السابق
المادة ( :)5المركز الرئيسي للشركة:
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ويجوز لمجلس
اإلدارة أن ينشئ لها فروعا ً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة
العربية السعودية أو خارجها.
المادة ( :)16إدارة الشركة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة ( )9أعضاء
تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين ثالثة منهم مستقلين لمدة
ال تزيد عن ثالث سنوات.
المادة ( :)18المركز الشاغر في المجلس:
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين
عضوا ً مؤقتا ً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على
األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس  ،على أن يكون ممن
تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل
خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على
الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد
مدة سلفه .وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة
بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في
نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة
الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين ( )60يوما ً النتخاب
العدد الالزم من األعضاء.

الجديد
المادة ( :)5المركز الرئيسي للشركة:
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ويجوز لمجلس
اإلدارة نقله الي مدينة اخرى داخل المملكة وأن ينشئ لها فروعا ً
أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
المادة ( :)16إدارة الشركة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( خمسة ( ))5أعضاء
تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين (  %30منهم مستقلين )
لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.
المادة ( :)18المركز الشاغر في المجلس:
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين
عضوا ً مؤقتا ً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على
األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس ( او من غيرهم ) على
أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك
الوزارة خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض
التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل
العضو الجديد مدة سلفه .وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد
مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى
المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية
األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين ()60
يوما ً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
المادة ( :)22اجتماعات المجلس:
(يجمتع مجلس اإلدارة بصفة دورية بدعوة من رئيسه) وتكون
الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو
البريد اإللكتروني ،ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى
االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.ويجوز عقد أي
اجتماع للمجلس عن طريق المكالمات الهاتفية أو عن طريق
االتصال بالفيديو أو أي وسيلة أخرى يستطيع كل عضو التحدث
من خاللها وسماعه من قبل األعضاء اآلخرين ،على أن يتم توقيع
جميع القرارات المتخذة في مثل هذه االجتماعات من قبل رئيس
المجلس ونائبه وأمين السر ،في حين يوقع أعضاء المجلس على
المحاضر التي تضمنت هذه القرارات وتعرض هذه القرارات على
مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.
المادة ( :)23نصاب اجتماع المجلس:
ال يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إال إذا حضره ( %50من اعضاء
المجلس) وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا ً آخر في
حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة للضوابة اآلتية:
(أ)ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو
واحد في حضور ذات االجتماع.
(ب)أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
(ت)ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام
على المنيب التصويت عليها.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو
ممثليهم وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي رئيس
المجلس أو من ينيبه.

المادة ( :)22اجتماعات المجلس:
يجتمع مجلس اإلدارة بصفة دورية كل ثالثة أشهر بدعوة من رئيسه
وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو
الفاكس أو البريد اإللكتروني ،ويجب على رئيس المجلس أن يدعو
إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.ويجوز عقد
أي اجتماع للمجلس عن طريق المكالمات الهاتفية أو عن طريق
االتصال بالفيديو أو أي وسيلة أخرى يستطيع كل عضو التحدث
من خاللها وسماعه من قبل األعضاء اآلخرين ،على أن يتم توقيع
جميع القرارات المتخذة في مثل هذه االجتماعات من قبل رئيس
المجلس ونائبه وأمين السر ،في حين يوقع أعضاء المجلس على
المحاضر التي تضمنت هذه القرارات وتعرض هذه القرارات على
مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.
المادة ( :)23نصاب اجتماع المجلس:
ال يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إال إذا حضره خمسه من
األعضاء على األقل ،وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا ً
آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة للضوابة
اآلتية:
(أ)ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو
واحد في حضور ذات االجتماع.
(ب)أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
(ت)ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام
على المنيب التصويت عليها.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو
ممثليهم وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي رئيس
المجلس أو من ينيبه.
المادة ( :)30دعوة الجمعيات:
المادة ( :)30دعوة الجمعيات:
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس
اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا

طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من
المساهمين يمثل خمسة ( )%5في المائة من رأس المال على األقل،
ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس
بدعوة الجمعية خالل ثالثين ( )30يوما ً من تاريخ طلب مراجع
الحسابات .وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية
توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد
المحدد لالنعقاد بعشرة ( )10أيام على األقل .ومع ذلك يجوز
االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين
بخطابات مسجل .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى
وزارة التجارة والصناعة ،وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من
المساهمين يمثل خمسة ( )%5في المائة من رأس المال على األقل،
ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس
بدعوة الجمعية خالل ثالثين ( )30يوما ً من تاريخ طلب مراجع
الحسابات .وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية
توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد
المحدد لالنعقاد ( بواحد وعشرون يوم ( )21يوم) على األقل .ومع
ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع
المساهمين بخطابات مسجل .وترسل صورة من الدعوة وجدول
األعمال إلى وزارة التجارة والصناعة ،وذلك خالل المدة المحددة
للنشر.

المادة ( :)32نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحي ًحا إال إذا حضره
مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإن لم يتوفر هذا
النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد
على النحو التالي:
(أ) بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع االول بشرط
ان تتضمن الدعوة لعقد االجتماع االول ما يفيد االعالن عن
امكانية عقد هذا االجتماع او
(ب) يعقد خالل الثالثين يو ًما التالية لالجتماع السابق وتعلن الدعوة
بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )30من هذا النظام
ويعتبر االجتماع الثاني صحي ًحا أيًا كان عدد األسهم الممثلة
فيه.
ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد االسهم الممثلة فيه
مادة ( )38تشكيل اللجنة:
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من
اربعة ( )4أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين سواء
من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط
عملها ومكافآت أعضائها.
مادة ( )41تقارير اللجنة:
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير
والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها
إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية
نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى
تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا ً
كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد
الجمعية العامة بخمسة عشر ( )15أيام على األقل لتزويد كل من
رغب من المساهمين بنسخة منه ،ويتلى التقرير أثناء انعقاد
الجمعية.

المادة ( :)32نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحي ًحا إال إذا حضره
مساهمون يمثلون (ربع راس المال) على األقل ،فإن لم يتوفر هذا
النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد
على النحو التالي:
(أ) بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع االول
بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد االجتماع االول ما يفيد االعالن
عن امكانية عقد هذا االجتماع او
(ب)يعقد خالل الثالثين يو ًما التالية لالجتماع السابق وتعلن الدعوة
بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )30من هذا النظام ويعتبر
االجتماع الثاني صحي ًحا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد االسهم الممثلة فيه.

المادة ( :)42تعيين مراجع الحسابات:
يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي
الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة
سنويا ً وتحدد مكافآته ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعيينه ،على أال
يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة ،ويجوز لمن
استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها،
ويجوز للجمعية أيضا ً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه
في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير
مشروع.

مادة ( )38تشكيل اللجنة:
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من
(ثالثة ( ))3أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين سواء
من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط
عملها ومكافآت أعضائها.
مادة ( )41تقارير اللجنة:
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير
والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها
إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية
نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى
تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا ً
كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد
الجمعية العامة بواحد وعشرون ( )21أيام على األقل لتزويد كل
من رغب من المساهمين بنسخة منه ،ويتلى التقرير أثناء انعقاد
الجمعية.
المادة ( :)42تعيين مراجع الحسابات:
يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي
الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة
سنويا ً وتحدد مكافآته ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعيينه( ،حسب
ما ينص عليه نظام الشركات وهيئة السوق المالية) ويجوز للجمعية
أيضا ً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا
وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

المادة ( :)45الوثائق المالية:
-1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد
القوائم المالية للشركة وتقريرا ً عن نشاطها ومركزها المالي عن
السنة المالية المنقضية( ،ويتضمن) هذا التقرير الطريقة المقترحة
لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع
الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة
وأربعين ( )45يوما ً على األقل.
-2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي الوثائق
المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخ منها في
مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد
المحدد النعقاد الجمعية العامة بعشرة ( )10أيام على األقل.
-3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية
للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم
تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي .وعليه
أيضا ً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة
واالستثمار ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر
( )15يوما ً على األقل.

المادة ( :)45الوثائق المالية:
-1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد
القوائم المالية للشركة وتقريرا ً عن نشاطها ومركزها المالي عن
السنة المالية المنقضية( ،ويتضمن) هذا التقرير الطريقة المقترحة
لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع
الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة
وأربعين ( )45يوما ً على األقل.
-2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي الوثائق
المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخ منها في
مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد
المحدد النعقاد الجمعية العامة بعشرة ( )10أيام على األقل.
-3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية
للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم
تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي .وعليه
أيضا ً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة
واالستثمار ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون
( )21يوما ً على األقل.
المادة ( :)46توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات
العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
.1يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي،
ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
.2للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة ( اقرار
توزيع االرباح من عدمه وكذلك تحديد النسبة حسب ما نص عليه
نظام الشركات)

المادة ( :)46توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات
العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
.1يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي،
ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
.2للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب
نسبة ال تتجاوز ( )%20من األرباح الصافية لتكوين احتياطي
اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 .3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ()%5
من رأس المال المدفوع.
 .4مع مراعات األحكام المقررة في المادة ( )20من هذا النظام،
والمادة ( )76من نظام الشركات ،يخصص بعد ما تقدم نسبة ال
تتجاوز عشرة ( )%10بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة (.3للجمعية العامة تفويض مجلس االدارة بتوزيع ارباح مرحلية).
على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسبا ً مع عدد الجلسات التي
يحضرها العضو.

