التاريخ 0113/01/52 -:هـ
المو افق  5155/2/52 -:م

تدعو شركة الحمادي للتنمية واإلستثمارمساهميها الى حضوراجتماع
الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
يسر مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية و اإلستثمار دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(االجتماع األول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم االثنين بتاريخ 0113/00/50هـ المو افق
5155/2/51م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي ،وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي -:
 .0التصويت على تقريرمجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 5150/05/30م.
 .5التصويت على تقريرمراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 5150/05/30م.
 .3التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 5150/05/30م.
 .1التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم خالل السنة المالية المنتهية في 5150/05/30م.
 .2التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك ألعمال فحص
ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام  5155م والربع األول لعام  5153م وتحديد أتعابه( .مرفق)
 .2التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة األستاذ /صالح محمد الحمادي والتي له فيها
مصلحة مباشرة وألعضاء املجلس الدكتور /عبدالعزيزمحمد الحمادي ،واألستاذ  /محمد صالح الحمادي ،والدكتور /عبدالعزيز
ً
صالح الحمادي مصلحة غيرمباشرة فيها ،علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجارمبنى سكني لموظفي الشركة لمدة ()02
ً
عام تبدأ في  5155 /05/30بمبلغ ( 002110111ريال سعودي سنويا) ثمانية ماليين وستمائة ألف ريال سعودي ،كما بلغت قيمة
التعامل خالل العام السابق 5150م مبلغ ( ،000000211ريال سعودي) سبعة ماليين وثمانمائة واحدى عشر ألف وخمسمائة
ً
ريال سعودي ،علما بأنه ال يوجد شروط تفضيلية( .مرفق)
 .0التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور /عبدالعزيزمحمد الحمادي والتي له
فيها مصلحة مباشرة ولرئيس املجلس األستاذ /صالح محمد الحمادي وألعضاء املجلس األستاذ  /محمد صالح الحمادي،
ً
والدكتور /عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها .علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مبنى سكني
ً
لموظفي الشركة لمدة ( )02عام تبدأ في  5155 /05/30بمبلغ ( 103110111ريال سعودي سنويا) أربعة ماليين وثالثمائة ألف ريال
سعودي ،كما بلغت قيمة التعامل خالل العام السابق 5150م مبلغ ( 300220111ريال سعودي) ثالثة ماليين وتسعمائة وخمسة
ً
وخمسون ألف ريال سعودي ،علما بأنه ال يوجد شروط تفضيلية( .مرفق)

 .0التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عزيز للمقاوالت واإلستثمار الصناعي والتي لرئيس مجلس اإلدارة
األستاذ /صالح محمد الحمادي وألعضاء املجلس الدكتور /عبدالعزيز محمد الحمادي ،واألستاذ  /محمد صالح الحمادي،
ً
والدكتور /عبدالعزيزصالح الحمادي مصلحة غيرمباشرة فيها ،علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامرشراء خدمات مساندة
وتوريد ،كما بلغت قيمة التعامل خالل العام السابق 5150م مبلغ ( 2010001ريال سعودي) ستمائة وأربعة وثمانون ألف وسبع
ً
مائة وأربعة عشرريال سعودي ،علما بأنه ال يوجد شروط تفضيلية( .مرفق)
 .0التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لعضومجلس اإلدارة األستاذ/
محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة فيها ولرئيس املجلس األستاذ /صالح محمد الحمادي وألعضاء املجلس الدكتور/
ً
عبدالعزيزمحمد الحمادي ،والدكتور /عبدالعزيزصالح الحمادي مصلحة غيرمباشرة فيها ،علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن
أوامر شراء خدمات تقنية ،كما بلغت قيمة التعامل خالل العام السابق 5150م مبلغ ( 0050200ريال سعودي) سبعمائة وأثني
ً
عشرة ألف وخمسمائة وسبعة عشرريال سعودي ،علما بأنه ال يوجد شروط تفضيلية( .مرفق)
ً
 .01التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكال من السيدة  /هيا محمد الحمادي والسيدة /سارة محمد الحمادي
والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ /صالح محمد الحمادي وألعضاء املجلس الدكتور /عبدالعزيز محمد الحمادي ،واألستاذ /
ً
محمد صالح الحمادي ،والدكتور /عبدالعزيزصالح الحمادي مصلحة غيرمباشرة فيها ،علما بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد
ً
إيجار مبنى سكني لموظفي الشركة لمدة ( )02عام تبدأ في  5155 /05/30بمبلغ ( 0110111ريال سعودي سنويا) سبعمائة ألف
ريال سعودي ،كما بلغت قيمة التعامل خالل العام السابق 5150م مبلغ ( 231011ريال سعودي) ستمائة وثالثون ألف ريال
ً
سعودي ،علما بأنه ال يوجد شروط تفضيلية (مرفق).
 .00التصويت على صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 5150م بمبلغ إجمالي وقدره (000110111ريال سعودي)
مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي.
 .05التصويت على قرارمجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن الربع األول من العام المالي 5155م بمبلغ وقدره
( 10مليون ريال سعودي) وبو اقع ( 1011ريال) للسهم ما يعادل ( )%1من القيمة االسمية للسهم.
 .03التصويت على تفويض مجلس اإلدارة لدورته التي تبدأ بتاريخ 55/12/5155م بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد
في الفقرة ( )0من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ مو افقة الجمعية العامة أو حتى نهاية
ً
ً
دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام
الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
 .01التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 5153م.
 .02التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ  55يونيو 5155م ومدتها ثالث
سنوات ،حيث تنتهي بتاريخ  50يونيو 5152م( .مرفق السيرة الذاتية لكل مترشح)

 .02التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من
ً
تاريخ  55يونيو 5155م ولمدة ثالث سنوات حيث تنتهي بتاريخ  50يونيو 5152م علما بأن المرشحين هم( :مرفق السيرة الذاتية
لكل مترشح)
 -0عزيزبن محمد القحطاني (عضو مستقل)
 -5ناصربن حمد بن سيف (عضو من خارج املجلس)
 -3الما بنت عبدالعزيزالحمادي (عضو من خارج املجلس)
ً
 .00التصويت على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقا لما يلي-:
أ .ستتم زيادة رأس مال الشركة من خالل رسملة األرباح المبقاة وجزء من االحتياطي النظامي بمبلغ إجمالي قدره ()11101110111
سهما ً
ريال سعودي ،وسيتم منح المساهمين ً
واحدا ( )0لكل ثالثة أسهم ( )3مملوكة في الشركة.
ب - .يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة مليار ومائتين مليون ( )00511101110111ريال سعودي وسيصبح في حال المو افقة على
الزيادة ملياروستمائة مليون( )0021101110111ريال سعودي ،بنسبة زيادة قدرها .% 33.33
ت .تبلغ عدد األسهم قبل الزيادة ( )05101110111سهم وسيصبح في حال المو افقة على الزيادة ( )02101110111سهم.
ث .تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيزخطط النمو والنشاطات المستقبلية للشركة
وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين.
ج .في حال وجود كسورأسهم فستجمع الكسورفي محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعرالسوق ثم توزع قيمتها على حملة
ً
األسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خالل مدة ال تتجاوز  31يوما من تاريخ تحديد األسهم الجديدة المستحقة لكل
مساهم.
ح .في حال تمت المو افقة على البند ستكون االحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية
المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركزااليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.
د .تعديل المادة السابعة من النظام األساس ي للشركة الخاصة برأس المال(مرفق).
ه .تعديل المادة الثامنة من النظام األساس ي للشركة والخاصة باالكتتاب في األسهم(مرفق).
 .00التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام األساس ي للشركة والخاصة باسم الشركة(مرفق).
 .00التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام األساس ي للشركة والخاصة بأغراض الشركة(مرفق).
 .51التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام األساس ي للشركة والخاصة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو
المنتدب وأمين السر(مرفق).
 .50التصويت على تعديل المادة الثالثون من النظام األساس ي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق).

 .55التصويت على تعديل المادة الثانية واألربعون من النظام األساس ي للشركة والخاصة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق).
 .53التصويت على تعديل المادة السابعة واالربعون من النظام األساس ي للشركة والخاصة باستحقاق األرباح (مرفق).
 .51التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع
ً
الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب االنظمة واللوائح وطبقا للمادة رقم ( )33من النظام األساس ي للشركة ،يكون اجتماع
ً
الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا
ً
االجتماع ،يتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة املحددة النعقاد االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره
عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال على األقل ،وإذا لم يتوفرالنصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد
ً
باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (الثالثون) من النظام األساس ي ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد االسهم الممثلة
فيه بعد مو افقة الجهة املختصة.
وبإمكان السادة المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية الغيرعادية من الساعة العاشرة صباح
يوم الخميس  00ذو القعدة 0113هـ (حسب تقويم أم القرى) المو افق  02يونيو 5155م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير
ً
ً
العادية ،وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa
وستكون أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ،كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية
للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرزمن فرزاألصوات كما نود أن نلفت عناية المساهمين إلى أنه سيتم استقبال األسئلة المتعلقة ببنود
ً
ً
مساء وحتى نهاية الجمعية على الهاتف رقم ( )1005350000أو جوال رقم
ابتداء من الساعة السابعة والنصف
الجمعية يوم انعقادها
( )1225200112او عن طريق البريد االلكتروني . Invest@alhammadi.com

والله َ
ولي التوفيق ؛؛

نموذج توكيل
Power of Attorney

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

إلى جميع مساهمين شركة الحمادي للتنمية
واالستثمارالكرام
نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم عقد الجمعية العامة غير

Modern Technology, this in support of the preventive and

 وذلك ضمن دعم الجهود،العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية املختصة

precautionary efforts and measures exerted by the

.وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد

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

ويحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداوالتي التصويت
. إلكترونيا على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية
علما بأن التسجيل في خدمة تداوالتي والتصويت متاح مجانا لجميع
.المساهمين

�ﻌﺪﻳﻞ �ﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ��ي
ﻟﺸﺮﻛﺔ ا�حﻤﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳتﺜﻤﺎر
�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺒﺎب اﻷول :ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﺷﺮﻛﺔ ا�حﻤﺎدي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ا�حﻤﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳتﺜﻤﺎر )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ(
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1إدارة اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟهﺎ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ �� إدارة اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻷﺧﺮى اﻟ�ي
 .1ﺗﺠﺎرة ا�جﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ �� اﳌﻌﺪات واﻷﺟهﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻷدو�ﺔ.
�ﺴﺎهﻢ ﻓ��ﺎ وﺗﻮﻓ�� اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟهﺎ.
 .2ﺗﺠﺎرة ا�جﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ �� اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
 .2اﺳتﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟهﺎ �� اﻷﺳهﻢ وﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
 .3اﻟﻮ�ﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ.
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.
 .4ﺷﺮاء أو اﺳتﺌﺠﺎر اﻷرا��ي ﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺒﺎ�ﻲ ﻋﻠ��ﺎ واﺳتﺜﻤﺎر هﺬﻩ اﳌﺒﺎ�ﻲ
 .3اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﻨﻘﻮﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺒﺎﺷﺮة �ﺸﺎﻃهﺎ.
ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻟﻺﻳﺠﺎر ﻟﺼﺎ�ح اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .4ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض واﻟﻜﻔﺎﻻت واﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﻟﻠﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟهﺎ.
 .5إ�ﺸﺎء أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ �� إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ا�خﺘﻠﻔﺔ.
 .5اﻣﺘﻼك ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاءات اﻻﺧ��اع واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
 .6إ�ﺸﺎء و�ﻗﺎﻣﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﺴتﺸﻔﻴﺎت و�ﺸﻐﻴﻠهﺎ وﺻﻴﺎﻧ��ﺎ.
ق
ق
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺣﻘﻮ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻏ��هﺎ ﻣﻦ ا�حﻘﻮ اﳌﻌﻨﻮ�ﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ
 .7إ�ﺸﺎء و�دارة اﳌﻌﺎهﺪ اﻟ�حﻴﺔ و��ﺸﺎء و�دارة اﳌﺪارس اﻷهﻠﻴﺔ
وﺗﺄﺟ��هﺎ ﻟﻠﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟهﺎ أو ﻟﻐ��هﺎ.
واﻟ�ﻠﻴﺎت وا�جﺎﻣﻌﺎت.
 .8إﻗﺎﻣﺔ اﳌنﺸﺂت واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟ��ﻓ��ﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﺳتﺜﻤﺎرهﺎ  .6ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات وﺗﻄﻮ�ﺮهﺎ واﺳتﺜﻤﺎرهﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء واﻻﺳتﺌﺠﺎر
واﻟﺘﺄﺟ�� و�دار��ﺎ و�ﺸﻐﻴﻠهﺎ وﺻﻴﺎﻧ��ﺎ.
و�ﺸﻐﻴﻠهﺎ وﺻﻴﺎﻧ��ﺎ.
 .9إﻗﺎﻣﺔ و��ﺸﺎء اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ و�ﺸﻐﻴﻠهﺎ وﺻﻴﺎﻧ��ﺎ.
وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ أ�ﺸﻄ��ﺎ وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ و�ﻌﺪ ا�حﺼﻮل ﻋ��
 .10اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﻘﺎوﻻت واﳌﺒﺎ�ﻲ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
اﻟ��اﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ا�جهﺎت ا�خﺘﺼﺔ إن وﺟﺪت.
 .11ﺻﻴﺎﻧﺔ و�ﺸﻐﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ.
 .12ﺻﻴﺎﻧﺔ و�ﺸﻐﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻴ�ﺎﻧﻴﻜﻴﺔ.
 .13ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻋﺎﺷﺔ اﳌﻄهﻴﺔ واﻟﻐ�� ﻣﻄهﻴﺔ.
وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ أ�ﺸﻄ��ﺎ وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ و�ﻌﺪ ا�حﺼﻮل ﻋ��
اﻟ��اﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ا�جهﺎت ا�خﺘﺼﺔ إن وﺟﺪت.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ�ﻲ :رأس اﳌﺎل واﻷﺳهﻢ
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ :رأس اﳌﺎل )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ :رأس اﳌﺎل )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﺣﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ب ) (1,200,000,000أﻟﻒ وﻣﺎﺋ�ي ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺣﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ب ) (1,600,000,000أﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل
ﺳﻌﻮدي .ﻣﻘﺴﻢ إ�� ) (120,000,000ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﻠﻴﻮن ﺳهﻢ أﺳ�ي ﺳﻌﻮدي .ﻣﻘﺴﻢ إ�� ) (160,000,000ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻮن ﺳهﻢ أﺳ�ي
ﻣتﺴﺎو�ﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻗﻴﻤﺔ �ﻞ ﻣ��ﺎ ) (10ﻋﺸﺮة ر�ﺎﻻت ﺳﻌﻮدي وﺟﻤﻴﻌهﺎ أﺳهﻢ ﻣتﺴﺎو�ﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻗﻴﻤﺔ �ﻞ ﻣ��ﺎ ) (10ﻋﺸﺮة ر�ﺎﻻت ﺳﻌﻮدي وﺟﻤﻴﻌهﺎ أﺳهﻢ
ﻋﺎدﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ.
ﻋﺎدﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :اﻻﻛﺘﺘﺎب �� اﻻﺳهﻢ )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :اﻻﻛﺘﺘﺎب �� اﻻﺳهﻢ )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
أﻛﺘتﺐ اﳌﺴﺎهﻤﻮن �� �ﺎﻣﻞ اﻷﺳهﻢ اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻗﺪرهﺎ أﻛﺘتﺐ اﳌﺴﺎهﻤﻮن �� �ﺎﻣﻞ اﻷﺳهﻢ اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻗﺪرهﺎ
) (160,000,000ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻮن ﺳهﻢ ودﻓﻌﻮا ﻗﻴﻤ��ﺎ ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ.
) (120,000,000ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﻠﻴﻮن ﺳهﻢ ودﻓﻌﻮا ﻗﻴﻤ��ﺎ ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون :ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋيﺲ واﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻌﻀﻮ
اﳌﻨﺘﺪب وأﻣ�ن اﻟﺴﺮ)ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ً
ً
و�ﺠﻮز
ﻟﮫ أن �ﻌ�ن
�ﻌ�ن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑ�ن أﻋﻀﺎﺋﮫ رﺋيﺴﺎ وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋيﺲ
ً
ً
ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ا�جﻤﻊ ﺑ�ن ﻣﻨﺼﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وأي
ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
و�ﺨﺘﺺ رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء و�جﺎن ﻓﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت
ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋهﺎ واﻟهﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺷﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وهﻴﺌﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
واﻟﻐ�� و�ﻌﻴ�ن اﻟﻮﻛﻼء وا�حﺎﻣ�ن و�ﺻﺪار اﻟﻮ�ﺎﻻت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣهﻤﺎ �ﺎﻧﺖ
ﻃﺒﻴﻌ��ﺎ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ و�ﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﺎوى واﳌﺮاﻓﻌﺔ واﳌﺪاﻓﻌﺔ وﺳﻤﺎع اﻟﺪﻋﺎوى
واﻟﺮد ﻋﻠ��ﺎ واﻹﻗﺮار واﻹﻧ�ﺎر واﻟﺼ�ح واﻟﺘﻨﺎزل وﻃﻠﺐ اﻟﻴﻤ�ن وردﻩ واﻻﻣﺘﻨﺎع
ﻋﻨﮫ و�ﺣﻀﺎر اﻟﺸهﻮد واﻟﺒيﻨﺎت واﻟﻄﻌﻦ ﻓ��ﺎ واﻹﺟﺎﺑﺔ وا�جﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
واﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟ��و�ﺮ و�ﻧ�ﺎر ا�خﻄﻮط واﻷﺧﺘﺎم واﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ وﻃﻠﺐ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺮ ورﻓﻌﮫ وﻃﻠﺐ ا�حجﺰ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ و�ﻌﻴ�ن ا�خ��اء
وا�حﻜﻤ�ن واﻟﻄﻌﻦ ﺑﺘﻘﺎر�ﺮ ا�خ��اء وا�حﻜﻤ�ن وردهﻢ واﺳتﺒﺪاﻟهﻢ وﻃﻠﺐ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة )اﳌﺎﺋﺘﺎن واﻟﺜﻼﺛﻮن( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑتﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣ�ﺎم وﻗﺒﻮل اﻷﺣ�ﺎم وﻧﻔ��ﺎ واﻻﻋ��اض ﻋ�� اﻷﺣ�ﺎم وﻃﻠﺐ
اﻻﺳﺘئﻨﺎف واﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ وﻃﻠﺐ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ و���ﺎء
ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺣﻀﻮر ا�جﻠﺴﺎت �� ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ ا�حﺎﻛﻢ واﺳﺘﻼم
اﳌﺒﺎﻟﻎ وﻗﺴﻤﺔ اﻟ��ﻛﺔ وﻓﺮز اﻟﻨﺼيﺐ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ واﺳﺘﻼم ﺻ�ﻮك
اﻷﺣ�ﺎم وﻃﻠﺐ ﺗﻨ�� اﻟﻘﺎ��ي وﻃﻠﺐ اﻹدﺧﺎل واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻟﺪى ا�حﺎﻛﻢ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻟﺪى ا�حﺎﻛﻢ اﻹدار�ﺔ )دﻳﻮان اﳌﻈﺎﻟﻢ( وﻟﺪى اﻟ�جﺎن اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻟﺪى اﻟ�جﺎن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﺪى �جﺎن ﻓﺾ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
و�جﺎن �ﺴﻮ�ﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى ﻣ�ﺎﺗﺐ اﻟﻔﺼﻞ �� ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق
اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ و�جﺎن ﺣﺴﻢ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻟﺪى اﻟ�جﺎن ا�جﻤﺮﻛﻴﺔ و�جﺎن
اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري وﻟﺪى هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻟﺪى هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.
ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﮫ واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب )�� ﺣﺎﻟﺔ �ﻌﻴيﻨﮫ(
ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎم ا�جهﺎت ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺪل
ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر وهﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺪاول( وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ
وا�خﺎﺻﺔ واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟهﻴﺌﺎت ا�خﺎﺻﺔ واﻟﺒﻨﻮك
واﻟﺸﺮ�ﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋ�� اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋهﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� �ﺎﻓﺔ أﻧﻮاع
اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﻋ�� ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻟيﺲ ا�حﺼﺮ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ �� ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟ�ي �ﺴﺎهﻢ أو �ﺸﺎرك
ﻓ��ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺳيﺴهﺎ وﻣﻼﺣﻖ �ﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳيﺲ
أﻣﺎم �ﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ا�خﺘﺺ وﺗﻮﻗﻴﻊ �ﺎﻓﺔ أﻧﻮاع ﻗﺮارات اﻟﺸﺮ�ﺎء ،ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ
ﻗﺮارات �ﻌﻴ�ن اﳌﺪراء وﻋﺰﻟهﻢ ودﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﺸﺮ�ﺎء واﻟﺪﺧﻮل �� ﺷﺮ�ﺎت
ﻗﺎﺋﻤﺔ وز�ﺎدة رأس اﳌﺎل وﺧﻔﺾ رأس اﳌﺎل وﺗﺤﺪﻳﺪ رأس اﳌﺎل وﺷﺮاء
ا�حﺼﺺ واﻷﺳهﻢ ودﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ و�ﻴﻊ ا�حﺼﺺ واﻷﺳهﻢ واﺳﺘﻼم اﻟﻘﻴﻤﺔ
واﻻر�ﺎح واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ا�حﺼﺺ واﻷﺳهﻢ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل �ﻌﻮض أو ﻏ��
ﻋﻮض وﻗﺒﻮل اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ا�حﺼﺺ واﻷﺳهﻢ ورأس اﳌﺎل وﻧﻘﻞ ا�حﺼﺺ

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون :ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋيﺲ واﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻌﻀﻮ
اﳌﻨﺘﺪب وأﻣ�ن اﻟﺴﺮ)�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ً
ً
و�ﺠﻮز
ﻟﮫ ان �ﻌ�ن
�ﻌ�ن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑ�ن أﻋﻀﺎﺋﮫ رﺋيﺴﺎ وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋيﺲ
ً
ً
ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ا�جﻤﻊ ﺑ�ن ﻣﻨﺼﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻧﺎﺋﺐ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وأي ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
و�ﺨﺘﺺ رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ أو ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋ��ﺎ �� ﻋﻼﻗ��ﺎ ﻣﻊ اﻟﻐ�� وأﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وهﻴﺌﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻐ�� وﻟﮫ
�ﺎﻓﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت أﻣﺎم ا�جهﺎت ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺪل ووزارة اﻻﺳتﺜﻤﺎر
وهﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺪاول( وا�حﺎﻛﻢ و�جﺎن ﻓﺾ
اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼف 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
واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋ�� اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋهﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� �ﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﳌﺴتﻨﺪات ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﻋ�� ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﻟيﺲ ا�حﺼﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ�� ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺳيﺲ اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟ�ي ﺗﺆﺳﺴهﺎ أو �ﺸﺎرك ﻓ��ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻊ �ﻌﺪﻳﻼ��ﺎ وﻣﻼﺣﻘهﺎ ﻣهﻤﺎ �ﺎﻧﺖ أﻏﺮاض اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓ��ﺎ ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻋﻦ ا�حﺼﺺ واﻷﺳهﻢ �� اﻟﺸﺮ�ﺎت و�ﻴﻊ ﺗﻠﻚ
ا�حﺼﺺ واﻷﺳهﻢ أو اﻟﻘﺒﻮل ��ﺎ واﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﻤﺘﻠ�ﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات واﻷرا��ي وﻗﺒﻮل اﻟﺸﺮاء واﻹﻓﺮاغ ودﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ أو ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ
واﻟﺮهﻦ وﻓﻚ اﻟﺮهﻦ وﺗﻄﻮ�ﺮ اﻟﻌﻘﺎرات ،وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ
داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ��ﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ا�خﺘﻠﻔﺔ واﳌﺼﺎرف واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وا�جهﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ )ﺳﻮاء ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ أو ﻏ�� ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ( واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ داﺧﻞ
وﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻹﺗﻤﺎم �ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﺘﺢ وﺗﺤﺪﻳﺚ و�ﻏﻼق
ا�حﺴﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋهﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻘﺎﺻﺔ وا�حﻮاﻻت ﻣﻦ ا�حﺴﺎﺑﺎت ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺮ�ﺎل اﻟﺴﻌﻮدي أو
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق واﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة
ا�حﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻓﺘﺢ ا�حﺴﺎﺑﺎت واﻟ�حﺐ واﻹﻳﺪاع وﻃﻠﺐ دﻓﺎﺗﺮ
اﻟﺸﻴ�ﺎت واﺳﺘﻼﻣهﺎ واﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺸﻮف ا�حﺴﺎﺑﺎت واﺳﺘﺨﺮاج واﺑﺮام
وﺗﻮﻗﻴﻊ �ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟ�ي ﺗﺨﺺ إﺟﺮاء وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ
اﻹﻧ��ﻧﺖ أو ﻏ��هﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋ�� ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋ�� اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﻘﺪﻣهﺎ اﻟﺒﻨﻮك وﻃﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮاج واﺳﺘﻼم و�ﻟﻐﺎء اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ )اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وا�خﺼﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ( وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷرﻗﺎم اﻟﺴﺮ�ﺔ
و�ﺑﺮام وﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟتﺴهﻴﻼت واﻟﻘﺮوض وﻋﻘﻮد اﳌﺮاﺑﺤﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ّ
اﻟﺘﻮرق ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ واﻟﻘﺒﻮل �ﺸﺮوﻃهﺎ وأﺣ�ﺎﻣهﺎ
واﺳﻌﺎرهﺎ وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮدهﺎ وﻧﻤﺎذﺟهﺎ وﺟﺪاول ﺳﺪادهﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴتﻨﺪات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟهﺎ و�ﻌﺪﻳﻠهﺎ و�ﺻﺪار وﺗﻮﻗﻴﻊ
وﺗﺤﺮ�ﺮ وﺗﻈه�� وﻗﺒﻮل �ﺎﻓﺔ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻟ�ي ﺗﺘﻄﻠ��ﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت واﻟﺴﻨﺪات ﻷﻣﺮ واﻟﺸﻴ�ﺎت ﻣهﻤﺎ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ��ﺎ وﺗﻈه��هﺎ وﺻﺮﻓهﺎ واﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� إﻳﺼﺎﻻت اﻻﺳﺘﻼم،
ّ
اﳌﺴتﻨﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎ�ح اﻟﻐ�� ،وﻃﻠﺐ إﺻﺪار ﺧﻄﺎﺑﺎت
وﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات
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واﻷﺳهﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻓﺘﺢ ا�حﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت و�ﻌﺪﻳﻞ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻗﻔﻞ ا�حﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ�جﻼت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﺳﺘﻼﻣهﺎ وﺷﻄ��ﺎ
و��جﻴﻞ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻮ�ﺎﻻت واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋ��ﺎ وﺣﻀﻮر
ا�جﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﺘﺢ اﳌﻠﻔﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﺼﻔﻴﺔ
اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟ�ي �ﺴﺎهﻢ أو �ﺸﺎرك ﻓ��ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﻄﺐ ��جﻴﻠهﺎ و�ﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮد
ﺗﺄﺳيﺴهﺎ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟ�جﻼت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻻﺷ��اك
ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ إدارة ا�جﻮدة واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وهﻴﺌﺔ
اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟ��اﺧﻴﺺ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺷﺮ�ﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﺄﺳيﺲ اﻟهﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ا�جﻮاﻻت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أﻣﺎﻣهﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق
اﳌﺎﻟﻴﺔ ودﺧﻮل اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﺳﺘﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎرات وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ا�خﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻐ�� و�ﺸﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳيﺲ وﻣﻼﺣﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻣ�خﺼﺎ��ﺎ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ �� ا�جﺮ�ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﺳﺘﻼﻣهﺎ واﺳﺘﻼم �ﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑت�جﻴﻞ ﻗﺮارات ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻟﻠﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ
واﳌﺴﺎهﻢ ﻓ��ﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻗﺮارات ا�جﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ �� اﻟﺸﺮ�ﺎت وﻗﺮارات
�ﻌﺪﻳﻞ أي ﺑﻨﺪ أو ﻣﺎدة ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳيﺲ أو اﳌﻼﺣﻖ ،وﻟهﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن
وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ،ﺣﻖ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺸﺮ�ﺎت واﻟ�جﺎن
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وا�جﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏ�� اﻟﻌﺎدﻳﺔ
وا�جﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﺄﺳيﺴﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ا�حﺎﺿﺮ واﻟﻘﺮارات ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟهﻢ
ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ،اﺳﺘﺨﺮاج اﻟ��اﺧﻴﺺ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ��اﺧﻴﺺ و�ﻌﺪﻳﻞ
اﻟ��اﺧﻴﺺ و�ﺿﺎﻓﺔ �ﺸﺎط وحجﺰ اﻷﺳﻤﺎء و�ﻟﻐﺎء اﻟ��اﺧﻴﺺ واﻻﺷ��اك
ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷ��اك ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﻔﺮوع
وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪ�ﻲ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒيﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰ�ﺎة واﻟﺪﺧﻞ وﻧﻘﻞ اﻟ��اﺧﻴﺺ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟهﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن
وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ،اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ واﻹﻓﺮاغ ﻟ�حﺼﺺ واﻷﺳهﻢ و�ﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ��
اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻋﻘﻮدهﺎ و�ﺴﻠﻴﻢ واﺳﺘﻼم أﺛﻤﺎ��ﺎ
واﺳﺘﻼم و�ﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼ�ﻮك واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟهﻢ،
ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ،ﺣﻖ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﻤﺘﻠ�ﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻌﻘﺎرات
واﻷرا��ي وﻗﺒﻮل اﻟﺸﺮاء واﻹﻓﺮاغ وﻗﺒﻮل اﻹﻓﺮاغ ودﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ أو ﻗﺒﺾ
اﻟﺜﻤﻦ واﻟﺮهﻦ وﻓﻚ اﻟﺮهﻦ وﺗﻄﻮ�ﺮ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� اﻟﻌﻘﻮد
واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺼ�ﻮك واﻹﻓﺮاغ أﻣﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺪل وا�جهﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
واﻹﻗﺮار ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻔﺮوض واﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ،ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ
اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻜﻔﺎﻻت واﻟﺮهﻮن وﻓﻜهﺎ .ﻛﻤﺎ ﻟهﻢ،
ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ،ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﻋﻤﺎل وﻣﻨﺘﺠﺎت ا�خﺰ�ﻨﺔ ﺑ�ﺎﻓﺔ
أﻧﻮاﻋهﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎ��ﺎ و�ﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ا�خﺰ�ﻨﺔ و��ﺸﺎء اﻷوراق
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ اﻟﺸﻴ�ﺎت واﻟﺴﻨﺪات ﻷﻣﺮ وﺗﻮﻗﻴﻌهﺎ وﺗﻈه��هﺎ
وﺻﺮﻓهﺎ ،و�ﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﺣ�ى ﻟﻮ أدى ذﻟﻚ إ�� ﻛﺸﻒ
ا�حﺴﺎب وﺗﻮﻗﻴﻊ �ﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻠﺰﻣﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻓﺘﺢ
ا�حﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ واﻋﺘﻤﺎد ا�خﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻻﻟﻜ��وﻧﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎ��ﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ،و�ﺟﺮاء ا�حﻮاﻻت
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻃﻠﺐ إﺻﺪار ﺷﻴ�ﺎت وﺗﺤﺮ�ﺮهﺎ ﺑﻼ ﺣﺪود ودﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ،و�ﺻﺪار
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻣﺴتﻨﺪات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻼ ﺣﺪود .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟهﻢ،

ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎر وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳتﺜﻤﺎر و�دار��ﺎ
واﻟﻨﻘﻞ ﻣ��ﺎ و�ﻟ��ﺎ وﺗﺼﻔﻴ��ﺎ و�ﻗﻔﺎﻟهﺎ واﻟﺘﺼﺮف ��ﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� إﻳﺼﺎﻻت
اﻻﺳﺘﻼم وا�خﺎﻟﺼﺔ و�ﺑﺮاء اﻟﺬﻣﺔ واﻹﻗﺮارات واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺘﺪاول ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ اﻟهﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎﻛﺲ واﺳﺘﻼم اﺳﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم واﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺴﺮي ا�خﺎص ﺑﺤﺴﺎب ا�حﻔﻈﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻋ�� اﻹﻧ��ﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ .و�ﻴﻊ أو ﺷﺮاء أو رهﻦ أو ﻓﻚ رهﻦ أو ﺗﺤﻮ�ﻞ أﺳهﻢ اﻟﺸﺮ�ﺎت أو
ﺳﻨﺪات ا�خﺰ�ﻨﺔ أو ﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻨﻘﻮد اﻷﺟﻨبﻴﺔ أو اﻷوراق
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣهﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ
وﻟﺼﺎ�حهﺎ أو ﻟﺼﺎ�ح اﻟﻐ�� ،واﻻﺷ��اك واﻻﺳ��داد ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳتﺜﻤﺎر
ﺑﺄﻧﻮاﻋهﺎ ،وره��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺼﺎ�ح اﻟﻐ�� .اﻻﺷ��اك �� ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻷﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷ��اك �� ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻷﻣﺎﻧﺎت أو اﺳ��داد وﺣﺪات
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻷﺳهﻢ
وﻣ�حﻘﺎ��ﺎ واﳌﺴتﻨﺪات واﻟﻮ�ﺎﻻت اﳌﻄﻠﻮ�ﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ ،وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﻔﺎﻻت
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴنﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑ�ﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ ﻣهﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ��ﺎ وﻣهﻤﺎ �ﺎن
ﻣﺤﺘﻮاهﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ أو اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟ�ي
�ﺸﺎرك ��ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣهﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ �ﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛ��ﺎ و�ﺻﺪار اﻟﻜﻔﺎﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻛﻔﺎﻻت اﻟﻐﺮم واﻷداء واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑ�ﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ ﻣهﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ��ﺎ وﻣهﻤﺎ
�ﺎن ﻣﺤﺘﻮاهﺎ وﻷي ﺟهﺔ �ﺎﻧﺖ واﺑﺮام وﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وأﻋﻤﺎل وﻣﻨﺘﺠﺎت
ا�خﺰ�ﻨﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺘﻘﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﻮط ﺑ�ﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ
ﻣهﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ��ﺎ واﺑﺮام وﺗﻮﻗﻴﻊ �ﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑ�ن اﻟﺪاﺋﻨ�ن واﺑﺮام
وﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎ�� أو ﻏ��هﺎ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻀﻤﺎن ﺑ�ﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ
وﻷي ﺟهﺔ �ﺎﻧﺖ وﻣهﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ��ﺎ ،واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻌهﺪات ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺪﻓﻊ
أو ﺑﺰ�ﺎدة رأس اﳌﺎل ﻷي ﺟهﺔ �ﺎﻧﺖ وﻣهﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ��ﺎ واﺑﺮام وﺗﻮﻗﻴﻊ �ﺎﻓﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮ�ﺔ ﻟﺪﻳﻮن أو �حﻘﻮق اﻟﻐ�� أﻳﺎ �ﺎﻧﺖ وﻣهﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤ��ﺎ و�ﻤﺎ �� ذﻟﻚ ا�خﺘﻢ واﺑﺮام وﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴتﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻣﺴتﻨﺪات اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣ�ن ﺑ�ﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋهﺎ وﻣهﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ��ﺎ
و�ﻌﺪﻳﻼ��ﺎ وﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻋﻮاﺋﺪهﺎ وا�حﻘﻮق ا�خﺎﺻﺔ ��ﺎ ﻟﺼﺎ�ح
اﻟﻐ�� و�ﺑﺮام اﻟﻜﻔﺎﻻت ﻟﻠﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ أو اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻷﺧﺮى اﻟ�ي �ﺸﺎرك
ﻓ��ﺎ  ,وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ا�خﺎﺻﺔ ��ﺎ وﻋ�� ﻗﺮارات اﻟﺸﺮ�ﺎء
�جﻤﻌﻴﺎت اﳌﺴﺎهﻤ�ن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أي ﺗﻤﻮ�ﻞ ﻣهﻤﺎ �ﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﮫ ،و�ﺻﺪار
اﻟﻮ�ﺎﻻت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ و�ﻌﻴ�ن اﻟﻮﻛﻼء
وا�حﺎﻣ�ن وﺗﻔﻮ�ﻀهﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻟﮫ أن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ أﻣﺎم وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ�ﺔ ��
ﻃﻠﺐ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت
اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻋ�� اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴتﻨﺪات ا�خﺎﺻﺔ ﺑت�جﻴﻞ وﺗﺠﺪﻳﺪ
و�ﻌﺪﻳﻞ وﺷﻄﺐ و�ﻟﻐﺎء اﻟت�جﻴﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻟﺼﺎ�ح
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ،وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ أﻣﺎم
ا�جهﺎت ا�خﺘﺼﺔ �� ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻻﻋ��اﺿﺎت ودﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮ�ﺾ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ،واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ً ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ
ً
�� اﻟ��ﺧﻴﺺ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐ�� ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌ�جﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ .وﻟﮫ ﺗﻔﻮ�ﺾ أي ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أواﻟﺸﺮ�ﺎت
اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ أو اﻟﻐ�� �� ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ �� ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻞ أو أﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ أو
أي ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ا�خﻮﻟﺔ إﻟﻴﮫ ،وﻟﮫ ا�حﻖ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﻐ�� ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ
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ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ،ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل واﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﺘﺄﺷ��ات وﻓﺘﺢ ا�حﺴﺎﺑﺎت �� اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟ�حﺐ ﻣﻦ
ا�حﺴﺎب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻴ�ﺎت أو أواﻣﺮ دﻓﻊ واﻹﻳﺪاع و�ﺻﺪار وﺻﺮف اﻟﺸﻴ�ﺎت
واﺳﺘﻼم اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و�ﺟﺮاء ا�حﻮاﻻت وﻗﺒﺾ ﻗﻴﻤ��ﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
و�ﺻﺪار اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣ�ن و�ﺪون ﺗﺄﻣ�ن وﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات
وﻃﻠﺐ اﻟتﺴهﻴﻼت واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و�ﻌﺪﻳﻠهﺎ و�ﻟﻐﺎ��ﺎ واﻻﻗ��اض وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ واﳌﻨﺢ
وﻗﺒﻮل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻜﻔﺎﻻت وﺷﺮاء اﻷﺳهﻢ وا�حﺼﺺ واﳌﺴتﻨﺪات
اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� �ﺎﻓﺔ اﻷوراق واﳌﺴتﻨﺪات واﻟﺸﻴ�ﺎت و�ﺎﻓﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﺳﺘﻼم اﳌﺴتﻨﺪات واﻷوراق واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻔﻮاﺗ��
و�ﻮاﻟﺺ اﻟ�حﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻷﻳﺔ ﺑﻀﺎئﻊ ﺗ�ﻮن ﻗﺪ �حﻨﺖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺣﻖ
إﺟﺎزة أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺮوط اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� �ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟ�� ﺗﺨﺺ
اﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ اﻻﻧ��ﻧﺖ أو ﻏ��هﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮد
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋ�� اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻏ��هﺎ ﻣﻦ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻟﻜ��وﻧﻴﺔ و�ﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ��
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻼﻗﺎ��ﺎ ﻣﻊ اﻟﻐ�� واﺳﺘﺨﺮاج رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء وﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻟ��اﺧﻴﺺ
اﻟ�ي ﺗﺤﺘﺎﺟهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ �� ﻣﻤﺎرﺳﺔ �ﺸﺎﻃهﺎ وﻓﺘﺢ ا�حﻼت واﺳﺘﺨﺮاج رﺧﺺ
وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺺ و�ﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺺ وﻧﻘﻞ اﻟﺮﺧﺺ واﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺴﻮﺣﺎت اﻟﺒﻨﺎء
واﻟ��ﻣﻴﻢ واﺳﺘﺨﺮاج ﺷهﺎدات إﺗﻤﺎم اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻷرا��ي واﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻜﺮوت اﻟ�حﻴﺔ و�ﻌﻴ�ن اﳌﻮﻇﻔ�ن واﻟﻌﻤﺎل واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌهﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺮﺗﺒﺎ��ﻢ وﺻﺮﻓهﻢ ﻣﻦ ا�خﺪﻣﺔ وﻟهﻢ ا�حﻖ �� ﻓﺘﺢ وﺷﻄﺐ ﻓﺮوع ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻐﻴ��ات واﻹﺿﺎﻓﺔ واﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ�جﻼت
اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﺳﺘﻼﻣهﺎ ﺷﻄ��ﺎ و��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻗﻴﺪهﺎ ﻟﺪى
ا�جهﺎت ا�خﺘﺼﺔ وﻟهﻢ ،ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ،ا�حﻖ �� إﺻﺪار اﻟﻮ�ﺎﻻت
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و�ﻌﻴ�ن اﻟﻮﻛﻼء وا�حﺎﻣ�ن وﺗﻔﻮ�ﻀ��ﻢ
ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻟهﻢ ا�حﻖ ،ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ �� ،ﺗﻔﻮ�ﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻐ�� �� ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻهﻢ �� ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻞ أو أﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ أو
أي ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ا�خﻮﻟﺔ إﻟ��ﻢ وﻟهﻢ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻐ�� �� ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ
داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت
واﳌﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎ�خﺎرج ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و�ﻧﺎﺑﺔ اﻟﻐ�� ��
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت.
و�ﺘﻤﺘﻊ اﻟﺮﺋيﺲ واﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب )�� ﺣﺎل �ﻌﻴيﻨﮫ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ��
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟ�ى ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻋﻠ��ﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ�ي ﻳﻮﺟههﺎ ﻟهﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ويﺴﺘﺤﻖ رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب )�� ﺣﺎل �ﻌﻴيﻨﮫ(
ﺑﺼﻔ��ﻢ أﻋﻀﺎء �� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌ�ﺎﻓﺄة اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ ا�حﺪدة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮ�ﻦ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
ويﻌ�ن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﻣ�ن ﺳﺮ ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑ�ن أﻋﻀﺎﺋﮫ أو ﻣﻦ ﻏ��هﻢ
ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ دﻋﻮات ا�ﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺷ��اك
ﻣﻊ اﻟﺮﺋيﺲ �� ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل .ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ ا�ﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠ��ﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺋيﺲ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺮاﺳﻼت ا�خﺎﺻﺔ
ﺑﺎ�جﻠﺲ و�ﺴﻠﻢ اﳌ�ﺎﺗﺒﺎت اﻟﻮاردة إﻟﻴﮫ وﻋﺮﺿهﺎ ﻋ�� ا�جﻠﺲ واﻹﺷﺮاف ﻋ��
إﻣﺴﺎك اﻟ�جﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻹدار�ﺔ و�رﺳﺎل اﻷوراق اﳌﻄﻠﻮب إرﺳﺎﻟهﺎ

ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻮ�ﻞ ��ﺎ وذﻟﻚ
ﺑﻤﻮﺟﺐ و�ﺎﻻت ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﺠﺮى ﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ ﻟﺪى �ﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ��ﺬا ا�خﺼﻮص
وﻟﺮﺋيﺲ ا�جﻠﺲ ﺑﻘﺮار ﻣﻜﺘﻮب أن ﻳﻔﻮض �ﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ إ�� ﻏ��ﻩ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء ا�جﻠﺲ أو ﻣﻦ اﻟﻐ�� �� ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻞ أو أﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻟﻨﺎﺋﺐ
رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ ﻧﻔﺲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺋيﺲ ا�جﻠﺲ و�ﻞ ﻋﻀﻮ
ﻳنﺘﺪﺑﮫ ا�جﻠﺲ ﻟﻐﺮض ﻣﺤﺪد أن ﻳﺨﻮﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ إﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أواﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻋ�� اﻧﻔﺮاد.
ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب و اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺤﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
�� اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدار�ﺔ وﺗﻤﺜﻴﻠهﺎ ﻟﺪى ا�حﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
وﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪل واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳيﺲ وﻣﻼﺣﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ��
اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟ�ي ﻗﺪ ﺗﺆﺳﺴهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻐ�� أو ﺑﻤﻔﺮدهﺎ أو �ﺸﺎرك أو
�ﺴﺎهﻢ ﻓ��ﺎ أو ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻣﻌهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺰ�ﺎدة أو ﺧﻔﺾ رأس اﳌﺎل أو أﻳﺔ
�ﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى �� أي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳيﺲ أو ﺗﺼﻔﻴ��ﺎ ،وﻟﮫ ﺣﻖ
اﺳﺘﺨﺮاج �ﺎﻓﺔ �جﻼ��ﺎ وﺗﺮاﺧﻴﺼهﺎ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ و�ﻌﺪﻳﻠهﺎ وﻧﻘﻠهﺎ و�ﻟﻐﺎ��ﺎ
واﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺪل اﻟﺘﺎﻟﻒ واﳌﻔﻘﻮد ﻣ��ﺎ أو إﻗﺮار ﺗﺼﻔﻴ��ﺎ وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ��
اﻟﺸﺮ�ﺎت اﳌﺴﺎهﻤﺔ ﻓ��ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮ�ﺎت و�� ﺗﺄﺳيﺲ
اﻟﺸﺮ�ﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ و��جﻴﻠهﺎ ﻟﺪى وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ،و�دارة اﻟﺸﺮ�ﺎت،
وا�جهﺎت ا�خﺘﺼﺔ ،وأﻣﺎم �ﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ،واﳌﻮﻇﻒ ا�خﺘﺺ ،و�� اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠ��ﺎ واﺗﺨﺎذ �ﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷهﺮ و��جﻴﻞ واﺻﺪار
واﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ�جﻼت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و�ﺿﺎﻓﺔ وﺣﺬف ﻣﺪراء إ��
وﻣﻦ اﻟ�جﻼت و�ﻟﻐﺎ��ﺎ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ واﺳﺘﻼﻣهﺎ و�ﺿﺎﻓﺔ اﻷ�ﺸﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟ�ي ﺗﻤﺎرﺳهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﺳﺘﻼم �ﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑت�جﻴﻞ ﻗﺮارات ا�جﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ واﳌﺴﺎهﻢ
ﻓ��ﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻗﺮارات ا�جﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ �� اﻟﺸﺮ�ﺎت وﻗﺮارات �ﻌﺪﻳﻞ
أي ﺑﻨﺪ أو ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮ�ﺎت واﺑﺮام وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮد
ً
اﻟﺘﺄﺳيﺲ أو وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﻣﻼﺣﻖ �ﻌﺪﻳﻠهﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻳﺎ �ﺎﻧﺖ أﻏﺮاض هﺬﻩ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ دون ﺣﺼﺮ ﻣﻼﺣﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰ�ﺎدة رأس اﳌﺎل
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 اﻷﺳهﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮاء أو ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻹﻓﺮاغ أو ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻟﻠﻐ��
واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻗﺮارات اﻟﺸﺮ�ﺎء ﺑﺘﻌﻴ�ن وﻋﺰل اﳌﺪﻳﺮ�ﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎ��ﻢ
وﻣ�ﺎﻓﺂ��ﻢ وا�حﻀﻮر واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺸﺮ�ﺎء واﻟﺘﺼﻮ�ﺖ ﻋ��
ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟهﺎ ،و�ﺑﺮام وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﺷﺮاء و�ﻴﻊ اﻷﺳهﻢ وا�حﺼﺺ ��
اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﺑﻴﻌهﺎ واﺳتﺜﻤﺎرهﺎ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋ��ﺎ أو ﻗﺒﻮل ا�حﺼﺺ
اﳌﺘﻨﺎزل ﻋ��ﺎ.
ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ �� ا�حﻀﻮر واﻟﺘﺼﻮ�ﺖ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ �� اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﳌﺴﺎهﻤ�ن وا�جﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺴﻴﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮ ّل واﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏ�� اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮ�ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳌﻘﻔﻠﺔ اﻟ�ي �ﺴﺎهﻢ ﻓ��ﺎ و�ﺎﻓﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺸﺮ�ﺎء ﻟﻠﺸﺮ�ﺎت ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ا�حﺪودة أو ﻏ��هﺎ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟ�ي �ﺴﺎهﻢ ﻓ��ﺎ واﻟﺘﺼﻮ�ﺖ ﻋ�� ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟهﺎ وﺣﻀﻮر
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﺼﻮ�ﺖ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة واﻟ�جﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ��
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟ�ي ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺳهﻤﺎ أو ﺣﺼﺼﺎ ﻓ��ﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ا�حﺎﺿﺮ
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ﻟﻠﻮزارة �� ﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ وﺣﻔﻆ �ﺎﻓﺔ أوراق ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺴتﻨﺪا��ﺎ
و�ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ اﻹداري اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ و�ﺤﺪد ﻣ�ﺎﻓﺄﺗﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻣﺪة رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﮫ واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب )�� ﺣﺎل �ﻌﻴيﻨﮫ( وأﻣ�ن
ً
اﻟﺴﺮ إذا �ﺎن ﻋﻀﻮا �� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋ�� ﻣﺪة ﻋﻀﻮ�ﺔ �ﻞ ﻣ��ﻢ ��
ً
ا�جﻠﺲ ،و�ﺠﻮز إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎ��ﻢ وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ �� أي وﻗﺖ أن �ﻌﺰﻟهﻢ أو أﻳﺎ ﻣ��ﻢ
دون إﺧﻼل ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﺰل �� اﻟﺘﻌﻮ�ﺾ إذا وﻗﻊ اﻟﻌﺰل ﻟﺴبﺐ ﻏ�� ﻣﺸﺮوع
أو�� وﻗﺖ ﻏ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ.

واﻟﻘﺮارات واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ�� إﻗﺮار اﳌ��اﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮ�ﺎت واﺳﺘﻼم
ﻧﺼيﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻷر�ﺎح ﻓ��ﺎ وﻗﺒﻮل اﳌﻨﺎﺻﺐ واﳌهﺎم �� ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة.
وﻟﮫ ﺣﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ واﳌﺮاﻓﻌﺔ واﳌﺪاﻓﻌﺔ وا�خﺎﺻﻤﺔ وا�خﺎﻟﺼﺔ واﳌﺼﺎ�حﺔ
واﳌﺪاﻋﺎة وﻗﺒﻮل اﻟﺼ�ح أو رﻓﻀﮫ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو رﻓﻀﮫ واﻹﻗﺮار
واﻹﻧ�ﺎر وﺳﻤﺎع اﻟﺪﻋﺎوى واﻟﺮد ﻋﻠ��ﺎ و�ﻋﻄﺎء ا�خﺎﻟﺼﺎت واﻟﺘﻨﺎزل ﻟﺪى
ا�حﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟ�جﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
و�جﺎن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ و�جﺎن اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣ�ﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟ�جﺎن
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ودﻳﻮان اﳌﻈﺎﻟﻢ وﻋﻤﻞ �ﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻟﮫ ﺣﻖ �ﻌﻴ�ن ا�حﻜﻤ�ن وا�حﺎﺳﺒ�ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ�ن وا�حﺎﻣﻴ�ن
وﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ واﻹﻓﺮاغ وﻗﺒﻮﻟﮫ ﻟﻠﻌﻘﺎر واﻷرا��ي واﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء
واﻹﻓﺮاغ ﻟﻸﺳهﻢ واﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء واﻹﻓﺮاغ ﻟ�حﺼﺺ و�ﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ��
اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� ﻋﻘﻮدهﺎ و�ﺴﻠﻴﻢ أﺛﻤﺎ��ﺎ واﺳﺘﻼم
و�ﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼ�ﻮك واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺮهﻦ
وﻓﻚ اﻟﺮهﻦ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏ�� اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺿﻤﻦ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ و��
ﻣﺼ�ح��ﺎ و�ﺎﺳﻤهﺎ وﻟﮫ ﺣﻖ �ﻌﻴ�ن اﳌﻮﻇﻔ�ن ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺗ��ﻢ ووﻇﺎﺋﻔهﻢ
وﺗﺤﺪﻳﺪ رواﺗ��ﻢ وﺻﻼﺣﻴﺎ��ﻢ وﻋﺰﻟهﻢ وﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ�� اﻟﻌﻘﻮد
ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ واﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻟﮫ ﺣﻖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎر�ﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻳﻤﺜﻞ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ �� ﻋﻼﻗ��ﺎ ﻣﻊ اﻟﻐ�� وأﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء و�� ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر
ﺳﻮاء أﻣﺎم
اﻟﻌﻤﻼء أو ا�جهﺎت واﻟﺪواﺋﺮ ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ وﻟﮫ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﺄﺷ��ات وﻟﮫ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻐ�� �� اﺳﺘﻘﺪام اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو
ا�حﺎﺳﺒ�ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ�ن أو ا�حﺎﻣ�ن وﻟﮫ ا�حﻖ �� ﻓﺘﺢ ا�حﺴﺎﺑﺎت �� اﻟﺒﻨﻮك
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳﺘﻼم اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺻﺮف اﻟﺸﻴ�ﺎت واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ��
اﻟﺸﻴ�ﺎت واﻟ�حﺐ واﻻﻳﺪاع وﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات وﻃﻠﺐ اﻟتﺴهﻴﻼت
واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و�ﻌﺪﻳﻠهﺎ و�ﻟﻐﺎ��ﺎ
واﻻﻗ��اض وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ واﳌﻨﺢ
وﻗﺒﻮل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻜﻔﺎﻻت وﺷﺮاء اﻷﺳهﻢ وا�حﺼﺺ واﳌﺴتﻨﺪات
اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ واﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮوع ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻗﻴﺪهﺎ ﻟﺪى ا�جهﺎت ا�خﺘﺼﺔ وﻟﮫ ﺣﻖ
ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻐ�� وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت واﳌﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎ�خﺎرج وﻟﮫ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ
اﻟﻐ�� �� اﳌﺮاﻓﻌﺔ واﳌﺪاﻓﻌﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻧﺎﺑﺔ اﻟﻐ�� �� اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت.
وﻟﻠﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺗﻔﻮ�ﺾ أو ﺗﻮﻛﻴﻞ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ا�جﻠﺲ أو اﻟﻌﻀﻮ
اﳌﻨﺘﺪب أو رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ أو اﻟﻐ�� ﺑﻤﻮﺟﺐ و�ﺎﻻت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﺗﻔﺎو�ﺾ
ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ �� �ﻞ أو �ﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﮫ
ً
ً
إﻟﻐﺎء ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﻮ�ﺾ أو ﻋﺰل اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت �ﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻟﮫ ا�حﻖ ��
إﻋﻄﺎء اﻟﻮﻛﻼء ا�حﻖ �� ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏ��هﻢ.
وﺗ�ﻮن اﳌ�ﺎﻓﺄة اﻟ�ي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠ��ﺎ �ﻞ ﻣﻦ رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ
واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب )�� ﺣﺎل �ﻌﻴيﻨﮫ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ�� اﳌ�ﺎﻓﺄة اﳌﻘﺮرة ﻷﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋ�� اﳌ�ﺎﻓﺂت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟ�ﻞ ﻣﻦ رﺋيﺲ
ا�جﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﮫ واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب.
ويﻌ�ن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﻣ�ن ﺳﺮ ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑ�ن أﻋﻀﺎﺋﮫ أو ﻣﻦ ﻏ��هﻢ
ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ دﻋﻮات ا�ﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻻﺷ��اك ﻣﻊ اﻟﺮﺋيﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ �� ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ
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ا�ﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠ��ﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺋيﺲ أو
ﻧﺎﺋﺒﮫ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺮاﺳﻼت ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎ�جﻠﺲ و�ﺴﻠﻢ اﳌ�ﺎﺗﺒﺎت اﻟﻮاردة إﻟﻴﮫ
وﻋﺮﺿهﺎ ﻋ�� ا�جﻠﺲ ،اﻹﺷﺮاف ﻋ�� أﻣﺴﺎك اﻟ�جﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻹدار�ﺔ،
إرﺳﺎل اﻷوراق اﳌﻄﻠﻮب إرﺳﺎﻟهﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة �� ﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ ،ﺣﻔﻆ �ﺎﻓﺔ
أوراق ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺴتﻨﺪا��ﺎ ،إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ اﻹداري اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،و�ﺤﺪد ﻣ�ﺎﻓﺄﺗﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻣﺪة رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ
ً
وﻧﺎﺋﺒﮫ واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب )�� ﺣﺎل �ﻌﻴيﻨﮫ( وأﻣ�ن اﻟﺴﺮ إذا �ﺎن ﻋﻀﻮا ��
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋ�� ﻣﺪة ﻋﻀﻮ�ﺔ �ﻞ ﻣ��ﻢ �� ا�جﻠﺲ ،و�ﺠﻮز إﻋﺎدة
ً
اﻧﺘﺨﺎ��ﻢ وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ �� أي وﻗﺖ أن �ﻌﺰﻟهﻢ أو أﻳﺎ ﻣ��ﻢ دون إﺧﻼل ﺑﺤﻖ ﻣﻦ
ﻋﺰل �� اﻟﺘﻌﻮ�ﺾ إذا وﻗﻊ اﻟﻌﺰل ﻟﺴبﺐ ﻏ�� ﻣﺸﺮوع أو�� وﻗﺖ ﻏ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮا�ﻊ :دﻋﻮة ا�جﻤﻌﻴﺎت
اﳌﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن :دﻋﻮة ا�جﻤﻌﻴﺎت )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﺗﻨﻌﻘﺪ ا�جﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ا�خﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮ�ﺎت وﻟﻮاﺋﺤﮫ وﻋ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺪﻋﻮ ا�جﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼ�ﻌﻘﺎد إذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت أو �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺎهﻤ�ن ﻳﻤﺜﻞ ) (%5ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﻋ�� اﻷﻗﻞ.
و�ﺠﻮز ﳌﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت دﻋﻮة ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻟﻼ�ﻌﻘﺎد إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ا�جﻠﺲ
ً
ﺑﺪﻋﻮة ا�جﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل ) (30ﺛﻼﺛ�ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت.
وﺗنﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �� �حﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزع �� ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋي��ي ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻌﺎد ا�حﺪد ﻟﻼ�ﻌﻘﺎد ب ) (10ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋ��
اﻷﻗﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮة �� اﳌﻴﻌﺎد اﳌﺬ�ﻮر إ�� ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺴﺎهﻤ�ن ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت ﻣ�جﻠﺔ .وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
إ�� اﻟﻮزارة و��� هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة ا�حﺪدة ﻟﻠنﺸﺮ.

اﳌﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن :دﻋﻮة ا�جﻤﻌﻴﺎت )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﺗﻨﻌﻘﺪ ا�جﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ا�خﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮ�ﺎت وﻟﻮاﺋﺤﮫ وﻋ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺪﻋﻮ ا�جﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼ�ﻌﻘﺎد إذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت أو �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺎهﻤ�ن ﻳﻤﺜﻞ ) (%5ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﻋ�� اﻷﻗﻞ.
و�ﺠﻮز ﳌﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت دﻋﻮة ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻟﻼ�ﻌﻘﺎد إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ا�جﻠﺲ
ً
ﺑﺪﻋﻮة ا�جﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل ) (30ﺛﻼﺛ�ن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت.
وﺗنﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﻻ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �� �حﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزع �� ﻣﺮﻛﺰ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋي��ي ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻌﺎد ا�حﺪد ﻟﻼ�ﻌﻘﺎد ب ) (21واﺣﺪ وﻋﺸﺮ�ﻦ ﻳﻮﻣﺎ
ﻋ�� اﻷﻗﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻮﺟﻴﮫ اﻟﺪﻋﻮة �� اﳌﻴﻌﺎد اﳌﺬ�ﻮر إ��
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎهﻤ�ن ﺑﻤﻮﻗﻊ "ﺗﺪاول" أو ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت ﻣ�جﻠﺔ .وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﻮة وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل إ�� وزارة اﻟﺘﺠﺎرة و��� هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﺧﻼل اﳌﺪة ا�حﺪدة ﻟﻠنﺸﺮ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس :ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷر�ﻌﻮن� :ﻌﻴ�ن ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷر�ﻌﻮن� :ﻌﻴ�ن ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(

ﻳﺠﺐ أن ﻳ�ﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت )أو أﻛ��( ﻣﻦ ﺑ�ن ﻣﺮاﺟ��
ا�حﺴﺎﺑﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ �� اﳌﻤﻠﻜﺔ �ﻌﻴﻨﮫ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ً
ً
ﺳﻨﻮ�ﺎ ،وﺗﺤﺪد ﻣ�ﺎﻓﺄﺗﮫ وﻣﺪة ﻋﻤﻠﮫ ،و�ﺠﻮز ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ أﻳﻀﺎ �� �ﻞ وﻗﺖ
�ﻐﻴ��ﻩ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﮫ �� اﻟﺘﻌﻮ�ﺾ إذا وﻗﻊ اﻟﺘﻐﻴ�� �� وﻗﺖ ﻏ��
ﻣﻨﺎﺳﺐ أو ﻟﺴبﺐ ﻏ�� ﻣﺸﺮوع.

ﻳﺠﺐ أن ﻳ�ﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت )أو أﻛ��( ﻣﻦ ﺑ�ن ﻣﺮاﺟ��
ا�حﺴﺎﺑﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﻟهﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ �� اﳌﻤﻠﻜﺔ �ﻌﻴﻨﮫ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ،
ً
وﺗﺤﺪد ﻣ�ﺎﻓﺄﺗﮫ وﻣﺪة ﻋﻤﻠﮫ ،و�ﺠﻮز ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ أﻳﻀﺎ �� �ﻞ وﻗﺖ �ﻐﻴ��ﻩ ﻣﻊ
ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﮫ �� اﻟﺘﻌﻮ�ﺾ إذا وﻗﻊ اﻟﺘﻐﻴ�� �� وﻗﺖ ﻏ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ أو
ﻟﺴبﺐ ﻏ�� ﻣﺸﺮوع.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎ�ﻊ :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻮزيﻊ اﻷر�ﺎح
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ واﻻر�ﻌﻮن :اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷر�ﺎح )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎ�ﻌﺔ واﻻر�ﻌﻮن :اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷر�ﺎح )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ً
ً
�ﺴﺘﺤﻖ اﳌﺴﺎهﻢ ﺣﺼﺘﮫ �� اﻷر�ﺎح وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدر �� �ﺴﺘﺤﻖ اﳌﺴﺎهﻢ ﺣﺼﺘﮫ �� اﻷر�ﺎح وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ��
هﺬا اﻟﺸﺄن و�ﺒ�ن اﻟﻘﺮار ﺗﺎر�ﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺗﺎر�ﺦ اﻟﺘﻮزيﻊ وﺗ�ﻮن أﺣﻘﻴﺔ هﺬا اﻟﺸﺄن و�ﺒ�ن اﻟﻘﺮار ﺗﺎر�ﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺗﺎر�ﺦ اﻟﺘﻮزيﻊ وﺗ�ﻮن أﺣﻘﻴﺔ
اﻷر�ﺎح ﳌﺎﻟ�ﻲ اﻷﺳهﻢ اﳌ�جﻠ�ن �� �جﻼت اﳌﺴﺎهﻤ�ن �� ��ﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ا�حﺪد اﻷر�ﺎح ﳌﺎﻟ�ﻲ اﻷﺳهﻢ اﳌ�جﻠ�ن ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع( �� ��ﺎﻳﺔ ﺛﺎ�ﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳ�� ﺗﺎر�ﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق.

اﻟﺻﻔﺣﺔ  6ﻣن 6

�ﻌﺪﻳﻞ �ﻌﺾ ﻣﻮاد ﻻﺋﺤﺔ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ا�حﻤﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳتﺜﻤﺎر
�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﳌﻘﺪﻣﺔ

ﺑﻨﺪ رﻗﻢ )�) (1ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﺑﻨﺪ رﻗﻢ )) (1ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ا�حﻤﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳتﺜﻤﺎر ،ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ا�حﻤﺎدي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ) ،ﺷﺮﻛﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ( ،وﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮ�ﺎت ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ( ،وﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮ�ﺎت ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ
اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2017-16-8وﺗﺎر�ﺦ 1438/05/16ه اﳌﻮاﻓﻖ 2017/02/13م  2017-16-8وﺗﺎر�ﺦ 1438/05/16ه اﳌﻮاﻓﻖ 2017/02/13م ً
ﺑﻨﺎء ﻋ��
ً
ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ�ﻲ رﻗﻢ م 3/وﺗﺎر�ﺦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠ�ﻲ رﻗﻢ م 3/وﺗﺎر�ﺦ 1437/01/28ه،
ً
اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  2021-7-1وﺗﺎر�ﺦ
1437/01/28ه ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ��ي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ً
1442/06/1ه اﳌﻮاﻓﻖ 2021/01/14م ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ��ي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﺘﻌﺮ�ﻔﺎت
ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎ��ي اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ�� اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎر�ﺦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎ��ي اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ�� اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎر�ﺦ
2016/07/10م و�ﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮ�ﺎت ا�جﺪﻳﺪ وﻧﻤﻮذج رﻗﻢ )2017/07/09 (4م ،و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،و�ﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮ�ﺎت ا�جﺪﻳﺪ
وﻧﻤﻮذج رﻗﻢ ) (4اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ) (18379وﺗﺎر�ﺦ
اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ) (18379وﺗﺎر�ﺦ 1437/06/01هـ.
1437/06/01هـ
اﻷﻗﺎرب أو ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
اﻷﻗﺎرب أو ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
اﻵﺑﺎء ،واﻷﻣهﺎت ،واﻷﺟﺪاد ،وا�جﺪات و�ن ﻋﻠﻮا.
أ.
اﻷوﻻد ،وأوﻻدهﻢ و�ن ﻧﺰﻟﻮا.
ب.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻷﺷﻘﺎء ،أو ﻷب ،أو ﻷم.
ج.
اﻷزواج واﻟﺰوﺟﺎت.
د.
اﳌ�ﺎﻓﺂت )�ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
اﳌ�ﺎﻓﺂت )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(
اﳌﺒﺎﻟﻎ واﻟﺒﺪﻻت واﻷر�ﺎح وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤهﺎ ،واﳌ�ﺎﻓﺂت اﻟﺪور�ﺔ أو اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ واﻟﺒﺪﻻت واﻷر�ﺎح وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤهﺎ ،واﳌ�ﺎﻓﺂت اﻟﺪور�ﺔ أو اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء ،وا�خﻄﻂ اﻟﺘﺤﻔ��ﻳﺔ ﻗﺼ��ة أو ﻃﻮ�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،وأي ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء ،وا�خﻄﻂ اﻟﺘﺤﻔ��ﻳﺔ ﻗﺼ��ة أو ﻃﻮ�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،وأي ﻣﺰاﻳﺎ
ﻋﻴنﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﺼﺎر�ﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟ�ي ﺗﺘﺤﻤﻠهﺎ ﻋﻴنﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﺼﺎر�ﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟ�ي ﺗﺘﺤﻤﻠهﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﻀﻮ اﻟ�جﻨﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﮫ.
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻐﺮض ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﮫ.

اﳌﺎدة ا�حﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣ�ﺎﻓﺂت و�ﺪﻻت أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ وأﻣ�ن اﻟﺴﺮ
اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )) (1ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(

اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )�) (1ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(

ﻣ�ﺎﻓﺄة ﺳﻨﻮ�ﺔ ﻗﺪرهﺎ ) (50,000ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﺮﺋيﺲ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻟ�ﻞ ﻣ�ﺎﻓﺄة ﺳﻨﻮ�ﺔ ﻗﺪرهﺎ ) (100,000ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﺮﺋيﺲ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻟ�ﻞ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺑ�ن أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ.
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺑ�ن أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ.

اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )) (5ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(

اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )�) (5ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(

ﺗﻮ��ي اﻟ�جﻨﺔ �جﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤ�ﺎﻓﺄة اﻣ�ن اﻟﺴﺮ اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣ�ﺎﻓﺄة ﺳﻨﻮ�ﺔ ﻗﺪرهﺎ ) (100,000ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي ﻷﻣ�ن ﺳﺮ اﻟ�جﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ �ﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎر�ﻔﮫ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ ﻛﺘﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ �ﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎر�ﻒ أﻣ�ن اﻟﺴﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ
ﻛﺘﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﳌﻮاﺻﻼت وﻏ��هﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﻋﻤﺎل اﻟ�جﻨﺔ.
واﻹﻗﺎﻣﺔ واﳌﻮاﺻﻼت وﻏ��هﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻋﻤﺎل اﻟ�جﻨﺔ.

اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )) (6ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(

اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )�) (6ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ(

ﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﳌ�ﺎﻓﺂت و�ﺪل ا�حﻀﻮر واﻟﺒﺪﻻت اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻧ��ﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﳌ�ﺎﻓﺂت و�ﺪل ا�حﻀﻮر واﻟﺒﺪﻻت اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ إﻧ��ﺎء اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ،و�� ﺣﺎل اﻧ��ﺖ ﻋﻀﻮ�ﺔ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،و�� ﺣﺎل إﻧ��ﺖ ﻋﻀﻮ�ﺔ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ أو أﻣ�ن اﻟﺴﺮ
ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ إﻧ��ﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈ��ﺎ ﺗﺼﺮف ﻓﻮر إﻧ��ﺎء ﻋﻀﻮ�ﺘﮫ أو ﻋﻤﻠﮫ ��
اﻧ��ﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈ��ﺎ ﺗﺼﺮف ﻓﻮر اﻧ��ﺎء ﻋﻀﻮ�ﺘﮫ ﻣﻦ اﻟ�جﻨﺔ.
اﻟ�جﻨﺔ.
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