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 التعديالت املطلوبة على النظام األساسي

 

 

 :( : املشاركة والتملك بالشركات4): تعديل املادة رقم  أواًل

 

 بعد قبل

 :املشاركة والتملك بالشركات(: 4مادة ) :املشاركة والتملك بالشركات(: 4مادة )

جيوز للشركة إنشاء شركات مبفردها )ذات مسئولية حمدودة 

( مليون ريال( 5بشرط أال يقل رأس املال عن )أو مساهمة مقفلة 

كما جيوز هلا أن متتلك األسهم واحلصص يف شركات أخرى 

 .  قائمة أو تندمج معه

وهلا حق اإلشرتاك مع الغري يف تأسيس الشركات املساهمة أو 

ذات املسئولية احملدودة وذلك بعد إستيفاء ما تتطلبه األنظمة 

 أن.والتعليمات املتبعة يف هذا الش

كما جيوز للشركة أن تتصرف يف هذه األسهم أو احلصص 

 على أال يشمل ذلك الوساطة يف تداوهلا.

مع اإللتزام بنظام الشركات ولوائحه، جيوز للشركة أن تكون 

هلا مصلحة أو تؤسس شركة أو شركات منفردة مع آخرين أو 

تشرتك بأي وجه من الوجوه مع اهليئات أو الشركات اليت تزاول 

اًل شبيهة بأعماهلا أو أعمااًل متثل امتدادًا ألنشطتها أو أعما

الصيانة والتشغيل  عة من نشاطها أو داعمة هلا ويف جماالتفرمت

والنقل اليت قد تعاونها على حتقيق غرضها وهلا أن متتلك األسهم 

أو احلصص يف هذه الشركات وأن تدجمها أو تندمج فيها أو 

هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه تشرتيها، كما جيوز أن تكون 

من الوجوه مع الشركات األخرى مبا ال يتجاوز قيمة 

 احتياطياتها، مع إبالغ اجلمعية العامة العادية يف أول إجتماع هلا.

 

 

 

 مادة )جديدة( : شراء الشركة ألسهمها::  ثانيًا 

 مادة )جديدة( : شراء الشركة ألسهمها:

 شراء الشركة ألسهمها :  (جديدةمادة )

جيوز أن تشرتي الشركة أسهمها العادية أو املمتازة أو ترهنها وجيوز للشركة شراء أسهمها لتخصيصها ملوظفي الشركة ضمن 

 ضوابط النظامية، وال يكون لألسهم اليت تشرتيها الشركة أصوات يف مجعيات املساهمني.برنامج أسهم املوظفني وذلك وفقًا لل
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 :رأس مال الشركة( : 7): تعديل املادة رقم  ثالثًا 

 

 بعد قبل

 :رأس مال الشركة(: 7مادة ) :رأس مال الشركة(: 7مادة )

ألف  (,0001,892,000حدد رأس مال الشركة مببلغ )

ومثامنائة واثنني وتسعون مليون ريال سعودي مقسم إىل 

ومائيت ألف سهم ( مائة وتسعة ومثانون مليون 189,200,000)

(ريال سعودي 10متساوية القيمة تبلغ القيمة األمسية لكل منها )

 ومجيع أسهم الشركة نقدية وعادية.

ألف  (1,400,000,000حدد رأس مال الشركة مببلغ )

( مائة 140.000,000وأربعمائة مليون ريال سعودي مقسم إىل )

ية لكل منها وأربعون مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة األمس

 (ريال سعودي ومجيع أسهم الشركة نقدية وعادية.10)

 

 

 

 :االكتتاب( : 8): تعديل املادة رقم  رابعًا 

 

 بعد قبل

 االكتتاب:  (8مادة ) االكتتاب:  (8مادة )

اكتتب املساهمون بكامل أسهم الشركة البالغ عددها 

ودفعوا ريال ( 1,892,000,00سهم قيمتها ) (189,200,000)

 قيمتها كاملة.

 اكتتب املؤسسون جبميع أسهم الشركة عند التأسيس.
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 :بيع أسهم اخلزينةمادة )جديدة( : :  خامسًا

 :بيع أسهم اخلزينةجديدة( : مادة )

  بيع أسهم اخلزينة:  (جديدةمادة )

 النظاميةجيوز للشركة بيع أسهم اخلزينة وفقًا للضوابط واالجراءات 

 

 

 

 

 :ارتهان ألسهممادة )جديدة( : :  سادسًا

 :ارتهان األسهممادة )جديدة( : 

  ارتهان األسهم:  (جديدةمادة )

 جيوز للشركة ارتهان أسهمها ضمانًا لدين مستحق يف ذمة الغري، وفق الضوابط واالجراءات النظامية.

 

 

 

 

 

 :صالحيات جملس اإلدارة( : 19): تعديل املادة رقم  سابعًا 

 بعد قبل

 :صالحيات جملس اإلدارة(: 19مادة ) :صالحيات جملس اإلدارة(: 19مادة )

ع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون م  19-1

يف إدارة الشركة  والصالحيات جمللس اإلدارة أوسع السلطات

وتصريف أمورها داخل واالشراف على أعماهلا وأمواهلا 

اململكة وخارجها، ويعترب أعضاء اجمللس وكالء عن الشركة 

وله حق تعيني املوظفني والعمال وعزهلم وطلب واملساهمني، 

التأشريات وإستقدام األيدي العمالة من خارج اململكة والتعاقد 

قل الكفاالت معهم وحتديد مرتباتهم وإستخراج اإلقامات ون

 والتنازل عنها. 

ع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون م  19-1

يف إدارة الشركة  والصالحيات اإلدارة أوسع السلطاتجمللس 

وتصريف أمورها داخل اململكة واالشراف على أعماهلا وأمواهلا 

وخارجها، ويعترب أعضاء اجمللس وكالء عن الشركة 

وله حق تعيني املوظفني والعمال وعزهلم وطلب واملساهمني، 

لتعاقد التأشريات وإستقدام األيدي العمالة من خارج اململكة وا

معهم وحتديد مرتباتهم وإستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت 

 والتنازل عنها. 
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وللمجلس التصرف يف أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها 

وله حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع 

واستالم الصكوك وطلب  واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم املثمن

  اصدار بدل فاقد هلا.

ه على أن يتضمن حمضر جملس اإلدارة يف حيثيات قرار 

للتصرف يف أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة 

 الشروط التالية:

 ـ أن حيدد اجمللس يف قرار البيع األسباب واملربرات له. 1

 ـ أن يكون البيع مقاربًا لثمن املثل. 2

ـ أن يكون البيع حاضرًا إال يف احلاالت اليت يقدرها اجمللس  3

 وبضمانات كافية.

صرف توقف بعض أنشطة الشركة أو يرتتب على ذلك الت أالـ 4

 أخرى.  حتميلها بإلتزامات

كما جيوز جمللس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات 

التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها، والقروض التجارية اليت 

ال تتجاوز آجاهلا نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية 

 سنوات:  لعقد القروض اليت تتجاوز آجاهلا ثالث

يف قراره أوجه استخدام القرض  اإلدارةـ أن حيدد جملس 1

 وكيفية سداده. 

ـ أن ُيراعى يف شروط القرض والضمانات املقدمة له عدم 2

 بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنني.اإلضرار 

أال تزيد قيمة القرض اليت جيوز للمجلس عقدها خالل أي  -3

 % من رأس مال الشركة.75سنة مالية واحدة عن 

كما جيوز جمللس اإلدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد     

وااللتزام واالرتباط بإسم الشركة ونيابة عنها وجمللس اإلدارة 

القيام بكافة األعمال والتصرفات اليت من شأنها حتقيق 

 أغراض الشركة. 

يوكل نيابة عنه يف حدود يفوض أو وجمللس اإلدارة أن 

صه واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف اختاذ اختصا

معينه، وإلغاء إجراء أو تصرف معني أو القيام بعمل أو أعمال 

 التفويض أو التوكيل جزئيًا أو كليًا.

 

ويكون جمللس إدارة الشركة ويف احلاالت اليت يقدرها   19-2

حيقق  طبقًا ملاحق إبراء ذمة مديين الشركة من التزاماتهم 

وللمجلس التصرف يف أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها 

وله حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع 

واستالم الصكوك وطلب  واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم املثمن

  اصدار بدل فاقد هلا.

على أن يتضمن حمضر جملس اإلدارة يف حيثيات قراره للتصرف  

يف أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط 

 التالية:

 ـ أن حيدد اجمللس يف قرار البيع األسباب واملربرات له. 1

 ـ أن يكون البيع مقاربًا لثمن املثل. 2

اجمللس  ـ أن يكون البيع حاضرًا إال يف احلاالت اليت يقدرها 3

 وبضمانات كافية.

يرتتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو  أالـ 4

 أخرى.  حتميلها بإلتزامات

كما جيوز جمللس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات 

التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها، والقروض التجارية اليت 

ال تتجاوز آجاهلا نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية 

 لعقد القروض اليت تتجاوز آجاهلا ثالث سنوات: 

القرض  يف قراره أوجه استخدام اإلدارةـ أن حيدد جملس 1

 وكيفية سداده. 

ـ أن ُيراعى يف شروط القرض والضمانات املقدمة له عدم 2

 بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنني.اإلضرار 

أال تزيد قيمة القرض اليت جيوز للمجلس عقدها خالل أي  -3

 % من رأس مال الشركة.75سنة مالية واحدة عن 

 

يف احلاالت اليت يقدرها ويكون جمللس إدارة الشركة و  19-2

حيقق  طبقًا ملاحق إبراء ذمة مديين الشركة من التزاماتهم 

مصلحتها، على أن يتضمن حمضر جملس اإلدارة وحيثيات قراره 

 مراعاة الشروط التالية:

ـ أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين  1

 كحد أدنى.

 فيه.   ـ اإلبراء حق للمجلس ال جيوز التفويض  2
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حتها، على أن يتضمن حمضر جملس اإلدارة وحيثيات قراره مصل

 مراعاة الشروط التالية:

ـ أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين  1

 كحد أدنى.

 ـ اإلبراء حق للمجلس ال جيوز التفويض فيه.    2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقارير اللجنة:( : 30): تعديل املادة رقم  ثامنًا 

 

 بعد قبل

 (: تقارير اللجنة:30مادة ) (: تقارير اللجنة:30مادة )

على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير 

وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلسابات وإبداء مرئياتها 

حياهلا إن وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شأن 

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به 

وعلى جملس اإلدارة  صهااختصامن أعمال أخرى تدخل يف نطاق 

أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة 

على األقل  بعشرة أياماجلمعية العامة  انعقادالرئيسي قبل موعد 

لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه ويتلى التقرير 

 أثناء انعقاد اجلمعية.

على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير 

وامللحوظات اليت يقدمها مراجع احلسابات وإبداء مرئياتها حياهلا 

إن وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شأن مدى 

يف الشركة  واملالية وإدارة املخاطركفاية نظام الرقابة الداخلية 

وعلى  اختصاصهاأخرى تدخل يف نطاق  وعما قامت به من أعمال

جملس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير يف مركز 

بواحد اجلمعية العامة  انعقادالشركة الرئيسي قبل موعد 

على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني  يومًا وعشرين

 بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد اجلمعية.
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 اجلمعية العامة غري العادية::  (34): تعديل املادة رقم  تاسعًا 

 بعد قبل

 العامةنشر الدعوة اىل اجلمعية :  (34مادة ) اجلمعية العامة غري العادية:  (34مادة )

تنعقد اجلمعيات العامة للمساهمني بدعوة من جملس اإلدارة، 

وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك 

احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املساهمني ميثل  مراجع

( من رأس املال على األقل، وجيوز ملراجع %5مخسة يف املائة )

عقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة احلسابات دعوة اجلمعية لالن

 اجلمعية خالل ثالثني يوما من تاريخ طلب مراجع احلسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف 

اليت يوجد بها املركز الرئيس للشركة قبل امليعاد احملدد  املدينة

 على األقل وتشتمل الدعوة على جدول بعشرة أياملالنعقاد 

 الوزارةاألعمال. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل 

 خالل املدة احملددة للنشر.

تنعقد اجلمعيات العامة للمساهمني بدعوة من جملس اإلدارة، 

وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك 

احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من املساهمني ميثل  مراجع

( من رأس املال على األقل، وجيوز ملراجع %5مخسة يف املائة )

احلسابات دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة 

 اجلمعية خالل ثالثني يوما من تاريخ طلب مراجع احلسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف 

رئيس للشركة قبل امليعاد احملدد اليت يوجد بها املركز ال املنطقة

على األقل وتشتمل الدعوة على  يومًا بواحد وعشرينلالنعقاد 

وزارة جدول األعمال. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل 

 .خالل املدة احملددة للنشر. يةسوق املالالالتجارة و هيئة 

 

 

 املاليةالوثائق :  45: تعديل املادة رقم  عاشرًا 

 بعد قبل

 الوثائق املالية:  (45مادة ) الوثائق املالية:  (45مادة )

جيب على جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية للشركة أن 

يعد القوائم املالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها املالي 

املقرتحة عن السنة املالية املنقضية ويضّمن هذا التقرير الطريقة 

لتوزيع األرباح ويضع اجمللس هذه الوثائق حتت تصرف مراجع 

احلسابات قبل املوعد حملدد النعقاد اجلمعية العامة خبمسة 

 وأربعني يوما على األقل.

جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي 

ة هذه املاد ( من1يف الفقرة )ومديرها املالي الوثائق املشار إليها 

وتودع نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف 

بعشرة أيام املساهمني قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العامة 

 على األقل.

جيب على جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد 

املالي عن القوائم املالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها 

السنة املالية املنقضية ويضّمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة 

لتوزيع األرباح ويضع اجمللس هذه الوثائق حتت تصرف مراجع 

احلسابات قبل املوعد حملدد النعقاد اجلمعية العامة خبمسة 

 وأربعني يوما على األقل.

جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي 

هذه املادة وتودع نسخ منها  يفديرها املالي الوثائق املشار إليها وم

يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املساهمني قبل املوعد 

  يومًا بواحد وعشريناحملدد النعقاد اجلمعية العامة 

على رئيس جملس اإلدارة أن يزود املساهمني بالقوائم املالية 

مراجع احلسابات ما مل للشركة وتقرير جملس اإلدارة وتقرير 
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على رئيس جملس اإلدارة أن يزود املساهمني بالقوائم املالية 

للشركة وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات ما مل 

مركز الشركة الرئيس وعليه ع يف تنشر يف جريدة يومية توز

وذلك قبل تاريخ  الوزارةأيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إىل 

 إنعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر يوما على األقل.

توزع يف مركز الشركة الرئيس وعليه تنشر يف جريدة يومية 

وهيئة وزارة التجارة أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إىل 

وذلك قبل تاريخ إنعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر  يةاملال السوق

 يوما على األقل.

 

 


