرون وأمين السر (السكرتير) ،وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس
اإلدارة وأمين السر (السكرتير).
المادة السادسة والعشرون :تعارض المصالح
ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة إال بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة.
وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال
والعقود التي تتم لحساب الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع. ،وال يجوز لهذا العضو
االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين،
ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد
أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات
الشركة الخارجي.
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المادة السابعة والعشرون :اللجنة التنفـيذيـة:
لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة تنفيذية ،ويعين المجلس من بين أعضاء
اللجنة رئيسا ً لها كما يحدد مجلس اإلدارة (من حين إلى آخر) طريقة عمل اللجنـة وإختصاصاتها وعدد
أعضائها والنصاب الضروري الجتماعاتها ،وتمارس اللجنة الصالحيات التي يوليها لها المجلس وفقا ً
لتعليمات وتوجيهات المجلس و ال يجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي
أقرها مجلس اإلدارة.
الباب الرابع :جمعيات المساهمين
المادة الثامنة والعشرون :حضور الجمعيات
 )1لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ،وله في ذلك أن يوكل شخصا ً آخر من غير
أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
 )0يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على
قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ،بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة
المادة التاسعة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة العادية
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور
المتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية ،ويجوز
دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثالثون :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها
نظاماً .ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط
واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.
المادة الحادية والثالثون :دعوة الجمعيات
تنعقـد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة .وفقا ً لألوضاع المنصوص عليها
في هذا النظام ونظام الشركات والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بهذا الشأن ،وعلى مجلس
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسـابات أو لجنة المراجعة أو
عــدد من المساهمين يمثل خمسـة في المائة ( )%5من رأس المال على األقل ،ويجوز لمراجع الحسابات
دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما ً من تاريخ طلب مراجع
الحسابات.
وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة
الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بعشرة ( )18أيام على األقل ،ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة
في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة ،وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال
إلى كل من وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية ،وذلك خالل المدة المحددة للنشر.
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المادة الثانية والثالثون :سجل حضور الجمعيات
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسماءهم في مركز الشركة
الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
المادة الثالثة والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
اليكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال
على األقل ،وإذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع ،يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة
من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا ً أيا ً كان عدد
األسهم الممثلة فيه.
المادة الرابعة والثالثون :نصـاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
اليكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال
على األقل ،وإذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع ،يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة
من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،وفي جميع األحول يكون االجتماع الثاني صحيحا ً إذا حضره عدد
من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل ،وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني
وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة الحادية والثالثون من
هذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث صحيحا ً أيا ً كان عدد األسهم الممثلة فيه ،بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة الخامسة والثالثون :التصويت في الجمعيات
 )1لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ،ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب
مجلس اإلدارة
 )0ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء
ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.
المادة السادسة والثالثون :قرارات الجمعية
 )1تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
 )0وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع ،إال إذا كان
قراراً متعلقا ً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل إنقضاء المدة المحددة
في نظامها األساس أو بإندماجها في شركة أخرى فال يكون القرار صحيحا ً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة
أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
 )1وعلى مجلس اإلدارة أن يشهر – وفقا ً ألحكام نظام الشركات – قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا
تضمنت تعديل نظام الشركة األساس.
المادة السابعة والثالثون :المناقشة في الجمعيات
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى
أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات ،ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة
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المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير
مقنع ،احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً
المادة الثامنة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه ،أو من ينتدبه
مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حالة غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ،ويعين رئيس الجمعية
أمين سر (سكرتيراً) لالجتماع وجامعا ً لألصوات ،ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء
المساهمين الحاضـرين أو الممثلين وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو الوكالة وعـدد
األصوات المقررة لها والقرارات التي أتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة
وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع ،وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل
خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها (سكرتيرها) وجامع األصوات.
الباب الخامس :لجنة المراجعة
المادة التاسعة والثالثون :تشكيل لجنة المراجعة
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من
المساهمين أو من غيرهم ،على أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد على خمسة ،وأن تحدد في
القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ،ومكافآت أعضائها.
المادة األربعون :نصاب اجتماع لجنة المراجعة
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات
الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
المادة الحادية واألربعون :اختصاصات لجنة المراجعة
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها
ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب
من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت
الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
المادة الثانية واألربعون :تقارير لجنة المراجعة
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 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 بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد
الجمعية.
الباب السادس :مراجع الحسابات
المادة الثالثة واألربعون :تعيين مراجع الحسابات
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يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في
المملكة تعينه الجمعية العامة العادية ،وتحدد مكافأته ومدة عمله ،ويجوز لها إعادة تعيينه ،على أال يتجاوز
مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة ،ويجوز لمن استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين
من تاريخ انتهائها .ويجوز للجمعية أيضا ً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع
التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
المادة الرابعة واألربعون :صالحيات مراجع الحسابات
لمراجع الحسابات في أ ّ
ي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله
أيضا ً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ،ليتحقق من موجودات الشركة
والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه،
وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ،فإذا لم
ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة
العادية للنظر في األمر.
المادة الخامسة واألربعون :تقرير مراجع الحسابات
على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يعد وفقا ً لمعايير المراجعة
المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي
طلبها ،وما يكون قد تبين له من مخالفات ألحكام النظام أو أحكام نظام الشركة األساس ،ورأيه في مدى
عدالة القوائم المالية للشركة .ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة .وإذا قررت الجمعية
التصديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية دون االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات ،كان
قرارها باطالً.
الباب السابع :حسـابات الشركة وتوزيع األربـاح
المادة السادسة واألربعون :السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة السابعة واألربعون :الوثائق المالية
 )1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن
نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ،ويض ّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع
األرباح ،ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد
الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما ً على األقل.
 )0يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في
الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل
الموعد المحدد النعقاد الجمعية بعشرة أيام على األقل.
 )1على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة،
وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس ،وعليه
أيضا ً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية ،وذلك قبل
تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما ً على األقل.
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المادة الثامنة واألربعون :توزيع األرباح
مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى ذات العالقة ،توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو
اآلتي:
 )1يجنب ( )%18من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز أن تقرر الجمعية
العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%18من رأس المال المدفوع.
 )0للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين
احتياطي اتفاقي يخصص ألغراض محددة.
 )1للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطات أخرى
وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي
الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما ً من هذه المؤسسات.
 )0يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عنما ( )%5خمسة بالمئة من رأس المال
المدفوع.
 )5مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام ،والمادة السادسة والسبعين
من نظام الشركات ،يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تتجاوز ( )%5خمسة بالمئة من باقي صافي األرباح
كمكافأة لمجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا ً مع عدد الجلسات التي يحضرها
العضو.
• يجوز للشركة توزي ع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ،بعد استيفاء
الضوابط والمتطلبات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
المادة التاسعة واألربعون :استحقاق األرباح
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ
االستحقاق وتاريخ التوزيع ،وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في
نهاية اليوم المحدد لالستحقاق ،ويجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية في شأن
توزيع األرباح على المساهمين وفقا ً للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بهذا الخصوص.
المادة الخمسون :توزيع األرباح لألسهم الممتازة
 )1إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية ،فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع
النسبة المحددة وفقا ً لحكم المادة الثامنة من هذا النظام ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.
 )0إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة من األرباح وفقا ً لحكم المادة الثامنة من هذا النظام لمدة ثالث
سنوات متتالية ،فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم ،المنعقدة طبقا ً ألحكام المادة
التاسعة والثمانين من نظام الشركات ،أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة
والمشاركة في التصويت ،أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في
رأس المال ،وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم
عن السنوات السابقة.
المادة الحادية والخمسون :خسائر الشركة
 )1إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي
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مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس
مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما ً من
علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما ً من تاريخ علمه
بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا ً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد
الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل
المحدد في هذا النظام.
 )0وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة
المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا
قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس
المال خالل تسعين يوما ً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
الباب الثامن :المنازعات
المادة الثانية والخمسون :دعوى المسؤولية
لكل مساهم الحق في رفـع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن
الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ،وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق
الشركة في رفعها ال يزال قائماً ،ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى ،مع قصر
حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.
الباب التاسع :حـل الشـركة وتصـفيتها
المادة الثالثة والخمسون :انقضاء الشركة
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية،
ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ،ويجب أن يشتمل قرار التصفية على
تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته ،والمدة الزمنية الالزمة للتصفية،
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات ،وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر
قضائي ،وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ،ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة
ويعدون بالنسبة لل غير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي ،وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل
مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.
الباب العاشر :أحـكــام خــتاميـة
المادة الرابعة والخمسون:
يطبق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.
المادة الخامسة والخمسون:
يودع هذا النظام ويُنشـر طبقا ً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.
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