
 

 هـ52/01/0113 -التاريخ :

افق :  م 52/2/5155 -المو

 اجتماعتدعو شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار مساهميها الى حضور 

 وسائل التقنية الحديثة عن طريق األول( االجتماع)العادية  غير  الجمعية العامة 

 

 اديةالع غير  جمعية العامةال اجتماعلحضور  في الشركة المساهمين السادة رة شركة الحمادي للتنمية و اإلستثمار دعوةيسر مجلس إدا

افق 50/00/0113بتاريخ  االثنين يوممن مساء والنصف  السابعةيئة الله في تمام الساعة بمش انعقادهوالمقرر  (األول  االجتماع) هـ المو

  -: وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي، منظومة تداوالتي باستخدامديثة عن طريق وسائل التقنية الح م51/2/5155

 م.30/05/5150التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .0

 .م30/05/5150التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  .5

 م.30/05/5150التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  .3

 م.30/05/5150التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم خالل السنة المالية المنتهية في  .1

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك ألعمال فحص  .2

 مرفق()أتعابه. م وتحديد  5153م والربع األول لعام  5155والقوائم السنوية لعام ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ صالح محمد الحمادي والتي له فيها  .2

محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز  مصلحة مباشرة وألعضاء املجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، واألستاذ /

 بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني لموظفي الشركة لمدة )صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها
ً
( 02، علما

( ثمانية ماليين وستمائة ألف ريال سعودي، كما ب 002110111بمبلغ ) 5155/ 30/05عام تبدأ في 
ً
لغت قيمة ريال سعودي سنويا

، ريال سعودي( سبعة ماليين وثمانمائة واحدى عشر  ألف وخمسمائة 000000211م مبلغ )5150التعامل خالل العام السابق 

 بأنه ال يوجد شروط تفضيلية. )مرفق(
ً
 ريال سعودي، علما

ي له زيز محمد الحمادي والتالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ عبدالع .0

فيها مصلحة مباشرة ولرئيس املجلس األستاذ/ صالح محمد الحمادي وألعضاء املجلس األستاذ / محمد صالح الحمادي، 

 بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها
ً
. علما

( أربعة ماليين وثالثمائة ألف ريال  103110111بمبلغ ) 5155/ 30/05( عام تبدأ في 02) لموظفي الشركة لمدة
ً
ريال سعودي سنويا

ريال سعودي( ثالثة ماليين وتسعمائة وخمسة  300220111م مبلغ )5150سعودي، كما بلغت قيمة التعامل خالل العام السابق 

 بأنه ال يوجد شروط تف
ً
 مرفق()ضيلية. وخمسون ألف ريال سعودي، علما



التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عزيز للمقاوالت واإلستثمار الصناعي والتي لرئيس مجلس اإلدارة  .0

األستاذ/ صالح محمد الحمادي وألعضاء املجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، واألستاذ / محمد صالح الحمادي، 

 بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات مساندة والدكتور/ عبدالعزيز صال
ً
ح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علما

ريال سعودي( ستمائة وأربعة وثمانون ألف وسبع  2010001م مبلغ )5150وتوريد، كما بلغت قيمة التعامل خالل العام السابق 

 بأنه ال يوجد شروط تفض
ً
 )مرفق( يلية.مائة وأربعة عشر ريال سعودي، علما

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  .0

محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة فيها ولرئيس املجلس األستاذ/ صالح  محمد الحمادي وألعضاء املجلس الدكتور/ 

 بأن طبيعة التعامل عبارة عن عبدالعزيز محمد الحمادي، وال
ً
دكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علما

ريال سعودي( سبعمائة وأثني  0050200م مبلغ )5150أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خالل العام السابق 

 بأنه ال يوجد ش
ً
 )مرفق( روط تفضيلية.عشرة ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال سعودي، علما

 من السيدة / هيا محمد الحمادي والسيدة/ سارة محمد الحمادي  .01
ً
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكال

والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ صالح محمد الحمادي وألعضاء املجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، واألستاذ / 

 بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيهامحمد صالح 
ً
، علما

( سبعمائة ألف  0110111بمبلغ ) 5155/ 30/05( عام تبدأ في 02إيجار مبنى سكني لموظفي الشركة لمدة )
ً
ريال سعودي سنويا

ريال سعودي( ستمائة وثالثون ألف ريال  231011م مبلغ )5150السابق  ريال سعودي، كما بلغت قيمة التعامل خالل العام

 بأنه ال يوجد شروط تفضيلية
ً
 مرفق(.) سعودي، علما

ريال سعودي( 000110111م بمبلغ إجمالي وقدره )5150التصويت على صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي  .00

 مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي.

م بمبلغ وقدره 5155على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن الربع األول من العام المالي التصويت  .05

اقع ) 10)  ( من القيمة االسمية للسهم.%1ريال( للسهم ما يعادل ) 1011مليون ريال سعودي( وبو

م بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد 5155/12/55التصويت على تفويض مجلس اإلدارة لدورته التي تبدأ بتاريخ  .03

افقة الجمعية العامة أو حتى نهاية 0في الفقرة ) ( من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ مو

 للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمي
ً
 لنظام دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق وفقا

ً
ة الصادرة تنفيذا

 الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

 م.5153التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  .01

 ثالث ومدتها م5155 يونيو 55 تاريخ من تبدأ التي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت .02

 م. )مرفق السيرة الذاتية لكل مترشح(5152 يونيو 50 بتاريخ تنتهي حيث سنوات،



التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من  .02

 بأن المرشحين هم: )مرفق السيرة الذاتية 5152يونيو  50يخ م ولمدة ثالث سنوات حيث تنتهي بتار 5155يونيو  55تاريخ 
ً
م علما

 لكل مترشح(

 عزيز بن محمد القحطاني )عضو مستقل( -0

 ناصر بن حمد بن سيف )عضو من خارج املجلس( -5

 الما بنت عبدالعزيز الحمادي )عضو من خارج املجلس( -3

 لما يلي: منح أسهم مجانيةعن طريق  توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركةالتصويت على  .00
ً
 -للمساهمين وفقا

 (11101110111وجزء من االحتياطي النظامي بمبلغ إجمالي قدره ) ستتم زيادة رأس مال الشركة من خالل رسملة األرباح المبقاة .أ

 ( مملوكة في الشركة.3أسهم ) ثالثة( لكل 0ريال سعودي، وسيتم منح المساهمين سهًما واحًدا )

افقة على و ( ريال سعودي وسيصبح في حال الم00511101110111) مليار ومائتين مليون الشركة قبل الزيادة  يبلغ رأس مال - .ب

 .% 33.33( ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 0021101110111)وستمائة مليون  الزيادة مليار 

 ( سهم.02101110111) الزيادةافقة على و وسيصبح في حال الم( سهم 05101110111تبلغ عدد األسهم قبل الزيادة ) .ت

تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو والنشاطات المستقبلية للشركة  .ث

 .وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين

ملة ق ثم توزع قيمتها على حفي حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر السو  .ج

 من تاريخ تحديد األسهم الجديدة المستحقة لكل  31األسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خالل مدة ال تتجاوز 
ً
يوما

 مساهم.

افقة على البند ستكون االحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  .ح في حال تمت المو

 ن في سجل مساهمي الشركة لدى مركز االيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.المسجلي

 )مرفق(.برأس المالاألساس ي للشركة الخاصة  النظاممن  السابعة تعديل المادة .د

 فق(.)مر باالكتتاب في األسهم والخاصة األساس ي للشركة النظاممن  الثامنةتعديل المادة  .ه

 التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام األساس ي للشركة والخاصة باسم الشركة)مرفق(. .00

 التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساس ي للشركة والخاصة بأغراض الشركة)مرفق(. .00

بصالحيات الرئيس والنائب والعضو التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام األساس ي للشركة والخاصة  .51

 المنتدب وأمين السر)مرفق(.

 مرفق(.)التصويت على تعديل المادة الثالثون من النظام األساس ي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات  .50



 (.مرفق)الحسابات تعيين مراجع ب من النظام األساس ي للشركة والخاصة المادة الثانية واألربعون التصويت على تعديل  .55

 مرفق(.)صويت على تعديل المادة السابعة واالربعون من النظام األساس ي للشركة والخاصة باستحقاق األرباح الت .53

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة )مرفق(. .51

 

اع تسبق اجتميحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول التي       

  الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب االنظمة واللوائح
ً
للشركة، يكون اجتماع  ي( من النظام األساس 33للمادة رقم )وطبقا

 إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا 
ً
الجمعية العامة غير العادية صحيحا

 إذا حضره االجت
ً
ماع، يتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة املحددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد ، عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال على األقل

 أيا كان عدد االسهم الممثلة باأل 
ً
وضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )الثالثون( من النظام األساس ي ويكون االجتماع الثالث صحيحا

افقة الجهة املختصة.  فيه بعد مو

ة صباح اعة العاشر من السالغير عادية المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية  وبإمكان السادة    

افق 0113ذو القعدة  00يوم الخميس  م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير 5155 يونيو 02هـ )حسب تقويم أم القرى( المو

 لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
ً
 ومجانا

ً
 العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا

 https://www.tadawulaty.com.sa 

كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية  ،الجمعية اجتماع انعقادالجمعية تنتهي وقت  الجتماعوستكون أحقية تسجيل الحضور     

 نود أن نلفت عناية المساهمين إلى أنه سيتم استقبال األسئلة المتعلقة ببنودكما لجنة الفرز من فرز األصوات  انتهاءللحاضرين تنتهي عند 

( أو جوال رقم 1005350000الجمعية يوم انعقادها ابتداًء من الساعة السابعة والنصف مساًء وحتى نهاية الجمعية على الهاتف رقم )

 . Invest@alhammadi.com( او عن طريق البريد االلكتروني 1225200112)

 ؛؛ ولَي التوفيقوالله 

https://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:Invest@alhammadi.com


 

 نموذج توكيل

Power of Attorney 

 

 يع مساهمين شركة الحمادي للتنميةإلى جم

  الكرام واالستثمار 

 العامة غيرنموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم عقد الجمعية 

 دنية الحديثة، وذلك ضمن دعم الجهو عن طريق وسائل التق العادية

من قبل الجهات الصحية املختصة  واالحترازيةالوقائية  واإلجراءات

 جد.كورونا المست لفيروسللتصدي  العالقةوذات 

يت التصو  تداوالتي خدمة في المسجلين للمساهمين قطويحق ف 

 
 
  .العموميةالجمعية  اجتماععلى بنود جدول أعمال  إلكترونيا

 
 
  متاح والتصويت تداوالتي خدمةبأن التسجيل في  علما

 
 جميعل مجانا

 .المساهمين

To shareholders of Al Hammadi Company for 

Development and Investment 

The Power of attorney form is not available, where the 

Extraordinary General Meeting will be held by Means of 

Modern Technology, this in support of the preventive and 

precautionary efforts and measures exerted by the 

competent and relevant health authorities to address the 

emerging Corona Virus. 

 Only shareholders registered in the Tadawulaty 

(http://www.tadawulaty.com) can electronically vote the 

agenda items of the General Assembly Meeting Registration 

in the Tadawulaty is free 

 

 

 





 6من  1الصفحة 
 

 �عديل �عض مواد النظام األسا��ي

 للتنمية واالستثمارلشركة ا�حمادي 

 �عد التعديل قبل التعديل

 الباب األول: تأسيس الشركة

 �عد التعديل)( اسم الشركة: الثانيةاملادة    قبل التعديل)(الشركة  اسم: الثانيةاملادة 

 (شركة مساهمة مدرجة) شركة ا�حمادي القابضة   (شركة مساهمة مدرجة) واالستثمارشركة ا�حمادي للتنمية 

 �عد التعديل)(املادة الثالثة: أغراض الشركة  قبل التعديل)(املادة الثالثة: أغراض الشركة 

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 تجارة ا�جملة والتجزئة �� املعدات واألجهزة الطبية واألدو�ة. .1

 املواد الغذائية. تجارة ا�جملة والتجزئة �� .2

 الو�االت التجار�ة. .3

شراء أو استئجار األرا��ي إلقامة املبا�ي عل��ا واستثمار هذه املبا�ي  .4

 للبيع أو لإليجار لصا�ح الشركة.

 إ�شاء أو املشاركة �� إقامة املشاريع الصناعية ا�ختلفة. .5

 إ�شاء و�قامة املراكز الطبية واملستشفيات و�شغيلها وصيان��ا. .6

و�دارة املعاهد ال�حية و��شاء و�دارة املدارس األهلية إ�شاء  .7

 وال�ليات وا�جامعات.

إقامة املنشآت واملشروعات ال��ف��ية السياحية واستثمارها  .8

 و�شغيلها وصيان��ا.

 إقامة و��شاء املراكز التجار�ة و�شغيلها وصيان��ا. .9

 القيام بأعمال املقاوالت واملبا�ي والصيانة. .10

 ال الكهر�ائية.صيانة و�شغيل األعم .11

 صيانة و�شغيل األعمال املي�انيكية. .12

 تقديم خدمات اإلعاشة املطهية والغ�� مطهية. .13

 

 ع�� ا�حصول  و�عد املتبعة األنظمة وفق أ�شط��ا الشركة وتمارس

 .وجدت إن ا�ختصة ا�جهات من الالزمة ال��اخيص

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

التا�عة لها أو املشاركة �� إدارة الشر�ات األخرى ال�ي إدارة الشر�ات  .1

 �ساهم ف��ا وتوف�� الدعم الالزم لها.

أموالها �� األسهم وغ��ها من األوراق املالية وفق الضوابط  استثمار .2

 الشرعية والنظامية.

 العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة �شاطها. امتالك .3

 لشر�ات التا�عة لها.تقديم القروض والكفاالت والتمو�ل ل .4

والعالمات التجار�ة  االخ��اعحقوق امللكية من براءات  امتالك .5

 واستغاللهاوغ��ها من ا�حقوق املعنو�ة  االمتيازوالصناعية وحقوق 

 وتأج��ها للشر�ات التا�عة لها أو لغ��ها.

 واالستئجاربالبيع والشراء  واستثمارهاتملك العقارات وتطو�رها  .6

 ا و�شغيلها وصيان��ا.والتأج�� و�دار��

 

 ع�� ا�حصول  و�عد املتبعة األنظمة وفق أ�شط��ا الشركة وتمارس

 .وجدت إن ا�ختصة ا�جهات من الالزمة ال��اخيص

 

 رأس املال واألسهم: الثا�يالباب 

 �عد التعديل)(املادة السا�عة: رأس املال    قبل التعديل)(املادة السا�عة: رأس املال 

) ألف ومائ�ي مليون ر�ال 1,200,000,000حدد رأس مال الشركة ب (

) مائة وعشرون مليون سهم أس�ي 120,000,000سعودي. مقسم إ�� (

) عشرة ر�االت سعودي وجميعها أسهم 10متساو�ة القيمة، قيمة �ل م��ا (

 .عادية نقدية

 

 ر�ال مليون  وستمائة ألف) 1,600,000,000( ب الشركة مال رأس حدد

 أس�ي سهم مليون  وستون  مائة) 160,000,000( إ�� مقسم. سعودي

 أسهم وجميعها سعودي ر�االت عشرة) 10( م��ا �ل قيمة القيمة، متساو�ة

 .نقدية عادية

 �عد التعديل)(: االكتتاب �� االسهم الثامنةاملادة  قبل التعديل)(: االكتتاب �� االسهم الثامنةاملادة 

 وقدرها الشركة قبل من املصدرة األسهم �امل �� املساهمون  أكتتب

 .بال�امل قيم��ا ودفعوا سهم مليون  وعشرون مائة) 120,000,000(

 وقدرها الشركة قبل من املصدرة األسهم �امل �� املساهمون  أكتتب

 .بال�امل قيم��ا ودفعوا سهم مليون  وستون  مائة) 160,000,000(
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 مجلس اإلدارة: الثالثالباب 

 والعضو  والنائب الرئيس صالحيات: والعشرون الثالثة املادة

 السر (قبل التعديل) وأم�ن املنتدب

 والعضو  والنائب الرئيس صالحيات: والعشرون الثالثة املادة

 السر (�عد التعديل) وأم�ن املنتدب

  أعضائھ ب�ن من اإلدارة مجلس �ع�ن
ً
  رئيسا

ً
 �ع�ن أن لھ و�جوز  للرئيس ونائبا

 
ً
، عضوا

ً
 وأي اإلدارة مجلس رئيس منصب ب�ن ا�جمع يجوز  وال منتدبا

 .بالشركة تنفيذي منصب

 املنازعات فض و�جان القضاء أمام الشركة بتمثيل ا�جلس رئيس و�ختص

 التحكيم وهيئات القضائية شبة أو القضائية والهيئات أنواعها باختالف

 �انت مهما الشرعية الو�االت و�صدار وا�حام�ن الوكالء و�عي�ن والغ��

 الدعاوى  وسماع واملدافعة واملرافعة الدعاوى  و�قامة واملطالبة طبيع��ا

 واالمتناع ورده اليم�ن وطلب والتنازل  والص�ح واإلن�ار واإلقرار عل��ا والرد

 والتعديل وا�جرح واإلجابة ف��ا والطعن والبينات الشهود و�حضار عنھ

 من املنع وطلب عوالتواقي واألختام ا�خطوط و�ن�ار بال��و�ر والطعن

 ا�خ��اء و�عي�ن التحكيم وطلب والتنفيذ ا�حجز وطلب ورفعھ السفر

 وطلب واستبدالهم وردهم وا�حكم�ن ا�خ��اء بتقار�ر والطعن وا�حكم�ن

 واملطالبة الشرعية املرافعات نظام من) والثالثون  املائتان( املادة تطبيق

 وطلب األح�ام ع�� واالع��اض ونف��ا األح�ام وقبول  األح�ام بتنفيذ

 و���اء الشفعة وطلب االعتبار رد وطلب النظر إعادة والتماس االستئناف

 واستالم ا�حاكم جميع لدى الدعاوى  جميع �� ا�جلسات حضور  يلزم ما

 ص�وك واستالم الوصية وتنفيذ النصيب وفرز  ال��كة وقسمة املبالغ

 ا�حاكم لدى والتداخل اإلدخال وطلب القا��ي تن�� وطلب األح�ام

 الطبية ال�جان ولدى) املظالم ديوان( اإلدار�ة ا�حاكم ولدى الشرعية

 املالية األوراق منازعات فض �جان ولدى العمالية ال�جان ولدى الشرعية

 األوراق منازعات �� الفصل م�اتب لدى املصرفية املنازعات �سو�ة و�جان

 و�جان ا�جمركية ال�جان ولدى التجار�ة املنازعات حسم و�جان التجار�ة

 التحقيق هيئة ولدى والتحقيق الرقابة هيئة ولدى التجاري  الغش

 .العام واالدعاء

) �عيينھ حالة ��( املنتدب والعضو ونائبھ ا�جلس رئيس يختص كما

 العدل وكتابة ا�ح�ومية ا�جهات أمام الشركة بتمثيل ومنفردين مجتمع�ن

 وشركة املالية السوق  وهيئة لالستثمار العامة والهيئة املالية ووزارة

 ا�ح�ومية التمو�ل وصناديق التنمية وصناديق) تداول ( املالية السوق 

 والبنوك ا�خاصة والهيئات والصناعية التجار�ة والغرف وا�خاصة

 أنواع �افة ع�� والتوقيع أنواعها اختالف ع�� واملؤسسات والشر�ات

 ا�حصر ليس املثال سبيل ع�� ذلك �� بما واملستندات والوثائق العقود

 �شارك أو �ساهم ال�ي الشر�ات تأسيس �� وذلك الشركة عن نيابة التوقيع

 التأسيس عقود �عديل ومالحق تأسيسها عقود ع�� والتوقيع الشركة ف��ا

 ذلك �� بما الشر�اء، قرارات أنواع �افة وتوقيع ا�ختص العدل �اتب أمام

 شر�ات �� والدخول  الشر�اء وخروج ودخول  وعزلهم املدراء �عي�ن قرارات

 وشراء املال رأس وتحديد املال رأس وخفض املال رأس وز�ادة قائمة

 القيمة واستالم واألسهم ا�حصص و�يع الثمن ودفع واألسهم ا�حصص

 غ�� أو �عوض املال رأس من واألسهم ا�حصص عن والتنازل  واالر�اح

 ا�حصص ونقل املال ورأس واألسهم ا�حصص عن التنازل  وقبول  عوض

 للرئيس و�جوز لھ ان �ع�ن 
ً
 ونائبا

ً
�ع�ن مجلس اإلدارة من ب�ن أعضائھ رئيسا

، وال يجوز ا�جمع ب�ن منصب رئيس مجلس اإلدارة 
ً
 منتدبا

ً
ئب أو ناعضوا

 تنفيذي بالشركة. وأي منصبرئيس مجلس اإلدارة 

و�ختص رئيس ا�جلس أو نائب رئيس ا�جلس بتمثيل الشركة والتوقيع  

نيابة ع��ا �� عالق��ا مع الغ�� وأمام القضاء وهيئات التحكيم والغ�� ولھ 

ا�جهات ا�ح�ومية وكتابة العدل ووزارة االستثمار أمام �افة الصالحيات 

تداول) وا�حاكم و�جان فض وهيئة السوق املالية وشركة السوق املالية (

املنازعات باختالف أنواعها والهيئات القضائية أو شبھ القضائية وهيئات 

التحكيم وصناديق التنمية وصناديق التمو�ل ا�ح�ومية وا�خاصة 

والغرف التجار�ة والصناعية والهيئات ا�خاصة والبنوك والشر�ات 

نواع العقود والوثائق واملؤسسات ع�� اختالف أنواعها والتوقيع ع�� �افة أ

التوقيع نيابة عن واملستندات بما �� ذلك ع�� سبيل املثال وليس ا�حصر 

رك ف��ا الشركة ا�شتؤسسها أو الشركة ع�� عقود تأسيس الشر�ات ال�ي 

مع �عديال��ا ومالحقها مهما �انت أغراض التعديالت املدرجة ف��ا بما ف��ا 

التعديالت ا�خاصة بالتنازالت عن ا�حصص واألسهم �� الشر�ات و�يع تلك 

ا�حصص واألسهم أو القبول ��ا والبيع والشراء للممتل�ات املنقولة 

ع الثمن أو قبض الثمن والعقارات واألرا��ي وقبول الشراء واإلفراغ ودف

الشركة والشر�ات التا�عة  تمثيلو والرهن وفك الرهن وتطو�ر العقارات، 

داخل وخارج اململكة العر�ية السعودية والتوقيع ع��ا ومراجعة جميع 

البنوك واملؤسسات املالية ا�ختلفة واملصارف والصناديق وا�جهات املالية 

ية) واألسواق املالية داخل واملصرفية (سواء ا�ح�ومية أو غ�� ا�ح�وم

وخارج اململكة إلتمام �افة العمليات املصرفية وفتح وتحديث و�غالق 

واعتماد التوقيع والشر�ات التا�عة ا�حسابات بأنواعها باسم الشركة 

الر�ال السعودي أو وتنفيذ املقاصة وا�حواالت من ا�حسابات سواء ب

واملستندات الالزمة إلدارة  األجنبية والتوقيع ع�� جميع األوراق تالعمال ب

وال�حب واإليداع وطلب دفاتر  اتا�حسابات البنكية وفتح ا�حساب

واستخراج وابرام  اتحسابا�ف و ج كشاالشي�ات واستالمها واستخر 

وتوقيع �افة العقود ال�ي تخص إجراء وتنفيذ العمليات اآللية عن طر�ق 

ة ع�� األنظمة اإلن��نت أو غ��ها، وكذلك ع�� جميع العمليات البنكي

طلب استخراج واستالم و�لغاء البطاقات و ك و قدمها البنتاإللك��ونية ال�ي 

ئتمانية وا�خصم املباشر) وتحديد األرقام السر�ة اال بطاقات الاملصرفية (

و�برام وتوقيع اتفاقيات التسهيالت والقروض وعقود املرابحة واتفاقيات 

لقبول �شروطها وأح�امها واو الشر�ات التا�عة التوّرق باسم الشركة 

واسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها وجداول سدادها وجميع املستندات 

الالزمة لذلك وتقديم الضمانات الالزمة لها و�عديلها و�صدار وتوقيع 

وتحر�ر وتظه�� وقبول �افة األوراق التجار�ة ال�ي تتطل��ا أعمال الشركة 

سندات ألمر والشي�ات مهما والشر�ات التا�عة ومن ذلك الكمبياالت وال

ها وصرفها والطلب والتوقيع ع�� إيصاالت االستالم، ظه�� بلغت قيم��ا وت

لغ��، وطلب إصدار خطابات صا�ح اوفتح االعتمادات املستندّية ل
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 وتوقيع الشركة باسم البنوك لدى ا�حسابات وفتح والسندات واألسهم

 باسم البنوك لدى ا�حسابات وقفل الشركة أغراض و�عديل االتفاقيات

 وشط��ا واستالمها التجار�ة ال�جالت وتجديد واستخراج الشركة

 وحضور  ع��ا والتنازل  التجار�ة والعالمات الو�االت وتجديد و��جيل

 وتصفية للشركة امللفات وفتح الشركة عن نيابة العامة ا�جمعيات

 عقود و�لغاء ��جيلها وشطب الشركة ف��ا �شارك أو �ساهم ال�ي الشر�ات

 واالش��اك للشركة وتجديدها التجار�ة ال�جالت واستخراج تأسيسها

 وهيئة والنوعية ا�جودة إدارة ومراجعة وتجديدها التجار�ة بالغرفة

 ومراجعة للشركة وتجديدها ال��اخيص واستخراج واملقاييس املواصفات

 الشركة باسم ا�جواالت أو الثابتة الهواتف وتأسيس االتصاالت شر�ات

 السوق  هيئة ومراجعة أمامها والتوقيع لالستثمار العامة الهيئة ومراجعة

 ا�خاصة العقود وتوقيع االستمارات واستالم املناقصات ودخول  املالية

 وم�خصا��ا التعديل ومالحق التأسيس عقد و�شر الغ�� مع بالشركة

 الوثائق �افة واستالم واستالمها الرسمية ا�جر�دة �� األساسية واألنظمة

 التا�عة وللشر�ات للشركة العامة ا�جمعية قرارات بت�جيل املتعلقة

 وقرارات الشر�ات �� العامة ا�جمعيات قرارات ع�� والتوقيع ف��ا واملساهم

 مجتمع�ن ولهم، املالحق، أو التأسيس عقود من مادة أو بند أي �عديل

 وال�جان للشر�ات اإلدارة مجالس �� الشركة تمثيل حق ومنفردين،

 العادية وغ�� العادية العامة وا�جمعيات االجتماعات وحضور  التنفيذية

 لهم يحق كما والقرارات، ا�حاضر ع�� والتوقيع التأسيسية وا�جمعيات

 و�عديل ال��اخيص وتجديد ال��اخيص استخراج ومنفردين، مجتمع�ن

 واالش��اك ال��اخيص و�لغاء األسماء وحجز �شاط و�ضافة ال��اخيص

 الفروع وفتح التجار�ة بالغرفة االش��اك وتجديد التجار�ة بالغرفة

 البيئة ومراجعة املد�ي الدفاع ومراجعة االجتماعية التأمينات ومراجعة

 مجتمع�ن لهم، يحق كما ��اخيص،ال ونقل والدخل للز�اة العامة

 �� للشركة ذلك و�ل واألسهم ل�حصص واإلفراغ والبيع الشراء ومنفردين،

 أثما��ا واستالم و�سليم عقودها ع�� والتوقيع التا�عة األخرى  الشر�ات

 ولهم، الشركة بأمور  املتعلقة والكفالة الص�وك و�سليم واستالم

 والعقارات املنقولة للممتل�ات والشراء البيع حق ومنفردين، مجتمع�ن

 قبض أو الثمن ودفع اإلفراغ وقبول  واإلفراغ الشراء وقبول  واألرا��ي

 العقود ع�� والتوقيع العقارات وتطو�ر الرهن وفك والرهن الثمن

 الرسمية وا�جهات العدل كتابة أمام واإلفراغ والص�وك واالتفاقيات

 ذلك �� بما والتمو�ل، الفروض اتفاقيات وتوقيع الشركة عن واإلقرار

 لهم، كما. وفكها والرهون  والكفاالت والضمانات اإلسالمي، التمو�ل

 ب�افة ا�خز�نة ومنتجات أعمال اتفاقيات بتوقيع ومنفردين، مجتمع�ن

 األوراق و��شاء ا�خز�نة عمليات جميع و�جراء بمنتجا��ا والتعامل أنواعها

 وتظه��ها وتوقيعها ألمر والسندات الشي�ات ذلك �� بما والتجار�ة املالية

 كشف إ�� ذلك أدى لو ح�ى األجنبية العمالت وشراء و�يع وصرفها،

 وفتح العملية، ��ذه واملتعلقة امللزمة الوثائق �ل وتوقيع ا�حساب

 وتوقيع االلك��ونية البنكية ا�خدمات واعتماد االستثمار�ة ا�حسابات

 ا�حواالت و�جراء االلك��ونية، الشبكة طر�ق عن والتوقيع اتفاقيا��ا

 و�صدار الرواتب، ودفع حدود بال وتحر�رها شي�ات إصدار وطلب البنكية

 لهم، يحق كما. حدود بال التحصيل مستندات ع�� والتوقيع الضمانات

ضمانات بنكية وفتح حسابات االستثمار ومحافظ االستثمار و�دار��ا 

�ا والتوقيع ع�� إيصاالت والنقل م��ا و�ل��ا وتصفي��ا و�قفالها والتصرف �

االستالم وا�خالصة و�براء الذمة واإلقرارات والتوقيع ع�� اتفاقيات 

التداول عن طر�ق الهاتف والفاكس واستالم اسم املستخدم والرقم 

السري ا�خاص بحساب ا�حفظة للتداول ع�� اإلن��نت بالنيابة عن 

هم الشر�ات أو الشركة. و�يع أو شراء أو رهن أو فك رهن أو تحو�ل أس

أو النقود األجنبية أو األوراق من األدوات املالية سندات ا�خز�نة أو غ��ها 

 والشر�ات التا�عة املالية من أي نوع مهما بلغت قيم��ا بالنيابة عن الشركة

ولصا�حها أو لصا�ح الغ��، واالش��اك واالس��داد من حسابات االستثمار 

كة لصا�ح الغ��. االش��اك �� صناديق وره��ا بالنيابة عن الشر  ،بأنواعها

األمانات أو تجديد االش��اك �� صناديق األمانات أو اس��داد وحدات 

صناديق األمانات والتوقيع ع�� اتفاقيات عمليات مشتقات األسهم 

توقيع الكفاالت و وم�حقا��ا واملستندات والو�االت املطلو�ة واملتعلقة ��ا، 

�افة أنواعها مهما بلغت قيم��ا ومهما �ان والضمانات العينية والنقدية ب

التا�عة أو الشر�ات ال�ي  محتواها باسم الشركة لكفالة وضمان الشر�ات

�سبة مشارك��ا و�صدار الكفاالت املالية  �شارك ��ا الشركة مهما بلغت

وكفاالت الغرم واألداء والضمانات ب�افة أنواعها مهما بلغت قيم��ا ومهما 

جهة �انت وابرام وتوقيع اتفاقيات وأعمال ومنتجات �ان محتواها وألي 

ا�خز�نة واملعامالت املشتقة واتفاقيات ومعامالت التحوط ب�افة أنواعها 

مهما بلغت قيم��ا وابرام وتوقيع �افة أنواع االتفاقيات ب�ن الدائن�ن وابرام 

 وتوقيع اتفاقيات الدعم املا�� أو غ��ها، واتفاقيات الضمان ب�افة أنواعها

وألي جهة �انت ومهما بلغت قيم��ا، واالتفاقيات والتعهدات ا�خاصة بدفع 

أو بز�ادة رأس املال ألي جهة �انت ومهما بلغت قيم��ا وابرام وتوقيع �افة 

اتفاقيات إعطاء األولو�ة لديون أو �حقوق الغ�� أيا �انت ومهما بلغت 

املالية  قيم��ا و�ما �� ذلك ا�ختم وابرام وتوقيع جميع املستندات

ومستندات التمو�ل وعقود التأم�ن ب�افة أنواعها ومهما بلغت قيم��ا 

و�عديال��ا وتمديدها والتنازل عن عوائدها وا�حقوق ا�خاصة ��ا لصا�ح 

�شارك الشر�ات األخرى ال�ي التا�عة أو  اتالغ�� و�برام الكفاالت للشر� 

 ت الشر�اءف��ا , وعقود الضمانات والتمو�ل ا�خاصة ��ا وع�� قرارا

�جمعيات املساهم�ن فيما يخص أي تمو�ل مهما �انت طبيعتھ، و�صدار 

و�عي�ن الوكالء والشر�ات التا�عة الو�االت الشرعية نيابة عن الشركة 

، ولھ أن يمثل الشركة وا�حام�ن وتفو�ضهم بالصالحيات الالزمة

لفكر�ة �� والشر�ات التا�عة أمام وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية ا

طلب ��جيل العالمات التجار�ة والتوقيع نيابة عن الشركة والشر�ات 

التا�عة ع�� الطلبات والوثائق واملستندات ا�خاصة بت�جيل وتجديد 

و�عديل وشطب و�لغاء الت�جيل ونقل ملكية العالمات التجار�ة لصا�ح 

الشركة والشر�ات التا�عة، وتمثيل الشركة والشر�ات التا�عة أمام 

فيما ا�جهات ا�ختصة �� تقديم التظلمات واالع��اضات ودعوى التعو�ض 

يخص العالمات التجار�ة، والتوقيع نيابة ً عن الشركة والشر�ات التا�عة 

 باستعمال الغ�� للعالمات التجار�ة امل�جلة باسم 
ً
�� ال��خيص كتابة

أوالشر�ات ولھ تفو�ض أي من موظفي الشركة  الشركة والشر�ات التا�عة.

أو الغ�� �� حدود اختصاصھ �� مباشرة عمل أو أعمال معينة أو التا�عة 

أي من الصالحيات ا�خولة إليھ، ولھ ا�حق بتوكيل الغ�� للتصرف نيابة 
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 واستخراج والعمال العمل مكتب مراجعة حق ومنفردين، مجتمع�ن

 من وال�حب الشركة باسم البنوك �� ا�حسابات وفتح التأش��ات

 الشي�ات وصرف و�صدار واإليداع دفع أوامر أو شي�ات بموجب ا�حساب

 البنوك لدى قيم��ا وقبض ا�حواالت و�جراء النقدية املبالغ واستالم

 االعتمادات وفتح تأم�ن و�دون  تأم�ن بمقابل املصرفية الضمانات و�صدار

 الضوابط وفق البنكية والضمانات واالئتمانات التسهيالت وطلب

 واملنح بذلك ا�خاصة العقود وتوقيع واالق��اض و�لغا��ا و�عديلها الشرعية

 واملستندات وا�حصص األسهم وشراء والكفاالت الضمانات وقبول 

 و�افة والشي�ات واملستندات األوراق �افة ع�� والتوقيع العقار�ة

 والفوات�� والسندات واألوراق املستندات واستالم املصرفية املعامالت

 حق مع للشركة �حنت قد ت�ون  بضائع ألية العائدة ال�حن و�والص

 تخص ال�� العقود �افة ع�� والتوقيع االعتماد لشروط مخالفة أية إجازة

 عقود وكذلك غ��ها أو االن��نت طر�ق عن اآللية العمليات اجراء

 من وغ��ها البنكية األنظمة ع�� البنكية العمليات جميع عن االستفسار

 �� للعمل املنظمة واإلجراءات القواعد و�عداد االلك��ونية األنظمة

 ال��اخيص من وغ��ها البناء رخص واستخراج الغ�� مع وعالقا��ا الشركة

 رخص واستخراج ا�حالت وفتح �شاطها ممارسة �� الشركة تحتاجها ال�ي

 البناء فسوحات واستخراج الرخص ونقل الرخص و�لغاء الرخص وتجديد

 واستخراج األرا��ي وتخطيط البناء إتمام شهادات واستخراج وال��ميم

 وتحديد معهم والتعاقد والعمال املوظف�ن و�عي�ن ال�حية الكروت

 للشركة فروع وشطب فتح �� ا�حق ولهم ا�خدمة من وصرفهم مرتبا��م

 ال�جالت وتجديد واستخراج واإلضافة والتغي��ات التعديالت وعمل

 لدى وقيدها التجار�ة العالمات و��جيل شط��ا واستالمها التجار�ة

 الو�االت إصدار �� ا�حق ومنفردين، مجتمع�ن ولهم، ا�ختصة ا�جهات

 وتفو�ض��م وا�حام�ن الوكالء و�عي�ن الشركة عن نيابة الشرعية

 موظفي تفو�ض �� ومنفردين، مجتمع�ن ا�حق، ولهم الالزمة بالصالحيات

 أو معينة أعمال أو عمل مباشرة �� اختصاصهم حدود �� الغ�� أو الشركة

 ذكر ما جميع �� الغ�� توكيل حق ولهم إل��م ا�خولة الصالحيات من أي

 والقنصليات والسفارات السعودية العر�ية اململكة وخارج داخل

 �� الغ�� و�نابة الشركة عن نيابة با�خارج السعودية واملمثليات

 .الصالحيات

 إ�� باإلضافة) �عيينھ حال ��( املنتدب والعضو والنائب الرئيس و�تمتع

 تنفيذ وعل��م اإلدارة، مجلس يحددها ال�ى األخرى  بالصالحيات ذلك

 .اإلدارة مجلس لهم يوجهها ال�ي التعليمات

) �عيينھ حال ��( املنتدب والعضو الرئيس ونائب ا�جلس رئيس ويستحق

 مجلس عضاءأل  ا�حددة السنو�ة امل�افأة اإلدارة مجلس �� أعضاء بصف��م

  اإلدارة
ً
 .النظام هذا من) والعشر�ن الثانية( للمادة وفقا

 غ��هم من أو أعضائھ ب�ن من يختاره سر أم�ن اإلدارة مجلس ويع�ن

 واالش��اك العامة وا�جمعية اإلدارة مجلس ا�عقاد دعوات بكتابة يختص

 اإلدارة مجلس ا�عقاد محاضر كتابة. األعمال جدول  تحديد �� الرئيس مع

 ا�خاصة املراسالت كتابة الرئيس، مع عل��ا والتوقيع العامة وا�جمعية

 ع�� واإلشراف ا�جلس ع�� وعرضها إليھ الواردة امل�اتبات و�سلم با�جلس

 إرسالها املطلوب األوراق و�رسال اإلدار�ة والدفاتر ال�جالت إمساك

وتحديد الصالحيات املو�ل ��ا وذلك والشر�ات التا�عة عن الشركة 

وص بموجب و�االت شرعية يجرى تنظيمها لدى �اتب العدل ��ذا ا�خص

ولرئيس ا�جلس بقرار مكتوب أن يفوض �عض صالحياتھ إ�� غ��ه من 

أعضاء ا�جلس أو من الغ�� �� مباشرة عمل أو أعمال محددة كما لنائب 

رئيس ا�جلس نفس االختصاصات كما يحق لرئيس ا�جلس و�ل عضو 

ينتدبھ ا�جلس لغرض محدد أن يخولھ حق التوقيع إنابة عن الشركة 

 ع�� انفراد.�عة أوالشر�ات التا

الرئيس التنفيذي بحق التوقيع عن الشركة  وكما يختص العضو املنتدب 

�� املعامالت التجار�ة واملالية واإلدار�ة وتمثيلها لدى ا�حاكم الشرعية 

وكتابات العدل والتوقيع ع�� عقود التأسيس ومالحق التعديل للشركة �� 

بمفردها أو �شارك أو الشر�ات ال�ي قد تؤسسها الشركة مع الغ�� أو 

�ساهم ف��ا أو تندمج معها الشركة لز�ادة أو خفض رأس املال أو أية 

ولھ حق  �عديالت أخرى �� أي بند من عقود التأسيس أو تصفي��ا،

و�لغا��ا استخراج �افة �جال��ا وتراخيصها وتجديدها و�عديلها ونقلها 

وتمثيل الشركة ��  واملفقود م��ا أو إقرار تصفي��اواستخراج بدل التالف 

الشر�ات املساهمة ف��ا الشركة والتوقيع ع�� عقود الشر�ات و�� تأسيس 

، و�دارة الشر�ات، رة التجارةالشر�ات باسم الشركة و��جيلها لدى وزا

وا�جهات ا�ختصة، وأمام �اتب العدل، واملوظف ا�ختص، و�� التوقيع 

اصدار و ر و��جيل عل��ا واتخاذ �ل ما يلزم لتنفيذ اإلجراءات من شه

للشركة و�ضافة وحذف مدراء إ��  ال�جالت التجار�ةواستخراج وتجديد 

و�ضافة األ�شطة بما يتوافق  و�لغا��ا وتجديدها واستالمها ومن ال�جالت

واستالم �افة الوثائق املتعلقة  مع األ�شطة ال�ي تمارسها الشركة،

تا�عة واملساهم للشركة والشر�ات البت�جيل قرارات ا�جمعيات العمومية 

ف��ا والتوقيع ع�� قرارات ا�جمعيات العمومية �� الشر�ات وقرارات �عديل 

أي بند أو مادة من األنظمة األساسية لتلك الشر�ات وابرام وتوقيع عقود 

 أيا �انت أغراض هذه 
ً
التأسيس أو وتوقيع عقود مالحق �عديلها مستقبال

املتعلقة بز�ادة رأس املال  لالتعديالت بما �� ذلك دون حصر مالحق التعدي

أو تخفيضھ أو �عديل أ�شط��ا وأغراضها أو دخول وخروج الشر�اء أو 

تحو�لها وفروعها إ�� شركة مساهمة أو �عديل كيا��ا النظامي أو �عديل 

ملكية ا�حصص أو األسهم بالشراء أو بالبيع أو اإلفراغ أو بالتنازل للغ�� 

ن وعزل املدير�ن وتحديد صالحيا��م والتوقيع ع�� قرارات الشر�اء بتعي�

وم�افآ��م وا�حضور والتوقيع ع�� جمعيات الشر�اء والتصو�ت ع�� 

�برام وتوقيع عقود شراء و�يع األسهم وا�حصص �� و جدول أعمالها، 

الشر�ات القائمة أو بيعها واستثمارها أو التنازل ع��ا أو قبول ا�حصص 

 املتنازل ع��ا. 

تمثيل الشركة �� ا�حضور والتصو�ت والتوقيع �� اجتماعات جمعية 

املساهم�ن وا�جمعيات العمومية التأسيسية أو جمعيات التحوّل والعامة 

العادية وغ�� العادية للشر�ات العامة أو املقفلة ال�ي �ساهم ف��ا و�افة 

جمعيات الشر�اء للشر�ات ذات املسؤولية ا�حدودة أو غ��ها من 

ات ال�ي �ساهم ف��ا والتصو�ت ع�� جدول أعمالها وحضور الشر� 

االجتماعات والتصو�ت والتوقيع �� مجالس اإلدارة وال�جان التنفيذية �� 

الشركة ال�ي تمتلك الشركة أسهما أو حصصا ف��ا والتوقيع ع�� ا�حاضر 
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 ��اومستندا العمومية ا�جمعية أوراق �افة وحفظ مواعيدها �� للوزارة

 اإلدارة، مجلس م�افأتھ و�حدد للمجلس السنوي  اإلداري  التقر�ر و�عداد

 وأم�ن) �عيينھ حال ��( املنتدب والعضو ونائبھ ا�جلس رئيس مدة تز�د وال

  �ان إذا السر
ً
 �� �م�م �ل عضو�ة مدة ع�� اإلدارة مجلس �� عضوا

  أو �عزلهم أن وقت أي �� وللمجلس انتخا��م إعادة و�جوز  ا�جلس،
ً
 م��م أيا

 مشروع غ�� لسبب العزل  وقع إذا التعو�ض �� عزل  من بحق إخالل دون 

 .مناسب غ�� وقت أو��

والقرارات واملصادقة ع�� إقرار امل��انيات السنو�ة لتلك الشر�ات واستالم 

 ب الشركة من األر�اح ف��ا وقبول املناصب واملهام �� مجالس اإلدارة.نصي

ولھ حق املطالبة واملرافعة واملدافعة وا�خاصمة وا�خالصة واملصا�حة 

واملداعاة وقبول الص�ح أو رفضھ وقبول التحكيم أو رفضھ واإلقرار 

 واإلن�ار وسماع الدعاوى والرد عل��ا و�عطاء ا�خالصات والتنازل لدى

والعمالية  ا�حاكم الشرعية وال�جان املتعلقة بحسب املنازعات التجار�ة

و�جان التحكيم و�جان األوراق التجار�ة واملالية وم�اتب العمل وال�جان 

االبتدائية والعليا للعمال وديوان املظالم وعمل �افة اإلجراءات النظامية 

وني�ن وا�حامي�ن الالزمة لذلك ولھ حق �عي�ن ا�حكم�ن وا�حاسب�ن القان

ولھ حق الشراء والبيع واإلفراغ وقبولھ للعقار واألرا��ي والبيع والشراء 

واإلفراغ لألسهم والبيع والشراء واإلفراغ ل�حصص و�ل ذلك للشركة �� 

الشر�ات األخرى التا�عة والتوقيع ع�� عقودها و�سليم أثما��ا واستالم 

ركة ولھ حق القبض والرهن و�سليم الص�وك والكفالة املتعلقة بأمور الش

وفك الرهن للموجودات املنقولة وغ�� املنقولة ضمن أغراض الشركة و�� 

مص�ح��ا و�اسمها ولھ حق �عي�ن املوظف�ن بجميع مرات��م ووظائفهم 

وتحديد روات��م وصالحيا��م وعزلهم ولھ حق التوقيع ع�� العقود 

اديق التنمية ا�ح�ومية واألهلية والتجار�ة ولھ حق توقيع عقود صن

الصناعية والعقار�ة والزراعية وتقديم العروض للعمالء كما أنھ يمثل 

الشركة �� عالق��ا مع الغ�� وأمام القضاء و�� جميع األمور سواًء أمام 

العمالء أو ا�جهات والدوائر ا�ح�ومية ولھ حق مراجعة مكتب العمل 

يدي العاملة أو واستخراج التأش��ات ولھ حق توكيل الغ�� �� استقدام األ 

ا�حاسب�ن القانوني�ن أو ا�حام�ن ولھ ا�حق �� فتح ا�حسابات �� البنوك 

باسم الشركة واستالم املبالغ النقدية وصرف الشي�ات والتوقيع ع�� 

الشي�ات وال�حب وااليداع وفتح االعتمادات وطلب التسهيالت 

لها و�لغا��ا واالئتمانات والضمانات البنكية وفق الضوابط الشرعية و�عدي

واالق��اض وفق الضوابط الشرعية وتوقيع العقود ا�خاصة بذلك واملنح 

وقبول الضمانات والكفاالت وشراء األسهم وا�حصص واملستندات 

العقار�ة وافتتاح فروع للشركة وقيدها لدى ا�جهات ا�ختصة ولھ حق 

توكيل الغ�� وجميع ما ذكر داخل وخارج اململكة العر�ية السعودية 

السفارات والقنصليات واملمثليات السعودية با�خارج ولھ حق توكيل و 

الغ�� �� املرافعة واملدافعة نيابة عن الشركة وانابة الغ�� �� الصالحيات. 

وللرئيس التنفيذي تفو�ض أو توكيل أحد أعضاء ا�جلس أو العضو 

املنتدب أو رئيس ا�جلس أو الغ�� بموجب و�االت الشرعية أو تفاو�ض 

قة للتصرف نيابة عن الشركة �� �ل أو �عض صالحياتھ وكذلك لھ مصد

، كما لھ ا�حق �� 
ً
 أو جزئيا

ً
إلغاء ذلك التفو�ض أو عزل التوكيالت �ليا

 إعطاء الوكالء ا�حق �� توكيل غ��هم.

وت�ون امل�افأة ال�ي يحصل عل��ا �ل من رئيس ا�جلس ونائب الرئيس 

ضافة إ�� امل�افأة املقررة ألعضاء والعضو املنتدب (�� حال �عيينھ) باإل 

مجلس اإلدارة. يوافق مجلس اإلدارة ع�� امل�افآت اإلضافية ل�ل من رئيس 

 ا�جلس ونائبھ والعضو املنتدب.

ويع�ن مجلس اإلدارة أم�ن سر يختاره من ب�ن أعضائھ أو من غ��هم 

يختص بكتابة دعوات ا�عقاد مجلس اإلدارة وا�جمعية العمومية 

مع الرئيس أو نائبھ �� تحديد جدول األعمال، كتابة محاضر واالش��اك 
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ا�عقاد مجلس اإلدارة وا�جمعية العمومية والتوقيع عل��ا مع الرئيس أو 

نائبھ، كتابة املراسالت ا�خاصة با�جلس و�سلم امل�اتبات الواردة إليھ 

وعرضها ع�� ا�جلس، اإلشراف ع�� أمساك ال�جالت والدفاتر اإلدار�ة، 

�� مواعيدها، حفظ �افة  لوزارة التجارةاألوراق املطلوب إرسالها  إرسال

أوراق ا�جمعية العمومية ومستندا��ا، إعداد التقر�ر اإلداري السنوي 

 ا�جلس رئيس مدة تز�د وال ،للمجلس، و�حدد م�افأتھ مجلس اإلدارة

  �ان إذا السر وأم�ن) �عيينھ حال ��( املنتدب والعضو ونائبھ
ً
 �� عضوا

 إعادة و�جوز  ا�جلس، �� م��م �ل عضو�ة مدة ع�� اإلدارة سمجل

  أو �عزلهم أن وقت أي �� وللمجلس انتخا��م
ً
 من بحق إخالل دون  م��م أيا

 .مناسب غ�� وقت أو�� مشروع غ�� لسبب العزل  وقع إذا التعو�ض �� عزل 

 تا�جمعياالباب الرا�ع: دعوة 

 املادة الثالثون: دعوة ا�جمعيات (�عد التعديل) التعديل)املادة الثالثون: دعوة ا�جمعيات (قبل 

تنعقد ا�جمعيات العامة أو ا�خاصة للمساهم�ن بدعوة من مجلس اإلدارة 

 لنظام الشر�ات ولوائحھ وع�� مجلس اإلدارة أن يدعو ا�جمعية 
ً
وفقا

العامة العادية لال�عقاد إذا طلب ذلك مراجع ا�حسابات أو �جنة املراجعة 

%) خمسة باملائة من رأس املال ع�� األقل. 5من املساهم�ن يمثل (أو عدد 

و�جوز ملراجع ا�حسابات دعوة ا�جمعية لال�عقاد إذا لم يقم ا�جلس 

 من تار�خ طلب مراجع ا�حسابات. 30بدعوة ا�جمعية خالل (
ً
) ثالث�ن يوما

وتنشر الدعوة ال�عقاد ا�جمعية العامة �� �حيفة يومية توزع �� مركز 

) عشرة أيام ع�� 10كة الرئي��ي قبل امليعاد ا�حدد لال�عقاد ب (الشر 

األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيھ الدعوة �� امليعاد املذ�ور إ�� جميع 

املساهم�ن بخطابات م�جلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال 

 ر.إ�� الوزارة و��� هيئة السوق املالية، وذلك خالل املدة ا�حددة للنش

تنعقد ا�جمعيات العامة أو ا�خاصة للمساهم�ن بدعوة من مجلس اإلدارة 

 لنظام الشر�ات ولوائحھ وع�� مجلس اإلدارة أن يدعو ا�جمعية 
ً
وفقا

العامة العادية لال�عقاد إذا طلب ذلك مراجع ا�حسابات أو �جنة املراجعة 

األقل.  %) خمسة باملائة من رأس املال ع��5أو عدد من املساهم�ن يمثل (

و�جوز ملراجع ا�حسابات دعوة ا�جمعية لال�عقاد إذا لم يقم ا�جلس 

 من تار�خ طلب مراجع ا�حسابات. 30بدعوة ا�جمعية خالل (
ً
) ثالث�ن يوما

وتنشر الدعوة ال�عقاد ا�جمعية العامة �� �حيفة يومية توزع �� مركز 

 واحد و ) 21الشركة الرئي��ي قبل امليعاد ا�حدد لال�عقاد ب (
ً
 عشر�ن يوما

ع�� األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيھ الدعوة �� امليعاد املذ�ور إ�� 

بخطابات م�جلة. وترسل صورة من  بموقع "تداول" أو جميع املساهم�ن

و��� هيئة السوق املالية، وذلك التجارة الدعوة وجدول األعمال إ�� وزارة 

 خالل املدة ا�حددة للنشر.

 مراجع ا�حساباتالباب السادس: 

 (�عد التعديل) املادة الثانية واألر�عون: �عي�ن مراجع ا�حسابات (قبل التعديل) املادة الثانية واألر�عون: �عي�ن مراجع ا�حسابات

 من ب�ن مراج��) أو أك��( ب أن ي�ون للشركة مراجع حساباتجي

العادية  ا�حسابات املرخص لهم بالعمل �� اململكة �عينھ ا�جمعية العامة

 
ً
 سنو�ا

ً
�� �ل وقت  ، وتحدد م�افأتھ ومدة عملھ، و�جوز ل�جمعية أيضا

التغي�� �� وقت غ��  �غي��ه مع عدم اإلخالل بحقھ �� التعو�ض إذا وقع

 .مناسب أو لسبب غ�� مشروع

 من ب�ن مراج��) أو أك��( ب أن ي�ون للشركة مراجع حساباتجي

العادية،  عينھ ا�جمعية العامةا�حسابات املرخص لهم بالعمل �� اململكة �

 
ً
�� �ل وقت �غي��ه مع  وتحدد م�افأتھ ومدة عملھ، و�جوز ل�جمعية أيضا

التغي�� �� وقت غ�� مناسب أو  عدم اإلخالل بحقھ �� التعو�ض إذا وقع

 .لسبب غ�� مشروع

 حسابات الشركة وتوزيع األر�اح: السا�عالباب 

 األر�اح (�عد التعديل) استحقاق: واالر�عون  السا�عة املادة األر�اح (قبل التعديل) استحقاق: واالر�عون  السا�عة املادة

  األر�اح �� حصتھ املساهم �ستحق
ً
 �� الصادر العامة ا�جمعية لقرار وفقا

 أحقية وت�ون  التوزيع وتار�خ االستحقاق تار�خ القرار و�ب�ن الشأن هذا

 ا�حدد اليوم ��اية �� املساهم�ن �جالت �� امل�جل�ن األسهم ملال�ي األر�اح

 .لالستحقاق

  األر�اح �� حصتھ املساهم �ستحق
ً
 �� الصادر العامة ا�جمعية لقرار وفقا

 أحقية وت�ون  التوزيع وتار�خ االستحقاق تار�خ القرار و�ب�ن الشأن هذا

 املالية األوراق إيداع مركز شركة لدى امل�جل�ن األسهم ملال�ي األر�اح

 االستحقاق. تار�خ ي�� تداول  يوم ثا�ي ��اية ��) اإليداع مركز(

 



 1من  1الصفحة 
 

 الئحة �جنة املراجعة�عديل �عض مواد 

 للتنمية واالستثمارلشركة ا�حمادي 

 �عد التعديل قبل التعديل
 املقدمة

 �عد التعديل)(  ) 1بند رقم (   قبل التعديل)( ) 1بند رقم (

تم إعداد الئحة عمل �جنة املراجعة لشركة ا�حمادي للتنمية واالستثمار، 

ملتطلبات الئحة حوكمة الشر�ات باململكة (شركة مساهمة مدرجة)، وفقا 

العر�ية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب 

م 13/02/2017ه املوافق 16/05/1438وتار�خ  2017-16-8القرار رقم 

وتار�خ  3بناًء ع�� نظام الشر�ات الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/

 للنظام األسا��ي للش28/01/1437
ً
 ركة.ه، ووفقا

، (شركة القابضةتم إعداد الئحة عمل �جنة املراجعة لشركة ا�حمادي 

مساهمة مدرجة)، وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الشر�ات باململكة العر�ية 

السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

م بناًء ع�� 13/02/2017ه املوافق 16/05/1438وتار�خ  8-16-2017

ه، 28/01/1437وتار�خ  3ام الشر�ات الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/نظ

وتار�خ  2021-7-1املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 

 للنظام األسا��ي للشركة.14/01/2021ه املوافق 1/06/1442
ً
 م، ووفقا

 التعر�فات

 �عد التعديل)( نظام الشركة قبل التعديل)(  نظام الشركة

الشركة األسا��ي املعتمد من ا�جمعية العامة غ�� العادية بتار�خ نظام 

) 4م و�ما يتفق مع نظام الشر�ات ا�جديد ونموذج رقم (10/07/2016

 هـ.01/06/1437) وتار�خ 18379الصادر بالقرار الوزاري رقم (

نظام الشركة األسا��ي املعتمد من ا�جمعية العامة غ�� العادية بتار�خ 

ا يتفق مع نظام الشر�ات ا�جديد و�م ،الالحقة ھ�عديالت، و م09/07/2017

) وتار�خ 18379) الصادر بالقرار الوزاري رقم (4ونموذج رقم (

 هـ01/06/1437

 �عد التعديل)األقارب أو صلة القرابة ( قبل التعديل)( األقارب أو صلة القرابة

 

 ال يوجد

 اآلباء، واألمهات، واألجداد، وا�جدات و�ن علوا. أ.

 و�ن نزلوا. األوالد، وأوالدهم ب.

 اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم. ج.

  األزواج والزوجات. د.

 �عد التعديل)( امل�افآت قبل التعديل)( امل�افآت

املبالغ والبدالت واألر�اح وما �� حكمها، وامل�افآت الدور�ة أو السنو�ة 

وأي مزايا املرتبطة باألداء، وا�خطط التحف��ية قص��ة أو طو�لة األجل، 

عينية أخرى، باستثناء النفقات واملصار�ف الفعلية املعقولة ال�ي تتحملها 

 .الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عملھ

املبالغ والبدالت واألر�اح وما �� حكمها، وامل�افآت الدور�ة أو السنو�ة 

يا املرتبطة باألداء، وا�خطط التحف��ية قص��ة أو طو�لة األجل، وأي مزا

عينية أخرى، باستثناء النفقات واملصار�ف الفعلية املعقولة ال�ي تتحملها 

 الشركة عن عضو ال�جنة لغرض تأدية عملھ.

 املادة ا�حادية عشرة: سياسة م�افآت و�دالت أعضاء ال�جنة وأم�ن السر

 �عد التعديل)( )1البند رقم (   قبل التعديل)( ) 1البند رقم (

) ر�ال سعودي لرئيس �جنة املراجعة ول�ل 50,000(م�افأة سنو�ة قدرها 

 عضو من ب�ن أعضاء ال�جنة.

) ر�ال سعودي لرئيس �جنة املراجعة ول�ل 100,000م�افأة سنو�ة قدرها (

 عضو من ب�ن أعضاء ال�جنة.

 �عد التعديل)(  )5البند رقم ( قبل التعديل)(  )5البند رقم (

ام�ن السر السنو�ة، كما تتحمل تو��ي ال�جنة �جلس اإلدارة بم�افأة 

الشركة �افة مصار�فھ املتعلقة باجتماعات ال�جنة كتذاكر السفر 

 واإلقامة واملواصالت وغ��ها فيما يخص اعمال ال�جنة.

) ر�ال سعودي ألم�ن سر ال�جنة، كما 100,000م�افأة سنو�ة قدرها (

جنة تتحمل الشركة �افة مصار�ف أم�ن السر املتعلقة باجتماعات ال�

 كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت وغ��ها فيما يخص أعمال ال�جنة.

 (�عد التعديل)) 6البند رقم ( (قبل التعديل) )6البند رقم (

يتم صرف امل�افآت و�دل ا�حضور والبدالت األخرى عند ان��اء السنة 

املالية، و�� حال ان��ت عضو�ة أي عضو من أعضاء ال�جنة قبل موعد 

 السنة املالية فإ��ا تصرف فور ان��اء عضو�تھ من ال�جنة.ان��اء 

يتم صرف امل�افآت و�دل ا�حضور والبدالت األخرى عند إن��اء السنة 

املالية، و�� حال إن��ت عضو�ة أي عضو من أعضاء ال�جنة أو أم�ن السر 

�� أو عملھ قبل موعد إن��اء السنة املالية فإ��ا تصرف فور إن��اء عضو�تھ 

 ال�جنة.

 


