
 
 
 
 
 
Agenda of the Extraordinary General Assembly (1st meeting)   األول)   االجتماعالغیر عادیة ( العامة   الجمعیةجدول أعمال 
1. Board of Director’s recommendation to increase the 

Company’s capital by way of granting bonus shares through 
the capitalization of 105,000,000 Saudi Riyals from the 
Company’s retained earnings in the following manner: 

-The increase in capital will be made by capitalizing an amount of 
SAR105,000,000, from the Company’s retained earnings. The 
shareholders will be given one (1) share for every (2) share owned 
in the company. 
-The share capital of the Company before the increase is two 
hundred ten million Saudi Riyals (SAR 210,000,000), and after the 
approval, it will be three hundred fifteen million Saudi Riyals (SAR 
315,000,000). The increase percentage of the share capital is 
50%. 
-The number of shares before the increase is twenty-one million 
(21,000,000)، and after the increase will become thirty-one 
million five hundred thousand (31,500,000) shares. 
-By increasing its capital, the Company aims to maximize 
shareholders wealth that balance between growth investment 
and dividends distribution, in line with future prospects, 
underlying growth in free cash flow, and long-term value creation 
through investments in available opportunities. 

-In case there are any fractional shares as a result of the capital 
increase, the fraction shares will be grouped into a single portfolio 
on behalf of all of the Company’s shareholders who would 
otherwise have been entitled to receive such fractional shares, and 
sold at the market price and subsequently distribute the net cash 
proceeds to their respective fractional entitlements within 30 days 
from the date of determining the shares due to each shareholder. 

 
- The shareholders who own shares by the end of the trading day 
of the Company’s extraordinary general assembly and are 
registered in the Company's shareholders' register with the 
Securities Depository Center Company (Edaa) by the end of the 
second trading day following the date of the extraordinary general 
assembly meeting, will be eligible for the bonus shares. 
including voting on the following matters related to the increase of 
Company’s capital Transaction: 
a. Voting on the amendment of Article (7) of the Bylaws  Capital 

These amendments will be effective when the capital 
increase becomes effective (attached) 

b. Voting on the amendment of Article (8) of the Bylaws  
Subscription for Shares. These amendments will be effective 
when the capital increase becomes effective (attached) 

 

) لایر  210,000,000(من التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الشركة  .1
للمساھمین عبر رسملة   ةمن خالل توزیع أسھم منح  لایر  )315,000,000إلى (

 :األرباح المبقاة، وذلك وفقًا لما یليحساب لایر سعودي من   105,000,000
من حساب  لایر سعودي   105,000,000 ستتم زیادة رأس مال الشركة من خالل رسملة مبلغ -

 .مملوك في الشركة  ) 2(سھم ) لكل  1، وسیتم منح المساھمین سھم (األرباح المبقاة  

) لایر سعودي  210,000,000یبلغ رأس مال الشركة قبل الزیادة مائتان وعشرة ملیون ( -

لایر سعودي،   )315,000,000وسیصبح بعد الموافقة على الزیادة ثالثمائة وخمسة عشر ملیون (

 .  .%50بنسبة زیادة قدرھا  

) سھم وسیصبح بعد  21,000,000یبلغ عدد أسھم الشركة قبل الزیادة واحد وعشرین ملیون ( -

 . .(,31,500,000) سھم  ألف وخمسمائة ملیون وثالثون  الزیادة واحد

ثروة المساھمین التي توازن بین  تھدف الشركة من خالل زیادة رأس المال إلى تعظیم إجمالي  -

بما یتماشى مع التطلعات المستقبلیة والنمو في التدفق النقدي  المساھمین،  اتنمو االستثمار وتوزیع

ة الحر، وخلق قیمة أعلى على المدى البعید عن طریق االستثمار في العدید من الفرص المتاح 

 .للشركة

في حال وجود كسور أسھم نتیجة لزیادة رأس المال، سیتم تجمیع الكسور في محفظة واحدة   -

ع قیمتھا على  لجمیع مساھمي الشركة المستحقین لكسور األسھم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّ

ن  یوًما م 30المساھمین المستحقین لكسور األسھم كلَّ بحسب حصتھ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز 

 .تاریخ تحدید األسھم المستحقة لكل مساھم

تكون أحقیة أسھم المنحة لمساھمي الشركة المالكین لألسھم بنھایة یوم تداول الجمعیة العامة غیر   -
العادیة للشركة والمقیدین في سجل مساھمي شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة لدى شركة  

ع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ انعقاد الجمعیة مركز إیداع األوراق المالیة (مركز اإلیدا
 العامة غیر العادیة. 

 :بزیادة رأس المالفي ذلك التصویت على األمور التالیة المتعلقة  بما
على   المال،رأس لشركة المتعلقة  لمن النظام األساسي  )7( لتصویت على تعدیل المادة رقم ا . أ

 )(مرفق. زیادة رأس المال أن تسري ھذه التعدیالت عند نفاذ 

االكتتاب في  بلشركة المتعلقة لمن النظام األساسي  )8(لتصویت على تعدیل المادة رقم ا . ب

 ) (مرفق. زیادة رأس المال  على أن تسري ھذه التعدیالت عند نفاذ ،األسھم

2. Voting on the business and contracts that took place 
between Welspun Mauritius Holdings Limited (related 
party), and East Pipes  Integrated Company for Industry to 
the Board Member Mr. Balkrishan Gopiram Goenka (former 
member), Mr. Vipul Shiv Sahai Mathur and / Mr. 
Mohammed Abdulrahman Abdullah Al-Othman,  indirect 
interest in it, / which are: 

Expenses of  the commercial liability insurance policy, noting that 
the value of the transactions that took place during the fiscal year 
ending on March 31, 2022 amounted to (329,090) Saudi Riyals, 
without any preferential conditions (These transactions for pre-
IPO period and were stated in financial statements for disclosure 
purpose only). 

  القابضة وس یشیمور لسبون یو شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .2

الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو   أنابیب)، وشركة عالقة ذو(طرف   دودة المح 

فیبول شیف   / واألستاذبالكرشنان جوبرام جوینكا   األستاذ/  السابقمجلس اإلدارة 

ساھاي ماثور واألستاذ / محمد عبد الرحمن عبد هللا العثمان مصلحة فیھا غیر  

 : عن مباشرة، وھي عبارة 

التعامالت التي تمت خالل    علماً بأن قیمة التجاریة،مسؤولیة العامة مصروفات عقد تأمین ال

وذلك   سعودي ریـال   ) 329,090بلغت (  م  2022مارس   31العام المالي المنتھیة في 

  فيوتم عرضھا  االكتتابھذه المعامالت خاصة بالفترة ما قبل  ( بدون أي شروط تفضیلیة

 . )القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط

3. Voting on the business and contracts that took place 
between Welspun Mauritius Holdings Limited (related 
party), and East Pipes  Integrated Company for Industry to 
the Board Member Mr. Balkrishan Gopiram Goenka (former 
member), Mr. Vipul Shiv Sahai Mathur and / Mr. 
Mohammed Abdulrahman Abdullah Al-Othman,  indirect 
interest in it, / which are: 

  القابضة وس یشیمور لسبون یو شركةتمت بین  التصویت على األعمال والعقود التي .3

الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو   أنابیب)، وشركة عالقة ذو(طرف   المحدودة 

فیبول شیف   / واألستاذبالكرشنان جوبرام جوینكا   األستاذ/  السابقمجلس اإلدارة 

واألستاذ / محمد عبد الرحمن عبد هللا العثمان مصلحة فیھا غیر   ساھاي ماثور

 : عن مباشرة، وھي عبارة 



 
Initial public offering expenses charged to the shareholders, 
noting that the value of the transactions that took place during 
the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted to   

)3,052,459 ( Saudi Riyals, without any preferential conditions  
(These transactions for pre-IPO period and were stated in 
financial statements for disclosure purpose only). 

التعامالت التي    ، علماً بأن قیمةالمساھمیناالكتتاب العام األولي المحملة على  مصاریف

ریـال   )  3,052,459بلغت (  م  2022مارس  31تمت خالل العام المالي المنتھیة في 

وتم   االكتتابھذه المعامالت خاصة بالفترة ما قبل (  ي شروط تفضیلیةوذلك بدون أ  سعودي 

 . )القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط فيعرضھا 

4. Voting on the business and contracts that took place 
between Welspun Mauritius Holdings Limited (related 
party), and East Pipes  Integrated Company for Industry to 
the Board Member Mr. Balkrishan Gopiram Goenka (former 
member), Mr. Vipul Shiv Sahai Mathur and / Mr. 
Mohammed Abdulrahman Abdullah Al-Othman,  indirect 
interest in it, / which are: 

Reimbursement of initial public subscription expenses by the 
shareholders, noting that the value of the transactions that took 
place during the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted 
to (6,020,830) Saudi Riyals, without any preferential conditions 
(These transactions for pre-IPO period and were stated in 
financial statements for disclosure purpose only). 

  القابضة وس یشیمور لسبون یو شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .4
الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو   أنابیب)، وشركة عالقة ذو(طرف   المحدودة 

فیبول شیف   / واألستاذبالكرشنان جوبرام جوینكا   األستاذ/  السابقمجلس اإلدارة 

ساھاي ماثور واألستاذ / محمد عبد الرحمن عبد هللا العثمان مصلحة فیھا غیر  

 : عن مباشرة، وھي عبارة 

التعامالت التي    ، علماً بأن قیمةاسترداد مصاریف االكتتاب العام األولي من قبل المساھمین

ریـال   )  6,020,830بلغت (  م  2022مارس  31تمت خالل العام المالي المنتھیة في 

وتم   االكتتابھذه المعامالت خاصة بالفترة ما قبل ( سعودي وذلك بدون أي شروط تفضیلیة

 . )القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط فيعرضھا 

5. Voting on the business and contracts that took place 
between Mohawarean Industrial Services Company (related 
party), and East Pipes Integrated Company for Industry, in 
which the member of the board of directors, Mr. 
Mohammed Abdulrahman Abdullah Al-Othman, has an 
indirect interest, these expenses include : 

Expenses on corporate guarantee charged to the company by the 
shareholder, noting that the value of the transactions that took 
place during the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted 
to (329,882) Saudi Riyals , without any preferential conditions. 
(These transactions for pre-IPO period and were stated in 
financial statements for disclosure purpose only). 

 الصناعیة للخدمات  محورین شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .5

املة للصناعة والتي لعضو مجلس  الشرق المتك أنابیبشركة و)، عالقة ذو (طرف  

اإلدارة األستاذ / محمد عبد الرحمن عبد هللا العثمان مصلحة فیھا غیر مباشرة، وھي  

 عبارة عن: 

، علماً بأن المساھمینمصروفات ضمان شركات محمل على الشركة من قبل 

بلغت    م  2022مارس  31التعامالت التي تمت خالل العام المالي المنتھیة في   قیمة

ھذه المعامالت خاصة بالفترة  ( وذلك بدون أي شروط تفضیلیة  سعودي ریـال     ) 329,882(

 . )القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط  فيوتم عرضھا  االكتتابما قبل 

 

6. Voting on the business and contracts that took place 
between Mohawarean Industrial Services Company (related 
party), and East Pipes Integrated Company for Industry, in 
which the member of the board of directors, Mr. 
Mohammed Abdulrahman Abdullah Al-Othman, has an 
indirect interest, these expenses include : 

Initial public offering expenses charged to the shareholders, 
noting that the value of the transactions that took place during 
the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted to (304,574) 
Saudi riyals, without any preferential conditions (These 
transactions for pre-IPO period and were stated in financial 
statements for disclosure purpose only). 

 الصناعیة للخدمات  محورین شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .6

الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس   أنابیبشركة و)، عالقة ذو (طرف  

، وھي  اإلدارة األستاذ / محمد عبد الرحمن عبد هللا العثمان مصلحة فیھا غیر مباشرة

 عبارة عن: 

التعامالت التي    ، علماً بأن قیمةالمساھمینمصاریف االكتتاب العام األولي المحملة على 

ریـال سعودي     )304,574بلغت (  م  2022مارس  31تمت خالل العام المالي المنتھیة في 

  وتم عرضھا االكتتابھذه المعامالت خاصة بالفترة ما قبل ( وذلك بدون أي شروط تفضیلیة

 . ) القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط في

7. Voting on the business and contracts that took place 
between Mohawarean Industrial Services Company (related 
party), and East Pipes Integrated Company for Industry, in 
which the member of the board of directors, Mr. 
Mohammed Abdulrahman Abdullah Al-Othman, has an 
indirect interest, these expenses include : 

Reimbursement of initial public subscription expenses by the 
shareholders, noting that the value of the transactions that took 
place during the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted 
to (600,759) Saudi Riyals, without any preferential conditions 
(These transactions for pre-IPO period and were stated in 
financial statements for disclosure purpose only). 

 الصناعیة للخدمات  محورین شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .7

الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو مجلس   أنابیبشركة و)، عالقة ذو (طرف  

األستاذ / محمد عبد الرحمن عبد هللا العثمان مصلحة فیھا غیر مباشرة، وھي  اإلدارة 

 عبارة عن: 

التعامالت التي تمت    استرداد مصاریف االكتتاب العام األولي من قبل المساھمین، علماً بأن قیمة

ریـال سعودي وذلك بدون  ) 600,759بلغت (  م  2022مارس  31خالل العام المالي المنتھیة في 

القوائم المالیة   فيوتم عرضھا  االكتتابھذه المعامالت خاصة بالفترة ما قبل ( شروط تفضیلیة  أي

 . )لغرض االفصاح فقط

8. Voting on the business and contracts that took place 
between Aziz Company for Contracting and Industrial 
Investment (related party) and East Pipes Integrated 
Company for Industry, in which the member of the Board of 
Directors, Mr. Mohammed Saleh Al Hammadi, has an 
indirect interest ,these expenses include ,  

Expenses on corporate guarantee charged to the company by the 
shareholder, noting that the value of the transactions that took 
place during the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted 
to (3,572,918) Saudi Riyals, without any preferential conditions 
(These transactions for pre-IPO period and were stated in 
financial statements for disclosure purpose only). 

عزیز للمقاوالت واالستثمار   شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .8

والتي   للصناعة،الشرق المتكاملة  أنابیبشركة و ، )عالقة ذو طرف ( الصناعي

محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فیھا غیر مباشرة   لعضو مجلس االدارة األستاذ/ 

 :وھي عبارة عن

ً  المساھمین،ضمان شركات محمل على الشركة من قبل   صروفات    التعامالت  قیمة بأن علما

  بلغت   م  2022 مارس 31 في المنتھیة المالي العام  خالل تمت التي

ھذه المعامالت خاصة  ( تفضیلیة شروط   أي  بدون  وذلك سعودى  ریـال   )3,572,918(

 . )القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط فيوتم عرضھا  االكتتاببالفترة ما قبل  



 
9. Voting on the business and contracts that took place 

between Aziz Company for Contracting and Industrial 
Investment (related party) and East Pipes Integrated 
Company for Industry, in which the member of the Board of 
Directors, Mr. Mohammed Saleh Al Hammadi, has an 
indirect interest ,these expenses include ,  

The initial public offering expenses charged to the shareholders, 
noting that the value of the transactions that took place during the 
fiscal year ending on March 31, 2022 amounted to (1,739,553) 
Saudi Riyals, without any preferential conditions (These 
transactions for pre-IPO period and were stated in financial 
statements for disclosure purpose only). 

عزیز للمقاوالت واالستثمار   شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .9

والتي   للصناعة،الشرق المتكاملة  أنابیبشركة و ، )عالقة ذو طرف ( الصناعي

محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فیھا غیر مباشرة   لعضو مجلس االدارة األستاذ/ 

 :وھي عبارة عن

ً  ن،یالمساھم على  المحملة األولي العام  االكتتاب فیمصار   التي التعامالت  قیمة بأن علما

ریـال     )1,739,553( بلغت  م 2022 مارس  31 في المنتھیة المالي  العام خالل تمت

وتم   االكتتابھذه المعامالت خاصة بالفترة ما قبل ( سعودى وذلك بدون أي شروط تفضیلیة

 . )القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط فيعرضھا 

10. Voting on the business and contracts that took place 
between Aziz Company for Contracting and Industrial 
Investment (related party) and East Pipes Integrated 
Company for Industry, in which the member of the Board of 
Directors, Mr. Mohammed Saleh Al Hammadi, has an 
indirect interest ,these expenses include ,  

Reimbursement of the initial public offering expenses by the 
shareholders, noting that the value of the transactions that took 
place during the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted 
to (3,431,187) Saudi Riyals, without any preferential conditions 
(These transactions for pre-IPO period and were stated in 
financial statements for disclosure purpose only). 

الت واالستثمار  عزیز للمقاو شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .10

والتي   للصناعة،الشرق المتكاملة  أنابیبشركة و ، )عالقة ذو طرف ( الصناعي

محمد صالح محمد الحمادي مصلحة فیھا غیر مباشرة   لعضو مجلس االدارة األستاذ/ 

 :وھي عبارة عن

ً  ن،یالمساھم  قبل من األولي  العام االكتتاب ف یاسترداد مصار   التي التعامالت  قیمة بأن علما

ریـال     )3,431,187( بلغت  م 2022 مارس  31 في المنتھیة المالي  العام خالل تمت

وتم   االكتتابھذه المعامالت خاصة بالفترة ما قبل ( سعودى وذلك بدون أي شروط تفضیلیة

 . )القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط فيعرضھا 

11. Voting on the business and contracts that took place 
between Vision Investment Company (related party) and 
East Pipes Integrated Company for Industry, in which the 
former Chairman of the Board of Directors, Mr. Omar 
Mohamed Nabil Al-Maidani, has an indirect interest. These 
expenses include: 

Expenses on corporate guarantee charged to the company by the 
shareholder, noting that the value of the transactions that took 
place during the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted 
to (1,423,884) Saudi Riyals, without any preferential conditions 
(These transactions for pre-IPO period and were stated in 
financial statements for disclosure purpose only). 

  ذو  طرف( لالستثماررؤیة   شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .11
والتي لرئیس مجلس االدارة    ، الشرق المتكاملة للصناعة  أنابیب)، شركة عالقة

 وھي عبارة عن: ستاذ/ عمر محمد نبیل المیدانى مصلحة فیھا غیر مباشرة السابق  األ

علماً بأن  المساھمین،مصروفات ضمان شركات محمل على الشركة من قبل 

بلغت    م  2022مارس  31التعامالت التي تمت خالل العام المالي المنتھیة في   قیمة

ھذه المعامالت خاصة  ( ریـال سعودي وذلك بدون أي شروط تفضیلیة  )1,423,884(

 . )القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط فيوتم عرضھا  االكتتاببالفترة ما قبل  

 

12. Voting on the business and contracts that took place 
between Vision Investment Company (related party) and 
East Pipes Integrated Company for Industry, in which the 
former Chairman of the Board of Directors, Mr. Omar 
Mohamed Nabil Al-Maidani, has an indirect interest. These 
expenses include: 

Initial public offering expenses charged to the shareholders, 
noting that the value of the transactions that took place during 
the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted to 
(1,007,110) Saudi Riyals, without any preferential conditions 
(These transactions for pre-IPO period and were stated in 
financial statements for disclosure purpose only). 

  ذو  طرف( لالستثماررؤیة   شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .12

والتي لرئیس مجلس االدارة    ، الشرق المتكاملة للصناعة  أنابیب)، شركة عالقة

 وھي عبارة عن: السابق  األستاذ/ عمر محمد نبیل المیدانى مصلحة فیھا غیر مباشرة 

التعامالت التي    مصاریف االكتتاب العام األولي المحملة على المساھمین، علماً بأن قیمة

ـال  ری  )1,007,110بلغت (  م  2022مارس  31تمت خالل العام المالي المنتھیة في 

وتم   االكتتابھذه المعامالت خاصة بالفترة ما قبل ( سعودي وذلك بدون أي شروط تفضیلیة

 . )القوائم المالیة لغرض االفصاح فقط فيعرضھا 

13. Voting on the business and contracts that took place 
between Vision Investment Company (related party) and 
East Pipes Integrated Company for Industry, in which the 
former Chairman of the Board of Directors, Mr. Omar 
Mohamed Nabil Al-Maidani, has an indirect interest. These 
expenses include: 

Reimbursement of the initial public offering expenses by the 
shareholders, noting that the value of the transactions that took 
place during the fiscal year ending on March 31, 2022 amounted 
to (1,986,477) Saudi Riyals, without any preferential conditions 
(These transactions for pre-IPO period and were stated in 
financial statements for disclosure purpose only). 

  ذو  طرف( لالستثماررؤیة   شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .13

والتي لرئیس مجلس االدارة    ، الشرق المتكاملة للصناعة  أنابیب)، شركة عالقة

 وھي عبارة عن: السابق  األستاذ/ عمر محمد نبیل المیدانى مصلحة فیھا غیر مباشرة 

التعامالت التي    االكتتاب العام األولي من قبل المساھمین، علماً بأن قیمةاسترداد مصاریف 

ریـال    )1,986,477بلغت (  م  2022مارس  31تمت خالل العام المالي المنتھیة في 

وتم   االكتتابھذه المعامالت خاصة بالفترة ما قبل ( سعودي وذلك بدون أي شروط تفضیلیة

 . )الفصاح فقطالقوائم المالیة لغرض ا فيعرضھا 

14. Voting on the business and contracts that took place 
between Welspun Corp Limited (related party), and East 
Pipes  Integrated Company for Industry to the Board 
Member Mr. Balkrishan Gopiram Goenka (former member), 
Mr. Vipul Shiv Sahai Mathur and / Mr. Mohammed 
Abdulrahman Abdullah Al-Othman,  indirect interest in it, / 
which are: 

Expenses related to corporate guarantees charged to the 
company by the shareholders, noting  that the value of the 

رب  كو لسبونیشركة و شركةالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بین  .14

الشرق المتكاملة للصناعة والتي لعضو   أنابیب، وشركة )طرف ذو عالقةالمحدودة (

فیبول شیف   / واألستاذبالكرشنان جوبرام جوینكا   األستاذ/  السابقمجلس اإلدارة 

ساھاي ماثور واألستاذ / محمد عبد الرحمن عبد هللا العثمان مصلحة فیھا غیر  

 : عن مباشرة، وھي عبارة 



 
transactions that took place during the fiscal year ending on 
March 31, 2022 amounted to (4,210,325 )Saudi riyals, without 
any preferential conditions (These transactions for pre-IPO period 
and were stated in financial statements for disclosure purpose 
only). 

، علماً بأن المساھمینشركات محمل على الشركة من قبل مصروفات ضمان  

بلغت    م  2022مارس  31التعامالت التي تمت خالل العام المالي المنتھیة في   قیمة

ھذه المعامالت خاصة  ( وذلك بدون أي شروط تفضیلیة  سعوديریـال    )4,210,325(

 . )الفصاح فقطالقوائم المالیة لغرض ا فيوتم عرضھا  االكتتاببالفترة ما قبل  

15. Voting on the amendment of Article (1) of the Bylaws, 
related to (incorporation). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (التأسیس).  1التصویت على تعدیل المادة ( .15
 (مرفق)

16. Voting on the amendment of Article (2) of the Bylaws  
Company name (attached) 

 )اسم الشركة (مرفق   ) من نظام الشركة األساس2التصویت على تعدیل المادة ( .16

17. Voting on the amendment of Article (4) of the Bylaws  
Participation and Ownership in Companies (attached) 

مشاركة والتملك في  ال   ) من نظام الشركة األساس4التصویت على تعدیل المادة ( .17
 ) الشركات (مرفق

18. Voting on the amendment of Article (11) of the Bylaws, 
related to (trading in shares). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (تداول  11التصویت على تعدیل المادة ( .18
 األسھم). (مرفق) 

19. Voting on the amendment of Article (12) of the Bylaws, 
(share register) (attached) 

سجل المساھمین)  األساس، () من نظام الشركة 12التصویت على تعدیل المادة ( .19
 (مرفق)

20. Voting on the amendment of Article (15) of the company's 
bylaws, related to (Management of the Company). 
(attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (إدارة  15یل المادة (التصویت على تعد .20
 الشركة). (مرفق) 

21. Voting on the amendment of Article (16) of the Bylaws, 
related to (termination of board membership). (attached) 

(انتھاء  ) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ 16التصویت على تعدیل المادة ( .21
 عضویة المجلس). (مرفق) 

22. Voting on the amendment of Article (17) of the Bylaws, 
related to (  board vacancy). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (المركز  17التصویت على تعدیل المادة ( .22
 الشاغر في المجلس). (مرفق) 

23. Voting on the amendment of Article (18) of the company's 
bylaws, related to (Authorities of the Board). (attached) 

صالحیات  ) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (18التصویت على تعدیل المادة ( .23
 ). (مرفق) المجلس

24. Voting on the amendment of Article (20) of the company's 
bylaws, related to (Authorities of the Chairman, Managing 
Director and Secretary). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (صالحیات  20التصویت على تعدیل المادة ( .24
 الرئیس والعضو المنتدب وأمین السر). (مرفق) 

25. Voting on the amendment of Article (21) of the Bylaws, 
related to (Board meetings). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (اجتماعات 21التصویت على تعدیل المادة ( .25
 المجلس). (مرفق) 

26. Voting on the amendment of Article (22) of the Bylaws, 
related to (quorum of board meeting). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (نصاب  22مادة (التصویت على تعدیل ال .26
 (مرفق) ).اجتماع المجلس

27. Voting on the amendment of Article (24) of the Bylaws, 
related to the (General Assembly). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (الجمعیة  24التصویت على تعدیل المادة ( .27
 ). (مرفق)العامة

28. Voting on the amendment of Article (25) of the Bylaws, 
related to (attendance at assemblies). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (حضور  25المادة (  لالتصویت على تعدی .28
 (مرفق) ).الجمعیات

29. Voting on the amendment of Article (28) of the Bylaws, 
related to (Competences of the Extraordinary General 
Assembly). (attached) 

المتعلقة بـ  ) من نظام الشركة األساس، 28المادة (  لالتصویت على تعدی .29
 (مرفق) ).اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة(

30. Voting on the amendment of Article (29) of the Bylaws, 
related to (Assembly Invitations). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (دعوة  29التصویت على تعدیل المادة ( .30
 الجمعیات). (مرفق)

31. Voting on the amendment of Article (30) of the Bylaws, 
related to (Record of Assemblies Attendance). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (سجل  30التصویت على تعدیل المادة ( .31
 حضور الجمعیات). (مرفق) 

32. Voting on the amendment of Article (31) of the company's 
bylaws, related to (Convening of Assemblies via 
Conferencing). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (عقد  31التصویت على تعدیل المادة ( .32
 الجمعیات عبر وسائل التقنیة الحدیثة). (مرفق) 

33. Voting on the amendment of Article (32) of the Bylaws, 
related to (Quorum for Ordinary General Assembly). 
(attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (نصاب  32التصویت على تعدیل المادة ( .33
 اجتماع الجمعیة العامة العادیة). (مرفق) 

34. Voting on the amendment of Article (33) of the Bylaws, 
related to (Quorum for Extraordinary General Assembly). 
(attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (نصاب  33التصویت على تعدیل المادة ( .34
 اجتماع الجمعیة العامة الغیر عادیة). (مرفق)

35. Voting on the amendment of Article (34) of the Bylaws, 
related to (Voting in Assemblies). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (التصویت  34التصویت على تعدیل المادة ( .35
 في الجمعیات). (مرفق) 

36. Voting on the amendment of Article (35) of the Bylaws, 
related to (Resolutions of the Assemblies). (attached) 

الشركة األساس، المتعلقة بـ (قرارات  ) من نظام 35التصویت على تعدیل المادة ( .36
 الجمعیات). (مرفق)

37. Voting on the amendment of Article (38) of the Bylaws, 
related to (Composition of the Committee). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (تشكیل  38التصویت على تعدیل المادة ( .37
 اللجنة). (مرفق) 

38. Voting on the amendment of Article (39) of the Bylaws, 
related to (Quorum for the Committee’s Meeting). 
(attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (نصاب  39التصویت على تعدیل المادة ( .38
 اجتماع اللجنة). (مرفق)

39. Voting on the amendment of Article (40) of the Bylaws, 
related to (Competence of the Committee). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ  40التصویت على تعدیل المادة ( .39
 (اختصاصات اللجنة). (مرفق) 

40. Voting on the amendment of Article (41) of the Bylaws, 
related to (Reports of the Committee). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (تقاریر  41التصویت على تعدیل المادة ( .40
 اللجنة). (مرفق) 



 
41. Voting on the amendment of Article (42) of the company's 

bylaws, related to (Appointment of Auditor). (attached) 
المتعلقة بـ (  تعیین ) من نظام الشركة األساس، 42التصویت على تعدیل المادة ( .41

 . (مرفق) الحسابات)مراجع 
42. Voting on the amendment of Article (45) of the Bylaws, 

related to (Financial Documents). (attached) 
) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (الوثائق  45التصویت على تعدیل المادة ( .42

 المالیة). (مرفق) 
43. Voting on the amendment of Article (46) of the Bylaws, 

related to (Distribution of Dividends). (attached) 
) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (توزیع  46التصویت على تعدیل المادة ( .43

 . (مرفق) األرباح)
44. Voting on the amendment of Article (47) of the Bylaws, 

related to (Dividend distribution of preference shares). 
(attached) 

توزیع  ) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (47التصویت على تعدیل المادة ( .44
 ). (مرفق) األرباح لألسھم الممتازة

45. Voting on the amendment of Article (48) of the Bylaws, 
related to (Company’s Losses). (attached) 

) من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ (خسائر  48على تعدیل المادة (التصویت  .45
 الشركة). (مرفق) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2022ملخص قائمة التعدیالت على النظام األساس  



النوع تعدیل /  
 اضافة

 رقم المادة  الموضوع قبل التعدیل الصیاغة بعد التعدیل

 مدرجة  شركة مساھمة تعدیل
 التأسیس  

 

    مقفلة  شركة مساھمة
 تحویل الشركة 

 الباب األول:   العنوان

 
تعدیل اسم المادة  

   والفقرة 

شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة شركة مساھمة  .１
تأسست طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحھ، وطبقا مدرجة، 

 .لھذا النظام
.شركة ویلسبون الشرق األوسط لألنابیب المحدودة المقیدة  2

) وتاریخ 2050071522بالسجل التجاري رقم (
تحولت من شركة   الدمام،ھـ صادر من مدینة 22/07/1431

ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة طبقاً ألحكام 
بتاریخ  3ظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ن

ھـ ولوائحھ، ووفقاً لنظام االستثمار الصادر  28/01/1437
ھـ ووفقاً  05/01/1421) وتاریخ 1بالمرسوم الملكي رقم (م/

وتاریخ  121031118992لترخیص وزارة االستثمار رقم 
 ھـ. وھذا النظام وفقاً لما یلي: 22/07/1431

سبون الشرق األوسط لألنابیب المحدودة  تحول شركة ویل
) وتاریخ  2050071522المقیدة بالسجل التجاري رقم (

من شركة ذات   الدمام،ھـ صادر من مدینة 22/07/1431
مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة طبقاً ألحكام نظام 

بتاریخ  3الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
قاً لنظام االستثمار الصادر  ھـ ولوائحھ، ووف28/01/1437

ھـ 05/01/1421) وتاریخ 1بالمرسوم الملكي رقم (م/
 121031118992ووفقاً لترخیص وزارة االستثمار رقم 

 ھـ. وھذا النظام وفقاً لما یلي:22/07/1431وتاریخ 

 التأسیس /التحول
 

 المادة األولى 

شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة" (شركة مساھمة  الفقرة تعدیل 
 ). مدرجة

شركة أنابیب الشرق المتكاملة للصناعة" (شركة مساھمة 
 ). مقفلة مختلطة

   المادة الثانیة اسم الشركة 

 مسؤولیة  ذات شركة  (یجوز للشركة إنشاء شركات بمفردھا تعدیل الفقرة 
یجوز لھا أن تمتلك ، كما ) مقفلة  مساھمة(شركة  أو  )محدودة

األسھم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معھا ولھا 
حق االشتراك مع الغیر في تأسیس الشركات المساھمة أو ذات  

المسؤولیة المحدودة وذلك بعد استیفاء ما تتطلبھ األنظمة 
والتعلیمات المتبعة في ھذا الشأن. كما یجوز للشركة أن  

حصص على أال یشمل ذلك  تتصرف في ھذه األسھم أو ال
 .الوساطة في تداولھا

یجوز للشركة إنشاء شركات بمفردھا) ذات مسؤولیة محدودة  
أو مساھمة مقفلة بشرط أال یقل رأس المال عن خمسة مالیین 
لایر(، كما یجوز لھا أن تمتلك األسھم والحصص في شركات  
أخرى قائمة أو تندمج معھا ولھا حق االشتراك مع الغیر في  

یس الشركات المساھمة أو ذات المسؤولیة المحدودة وذلك  تأس
بعد استیفاء ما تتطلبھ األنظمة والتعلیمات المتبعة في ھذا  
الشأن. كما یجوز للشركة أن تتصرف في ھذه األسھم أو  

 الحصص على أال یشمل ذلك الوساطة في تداولھا.

المشاركة والتملك في  
 الشركات 

 المادة الرابعة

ثالثمائة وخمسة ) 315,000,000بـ (حدد رأس مال الشركة  تعدیل الفقرة 
واحد وثالثون ملیون  إلى  ةمقسم عشر ملیون  لایر سعودي

اسمي متساویة  سھم ,)  31,500,000وخمسمائة ألف سھم (
) ریاالت سعودیة جمیعھا  10القیمة، قیمة كل منھا عشرة (

 أسھماً عادیة عینیة

مائتان وعشرة   )210,000,000بـ (حدد رأس مال الشركة 
ملیون   لایر سعودي مقسم إلى واحد وعشرین ملیون 

) سھم اسمي متساویة القیمة، قیمة كل منھا 21,000,000(
 ) ریاالت سعودیة جمیعھا أسھماً عادیة عینیة.10عشرة (

 المادة السابعة:   رأس المال

في كامل أسھم رأس المال البالغة  المساھموناكتتب  تعدیل الفقرة 
سھم مدفوعة بالكامل    واحد وعشرون ملیون   )21,000,000(

) مائتان وعشرة ملیون    210,000,000(وقیمتھا اإلجمالیة 
ویقر المساھمون بمسؤولیتھم التضامنیة في  لایر سعودي

أموالھم الخاصة تجاه الغیر بأنھ تم الوفاء بمبلغ  
، أما   شرة ملیون   لایر سعودي ) مائتان وع210,000,000(

) 105,000,000الزیادة في رأس المال ومقدارھا خمسة (
مائة وخمسة ملیون  لایر سعودي فقد تم الوفاء بھا من خالل  

) مائة وخمسة ملیون  لایر  105,000,000(رسملة مبلغ 
لصالح المساھمین بموجب     سعودي من حساب األرباح المبقاة

 شھادة المحاسب المالي

ب   ــاھموناكتـت الغـة   المســـ في كـامـل أســـــھم رأس المـال الـب
ســـــھم ـمدفوعة   واـحد وعشـــــرون ملیون   )21,000,000(

) مائتان وعشرة  210,000,000(بالكامل وقیمتھا اإلجمالیة  
ویقر المـساھمون بمـسؤولیتھم التـضامنیة   لیون   لایر ـسعوديم

ــاء بمبلغ  الوف تم  ــھ  ــأن ب الغیر  ــة تجــاه  الخــاصــــ أموالھم  في 
أما   ) مائتان وعـشرة ملیون   لایر ـسعودي210,000,000(

) 133,953,120الزیادة في رأس المال ومقدارھا خمســـة (
ــون الف   ــعمائة وثالثة وخمس مائة وثالثة وثالثون ملیون وتس

لایر ســــعودي فقد تم الوفاء بھا من خالل   نومائة وعشــــرو
) مائة وثالثة 133,953,120رســــملة الدین البالغ مقداره (

ة  اـئ ة وخمســـــون الف وـم ة وثالـث اـئ وثالثون ملیون وتســـــعـم
وعشــرون لایر ســعودي لصــالح المســاھمین بموجب  شــھادة  
 المحاسب المالي.
 

 

 المادة الثامنة:   االكتتاب في األسھم  

باستثناء أسھم المؤسسین تتداول أسھم الشركة وفقا ألنظمة  ل الفقرة تعدی
السوق المالیة السعودیة ولوائحھ التنفیذیة. وال یجوز تداول  

أشھر من تاریخ بدا تداول   ٦أسھم المؤسسون  اال بعد ستة 
 أسھم الشركة في تداول السعودیة وھي فترة الحظر. 

 
ومع ذلك یجوز خالل فترة الحظر المذكورة نقل ملكیة األسھم   

النقدیة وفقا ألحكام بیع الحقوق من أحد المؤسسین الى مؤسس  
اخر، او من ورثة أحد المؤسسین في حالة وفاتھ الى الغیر، او  

في حالة التنفیذ على أموال المؤسس المعسر او المفلس على ان  
للمؤسسین االخرین. وتسري  تكون أولویة امتالك تلك األسھم 

احكام ھذه المادة على ما یكتتب بھ المؤسسون في حالة زیادة  
   راس المال قبل انقضاء مدة الحظر. 

ال یجوز تداول األسھم التي یكتتب بھا المساھمون إال بعد   
نشر القوائم المالیة عن سنتین مالیتین ال تقل كل منھما عن 

شركة. ویؤشر على  اثني عشر شھراً من تاریخ تحّول ال
صكوك ھذه األسھم بما یدل على نوعھا وتاریخ تحول  

 الشركة والمدة التي یمنع فیھا تداولھا. 
ومع ذلك یجوز خالل مدة الحظر نقل ملكیة األسھم وفقاً  

ألحكام بیع الحقوق من أحد المساھمین إلى مساھم آخر أو من  
الة ورثة أحد المساھمین في حالة وفاتھ إلى الغیر أو في ح 

التنفیذ على أموال المساھم المعسر أو المفلس، على أن تكون  
أولویة امتالك تلك األسھم للمساھمین اآلخرین. وتسري  

أحكام ھذه المادة على ما یكتتب بھ المساھمون في حالة زیادة  
 رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. 

المادة الحادیة   تداول األسھم 
 عشرة 

تتداول األسھم وفقا ألحكام نظام السوق المالیة ولوائحھ   تعدیل الفقرة 
التنفیذیة، ووفقا ألحكام ھذا النظام، واالكتتاب في األسھم او  
تملكھا یفید قبول المساھم للنظام والتزاماتھ بالقرارات التي  
تصدرھا جمعیات المساھمین سواء اكان حاضرا ام غائبا، 

 .م مخالفا لھاوسواء اكان موافقا على ھذه القرارات ا

تتداول األسھم وفقا ألحكام نظام السوق المالیة ولوائحھ 
التنفیذیة، ووفقا ألحكام ھذا النظام، واالكتتاب في األسھم او  
تملكھا یفید قبول المساھم للنظام و التزاماتھ بالقرارات التي  
تصدرھا جمعیات المساھمین سواء اكان حاضرا ام غائبا، 

ام مخالفا لھا.تتداول  وسواء اكان موافقا على ھذه القرارات 
أسھم الشركة بالقید في سجل المساھمین الذي تعده أو تتعاقد  

على إعداده الشركة، الذي یتضمن أسماء المساھمین 
وجنسیاتھم وأماكن إقامتھم ومھنتھم وأرقام األسھم والقدر  

المدفوع منھا، ویؤشر في ھذا القید على السھم. وال یعتد بنقل  
مواجھة الشركة أو الغیر إال من   ملكیة السھم االسمي في

 تاریخ القید في السجل المذكور. 

 سجل المساھمین
 

المادة الثانیة  
 عشرة: 

تعدیل الفقرة رقم  
 ) فقط من المادة 1(

یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانیة أعضاء   . 1
وتكون اغلبیتھ من أعضاء غیر تنفیذیین وال یقل عدد أعضائھ  

یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانیة  . 1
أعضاء تنتخبھم الجمعیة العامة العادیة للمساھمین لمدة ال  

المادة الخامسة   إدارة الشركة 
 عشرة: 



ثالثة تنتخبھم الجمعیة العامة العادیة للمساھمین  المستقلین عن 
لمدة ال تزید عن ثالث سنوات، واستثناًء عن ذلك  تم تعیّن أول  

 مجلس إدارة من قبل  الجمعیة التحویلیة لمدة خمس سنوات. 
 

تزید عن ثالث سنوات، واستثناًء عن ذلك  تم تعیّن أول  
 مجلس إدارة من قبل  الجمعیة التحویلیة لمدة خمس سنوات. 

 

ھي عضویة المجلس بانتھاء مدتھا، او باستقالة العضو  تنت تعدیل الفقرة 
، او اذا اصبح العضو غیر صالح لعضویة المجلس وفقاً  أوقاتھ

ألي نظام أو تعلیمات ساریة في المملكة العربیة السعودیة، او  
اذا فقد اھلیتھ او وجود مانع صحي یعیق العضو عن ممارسة  

و المجلس  مسؤولیاتھ او مھامھ او اختصاصاتھ، ویفقد عض
في جریمة غش او جریمة مخلة  بإدانتھعضویتھ في حال حكم 

او اجرى ترتیبات او   بإفالسھو الشرف ، او اذا حكم  باألمانة
صلح مع دائنیھ، ویفقد  عضو المجلس عضویتھ في حال عدم  

حضوره ثالثة اجتماعات في السنة دون عذر یستدعي عدم  
ء المجلس  حضوره وذلك حتى و ان اناب غیره  من أعضا 

بالحضور نیابة عنھ ، و یجوز للجمعیة العامة العادیة في كل  
وقت عزل أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضھم وذلك دون إخالل  
بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعویض إذا وقع  

العزل لسبب غیر مقبول أو في وقت غیر مناسب ولعضو  
لك في وقت مناسب  مجلس اإلدارة أن یعتزل بشرط أن یكون ذ

وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما یترتب على االعتزال من  
 أضرار. 

تنتھي عضویة المجلس بانتھاء مدتھ أو بانتھاء صالحیة 
العضو وفقاً ألي نظام أو تعلیمات ساریة في المملكة العربیة  

السعودیة، ومع ذلك یجوز للجمعیة العامة العادیة في كل  
إلدارة أو بعضھم وذلك دون  وقت عزل أعضاء مجلس ا

إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة 
بالتعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مقبول أو في وقت غیر  

مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن یعتزل بشرط أن یكون ذلك  
في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما یترتب 

 على االعتزال من أضرار. 

المادة السادسة   ضویة المجلس انتھاء ع
 عشرة:  

إذا شغر مركز أحد أعضاء  مجلس اإلدارة  كان للمجلس أن   تعدیل الفقرة 
یعین عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن یكون ممن 

تتوافر فیھم الخبرة والكفایة ویجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة،  
عمل من تاریخ    ) أیام5وكذلك ھیئة السوق المالیة خالل خمسة (

التعیین، ویعرض التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أول  
اجتماع لھا ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ. وإذا لم تتوافر  
الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد  

أعضائھ عن الحد األدنى المنصوص علیھ في نظام الشركات أو  
عضاء دعوة الجمعیة العامة ھذا النظام وجب على بقیة األ
) یوماً النتخاب العدد الالزم  60العادیة لالنعقاد خالل ستین (

 لألعضاء. 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن  
یعین عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتیب في  

الحصول على األصوات في الجمعیة التي انتخبت المجلس،  
ممن تتوافر فیھم الخبرة والكفایة ویجب أن  على أن یكون 

تبلغ بذلك وزارة التجارة، وكذلك ھیئة السوق المالیة إذا كانت  
) أیام  5الشركة مدرجة في السوق المالیة، خالل خمسة (

عمل من تاریخ التعیین وأن یعرض التعیین على الجمعیة 
العامة العادیة في أول اجتماع لھا ویكمل العضو الجدید مدة  

لفھ. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة  س
بسبب نقص عدد أعضائھ عن الحد األدنى المنصوص علیھ  
في نظام الشركات أو ھذا النظام وجب على بقیة األعضاء  

) یوماً 60دعوة الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد خالل ستین (
 النتخاب العدد الالزم لألعضاء. 

المادة السابعة   في المجلس  المركز الشاغر 
 عشرة 

واألمور  مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة ا)  الفقرة  تعدیل 
یكون لمجلس  بھا ، ینفرد مجلس اإلدارة باالختصاص التي 

  اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما یحقق أغراضھا
 ولھ في ذلك: 

 

واألمور  مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة ا) 
بھا والمنصوص  ینفرد مجلس اإلدارة باالختصاص التي 

یكون لمجلس اإلدارة أوسع   (ب)، 18علیھا في المادة 
 ولھ في ذلك:  السلطات في إدارة الشركة بما یحقق أغراضھا

 
 

  الثامنةالمادة  صالحیات المجلس 
 عشرة:  

 :ینفرد مجلس اإلدارة باالختصاصات التالیةب)  شطب الفقرة   شطب الفقرة 
أي تعدیل أو انحراف لمرة واحدة عن سیاسات الحوكمة  .1

فیما یتعلق بخطة األعمال السنویة، والعطاءات، والمشتریات،  
 .المالیة، والموارد البشریة والقروض 

  الثامنةالمادة  صالحیات المجلس 
 عشرة:  

مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیساً، ونائبا للرئیس  یعین  تعدیل الفقرة 
والذي یحل محل رئیس مجلس االدارة عند غیابھ، ویجوز  

لمجلس االدارة أن یعین عضواً منتدباً، وال یجوز الجمع بین 
 منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفیذي بالشركة. 
یكون لرئیس مجلس اإلدارة صالحیة دعوة مجلس اإلدارة  

ماع ورئاسة اجتماعات المجلس ویحدد مجلس اإلدارة  لالجت
بموجب قرار أو تفویض أو توكیل سلطات وصالحیات رئیس  

 المجلس اإلدارة والعضو المنتدب (في حالة تعیینھ).
 

یمثل رئیس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وھیئات التحكیم  
ئیس  والغیر وفقا للمادة الثانیة والثمانین من نظام الشركات، ولر

المجلس بقرار مكتوب أن یفوض بعض صالحیاتھ إلى غیره  
من اعضاء المجلس أو من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال  

 محددة.  
وتكون المكافأة التي یحصل علیھا كل من رئیس المجلس  
والعضو المنتدب (في حال تعیینھ) باإلضافة إلى المكافأة 

إلدارة على  المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة. ویوافق مجلس ا 
 المكافآت اإلضافیة لكل من رئیس المجلس والعضو المنتدب. 

ویعین مجلس اإلدارة أمین سر یختاره من بین أعضائھ أو من  
 غیرھم. 

 على ان تتضمن اختصاصاتھ مایلي:
) توثیق اجتماعات مجلس اإلدارة و اعداد محاضر لھا  ۱

تتضمن ما دار من نقاش ومدوالت، وبیان مكان االجتماع 
اریخھ ووقت بدایتھ و انتھائھ ، وتوثیق قرارات المجلس و  وت

نتائج التصویت ، وحفظھا في سجل خاص ومنظم، وتدوین  
أسماء األعضاء الحاضرین و التحفظات التي ابدوھا ان وجدت،  

 وتوقیع ھذه المحاضر من جمیع االعضاء. 
) حفظ التقاریر التي ترفع الى مجلس اإلدارة و التقاریر التي  ۲

 یعدھا المجلس. 

یعین مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیساً ویجوز لھ أن  
عین عضواً منتدباً، وال یجوز الجمع بین منصب رئیس  ی

 مجلس اإلدارة وأي منصب تنفیذي بالشركة. 
یكون لرئیس مجلس اإلدارة صالحیة دعوة مجلس اإلدارة  

لإلجتماع ورئاسة إجتماعات المجلس ویحدد مجلس اإلدارة  
بموجب قرار أو تفویض أو توكیل سلطات وصالحیات 

 المنتدب (في حالة تعیینھ).  رئیس المجلس اإلدارة والعضو 
 

یمثل رئیس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وھیئات 
التحكیم والغیر وفقاًللمادة الثانیة والثمانین من نظام الشركات  

، ولرئیس المجلس بقرار مكتوب أن یفوض بعض صالحیاتھ 
إلى غیره من اعضاء المجلس أو من الغیر في مباشرة عمل  

 أو أعمال محددة.  
ون المكافأة التي یحصل علیھا كل من رئیس المجلس  وتك

والعضو المنتدب (في حال تعیینھ) باإلضافة إلى المكافأة 
المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة. ویوافق مجلس اإلدارة على  
 المكافآت اإلضافیة لكل من رئیس المجلس والعضو المنتدب. 

ویعین مجلس اإلدارة أمین سر یختاره من بین أعضائھ أو  
من غیرھم. یحضر أمین السر اجتماعات المجلس ولجانھ 

ن محاضر االجتماعات في دفاتر   والجمعیة العامة ویَُدّوِ
 مخصصة لذلك وتُحدد مكافأتھ من قبل مجلس اإلدارة. 

وال تزید مدة رئیس المجلس والعضو المنتدب (في حال 
تعیینھ) وأمین السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضویة  

المجلس، ویجوز إعادة انتخابھم. وللمجلس في  كل منھم في 
أي وقت أن یعزلھم أو أیاً منھم دون إخالل بحق من عزل في  
التعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مشروع أو في وقت غیر  

 مناسب. 

صالحیات الرئیس والعضو  
 المنتدب وأمین السر 

 المادة العشرون:  



) تزوید أعضاء مجلس اإلدارة بجدول اعمال المجلس و  ۳
أوراق العمل و الوثائق و المعلومات المتعلقة بھ، و اي وثائق  

او معلومات إضافیة یطلبھا اي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات  
 ولة في جدول االجتماع.عالقة بالموضوعات المشم

) التحقق من تقید أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي  ٤
اقرھا المجلس، وتبلیغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعید  

اجتماعات المجلس قبل التاریخ المحدد بمدة كافیة، و عرض  
مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة البداء مرئیاتھم 

ق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة  حیالھا قبل توقیعھا، والتحق
بشكل كامل نسخ اجتماعات المجلس و المعلومات و الوثائق  

المتعلقة بالشركة، والتنسیق بین أعضاء مجلس اإلدارة،و تنظیم  
سجل افصاحات أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفیذیة، 

 وتقدیم العون و المشورة لھم. 
    
والجمعیة العامة   جانھول یحضر أمین السر اجتماعات المجلس 

ن محاضر االجتماعات في دفاتر مخصصة لذلك وتُحدد   ویَُدّوِ
وتُحدد مكافأتھ من قبل مجلس   دارةمكافأتھ من قبل مجلس اإل

اإلدارة و الیجوز عزل امین مجلس اإلدارة اال بقرار من  
مجلس اإلدارة. وال تزید مدة رئیس المجلس والعضو المنتدب  

ن السر عضو مجلس اإلدارة على مدة  (في حال تعیینھ) وأمی
عضویة كل منھم في المجلس، ویجوز إعادة انتخابھم. وللمجلس  

في أي وقت أن یعزلھم أو أیاً منھم دون إخالل بحق من عزل  
في التعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مشروع أو في وقت  

 غیر مناسب.   
مناقشة أي مسألة و/أو  بعد اخذ موافقة أغلبیتھم یحق لألعضاء  تعدیل الفقرة 

وإضافتھا إلى بنود االجتماع في  حلھا في أي اجتماع للمجلس
على وجھ التحدید في   المذكورة حال لم تكن من المواضیع 

. ذلك االجتماع  الموجھة النعقاد الدعوة   

ما  تم مناقشة أي مسألة و/أو حلھا في أي اجتماع للمجلس ت لن
  الدعوةعلى وجھ التحدید في  المذكورة  مور لم تكن من األ

 .ذلك االجتماعل الموجھة النعقاد

المادة الحادیة   اجتماعات المجلس
 والعشرون:  

یجوز للنائب التصویت على القرارات التي یحظر النظام  ال .3 تعدیل الفقرة 
 على المنیب التصویت بشأنھا.

ــیلة یجوز عقد اجتماعات مجلس االدارة عبر الھاتف أو   أي وســ
اتصـــال إلكترونیة أخرى تســـمح لجمیع األعضـــاء الحاضـــرین  

ما لم یتم اإلخطار بغیر ذلك، للرئیس و  بعضـــھم البعض. ســـماع
أن عضـــــو مجلس  -  النصـــــاب  اكتـمالألغراض   -  أن یفترض

اإلدارة الذي یـشارك عبر الھاتف أو أي وـسیلة اتصـال إلكترونیة 
ویجب على رئیس  .طیلة مدة االجتماع  فعلیًا  أخرى یعتبر حاضر

ـنھـــایـــة  ـفي  اـلـمـجـلس  ـلـقرارات  ـمـلـخص  اإلدارة ـعرض  ـمـجـلس 
 اجتماع المجلس.

 
تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبیة من أصوات أعضاء  

المنعقد  مجلس اإلدارة الحاضرین أو الممثلین في االجتماع 
الجانب الذي   یُرّجحوعند تساوي األصوات حسب األصول. 

ولمجلس اإلدارة  او من ینوبھ.   صوت مع رئیس مجلس اإلدارة
أن یصدر قرارات بالتمریر عن طریق عرضھا على كافة 

اجتماع   - كتابةً  –األعضاء متفرقین ما لم یطلب أحد األعضاء 
  بأغلبیة مجلس اإلدارة للمداولة فیھا وتصدر القرارات بالتمریر 

ي األصوات یرجح الجانب  وفي حال تساو  أصوات األعضاء
الذي صوت مع رئیس مجلس اإلدارة، وتعرض ھذه القرارت  

   على المجلس في اول اجتماع تال لھ.

یجوز للنائب التصویت على القرارات التي یحظر  ال .3
 النظام على المنیب التصویت بشأنھا.

یجوز عقد اجتماعات مجلس االدارة عبر الھاتف أو أي وسیلة 
أخرى تســمح لجمیع األعضــاء الحاضــرین  اتصــال إلكترونیة

ما لم یتم اإلخطار بغیر ذلك، للرئیس وـسماع بعـضھم البعض.  
أن عضـــو مجلس  -  النصـــاب اكتمالألغراض   -أن یفترض  

اإلدارة الذي یشـــــارك عبر الـھاتف أو أي وســـــیلة اتصـــــال  
اع.  دة االجتـم ة ـم ا طیـل اضـــــر فعلیـً ة أخرى یعتبر ـح إلكترونـی
لقرارات   اإلدارة عرض ملخص  رئیس مجلس  ویجــب على 

 المجلس في نھایة اجتماع المجلس.
 

باستثناء القرارات المتعلقة باالختصاصات التي ینفرد بھا  
ة والواردة في المادة الثامنة عشر (ب) من ھذا  مجلس اإلدار 

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبیة من أصوات  النظام، 
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین أو الممثلین في االجتماع  

المنعقد حسب األصول. وتصدر القرارات المتعلقة 
باالختصاصات التي ینفرد بھا مجلس اإلدارة والواردة في  

%) من  75) من ھذا النظام بأغلبیة تبلغ (الثامنة عشر (ب
أصوات األعضاء الحاضرین أو الممثلین في اجتماع مجلس 

ال  وعند تساوي األصوات اإلدارة المنعقد حسب األصول. 
.  الجانب الذي صوت مع رئیس مجلس اإلدارة یُرّجح

ولمجلس اإلدارة أن یصدر قرارات بالتمریر عن طریق  
رقین ما لم یطلب أحد  عرضھا على كافة األعضاء متف 

اجتماع مجلس اإلدارة للمداولة فیھا  - كتابةً  – األعضاء 
وتصدر القرارات بالتمریر بإجماع أصوات األعضاء  
 وتعرض على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل لھ. 

 

المادة الثانیة   نصاب اجتماع المجلس
 والعشرون:  

تعدیل اسم المادة  
 وتعدیل الفقرة 

لكل مكتتب أیاً كان عدد أسھمھ حق حضور الجمعیة   العامة المكونة تكوینا صحیحا تمثل جمیع المساھمین. الجمعیة 
التحولیة، ولكل مساھم حق حضور الجمعیات العامة 

للمساھمین، ولھ في ذلك أن یوكل عنھ شخصاً آخر من غیر  
أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعیة  

 العامة.

المادة الرابعة   ة العامة الجمعی
 والعشرون:  

تعدیل اسم المادة  
 وتعدیل الفقرة 

 العامة،لكل مساھم أیاً كان عدد أسھمھ حق حضور الجمعیات 
ولھ في ذلك أن یوكل عنھ شخصاً آخر من غیر أعضاء مجلس  

 اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعیة العامة.

د جمعیة تحولیة یدعو المساھمون جمیع المكتتبین إلى عق
) یوماً من تاریخ قرار الوزارة  45خالل خمسة وأربعین (

بالترخیص بتحول الشركة ویشترط لصحة االجتماع حضور  
عدد من المكتتبین یمثل نصف رأس المال على األقل. فإذا لم  

یتوافر ھذا النصاب خالل ثالثین دقیقة من الوقت المحدد  
عشر  یعقد بعد خمسة  لالجتماع، توّجھ دعوة إلى اجتماع ثان

 ) یوماً على األقل من توجیھ الدعوة. 15(
وفي جمیع األحوال، یكون االجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان 

 عدد المكتتبین الممثلین فیھ.

المادة الخامسة   حضور الجمعیات
 والعشرون: 



مجلس اإلدارة   التي ینفرد الموافقة على أي من األمور ك)  تعدیل الفقرة 
من قبل مجلس   إصدار قرار فیھا تعذروالتي باالختصاص بھا، 

 .في اجتماعین متتالیین لھ اإلدارة 

مجلس اإلدارة   ینفرد  التيالموافقة على أي من األمور ك) 
من   (ب) 18في المادة  علیھا والمنصوص  بھا باالختصاص

من قبل مجلس   فیھا قرار إصدار  تعذرھذا النظام، والتي 
 .في اجتماعین متتالیین لھ اإلدارة 

اختصاصات الجمعیة  
 العامة غیر العادیة 

المادة الثامنة و  
 العشرون: 

تنعقد الجمعیات العامة أو الخاصة للمساھمین بدعوة من مجلس   تعدیل الفقرة 
اإلدارة. وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة العامة العادیة 

مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو   لالنعقاد إذا طلب ذلك 
%) من رأس المال  5عدد من المساھمین یمثل خمسة بالمائة (

على األقل. ویجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة لالنعقاد إذا  
) یوماً من 30لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خالل ثالثین (

 تاریخ طلب مراجع الحسابات. 
وتنشر الدعوة النعقاد الجمعیة العامة في الموقع االلكتروني 

صحیفة یومیة توزع   وفيااللكتروني للشركة  والموقعللسوق 
في المنطقة الموجود بھا مركز الشركة الرئیس قبل المیعاد  

) یوم على األقل. ومع ذلك  21المحدد لالنعقاد بواحد وعشرین (
عاد المذكور إلى جمیع یجوز االكتفاء بتوجیھ الدعوة في المی

المساھمین بخطابات مسجلة أو عن طریق الفاكس أو البرید  
اإللكتروني. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 

وزارة التجارة، وكذلك ترسل صورة إلى الھیئة إذا كانت  
الشركة مدرجة في السوق المالیة، وذلك خالل المدة المحددة  

 للنشر. 

مة أو الخاصة للمساھمین بدعوة من  تنعقد الجمعیات العا
مجلس اإلدارة. وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة العامة 

العادیة لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة  
%)  5المراجعة أو عدد من المساھمین یمثل خمسة بالمائة (

من رأس المال على األقل. ویجوز لمراجع الحسابات دعوة  
اد إذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خالل  الجمعیة لالنعق

 ) یوماً من تاریخ طلب مراجع الحسابات. 30ثالثین (
وتنشر الدعوة النعقاد الجمعیة العامة في صحیفة یومیة توزع 
في مركز الشركة الرئیس قبل المیعاد المحدد لالنعقاد بواحد  

) یوم على األقل. ومع ذلك یجوز االكتفاء 21وعشرین (
لدعوة في المیعاد المذكور إلى جمیع المساھمین بتوجیھ ا

بخطابات مسجلة أو عن طریق الفاكس أو البرید اإللكتروني. 
وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة  

التجارة، وكذلك ترسل صورة إلى الھیئة إذا كانت الشركة  
 مدرجة في السوق المالیة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر. 

المادة التاسعة   لجمعیاتدعوة ا 
 والعشرون:  

یسجل المساھمون الذین یرغبون في حضور الجمعیة العامة أو   تعدیل الفقرة 
الجمعیة غیر العادیة او الخاصة أسمائھم في مركز الشركة  

الرئیسي او بواسطة احدى الوسائل االلكترونیة الحدیثة بحسب  
ما یحدد في دعوة الجمعیة قبل الوقت المحدد النعقادھا او  

األسھم التي في  الممثلین لھم ومحال اقامتھم مع بیان عدد 
 او بالوكالة وعدد األصوات المخصصة لھا. باألصالةحیازتھم 

یسجل المساھمون الذین یرغبون في حضور الجمعیة العامة 
أو الخاصة أسمائھم في مركز الشركة الرئیسي قبل الوقت  
المحدد النعقاد الجمعیة. ومع ذلك یجوز االكتفاء بإرسال  

رئیس المجلس بموجب  األسماء في المیعاد المذكور إلى 
 خطابات مسجلة أو عن طریق الفاكس أو البرید اإللكتروني.

 المادة الثالثون:   سجل حضور الجمعیات

یجوز عقد اجتماعات جمعیات المساھمین عبر الھاتف أو أي   تعدیل الفقرة 
وسیلة اتصال إلكترونیة أخرى تسمح لجمیع للمساھمین 

تم اإلخطار بخالف  الحاضرین سماع بعضھم البعض. وما لم ی
  -ألغراض اكتمال النصاب  -ذلك، لرئیس المجلس أن یفترض 

أن المساھمین المشاركین عبر الھاتف أو بأي وسیلة اتصال  
 إلكترونیة أخرى حاضرین فعلیًا طوال مدة االجتماع.

یجوز عقد اجتماعات الجمعیات التحولیة والجمعیات العامة  
ي وسیلة اتصال  والخاصة للمساھمین عبر الھاتف أو أ 

إلكترونیة أخرى تسمح لجمیع للمساھمین الحاضرین سماع 
بعضھم البعض. وما لم یتم اإلخطار بخالف ذلك، لرئیس  

أن   - ألغراض اكتمال النصاب  -المجلس أن یفترض 
المساھمین المشاركین عبر الھاتف أو بأي وسیلة اتصال  

 إلكترونیة أخرى حاضرین فعلیًا طوال مدة االجتماع.

قد الجمعیات عبر وسائل  ع
 التقنیة الحدیثة 

المادة الحادیة  
 والثالثون:  

ال یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحاً إال إذا حضره   تعدیل الفقرة 
%)  25مساھمون یمثلون أكثر من خمسة وعشرون بالمائة (

من رأس المال على األقل، وإذا لم یتوفر النصاب الالزم النعقاد  
اع یجوز ان یعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من  ھذا االجتم

انتھاء  المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، بشرط ان تتضمن  
الدعوة لالجتماع األول ما یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا  
االجتماع، وفي حال عدم تضمن الدعوة ھذا االخطار توجھ  

ل وتنشر الدعوة  الدعوة بعد ثالثین یوما التالیة لالجتماع األو
الي من الحالتین بالطریقة المنصوص علیھا في المادة التاسعة  

 . و العشرون من ھذا النظام 

ال یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحاً إال إذا حضره  
%) من رأس  50مساھمون یمثلون أكثر من خمسین بالمائة (

د ھذا  المال على األقل، وإذا لم یتوفر النصاب الالزم النعقا
) یوماً من 30االجتماع یعقد االجتماع الثاني بعد ثالثین (

 المدة المحددة النعقاد االجتماع األول. 
وفي جمیع األحوال یكون االجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان 

 عدد األسھم الممثلة فیھ. 

نصاب اجتماع الجمعیة 
 العامة العادیة

المادة الثانیة  
 والثالثون:  

ال یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إال إذا   الفقرة تعدیل 
%) من رأس المال  50حضره مساھمون یمثلون  في المائة (

على األقل، فإذا لم یتوفر ھذا النصاب في االجتماع األول، یعقد  
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة النعقاد  

تضمن الدعوة لالجتماع األول ما  االجتماع األول، بشرط ان ت
یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االجتماع، وفي حال عدم  

تضمن الدعوة ھذا االخطار توجھ الدعوة بعد ثالثین یوما التالیة 
لالجتماع األول وتنشر الدعوة الي من الحالتین بالطریقة  

 المنصوص علیھا في المادة التاسعة و العشرون من ھذا النظام.  
في جمیع األحوال یكون االجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره  و

 عدد من المساھمین یمثل ربع رأس المال على األقل. 
وإذا لم یتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجھت دعوة  
إلى اجتماع ثالث ینعقد باألوضاع نفسھا المنصوص علیھا في  

صحیحاً أیاً   من ھذا النظام ویكون االجتماع الثالث 29المادة 
 كان عدد األسھم الممثلة فیھ بعد موافقة الجھة المختصة.

ال یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إال إذا  
حضره مساھمون یمثلون ستة وستون فاصلة ستة في المائة  

%) من رأس المال على األقل، فإذا لم یتوفر ھذا  66.6(
جتماع الثاني بعد ثالثین النصاب في االجتماع األول، یعقد اال

 ) یوماً من المدة المحددة النعقاد االجتماع األول. 30(
وفي جمیع األحوال یكون االجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره  

 عدد من المساھمین یمثل ربع رأس المال على األقل. 
وإذا لم یتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجھت  

دعوة إلى اجتماع ثالث ینعقد باألوضاع نفسھا المنصوص  
من ھذا النظام ویكون االجتماع الثالث   29علیھا في المادة 

صحیحاً أیاً كان عدد األسھم الممثلة فیھ بعد موافقة الجھة  
 المختصة.  

ثاني صحیحاً إذا حضره  وفي جمیع األحوال یكون االجتماع ال
 عدد من المساھمین یمثل ربع رأس المال على األقل. 

وإذا لم یتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجھت  
دعوة إلى اجتماع ثالث ینعقد باألوضاع نفسھا المنصوص  

من ھذا النظام ویكون االجتماع الثالث   29علیھا في المادة 
ثلة فیھ بعد موافقة الجھة  صحیحاً أیاً كان عدد األسھم المم

 المختصة. 

نصاب اجتماع الجمعیة 
 العامة غیر العادیة 

المادة الثالثة  
 والثالثون:  

تحتسب األصوات في جمیع الجمعیات العامة على أساس   .１ تعدیل الفقرة 
صوت واحد لكل سھم بحسب األنظمة واللوائح ذات العالقة،  

تراك في  ومع ذلك ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االش
التصویت على قرارات الجمعیة التي تتعلق بإبراء ذممھم عن  

 .ة مدة ادارتھم او التي تتعلق بمصلحة مباشرة او غیر مباشر

لكل مكتتب صوت عن كل سھم یمثلھ في الجمعیة التحولیة  
یات العامة ویجب ولكل مساھم صوت عن كل سھم في الجمع

 استخدام التصویت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. 

المادة الرابعة   التصویت في الجمعیات
 والثالثون:  



. یجب استخدام التصویت التراكمي في انتخاب مجلس  ２
 اإلدارة. 

قرارات الجمعیة العامة العادیة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة  تعدیل الفقرة 
في االجتماع كما تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة  
بأغلبیة ثلثین األسھم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً  

متعلقاً بزیادة رأس المال أو تخفیضھ أو بإطالة مدة الشركة أو  
بحلھا قبل انقضاء المدة المحددة في نظامھا األساس أو  

باندماجھا مع شركة أخرى فال یكون صحیحاً إال إذا صدر  
 في االجتماع.  بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثلة

تصدر القرارات في الجمعیة التحولیة باألغلبیة المطلقة  
لألسھم الممثلة فیھا وتصدر قرارات الجمعیة العامة العادیة  

باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع كما تصدر  
قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثین األسھم  

إذا كان قراراً متعلقاً بزیادة رأس  الممثلة في االجتماع، إال 
المال أو تخفیضھ أو بإطالة مدة الشركة أو بحلھا قبل انقضاء  

المدة المحددة في نظامھا األساس أو باندماجھا مع شركة  
أخرى فال یكون صحیحاً إال إذا صدر بأغلبیة ثالثة أرباع  

 األسھم الممثلة في االجتماع.

المادة الخامسة   قرارات الجمعیات
 والثالثون:  

تشكل بقرار من الجمعیة العامة العادیة لجنة مراجعة مكونة من  تعدیل الفقرة 
ما ال یقل عن ثالثة أعضاء وال یزید عن خمسة أعضاء من  

غیر أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین سواء من المساھمین أو  
غیرھم وعلى ان یكون من بینھم مختص بالشئون المالیة و  

المحاسبیة ویحدد في القرار مھام اللجنة وضوابط عملھا 
 ومكافآت أعضائھا

تشكل بقرار من الجمعیة العامة العادیة لجنة مراجعة مكونة 
ما ال یقل عن ثالثة أعضاء وال یزید عن خمسة أعضاء  ن م

من غیر أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین سواء من 
م اللجنة وضوابط  المساھمین أو غیرھم ویحدد في القرار مھا

 عملھا ومكافآت أعضائھا.

المادة  الثامنة  تشكیل اللجنة
 والثالثون:  

یشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبیة أعضائھا،  تعدیل الفقرة 
وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین، وعند تساوي  
 األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس االجتماع.

اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبیة یشترط لصحة 
أعضائھا، وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین،  
وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ  

 رئیس اللجنة. 

المادة التاسعة   نصاب اجتماع اللجنة
 والثالثون:  

والتحقق  تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة  تعدیل الفقرة 
من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة وأنظمة الرقابة  

الداخلیة، ولھا في سبیل ذلك حق االطالع على سجالتھا  
ووثائقھا وطلب أي إیضاح أو بیان من أعضاء مجلس اإلدارة  

أو اإلدارة التنفیذیة، یجوز لھا أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة  
اد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملھا الجمعیة العامة للشركة لالنعق

 أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسیمة. 

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولھا 
في سبیل ذلك حق االطالع على سجالتھا ووثائقھا وطلب أي  

إیضاح أو بیان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  
اإلدارة دعوة   التنفیذیة، یجوز لھا أن تطلب من مجلس

الجمعیة العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة  
 عملھا أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسیمة. 

 المادة األربعون:   اختصاصات اللجنة

على لجنة المراجعة ان تجتمع بصفة دوریة على ان ال تقل   تعدیل الفقرة 
لیة،و االجتماع  اجتماعتھا  عن أربعة اجتماعات خالل السنة الما

بصفة دوریة مع مراجع حسابات الشركة و المراجع الداخلي  
للشركة ان وجد، وعلیھا النظر في القوائم المالیة للشركة  

والتقاریر والملحوظات التي یقدمھا مراجع الحسابات، وإبداء  
مرئیاتھا حیالھا إن وجدت، وعلیھا كذلك إعداد تقریر عن رأیھا  

المراقبة الداخلیة في الشركة وعما   في شأن مدى كفایة نظام
قامت بھ من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصھا. وعلى  
مجلس اإلدارة أن یودع نسخاً كافیة من ھذا التقریر في مركز  
الشركة الرئیس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة بخمسة عشر  

) یوما على األقل لتزوید كل من رغب من المساھمین 15(
 ویتلى التقریر أثناء انعقاد الجمعیة.بنسخة منھ. 

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالیة للشركة 
والتقاریر والملحوظات التي یقدمھا مراجع الحسابات، وإبداء  

مرئیاتھا حیالھا إن وجدت، وعلیھا كذلك إعداد تقریر عن  
رأیھا في شأن مدى كفایة نظام المراقبة الداخلیة في الشركة  

امت بھ من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصھا.  وعما ق
وعلى مجلس اإلدارة أن یودع نسخاً كافیة من ھذا التقریر في  
مركز الشركة الرئیس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة بواحد 

) یوم على األقل لتزوید كل من رغب من  21وعشرین (
 ة.المساھمین بنسخة منھ. ویتلى التقریر أثناء انعقاد الجمعی

المادة الحادیة   تقاریر اللجنة
 واألربعون

یجب أن یكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بین  تعدیل الفقرة 
مراجعي الحسابات المرخص لھم   بالعمل في المملكة العربیة  
السعودیة و مستوفي شروط ومتطلبات قواعد تسجیل مراجعي 

لیة حسابات المنشآت الخاضعة إلشراف ھیئة السوق الما
السعودیة، و تعینھ الجمعیة العامة العادیة سنویاً، وتحدد مكافأتھ 
ومدة عملھ، ویجوز للجمعیة أیضاً في كل وقت تغییره مع عدم  

اإلخالل بحقھ في التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر  
 مناسب أو لسبب غیر مشروع 

یجب أن یكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بین 
سابات المرخص لھم بالعمل في المملكة العربیة  مراجعي الح 

السعودیة تعینھ الجمعیة العامة العادیة سنویاً، وتحدد مكافأتھ  
ومدة عملھ، ویجوز للجمعیة أیضاً في كل وقت تغییره مع  
عدم اإلخالل بحقھ في التعویض إذا وقع التغییر في وقت  

 غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع. 

لمادة الثانیة  ا تعیین مراجع الحسابات
 واألربعون:  

)  2تعدیل الفقرة (
 فقط من المادة  

یجب أن یوقع رئیس مجلس إدارة الشركة ورئیسھا التنفیذي  .2
الوثائق المشار إلیھا في   على والرئیس التنفیذي للشؤون المالیة

) من ھذه المادة، وتودع نسخ منھا في مركز الشركة  1الفقرة (
الرئیس تحت تصرف المساھمین قبل الموعد المحدد النعقاد  

 یوماً على األقل.   )15خمسة عشر( الجمعیة العامة

یجب أن یوقع رئیس مجلس إدارة الشركة ورئیسھا  .2
ائق المشار إلیھا في الفقرة  التنفیذي ومدیرھا المالي على الوث

) من ھذه المادة، وتودع نسخ منھا في مركز الشركة  1(
الرئیس تحت تصرف المساھمین قبل الموعد المحدد النعقاد  

 ) یوماً على األقل. 21الجمعیة العامة بواحد وعشرین (

المادة الخامسة   الوثائق المالیة
 واألربعون:  

) من ھذا النظام  19المقررة في المادة (. مع مراعاة األحكام 5 تعدیل الفقرة 
والمادة السادسة والسبعین من نظام الشركات بتخصیص ماال 

%) من الباقي كمكافئة لمجلس اإلدارة على  10یزید عن نسبة (
أن یكون استحقاق ھذه المكافئات متناسباً مع عدد الجلسات التي  

یحضرھا العضو، وفي جمیع األحوال ال یتجاوز مجموع ما  
صل علیھ عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزایا مالیة او  یح 

التي تضعھا الجھة   اللوائحاألنظمة و نصت علیھ  عینیة ما
 المختصة. 

) من ھذا  19. مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (5
النظام والمادة السادسة والسبعین من نظام الشركات  

الباقي كمكافئة  %) من 10بتخصیص ماال یزید عن نسبة (
لمجلس اإلدارة على أن یكون استحقاق ھذه المكافئات متناسباً 
مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو، وفي جمیع األحوال  
ال یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ عضو مجلس اإلدارة من  

مكافآت ومزایا مالیة او عینیة مبلغ خمسمائة ألف لایر سنویا،  
 ھة المختصة.. وفق الضوابط التي تضعھا الج 

  السادسةالمادة  توزیع األرباح 
   واألربعون:

إذا لم توزع أرباح ألي سنة مالیة، فإنھ ال یجوز توزیع أرباح   تعدیل الفقرة 
نظام   في عن السنوات التالیة إال بعد دفع النسبة المحددة 

 الشركات ألصحاب األسھم الممتازة عن ھذه السنة

  أرباح  توزیع یجوز ال فإنھ مالیة، سنة  ألي  أرباح توزع لم   إذا
ً  المحددة   النسبة دفع   بعد إال التالیة  السنوات عن   لحكم وفقا

 الممتازة  األسھم   ألصحاب الشركات  نظام  من 114 المادة
 السنة ھذه  عن

توزیع األرباح لالسھم  
 الممتازة

المادة السابعة و  
   االربعون:

 



 

 

 

 

 

 

 

 والعقوداإلخطار باألعمال 

Notification of the Business and Contracts 





 المبلغ (لایر سعودي)    الملكية غير المباشرة   طبيعة العمل 
  ٪ بعد الطرح

  الملكية غير المباشرة 
  ٪ قبل الطرح

اسم وطبيعة العضو صاحب 
  المصلحة 

  اسم وطبيعة الطرف ذي العالقة

رسوم ضمان الشركات    4,210,325.00 
 للشركة

%0.001  %0.002   السيد فيبول شيف ساهي ماتور 
 (شريك غير مباشر) 

  المحدودة Welspunشركة 
  ٪ من89.98(التي تمتلك  
Welspun   موريشيوس القابضة

  المحدودة 
  ٪ من قبل 50.01(شريك مع 

  ٪ بعد الطرح)) 35.01الطرح و 

      %15.76  %22.51  السيد بالكريشان جوبيرام 
 جوينكا  (شريك غير مباشر)

      %3.36  %4.8  السيد محمد عبد الرحمن عبد  
هللا العثمان (شريك غير  

 مباشر) 
رسوم ضمان الشركات    329,882.00 

 للشركة
%3.36  %4.8    السيد محمد عبدالرحمن 

عبد هللا العثمان (شريك غير  
 مباشر) 

Mohawareen Industrial 
Services  

٪ قبل الطرح  4.99شريك بنسبة )
  (٪ بعد الطرح3.393و 

 3,572,918.00   رسوم ضمان الشركات 
 للشركة

‐  ‐    السيد محمد صالح الحمادي
(عضو مجلس إدارة شركة  

عزيز للمقاوالت واالستثمار 
 الصناعي)

شركة عزيز للمقاوالت  
  واالستثمارات الصناعية 

٪ قبل الطرح  50. 28(شريك مع 
  لطرح) ٪ بعد ا19.95و 

رسوم ضمان الشركات    1,423,884.00 
 للشركة

‐  ‐    السيد عمر محمد الميداني 
(الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية  

 الدولية لالستثمار 

  شركة الرؤية الدولية لالستثمار 
٪ قبل الطرح  16.50(شريك مع 

  ٪ بعد الطرح) 11.55و 

                  

 

3,052,459.00 
 

مصاريف االكتتاب المحملة 
 على المساهمين 

%0.001  %0.002   السيد فيبول شيف ساهي ماتور 
 (شريك غير مباشر) 

  المحدودة Welspunشركة 
  ٪ من89.98(التي تمتلك  
Welspun   موريشيوس القابضة

  المحدودة 
  ٪ من قبل 50.01(شريك مع 

  ٪ بعد الطرح)) 35.01الطرح و 
      %15.76  %22.51  السيد بالكريشان جوبيرام 

 جوينكا  (شريك غير مباشر)

      %3.36  %4.8  السيد محمد عبد الرحمن عبد  
هللا العثمان (شريك غير  

 مباشر) 
  

304,574.00   
مصاريف االكتتاب المحملة 

 على المساهمين 
%3.36  %4.8    السيد محمد عبدالرحمن 

عبد هللا العثمان (شريك غير  
 مباشر) 

Mohawareen Industrial 
Services  

٪ قبل الطرح  4.99شريك بنسبة )
  (٪ بعد الطرح3.393و 

  
1,739,553.00  

مصاريف االكتتاب المحملة 
 على المساهمين 

‐  ‐    السيد محمد صالح الحمادي
  (عضو مجلس إدارة شركة

عزيز للمقاوالت واالستثمار 
 الصناعي)

شركة عزيز للمقاوالت  
  واالستثمارات الصناعية 

٪ قبل الطرح  50. 28(شريك مع 
  ٪ بعد الطرح) 19.95و 

  
1,007,110.00   

مصاريف االكتتاب المحملة 
 على المساهمين 

‐  ‐    السيد عمر محمد الميداني 
  (الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية

 الدولية لالستثمار 

  شركة الرؤية الدولية لالستثمار 
٪ قبل الطرح  16.50(شريك مع 

  ٪ بعد الطرح) 11.55و 

  
6,020,830.00   

تعويض المساهمين عن  
 مصاريف االكتتاب

%0.001  %0.002   السيد فيبول شيف ساهي ماتور 
 (شريك غير مباشر) 

  المحدودة Welspunشركة 
  ٪ من89.98(التي تمتلك  
Welspun   موريشيوس القابضة

  المحدودة 
  ٪ من قبل 50.01(شريك مع 

  ٪ بعد الطرح)) 35.01الطرح و 

      %15.76  %22.51  السيد بالكريشان جوبيرام 
 جوينكا  (شريك غير مباشر)

      %3.36  %4.8  السيد محمد عبد الرحمن عبد  
ك غير  هللا العثمان (شري 

 مباشر) 
  

600,759.00   
تعويض المساهمين عن  

 مصاريف االكتتاب
%3.36  %4.8  السيد محمد عبد الرحمن عبد  

هللا العثمان (شريك غير  
 مباشر) 

Mohawareen Industrial 
Services  

٪ قبل الطرح  4.99شريك بنسبة )
  (٪ بعد الطرح3.393و 



  
3,431,187.00  

تعويض المساهمين عن  
 مصاريف االكتتاب

‐  ‐    السيد محمد صالح الحمادي
(عضو مجلس إدارة شركة  

عزيز للمقاوالت واالستثمار 
 الصناعي)

شركة عزيز للمقاوالت  
  واالستثمارات الصناعية 

٪ قبل الطرح  50. 28(شريك مع 
  ٪ بعد الطرح) 19.95و 

  
1,986,477.00   

تعويض المساهمين عن  
 مصاريف االكتتاب

‐  ‐    السيد عمر محمد الميداني 
(الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية  

 الدولية لالستثمار 

  شركة الرؤية الدولية لالستثمار 
٪ قبل الطرح  16.50(شريك مع 

  ٪ بعد الطرح) 11.55و 

                  

  
11,597.00  

المالية التي الرسوم 
 يتقاضاها المساهمون

%0.001  %0.002   السيد فيبول شيف ساهي ماتور 
 (شريك غير مباشر) 

  المحدودة Welspunشركة 
  ٪ من89.98(التي تمتلك  
Welspun   موريشيوس القابضة

  المحدودة 
  ٪ من قبل 50.01(شريك مع 

  ٪ بعد الطرح)) 35.01الطرح و 

      %15.76  %22.51  يرام السيد بالكريشان جوب 
 جوينكا  (شريك غير مباشر)

      %3.36  %4.8  السيد محمد عبد الرحمن عبد  
هللا العثمان (شريك غير  

 مباشر) 
  

1,157.00   
الرسوم المالية التي 
 يتقاضاها المساهمون

%3.36  %4.8  السيد محمد عبد الرحمن عبد  
هللا العثمان (شريك غير  

 مباشر) 

Mohawareen Industrial 
Services  

٪ قبل الطرح  4.99شريك بنسبة )
  (٪ بعد الطرح3.393و 

  
6,609.00  

الرسوم المالية التي 
 يتقاضاها المساهمون

‐  ‐    السيد محمد صالح الحمادي
شركة   (عضو مجلس إدارة

عزيز للمقاوالت واالستثمار 
 الصناعي)

شركة عزيز للمقاوالت  
  واالستثمارات الصناعية 

٪ قبل الطرح  50. 28(شريك مع 
  ٪ بعد الطرح) 19.95و 

  
3,826.00   

الرسوم المالية التي 
 يتقاضاها المساهمون

‐  ‐    السيد عمر محمد الميداني 
(الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية  

 الدولية لالستثمار 

  شركة الرؤية الدولية لالستثمار 
٪ قبل الطرح  16.50(شريك مع 

  ٪ بعد الطرح) 11.55و 

  
329,090.00   

المشتريات والخدمات 
األخرى ذات الصلة من 

 أحد المساهمين 

%0.001  %0.002   السيد فيبول شيف ساهي ماتور 
 (شريك غير مباشر) 

  المحدودة Welspunشركة 
  ٪ من89.98(التي تمتلك  
Welspun   موريشيوس القابضة

  المحدودة 
  ٪ من قبل 50.01(شريك مع 

  ٪ بعد الطرح)) 35.01الطرح و 

      %15.76  %22.51  السيد بالكريشان جوبيرام 
 جوينكا  (شريك غير مباشر)

      %3.36  %4.8  السيد محمد عبد الرحمن عبد  
هللا العثمان (شريك غير  

 مباشر) 
 



 Proxy Form  - نموذج التوكیل

 

  

Dear Esteemed shareholders  
 
The power of attorney form is not available, as 
The Extraordinary General Assembly will only 
be held remotely via modern technology 
means. Accordingly, the Extraordinary General 
Assembly will be held through modern 
technology means, Accordingly, we invite all 
shareholders of the company to use remote 
electronic voting via the website of Tadawulaty 
Service: www.tadawulaty.com.sa Note that 
registration in the Tadawulaty service and 
voting is available free of charge to all 
shareholders 

 األعزاء  الكرام المساھمون
 

  العامة الجمعیة عقد سیتم  حیث ، متوفر  غیر التوكیل  نموذج
.   الحدیثة التكنولوجیا وسائل   عبر فقط بعد عن العادیةغیر

  وسائل   خالل من العادیةغیر  العامة الجمعیة ستعقد وعلیھ
  في  المساھمین جمیع ندعو فإننا وعلیھ  ،  الحدیثة التكنولوجیا

  موقع عبر بعد عن اإللكتروني التصویت  الستخدام  الشركة 
  بأن علما www.tadawulaty.com.sa:  تداوالتي خدمة 

  لجمیع مجانًا متاح  التصویت و  تداوالتي خدمة   في  التسجیل
 المساھمین 
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