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النظام األساس

Articles of Association of
the Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

)لشركة التعدين العربية السعودية(معادن

Joint Stock Company (Listed)

)(شركة مساهمة مدرجة

Chapter One: Company Incorporation

 تأسيس الشركة:الباب األول

Article One (1)
Incorporation

)2( المادة األولى

A Saudi Joint Stock Company listed in the Saudi
Stock Exchange shall be incorporated as per the
provisions of Companies Regulations and its
implementing rules.

تؤسسسس قبقسسا ألحكسسام نظسسام الشسسركات ولوائحسسه وهسسذا النظسسام شسسركة

Article Two (2)
Name of the Company

)0( المادة الثانية

التأسيس
.مساهمة سعودية مدرجة في السوق السعودي

اسم الشركة
.)شركة التعدين العربية السعودية (معادن

Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden)
Article Three (3)
Objectives of the Company

)2( المادة الثالثة

(1) The Company shall exercise its activities on a
commercial basis with the intention of making
profits as per the practices of private commercial
companies. The Company’s business shall
encompass all different aspects and stages of the of
the mining industry, including the development of
the industry and related industries, and the
development of the supply chain and products in the
industry. This shall exclude petroleum and natural
gas except for improving mining products and byproducts. The Company shall take all necessary
legal actions to fulfill its purposes - including but
not limited to:

) تمسسسارس الشسسسركة أوجسسسه نشسسساقها علسسسى أسسسساس تجسسساري وبقصسسسد2(

أغراض الشركة
 الغسسسرض.السسسرب ؛ وفقسسسام لمسسسا تقسسسوم بسسسه الشسسسركات التجاريسسسة الخاصسسسة
األساس للشركة هو مزاولسة وتنفيسذ مختلسف أوجسه ومراحسل األنشسقة
ذات العالقسة بصسناعة التعسسدين بمسا فسسي ذلسك تنميسسة وتقسوير صسسناعة
التعدين وسالسل توريدها ومنتجاتها والصسناعات ذات العالقسة بهسا

وال يدخل في ذلك البتسرول والغساز القبيعسي إال فيمسا يتعلسق بتحسسين

 وللشسسسركة أن تقسسسوم.منتجسسسات ومستحضسسسرات التعسسسدين ومستحضسسسراته
– بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أغراضها بما في ذلك
:ودون تحديد ما يلي

(a) Obtaining any license pursuant to the Mining

Investment Law and perform the mandate of (أ) الحصول على أي رخصة قبقام لنظام االستثمار
such license, inclusive of both duties and
التعديني وممارسة ما تخوله تلك الرخص من حقوق
liabilities.
.وتحمل ما تفرضه من التزامات
(b) Executing and managing mining projects in the
Kingdom, attracting local and international (ب) تنفيذ مشاريع التعدين في المملكة وادارتها وجذب
investments to take part in the Saudi mining االستثمارات المحلية والعالمية للمشاركة في صناعة
industry.
.التعدين السعودية
(c) Importing equipment and other requirements,
(ج) استيراد المعدات ذات العالقة بصناعة التعدين إما بشكل
directly or indirectly.
.مباشر أو بواسقة الغير
(d) Undertaking - on its own or through third party
- the theoretical and practical studies and
research related to the mining sector, training
Saudi technical cadres in the various mining
fields, and providing or obtaining consultative
services related directly or indirectly to its

(د) القيام – بنفسها أو بواسقة غيرها – بالدراسات والبحوث
النظرية والعملية المتعلقة بشئون المعادن والتعدين
وتدريب كوادر سعودية فنية في المجاالت التعدينية

وتقديم الخدمات االستشارية التي تتعلق بشكل مباشر أو
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غير مباشر بأعمالها أو أوجه نشاقها أو الحصول

business or various activities.

.على مثل تلك الخدمات
undertaking mining activities in order to
facilitate exploration, discovery, investment, (ه) التعاون مع الشركات والهيئات التي تمارس نشاقام
distribution and marketing processes.
تعدينيام لتسهيل عمليات االستقالع والكشف واالستثمار

(e) Cooperating with companies and entities

.والتوزيع والتسويق

(f) Establishing,

operating,
maintaining,
developing, integrating, and managing mines,
mining projects, buildings, railroads, public
roads,
pipelines,
refining
factories,
manufacturing plants, transportation systems,
power generation plants, and other facilities
required for fulfilling the Company’s
objectives inside or outside the Kingdom.

(و) إنشاء وتشغيل وصيانة وتقوير وتكامل وادارة المناجم

ومشاريع التعدين والمباني والسكك الحديدية والقرق

العامة وخقوق األنابيب ومصانع التكرير ومعامل

التصنيع وأجهزة المواصالت ومعامل توليد الكهرباء وغير
ذلك من المرافق الالزمة لتحقيق أغراض الشركة داخل

.المملكة أو خارجها
marketing of its products including end-use
(ز) تجارة الجملة والتجزئة والتجارة المباشرة والتسويق
products such as gold, jewelry, precious stones
لمنتجاتها بما في ذلك المنتجات الجاهزة لالستخدام مثل
and mineral ores.

(g) Wholesale, direct and retail sales and

.المصوغات والمجوهرات واألحجار الكريمة وخاماتها

(h) Cooperating, by whatever means, with other (ح) االشتراك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات
companies or bodies performing similar
businesses, or that may help it fulfills its
purposes, either inside or outside the Kingdom,
or in which it has interests. It may also acquire
those companies and bodies or affiliate or
merge with them.

(i) Invest its funds in objectives similar to its own.
(j) Taking loans and owning movable and fixed

األخرى التي تزاول أعماالم مشابهة ألعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو

خارجها أو تقرر مصلحة لها في الشركات والهيئات
نفسها ولها أن تشتري هذه الشركات والهيئات أو

.تلحقها بها أو تدمجها فيها

(ط) استثمار أموالها في األغراض الشبيهة بأغراضها أو
.المماثلة لها

properties for fulfilling its purposes.

(k) Providing financial, technical support, human (ي) عقد القروض وتملك العقار المنقول والثابت وذلك بقصد
تحقيق أغراضها

resources and other services to affiliated
companies.

(ك) تقديم الدعم المالي والتقني والموارد البشرية والخدمات
(2) The Company shall perform its activities
.األخرى للشركات التابعة
pursuant to the applicable laws after obtaining all
necessary licenses from the competent authorities, ) وتمارس الشركة أنشقتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول0(
if any.
.على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت
)2( المادة الرابعة

Article Four (4)
Participation with other Companies

المشاركة والتملك في الشركات

The Company may establish wholly-owned limited
liability, closed joint stock companies. It may also
own shares or stock in other existing companies or
merge with such companies and may work with
third parties on establishing joint stock or limited
liability companies or any other entities inside or
outside the Kingdom, having complied with the
applicable laws and directives in this regard.
Moreover, the Company may dispose of these
shares or stocks provided that they are not serving
as brokers for the traded shares.

يجسسوز للشسسركة إنشسساء شسسركات بمفردهسسا ذات مسسسؤولية محسسدودة أو
مسسساهمة مقفلسسة كمسسا يجسسوز لهسسا أن تمتلسسك األسسسهم والحصسسص فسسي
شركات أخرى قائمة أو تندمج معهسا ولهسا حسق االشستراك مسع الغيسر
في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة أو أي

كيانات أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك بعد اسستيفاء مسا
 كمسسا يجسسوز.تتقلبسسه األنظمسسة والتعليمسسات المتبعسسة فسسي هسسذا الشسسأن
للشسسركة أن تتصسسرف فسسي هسسذه األسسسهم أو الحصسسص علسسى أال يشسسمل
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.ذلك الوساقة في تداولها

المادة الخامسة ()2

)Article Five (5
Head Office of the Company

المركز الرئيس للشركة

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ويجوز أن ينشأ لها The Company’s head office is located in Riyadh,
Kingdom of Saudi Arabia. The Board may open
فسسروع أو مكاتسسب أو تسسوكيالت داخسسل المملكسسة أو خارجهسسا بقسرار مسسن branches, offices or agencies inside or outside the
Kingdom of Saudi Arabia.
مجلس إدارة الشركة.
المادة السادسة ()2

)Article Six (6
Duration of the Company

مدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعون عامام (ميالديسة) تبسدأ مسن تساريص صسدور The duration of the Company shall be ninety-nine
(99) Gregorian years effective the date of the Royal
المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها ويجوز إقالة هذه المدة لمسدة Decree that declares its incorporation. The duration
أو مسسدد أخسسرى مماثلسسة أو أقصسسر بقسرار تصسسدره الجمعيسسة العامسسة غيسسر of the Company may be extended to other similar or
shorter periods by a resolution issued by the
العادية قبل انتهاء اجلها بسنة واحدة على األقل.
)Extraordinary General Assembly at least one (1
year prior to the expiration of its term.
Chapter Two: Share Capital and Shares
الباب الثاني  :رأس المال واألسهم
المادة السابعة ()2

)Article Seven (7
Share Capital

رأس مال الشسركة ( )22622262206222أحسد عشسر ألسف مليسون

The share capital of the Company is (SAR
11,684,782,610) eleven thousand, six hundred and
eighty-four million, seven hundred and eighty-two
thousand, six hundred and ten Saudi Riyals, which
are divided into (1,168,478,261) one billion, one
hundred and sixty-eight million, four hundred and
seventy-eight thousand, two hundred and sixty-one
shares of SAR 10 each.

رأس المال
وسسسستمائة وأربعسسسة وثمسسسانين مليومنسسسام وسسسسبعمائة واثنسسسين وثمسسسانين ألفسسسام

وسسسسسسسسسسسستمائة وعشسسسسسسسسسسسرة ريسسسسسسسسسسساالت سسسسسسسسسسسسعودية .مسسسسسسسسسسسوزع علسسسسسسسسسسسى

( )26222 2226022ألسسف مليسسون ومائسسة وثمانيسسة وسسستين مليون سام
وأربعمائة وثمانية وسبعين ألفام ومائتين وواحد وستين سهمام قيمسة

كل سهم ( )22عشرة رياالت سعودية.

المادة الثامنة ()2

)Article Eight (8
Preferred Shares

يجسسسوز للجمعيسسسة العامسسسة غيسسسر العاديسسسة للشسسسركة قبقسسسام لألسسسسس التسسسي

The Extraordinary General Assembly may, subject
to the conditions of the competent authority
(Capital Market Authority), issue preferred shares,
purchase preferred shares, convert ordinary shares
into preferred shares, or vice versa. The preferred
shares shall not give their holders the right to vote
in general assemblies. Such shares shall entitle their
holders to a percentage, higher than that of holders
of ordinary shares, in the net profits of the
Company after deducting the statutory reserve. The
Extraordinary General Assembly may approve such
other terms and conditions to the preferred shares
that are not inconsistent with the foregoing.

األسهم الممتازة
تضسسعها الجهسسة المختصسسة (هيئسسة السسسوق الماليسسة) أن تصسسدر أسسسهمام
ممتسسسازة أو أن تقسسسرر شسسسراءها أو تحويسسسل أسسسسهم عاديسسسة إلسسسى أسسسسهم

ممتسسازة أو تحويسسل االسسسهم الممتسسازة إلسسى عاديسسة وال تعقسسي األسسسهم
الممتسسازة الحسسق فسسي التصسسويت فسسي الجمعيسسات العامسسة للمسسساهمين

وترتب هذه االسهم ألصحابها الحسق فسي الحصسول علسى نسسبة أكثسر
مسسسن أصسسسحاب األسسسسهم العاديسسسة مسسسن األربسسساح الصسسسافية للشسسسركة بعسسسد
تجنيسسسسب االحتيسسسساقي النظسسسسامي .ودون اإلخسسسسالل بمسسسسا سسسسسبق يجسسسسوز
للجمعية العامة غير العادية أن توافق علسى شسروق وأحكسام إضسافية

فيما يتعلق باألسهم الممتازة.
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)2( المادة التاسعة

Article Nine (9)
Non-Payment of Shares

بيع األسهم غير المستوفاة القيمة

(1) A Shareholder shall pay the value of the Shares ) يلتزم المسساهم بسدفع قيمسة السسهم فسي المواعيسد المعينسة لسذلك2(
on the dates set for such payment. If a Shareholder
defaults in payment when it becomes due, the واذا تخلسف عسسن الوفساء فسسي ميعساد االسسستحقاق جساز لمجلسسس اإلدارة
Board may, after notice through a registered letter, بعد إبالغه بخقساب مسسجل بيسع السسهم فسي المسزاد العلنسي أو سسوق
sell the Shares at a public auction or in the stock
األوراق الماليسسة بحسسسب األح سوال وفسسق الض سوابق التسسي تحسسددها هيئسسة
exchange, as the case may be, in accordance with
measures imposed by the Capital Market Authority.
.السوق المالية
(2) The Company shall recover from the proceeds
of the sale such amounts as are due to it and shall ) تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المسستحقة لهسا وتسرد0(
refund the balance to the Shareholder. If the
proceeds of the sale fall short of the amounts (due),  واذا لم تكف حصسيلة البيسع للوفساء بهسذه.الباقي إلى صاحب السهم
the Company shall have a claim on the entirety of .المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم
the Shareholder’s personal funds for the unpaid
) يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع؛ دفسع القيمسة2(
balance.
(3) The defaulting Shareholder may, up to the date المستحقة عليه مضافا إليها المصسروفات التسي أنفقتهسا الشسركة فسي
of sale, pay the amount due from him plus (all) the
.هذا الشأن
expenses incurred by the Company.
(4) The Company shall cancel the Shares so sold in
accordance with provisions of this Article, give the
purchaser new Shares bearing the serial numbers of
the canceled shares and make a notation to this
effect in the shares register, together with
specifying the name of new holder.

) تلغسي الشسركة السسهم المبيسع وفقسسا ألحكسام هسذه المسادة وتعقسسي2(

Article Ten (10)
Company Purchase, Sale and Mortgage of
Company Shares

)22( المادة العاشرة

المشتري سهما جديدا يحمل رقسم السسهم الملغسى وتؤشسر فسي سسجل
.األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد

شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها

(1) The Company may purchase or mortgage
Company Shares in accordance with the guidelines
issued by the Capital Market Authority. Shares
purchased by the Company shall not carry voting
rights in shareholder assemblies.
(2) The Company may purchase Company Shares
for the purpose of allocating such Shares to
Company employees as part of an employee shares’
program. The Company may also sell those shares
(treasury shares) in one step or more in accordance
with the guidelines issued by the Capital Market
Authority.

) يجسسوز للشسسركة أن تشسستري أسسسهمها أو ترتهنهسسا وفق سام للض سوابق2(
التي تضعها هيئة السوق المالية وال يكسون لألسسهم التسي تشستريها
.الشركة أصوات في جمعيات المساهمين
) ويجسسسوز للشسسسسركة القيسسسام بشسسسسراء أسسسسهمها لغسسسسرض تخصيصسسسسها0(
 ويجوز أيضام للشسركة بيسع.لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين

تلك األسهم (أسهم الخزينة) على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقسام
.للضوابق التي تضعها هيئة السوق المالية

Article Eleven (11)
Share issuance

)22( المادة الحادية عشرة

The shares of joint stock companies shall be
nominal. Shares may not be issued at less than
their nominal value, but they may be issued at a
premium if the bylaws of the company provide
that or if it is approved by the general assembly.
In this case, the difference in value shall be
prescribed in a separate provision within

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية

إصدار األسهم

وانما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة
األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق
 والسهم.المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين
غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا ملك السهم أشخاص
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shareholders' rights and it may not be distributed متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال
to shareholders as profits. If a share is jointly
الحقوق المتعلقة به ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن
owned by several persons, they must elect one of
.عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم
them to exercise the rights attached to such share
on their behalf, but they shall be jointly liable for
the obligations arising from the ownership of
such share.
Article Twelve (12)
)20( المادة الثانية عشرة
Share Trading and Share Register
تداول األسهم وسجل المساهمين
The shares shall be transferable in accordance with أسسسسهم الشسسسركة قابلسسسة للتسسسداول وفقسسسام للسسسوائ والقواعسسسد والتعليمسسسات
the rules, regulations and directives issued by the
.الصادرة من هيئة السوق المالية
Capital Market Authority (CMA).

)22( المادة الثالثة عشرة

Article Thirteen (13)
Increase of Capital
1.

زيادة رأس المال

The Extraordinary General Assembly may
adopt a resolution to increase the Company’s
share capital, provided that the original capital
must have been paid in full unless the unpaid
portion relates to convertible debt instruments
or sukuk that have not matured.

 للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشسركة.2
وال يشترق أن يكسون. بشرق أن يكون رأس المال قد دفع كامالم

رأس المسسال قسسد دفسسع بأكملسسه إذا كسسان الجسسزء غيسسر المسسدفوع مسسن
رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو
صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها
.إلى أسهم

2.

3.

 للجمعيسسة العامسسة غيسسر العاديسسة فسسي جميسسع األحسوال أن تخصسسص.0
In all cases, the Extraordinary General
Assembly may allocate all the shares issued as األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءا منهسا للعساملين
a result of a capital increase or part thereof to  وال.في الشركة والشركات التابعسة أو بعضسها أو أي مسن ذلسك
the Company and/or subsidiaries’ employees.
The shareholder may not exercise his pre- يجوز للمسساهمين ممارسسة حسق األولويسة عنسد إصسدار الشسركة
emption rights on shares allocated to
.لألسهم المخصصة للعاملين
employees.
 للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعيسة العامسة غيسر.2
Shareholders shall have pre-emptive rights to
subscribe for the new cash shares. The العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولويسة فسي االكتتساب
shareholders shall be notified of the pre- باألسسسهم الجديسسدة التسسي تص سدر مقابسسل حصسسص نقديسسة ويبلسسغ
emptive rights vested in them by notice to be
published in a daily newspaper addressing the هسسسسؤالء بسسسسأولويتهم بالنشسسسسر فسسسسي جريسسسسدة يوميسسسسة أو بسسسسإبالغهم
capital increase resolution, the conditions of بوسسساقة البريسسد المسسسجل عسسن ق سرار زيسسادة رأس المسسال وشسسروق
subscription and the period of subscription, or
.االكتتاب ومدته وتاريص بدايته وانتهائه
by written notice to the shareholder by
registered mail.
 يحق للجمعية العامسة غيسر العاديسة وقسف العمسل بحسق األولويسة.2

4.

5.

The Extraordinary General Assembly may للمسسساهمين فسسي االكتتسساب بزيسسادة رأس المسسال مقابسسل حصسسص
suspend the shareholder’s pre- emption rights نقدية أو إعقساء األولويسة لغيسر المسساهمين فسي الحساالت التسي
in a cash capital increase or grant them to
.تراها مناسبة لمصلحة الشركة
others if it considers it in the Company’s best
interest.
 يحق للمساهم بيسع حسق األولويسة أو التنسازل عنسه خسالل المسدة.2
A shareholder may sell or assign its pre- مسسن وقسست صسسدور ق سرار الجمعيسسة العامسسة بالموافقسسة علسسى زيسسادة
emption right during the period from the date
of the General Assembly Resolution approving رأس المسسسسال إلسسسسى لخسسسسر يسسسسوم لالكتتسسسساب فسسسسي األسسسسسهم الجديسسسسدة
the capital increase until the subscription المرتبقسسة بهسسذه الحقسسوق وفسسق الضسسوابق التسسي تضسسعها هيئسسة
closing date, in accordance with the guidelines
.السوق المالية
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6.

set be Capital Market Authority(CMA).

) أعسسساله تسسسوزع األسسسسهم2(  مسسسع مراعسسساة مسسسا ورد فسسسي الفقسسسرة.2

Subject to the provisions of section (4) above,
new Shares shall be distributed to preemption
right holders who demanded subscription in
proportion to the total preemption rights
resulting from the capital increase provided
that the number of Shares allotted to them shall
not exceed the number of new Shares they
have applied for. The remaining new Shares
shall be allotted to the original Shareholders
who have asked for more than their
proportionate share, in proportion to the
preemption rights they hold out of preemption
rights resulting from the capital increase
provided that the number of Shares allotted to
them shall not exceed the number of new
Shares they have applied for. The rest of the
Shares shall be offered to third parties unless
otherwise provided for by the Extraordinary
General Assembly or the Capital Market Law.

الجديسسدة علسسى َح َم َلسسة حقسسوق األولويسسة السسذين قلب سوا االكتتسساب
بنسسسسبة مسسسا يملكونسسسه مسسسن حقسسسوق أولويسسسة مسسسن إجمسسسالي حقسسسوق
األولويسسة الناتجسسة مسسن زيسسادة رأس المسسال بشسسرق أال يتجسساوز مسسا
يحصلون عليه مسا قلبسوه مسن األسسهم الجديسدة ويسوزع البساقي
مسن األسسسهم الجديسسدة علسسى حملسة حقسسوق األولويسسة السسذين قلبسوا
أكثر من نصسيبهم بنسسبة مسا يملكونسه مسن حقسوق أولويسة مسن
إجمالي حقوق األولويسة الناتجسة مسن زيسادة رأس المسال بشسرق

أال يتجاوز ما يحصلون عليسه مسا قلبسوه مسن األسسهم الجديسدة

ويقرح ما تبقى من األسهم علسى الغيسر مسا لسم تقسرر الجمعيسة
العامة غيسر العاديسة أو يسنص نظسام السسوق الماليسة علسى غيسر
.ذلك

)22( المادة الرابعة عشرة

Article Fourteen (14)
Decrease of Capital
1.

2.

تخفيض رأس المال

The Extraordinary General Assembly may
decrease the Company’s capital if it exceeds
the Company's needs or if the Company suffers
losses. The capital may, in the latter case only
be decreased to less than the limit stipulated in
Article (54) of the Companies Regulations.
Such resolution shall be issued only after
receiving a special report prepared by the
Auditor on the reasons for such reduction, the
obligations to be fulfilled by the Company, and
the impact of the reduction on such
obligations.

 للجمعيسسسة العامسسسة غيسسسر العاديسسسة أن تقسسسرر تخفسسسيض رأس مسسسال.2

If the reason for the capital reduction is due to
the capital being in excess of the Company's
needs, the Company's creditors must be invited
to express their objection to such a reduction
within sixty days from the date of publication
of the resolution relating to the reduction in a
daily newspaper published in the region where
the Company's head office is located. Should
any creditor object and present to the Company
evidentiary documents within the time limit set
above; then the Company shall pay such debt,
if already due, or present an adequate
guarantee of payment if the debt is due on a
later date.

 واذا كسسسسان تخفسسسسيض رأس المسسسسال نتيجسسسسة زيادتسسسسه علسسسسى حاجسسسسة.0

.الشسسسركة إذا زاد علسسسى حاجسسسة الشسسسركة أو إذا منيسسست بخسسسسائر
ويجوز في الحالة األخيسرة وحسدها تخفسيض رأس المسال إلسى مسا
دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من
 وال يصسدر قسرار التخفسيض إال بعسد تسالوة تقريسر.نظام الشركات

خاص يعده مراجسع الحسسابات عسن األسسباب الموجبسة لسه وعسن

االلتزامسسات التسسي علسسى الشسسركة وعسسن أثسسر التخفسسيض فسسي هسسذه
.االلتزامات

الشسسركة وجبسست دعسسوة السسدائنين إلسسى إبسسداء اعتراضسساتهم عليسسه
خسسالل سسستين يومسسا مسسن تسساريص نشسسر قسرار التخفسسيض فسسي جريسسدة
 فسإن.يومية توزع في المنققة التي فيها مركز الشركة الرئيس
اعترض أحد الدائنين وقدم إلسى الشسركة مسستنداته فسي الميعساد
المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينسه إذا كسان حساالم
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. أو أن تقدم له ضمانام كافيام للوفاء به إذا كان لجالم

1.

2.

Chapter Three: Bonds

 السندات:الباب الثالث

Article Fifteen (15)
Bonds and Sukuk

)22( المادة الخامسة عشرة
السندات والصكوك

The Company may, pursuant to a resolution of
an Extraordinary General Assembly, and in
accordance with the Capital Market Law and
other relevant laws and regulations, issue any
type of negotiable debt instruments whether in
the Saudi currency or other currencies, inside
or outside the Kingdom, such as bonds and
sukuk. The Extraordinary General Assembly
may delegate to the Board the authority to
issue such debt instruments, including bonds
and sukuk, whether such debt instruments are
to be issued at the same time, through a series
of issuances or through one programme or
more to be established by the Board from time
to time, in each case at the times, in the
amounts and according to the terms approved
by the Board, and the Board shall have the
authority to carry out all necessary procedures
in such respect .

- يجسسسوز للشسسسركة – بقسسسرار مسسسن الجمعيسسسة العامسسسة غيسسسر العاديسسسة.2

In addition, if approved by an Extraordinary
General Assembly resolution, the Company
may issue convertible debt instruments or
convertible sukuk, whether such debt
instruments (or as applicable, sukuk) are to be
issued at the same time, through a series of
issuances or through one programme or more,
and provided that the relevant Extraordinary
General Assembly resolution specifies the
maximum number of shares that can be issued
by the Company against such convertible debt
instruments (or as applicable, sukuk). The
Board shall be entitled to issue the shares
against the debt instruments (or as applicable,
sukuk) (without further approval by the
Extraordinary General Assembly) once holders
of the convertible debt instruments (or as
applicable, sukuk) have requested their
conversion upon the end of the specified
conversion application period, and the Board
shall announce the completion of the
procedures of each capital increase in
accordance with the method specified in these
Articles to announce Extraordinary General
Assembly resolutions.

 كمسسا يجسسوز للشسسركة أن تصسسدر أدوات ديسسن أو صسسكوك تمويليسسة.0

ووفق سام لنظسسام السسسوق الماليسسة واألنظمسسة والل سوائ األخسسرى ذات
العالقة اصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتسداول
سسسسواء بالعملسسسة السسسسعودية أو غيرهسسسا داخسسسل المملكسسسة العربيسسسة
 ويجسسوز للجمعيسسة.السسسعودية أو خارجهسسا كالسسسندات والصسسكوك
العامسسسة غيسسسر العاديسسسة تفسسسويض مجلسسسس االدارة بإصسسسدار أدوات
السسدين هسسذه بمسسا فيهسسا السسسندات والصسسكوك س سواء أصسسدرت تلسسك
األدوات في الوقت نفسه أو مسن خسالل سلسسلة مسن اإلصسدارات
أو مسسن خسسالل برنسسامج أو أكثسسر ينشسسئه مجلسسس اإلدارة مسسن وقسست
إلى لخر وكل ذلك في األوقسات وبالمبسالغ ووفقسا للشسروق التسي
يقرها مجلسس اإلدارة ولسه حسق اتخساذ جميسع االجسراءات الالزمسة
.في ذلك

قابلة للتحويل إلسى أسسهم وذلسك بعسد صسدور قسرار مسن الجمعيسة
العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقصى لعسدد األسسهم التسي
يجوز أن يتم إصسدارها مقابسل تلسك األدوات أو الصسكوك سسواء
أصسسسدرت تلسسسك األدوات أو الصسسسكوك فسسسي الوقسسست نفسسسسه أو مسسسن
خسسالل سلسسسلة مسسن اإلصسسدارات أو مسسن خسسالل برنسسامج أو أكثسسر
 ويصسدر مجلسس اإلدارة.إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية
 دون الحاجسسة إلسسى موافقسسة جديسسدة مسسن الجمعيسسة العامسسة غيسسر أسهمام جديسدةم مقابسل تلسك األدوات أو الصسكوك التسي- العادية

يقلسسسب حاملوهسسسا تحويلهسسسا فسسسور انتهسسساء فتسسسرة قلسسسب التحويسسسل
 ويتخسسذ المجلسسس مسسا.المحسسددة لحملسسة تلسسك األدوات أو الصسسكوك
يلسسزم لتعسسديل نظسسام الشسسركة األسسساس فيمسسا يتعلسسق بعسسدد األسسسهم
 ويجب على مجلس اإلدارة شهر اكتمسال.المصدرة ورأس المال
اجراءات كسل زيسادة فسي رأس المسال بالقريقسة المحسددة فسي هسذا
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.النظام لشهر ق اررات الجمعية العامة غير العادية

Chapter Four: Company Management

 إدارة الشركة:الباب الرابع

Article Sixteen (16)
Company Board of Directors

)22( المادة السادسة عشرة
مجلس إدارة الشركة

The Company shall be managed by a Board يتسسسولى إدارة الشسسسركة مجلسسسس مؤلسسسف مسسسن تسسسسعة أعضسسساء تعيسسسنهم
consisting of nine members, including the President
of the Company, to be appointed by the Ordinary الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات يكون من بينهم السرئيس
General Assembly for a term of three years.
.التنفيذي للشركة
Article Seventeen (17)
Termination of Board Membership

)22( المادة السابعة عشرة

Membership on the Board shall cease at the expiry
of the term or in the event that the validity of that
membership is terminated in accordance with any
applicable laws or regulations in the Kingdom.
However, the Ordinary General Assembly may, at
any time, remove all or any of the Directors,
without prejudice to the right of a removed director
to hold the Company liable if the removal is made
without acceptable justification or at an improper
time. A Director may resign, provided that such
resignation is made at a proper time; otherwise, he
shall be responsible to the Company for damages
resulting from such resignation.

تنتهي عضوية المجلس بانتهساء مدتسه أو بانتهساء صسالحية العضسو

انتهاء عضوية المجلس
لها وفقام ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ومع ذلسك يجسوز
للجمعيسسة العامسسة العاديسسة فسسي كسسل وقسست عسسزل جميسسع أعضسساء مجلسسس
االدارة أو بعضسسهم وذلسسك دون إخسسالل بحسسق العضسسو المعسسزول تجسساه
الشركة بالمقالبسة بسالتعويض إذا وقسع العسزل لسسبب غيسر مقبسول أو
فسسي وقسست غيسسر مناسسسب ولعضسسو مجلسسس االدارة أن يعتسسزل بشسسرق أن
يكسسون ذلسسك فسسي وقسست مناسسسب واال كسسان مسسسؤومال قبسسل الشسسركة عمسسا

.يترتب على االعتزال من أضرار

)22( المادة الثامنة عشرة

Article Eighteen (18)
Board Vacancies

المركز الشاغر في المجلس

Subject to Article (16) of these Articles, where the
office of a Director becomes vacant, the Board may
appoint a temporary Director who has sufficient
experience and qualifications to fill the vacancy
based on the Board’s discretion. The competent
authority shall be informed within five business
days from the appointment date. Such appointment
shall be submitted to the earliest General Assembly.
The new Director shall complete the unexpired term
of his predecessor. Where the conditions required
for holding the Board of Directors meeting are not
satisfied because the number of Directors falls
below the minimum prescribed in the Regulations
or in the Company’s Articles, the remaining
Directors must call the General Assembly to
convene within 60 days to elect the required
number of Directors.

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشر) مسن هسذا النظسام إذا
شغر مركز أحسد أعضساء مجلسس اإلدارة كسان للمجلسس أن يعسين مسن
يراه مناسبام عضوام مؤقتسام فسي المركسز الشساغر علسى أن يكسون ممسن
تتوافر فيهم الخبسرة والكفايسة ويجسب أن تبلسغ بسذلك الجهسة المختصسة

خالل خمسة أيام عمل مسن تساريص التعيسين وأن يعسرض هسذا التعيسين
علسسى الجمعيسسة العامسسة العاديسسة فسسي أول اجتمسساع له سا ويكمسسل العضسسو
 واذا لسسم تتسوافر الشسسروق الالزمسة النعقسساد مجلسسس.الجديسد مسسدة سسلفه
االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى المنصوص عليه
في نظام الشسركات أو هسذا النظسام وجسب علسى بقيسة االعضساء دعسوة

الجمعيسسة العامسسة العاديسسة لالنعقسساد خسسالل سسستين يومسام النتخسساب العسسدد
.الالزم من االعضاء

)22( المادة التاسعة عشرة

Article Nineteen (19)
Powers of the Board

صالحيات المجلس

Taking into account the competencies specified the مسسع مراعسساة االختصاصسسات المقسسررة للجمعيسسة العامسسة يكسسون لمجلسسس
General Assembly, the Board of Directors shall
have the fullest powers to manage and supervise the اإلدارة أوسسسع السسسلقات فسسي إدارة الشسسركة وتصسسريف أمورهسسا ورسسسم
business and affairs and set out the policies and السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيسق الغسرض السذي قامست مسن
regulations which achieve its objectives. This
includes, but are not limited to:
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:أجله وله في سبيل ذلك بصفة خاصة ودون تحديد

1.

Developing internal bylaws for its operation.

2.

Appointing Company management officers,
.وضع الئحة داخلية ألعماله
including the Company President, having the
required expertise and qualifications, as the تعيسسين المسسسئولين عسسن إدارة الشسسركة بمسسا فسسي ذلسسك السسرئيس
Board deems appropriate, and setting their التنفيذي من ذوي الخبرة والكفاية بحسب ما يسراه المجلسس
duties and compensations, their salaries, inالزمسسسام أو مناسسسسبام وتحديسسسد واجبسسساتهم ومسسسا يتلقونسسسه مسسسن
kind benefits and bonuses.
.رواتب ومزايا عينية ومكافآت
Appointing a secretary for the Board of
Directors from among its members or others. تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة يختاره من بين أعضسائه أو
The Board shall determine his compensation
.من غيرهم وتحدد مكافأته بقرار من المجلس
based upon a nomination from the Chairman
الموافقسسة علسسى الل سوائ الداخليسسة والماليسسة واإلداريسسة والفنيسسة
of the Board of Directors.

3.

4.

5.

6.

Approving internal financial, managerial and
technical bylaws, policies, procedures and
regulations along with the policies and
regulations related to employees.

7.

Approving the loans and other credit facilities
for any period, including loans for periods
exceeding three (3) years, from the
Government funds and financing institutions,
commercial banks, finance houses, credit
companies, and any other credit agencies, and
authorizing signing such loan and mortgage
agreements

تفسسسويض المسسسسئولين عسسسن إدارة الشسسسركة بصسسسالحية التوقيسسسع

Authorizing the investment of the Company’s
liquid funds.

9.

Adopting the Company business plan,
approving its plans, and annual operational
and capital budgets.

10.

11.

.3
.2

.2

.2

المجلسسسس مالئمسسسام مسسسن الصسسسالحيات والتنسسسسيق بسسسين هسسسذه
اللجان وذلك من أجل سرعة البت في األمور التسي تعسرض

.على المجلس
 الموافقة على القروض وغير ذلك من التسهيالت.2
االئتمانية ألي مدة بما في ذلك القروض التي تتجاوز
) سنوات وذلك من صناديق ومؤسسات2( مدتها ثالث
التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت المالية

وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية أخرى والتفويض
.إلبرام العقود ذات العالقة بتلك القروض بما فيها الرهن
.التفويض باستثمار أموال الشركة السائلة

8.

.0

.للشركة والسياسات واللوائ الخاصة بالعاملين فيها

Granting the Company management officers باسسسسم الشسسسركة فسسسي حسسسدود القواعسسسد التسسسي يضسسسعها مجلسسسس
the authority to sign in the name of the
.اإلدارة
Company within the rules established by the
Board of Directors.
Forming sub-committees that emerge from the تشسسكيل اللجسسان المنبثقسسة عسسن المجل سس وتخويلهسسا مسسا ي سراه
Board and granting them the powers the
Board deems appropriate, and coordinating
with committees, in order to decide the
matters presented to them.

.2

إقسسسسسرار خقسسسسسة عمسسسسسل الشسسسسسركة والموافقسسسسسة علسسسسسى خققهسسسسسا

.2
.2

.وميزانياتها التشغيلية والرأسمالية السنوية
 إقرار تقسديم السدعم المسالي والقسروض للشسركات التسي تملكهسا.22

Approving the financial support and loans to الشركة بالكامسل أو تشسارك فسي رأسسمالها مسع شسركات أخسرى
companies wholly owned by the Company or
.وضمان ديون أي من هذه الشركات
in which the Company holds shares along
with other companies, and guaranteeing the
debts of any of those companies.
 تفويض في حدود اختصاصاته واحدام أو أكثسر مسن أعضسائه.22
Delegating the authority, within its powers, to أو من الغير بصسالحيات أو باتخساذ إجسراء أو تصسرف معسين
one or more of its members or others to
exercise the authorities or carry out specific أو القيام بعمل أو أعمال معينة والغاء التفويض أو التوكيل
procedures or actions, and terminating such
.جزئيام أو كليام
authorization or delegation fully or partially.
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)02( المادة العشرون

Article Twenty (20)
Compensation of the Board

مكافأة أعضاء المجلس

Compensation of the Board members may consist
of a specified salary, or meeting attendance fee,
material benefits, a percentage of the net profits or a
combination of two or more of these benefits. In all
cases, the total amount of the compensation, in
financial or material benefits to Board member shall
not exceed the amount five hundred thousand Saudi
Riyals annually, in accordance with Companies
law, its implementation and the measures
established by the competent authority. The Board
of Directors’ report to the Ordinary General
Assembly must include a comprehensive statement
of all the amounts received by the Directors during
the fiscal year in the way of emoluments, expense
allowances, and other benefits as well as of all the
amounts received by the Directors in their capacity
as officers or executives of the Company, or in
consideration for technical, administrative or
advisory services. The report shall also include a
statement of the number of Board meetings and the
number of meetings attended by every member as
of the date of last General Assembly.

-نظير عضويتهم في المجلسس- تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة

Article Twenty One (21)
Powers of the Chairman, Deputy Chairman and
Company President

)02( المادة الحادية والعشرون

1.

2.

3.

The Board of Directors shall appoint from
among its members a Chairman and a Deputy
Chairman and it shall not be permissible for a
member to occupy jointly the office of the
Chairman and any executive position in the
Company.
The Chairman shall have the power to
represent the Company in its relationships
with third parties, before courts, a notary
public, all government departments, dispute
settlement committees of various types and
degrees, and all other relevant parties. The
Chairman may also purchase, sell and vacate
lands and properties. In addition, the
Chairman may sign the articles of association
of companies in which the Company holds
shares along with other contracts, and may
authorize the Company President or any other
person in respect of any of those powers. The
Board of Directors shall set out the
Chairman's powers where these Articles
maintain silence.
The Company President shall be responsible
for the implementation of decisions of the
Board of Directors, facilitate Company daily
business, and in particular, the Company

مبلغام معينام أو بدل حضسور عسن الجلسسات أو مزايسا عينيسة أو نسسبة
معينة مسن صسافي األربساح ويجسوز الجمسع بسين اثنتسين أو أكثسر مسن
 وفي جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليسه.هذه المزايا
عضسسو مجلسسس اإلدارة مسسن مكافسسآت ومزايسسا ماليسسة أو عينيسسة المبلسسغ
المحسدد وفسق مسا نسص عليسسه نظسام الشسركات ولوائحسه وفسق الضسوابق
 ويجسسب أن يشسستمل تقريسسر مجلسسس.التسسي تضسسعها الجهسسة المختصسسة
اإلدارة إلى الجمعية العامة العاديسة علسى بيسان شسامل لكسل مسا حصسل
عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة الماليسة مسن مكافسآت وبسدل
مصروفات وغيسر ذلسك مسن المزايسا وأن يشستمل كسذلك علسى بيسان مسا
قبضه أعضاء المجلس بوصسفهم عساملين أو إداريسين أو مسا قبضسوه

نظيسسر أعمسسال فنيسسة أو إداريسسة أو استشسسارات وأن يشسستمل أيضسام علسسى
بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضسرها كسل عضسو

.من تاريص لخر اجتماع للجمعية العامة

صالحيات رئيس المجلس والنائب وأمين السر والرئيس التنفيذي
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسام للمجلس ونائبام

.1

لرئيس المجلس وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس
.االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة
يختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير

.2

وأمام القضاء وكتابة العدل وأمام جميع الدوائر الحكومية
ولجان فض المنازعات على مختلف أنواعها ودرجاتها

وجميع الجهات األخرى وله حق شراء األراضي والعقارات
وبيعها وافراغها نياب مة عن الشركة وحق التوقيع على عقود
تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود وله

حق توكيل الرئيس التنفيذي للشركة أو غيره في أي من هذه
 ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاته فيما لم ينص.الصالحيات
.عليه هذا النظام
كما يختص رئيس الشركة التنفيذي بتنفيذ ق اررات مجلس
اإلدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية وتحديدام يمارس
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:االختصاصات التالية

.اإلعداد الجتماعات مجلس اإلدارة

)( أ

.2

President shall have the following powers:

(ب) إعداد الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح

(a) Make the necessary preparations for the
meetings of the Board of Directors.

والخسائر والميزانيات السنوية وذلك وفقام لألصول

(b) Prepare the Company balance sheet,
income statement, and annual budgets
pursuant to the common commercial
rules, regulations and decisions adopted
by the Board of Directors as per these
Articles.

.يعتمدها مجلس اإلدارة وفقام لهذا النظام

والق اررات التي

التجارية المتعارف عليها واللوائ

(ج) اإلشراف على المسئولين عن إدارة الشركة والعاملين
. فيها قبقام لما تحدده اللوائ

(c) Supervise the Company management (د) إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالشركة بموجب
officers and employees pursuant to the
.الميزانيات السنوية المعتمدة
regulations
(d) Issue orders for the Company expenses
as per the approved annual budgets.

(ه) مباشرة ما تخوله إياه ق اررات مجلس اإلدارة ولوائ

.وأنظمة الشركة من اختصاصات
(e) Exercise the powers delegated to him as
per the decisions of the Board of
Directors and the Company’s Articles (و) تفويض االختصاصات إلى غيره من المسئولين عن
and internal regulations and policies.
إدارة الشركة بحسب ما يراه مناسبام في حدود أنظمة
(f) Authorize powers to other Company ولوائ الشركة والتفويضات التي منحه إياها من
management
officers
as
deemed
.مجلس اإلدارة
appropriate within the Company's
Articles and regulations, and the powers
granted to him by the Board of Directors.
4.

5.

The Secretary shall be responsible for
documenting the Board meetings and
preparing all minutes. The Board shall
determine any other functions assigned to
him.

يختص أمين سر المجلس بتوثيق اجتماعات مجلس اإلدارة

.2

 ويحدد المجلس أي اختصاصات أخرى.واعداد محاضر لها
.تسند إليه

ال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر عضو مجلس
The term of the Chairman, the Deputy
Chairman, and the Secretary who is a Board اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز
member shall not exceed the term of their إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيام
respective membership in the Board, and they
may be re-appointed. The Board may, at all منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل
times, remove any or all of them without
.لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب
prejudice to their right to damages if the
removal is made without acceptable
justification or at an improper time.

.5

Article Twenty two (22)
Board Meetings

)00( المادة الثانية والعشرون

(1) The Board shall meet at least twice a year upon
the invitation of the Chairman, which will be sent
along with the meeting agenda. The Chairman shall
invite the Board to meet when requested by at least
two of the Directors. The meeting shall be held at
the head office of the Company or any other place
as determined by the Board. The Board may invite
to its meetings those whose knowledge or
experience may be of benefit without their having
the right to vote.

بناء على
) يجتمع مجلس االدارة مرتين على األقل في السنة م2(

اجتماعات المجلس
دعوة من رئيسه وتكون الدعوة مشتملة على جدول األعمال

وعلى الرئيس دعوة المجلس لالجتماع إذا قلب ذلك اثنان من
 وتعقد اجتماعات المجلس في مركز الشركة أو في أي.األعضاء
مكان لخر يعينه رئيس المجلس وللمجلس أن يدعو لحضور
جلساته من يرى االستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون

(2) A Board of member may participate in any

42 - 12

.لهم حق التصويت

Board meeting by any secure and reliable electronic ) يجوز لعضو مجلس اإلدارة المشاركة في اجتماع مجلس0(
means through which all Directors may
communicate simultaneously. Such participation اإلدارة بأي وسيلة إلكترونية لمنة وموثوقة يمكن لجميع أعضاء
shall constitute presence at such meeting.
 وتعتبر تلك المشاركة.المجلس التواصل عبرها في نفس الوقت
.حضو ارم في االجتماع
)02( المادة الثالثة والعشرون

Article Twenty Three (23)
Quorum of Board Meetings

نصاب اجتماع المجلس

A meeting of the Board shall be valid only if ال يكسسون اجتمسساع المجلسسس صسسحيحام إال إذا حضسسره نصسسف األعضسساء
attended by at least one half of the Directors.
Resolutions of the Board shall be adopted by  وتصسسسسدر قسسسس اررات المجلسسسسس بأغلبيسسسسة لراء االعضسسسساء.علسسسسى األقسسسسل
majority vote of the Directors present or الحاضسسسرين أو الممثلسسسين فيسسسه وعنسسسد تسسسساوي ابراء يسسسرج الجانسسسب
represented. In case of a tie, the chairman of the
.الذي صوت معه رئيس الجلسة
meeting would have the casting vote.
Article Twenty Four (24)
Board Deliberations

)02( المادة الرابعة والعشرون

Deliberations and resolutions of the Board shall be
recorded in minutes to be signed by the chairman of
the meeting, Directors present and the Secretary.
Such minutes shall be entered in a special register
which shall be signed by the Chairman and the
Secretary.

تثبسست مسسداوالت مجلسسس االدارة وق ارراتسسه فسسي محاضسسر يوقعهسسا رئسسيس

Chapter Five: Shareholders’ Assemblies

 جمعيات المساهمين:الباب الخامس

Article Twenty Five (25)
General Assemblies

)02( المادة الخامسة والعشرون

Each shareholder shall have the right to attend a
General Assembly, and may authorize another
shareholder other than a member of the Board of
Directors or an employee of the Company to attend
the General Assembly on his/her behalf.

لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلسك
أن يوكسسسل عنسسسه شخصسسسام لخسسسر مسسسن غيسسسر أعضسسساء مجلسسسس اإلدارة أو

Article Twenty Six (26)
Ordinary General Assembly

)02( المادة السادسة والعشرون

مداوالت المجلس

المجلسسس وأعضسساء مجلسسس اإلدارة الحاضسسرون وأمسسين السسسر وتسسدون
هذه المحاضر في سسجل خساص يوقعسه رئسيس مجلسس االدارة وأمسين
.السر

حضور الجمعيات

.عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة

اختصاصات الجمعية العامة العادية

Except for matters falling within the jurisdiction of
the Extraordinary General Assembly, the Ordinary
General Assembly shall be competent to deal with
all other matters related to the Company prescribed
by applicable law or these Articles and shall be
convened at least once a year within six months
following the end of the Company's financial year.
Other Ordinary General Assembly meetings may be
convened as necessary.

فيمسسا عسسدا األمسسور التسسي تخسستص بهسسا الجمعيسسة العامسسة غيسسر العاديسسة
تخسستص الجمعيسسة العامسسة العاديسسة بجميسسع األمسسور المتعلقسسة بالشسسركة
المنصوص عليها في هذا النظام واألنظمة ذات الصلة وتنعقسد مسرة

علسسى األقسسل فسسي السسسنة خسسالل األشسسهر السسستة التاليسسة النتهسساء السسسنة
الماليسسة للشسسركة ويجسسوز دعسسوة جمعيسسات عامسسة عاديسسة أخسسرى كلمسسا
.دعت الحاجة إلى ذلك
)02( المادة السابعة والعشرون

Article Twenty Seven (27)
Extraordinary General Assembly

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

The Extraordinary General Assembly of
Shareholders shall be competent to amend the
provisions of the Articles of the Company, other

تختص الجمعية العامة غيسر العاديسة بتعسديل نظسام الشسركة األسساس
 ولهسسا أن تصسسدر.باسسستثناء األمسسور المحظسسور عليهسسا تعسسديلها نظام سام
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than those provisions whose amendment is
prohibited by law. Furthermore, the Extraordinary
General Assembly shall be empowered to adopt
resolutions in matters within the jurisdiction of the
Ordinary General Assembly under the same
conditions and manners as prescribed for the latter.

قس اررات فسسي األمسسور الداخلسسة أصسالم فسسي اختصاصسسات الجمعيسسة العامسسة

Article Twenty Eight (28)
Call for Assemblies

)02( المادة الثامنة والعشرون

(1)Ordinary General Assemblies and Extraordinary
General Assemblies shall be convened by the Board
of Directors. The Board of Directors shall convene
a meeting of the Ordinary General Assembly if
requested to do so by the Auditor, the Audit
Committee or by a number of Shareholders
representing at least 5% of the Company’s capital.
The Auditor may call for the convention of an
assembly if the Board of Directors does not call the
assembly to convene within thirty days from the
date of Auditor's request.

) تنعقسسسد الجمعيسسسات العامسسسة أو الخاصسسسة للمسسسساهمين بسسسدعوة مسسسن2(

العاديسة وذلسك بالشسسروق واألوضساع نفسسها المقسسررة للجمعيسة العامسسة

.العادية

دعوة الجمعيات
مجلسسسسس اإلدارة وعلسسسسى مجلسسسسس اإلدارة أن يسسسسدعو الجمعيسسسسة العامسسسسة
العادية لالنعقساد إذا قلسب ذلسك مراجسع الحسسابات أو لجنسة المراجعسة
.) مسسن رأس المسسال علسسى األقسسل%2( أو عسسدد مسسن المسسساهمين يمثسسل
ويجسسسسوز لمراجسسسسع الحسسسسسابات دعسسسسوة الجمعيسسسسة لالنعقسسسساد إذا لسسسسم يقسسسسم

المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يومسام مسن تساريص قلسب مراجسع
.الحسابات

(2) Notices of General Assemblies shall be
published in a daily newspaper distributed in the
region of the head office of the Company at least
ten days prior to the date set for the meeting.
However, a notice sent by registered mail within the
time limit set above shall suffice. A copy of the
invitation and agenda are to be sent to the Capital
Market Authority during the period of publication.

) وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية تسوزع0(

Article Twenty Nine (29)
Assembly Attendance Register

)02( المادة التاسعة والعشرون

في مركز الشسركة السرئيس قبسل الميعساد المحسدد لالنعقساد بعشسرة أيسام
 ومسسع ذلسسك يجسسوز االكتفسساء بتوجيسسه السسدعوة فسسي الميعسساد.علسسى األقسسل
 وترسسسل صسسورة.المسسذكور إلسسى جميسسع المسسساهمين بخقابسسات مسسسجلة
من الدعوة وجدول األعمال إلسى هيئسة السسوق الماليسة وذلسك خسالل
.المدة المحددة للنشر

سجل حضور الجمعيات

Shareholders wishing to attend ordinary or يسسسجل المسسساهمون السسذين يرغبسسون فسسي حضسسور الجمعيسسة العامسسة أو
extraordinary General Assemblies shall register
their names at the Company’s head office or الخاصسسسة أسسسسمائهم فسسسي مركسسسز الشسسسركة الرئيسسسسي أو عبسسسر التسسسسجيل
through electronic registration provided by the االلكترونسسي السسذي تتيحسسه الشسسركة وذلسسك قبسسل الوقسست المحسسدد النعقسساد
Company before the time scheduled for such
.الجمعية
assembly.
Article Thirty (30)
Quorum of the Ordinary General Assembly

)22( المادة الثالثون
نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

A meeting of the Ordinary General Assembly shall ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحام إال إذا
not be valid unless attended by Shareholders
representing at least fifty percent (50%) of the ) من رأس%22( حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة
Company's share capital. If such a quorum cannot المال على األقل واذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع
be attained at the first meeting; a call for convening
وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يومام التالية
ّ
a second meeting, within thirty (30) days following
the prior meeting, shall be made and declared in the لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالقريقة المنصوص عليها
manner prescribed in Article (27) herein. The
 وفي جميع االحوال.في المادة )السابعة والعشرون( من هذا النظام
second meeting shall be valid regardless of the
.يكون االجتماع الثاني صحيحام أيام كان عدد االسهم الممثلة فيه
number of shares represented therein.
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)22( المادة الحادية والثالثون

Article Thirty One (31)
Quorum of the Extraordinary General Assembly
(1) A meeting of the Extraordinary General
Assembly shall be valid only if attended by
Shareholders representing at least fifty percent
(50%) of the Company’s capital. If such a quorum
cannot be attained at the first meeting, a notice for
convening a second meeting shall be sent and such
meeting shall be within thirty (30) days from the
date set for the preceding meeting and such notice
shall be sent in accordance with the procedures
specified in Article (27) of these Articles.
(2) In all cases, the second meeting shall be valid if
attended by a number of shareholders representing
at least one quarter of the Company’s share capital.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
) ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحام إال إذا2(
) من رأس%22( حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة
المال على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول
) يومام22( وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين
التالية لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالقريقة المنصوص
.عليها في المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام
) في جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحام إذا حضره0(
.عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل
) إذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة2(

(3) If this quorum is not achieved to convene a الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في
second meeting, a notice shall be sent for a third
meeting to be held in the same manner provided for المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث
in Article (27) herein. The third meeting shall be صحيحام أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة هيئة السوق
valid regardless of the number of shares represented
.المالية
therein, after the Capital Market Authority 's
approval.
)20( المادة الثانية والثالثون

Article Thirty Two (32)
Voting at Assemblies

التصويت في الجمعيات

Each subscriber shall have one vote at the لكسسل مكتتسسب صسسوت عسسن كسسل سسسهم يمثلسسه فسسي الجمعيسسة التأسيسسسية
constituent assembly. Each Shareholder shall have a
vote for every share represented by him in the – ولكل مساهم صوت عن كل سهم فسي الجمعيسات العامسة ويجسب
General Assembly. Except as provided in Article  اسستخدام التصسويت التراكمسي- )مع مراعاة المادة (الخامسة عشسر
(15) of these Articles, cumulative voting shall be
.في انتخاب مجلس االدارة
used for the election of Directors.
Article Thirty Three (33)
Resolutions of Assemblies

)22( المادة الثالثة والثالثون

Resolutions of the Ordinary General Assembly shall
be adopted by an absolute majority of the Shares
represented in the meeting. Resolutions of the
Extraordinary General Assembly shall be adopted
by a majority vote of two-thirds of the Shares
represented at the meeting. However, if the
resolution to be adopted is related to increasing or
reducing the capital, extending the Company's
duration, dissolving the Company prior to the
expiry of its term specified in the Articles or
merging the Company with another company, then
such resolution shall be valid only if adopted by a
majority of three-quarters of the Shares represented
at the meeting.

تصسسدر ق س اررات الجمعيسسة العامسسة العاديسسة باألغلبيسسة المقلقسسة لالسسسهم

ق اررات الجمعيات
الممثلسسسة فسسسي االجتمسسساع كمسسسا تصسسسدر قسسس اررات الجمعيسسسة العامسسسة غيسسسر
العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان قس ار ارم

متعلقسسام بزيسسادة رأس المسسال أو تخفيضسسه أو بإقالسسة مسسدة الشسسركة أو
بحلهسسسسا قبسسسسل انقضسسسساء المسسسسدة المحسسسسددة فسسسسي نظامهسسسسا االسسسسساس أو

باندماجها مع شركة أخرى فسال يكسون صسحيحام إال إذا صسدر بأغلبيسة
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.ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

Article Thirty Four (34)
Deliberations at Assemblies

)22( المادة الرابعة والثالثون

Every shareholder shall have the right to discuss the
matters listed in the agenda of a General Assembly,
and to address questions to the Directors and the
Auditor in respect thereof. The Directors or the
Auditor shall answer Shareholders’ questions to
such an extent that would not jeopardize the
Company’s interests. If a Shareholder feels that the
answer to his question is unsatisfactory, he may
appeal to the General Assembly whose decision
shall be final in this respect.

لكسسل مسسساهم حسسق مناقشسسة الموضسسوعات المدرجسسة فسسي جسسدول أعمسسال

المناقشة في الجمعيات
الجمعيسسة وتوجيسسه األسسسئلة فسسي شسسأنها إلسسى أعضسساء مجلسسس اإلدارة
 ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجسع الحسسابات عسن.ومراجع الحسابات
.أسئلة المساهمين بالقدر السذي ال عيعسرض مصسلحة الشسركة للضسرر
واذا رأى المسسسساهم أن السسسرد علسسسى سسسسؤاله غيسسسر مقنسسسع احسسستكم إلسسسى
.الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذام

Article Thirty Five (35)
)22( المادة الخامسة والثالثون
Heading of Assemblies and Preparation of
رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر
Minutes
1.
The General Assembly meetings shall be يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمسساهمين رئسيس مجلسس
chaired by the Chairman or, in his or her
absence, by the Deputy Chairman, or, in his or اإلدارة أو نائبه عنسد غيابسه أو مسن ينتدبسه مجلسس اإلدارة مسن
her absence by a member delegated by the بسسسين أعضسسسائه لسسسذلك فسسسي حسسسال غيسسساب رئسسسيس مجلسسسس اإلدارة
Board of Directors.
.ونائبه
2.
Minutes shall be kept for every General
يحسسرر باجتمسساع الجمعيسسة محضسسر يتضسسمن عسسدد المسسسساهمين
Assembly,
showing
the
names
of
Shareholders present or represented, the الحاضسسسرين أو الممثلسسسين وعسسسدد األسسسسهم التسسسي فسسسي حيسسسازتهم
number of Shares held by each of them, باألصسسسالة أو الوكالسسسة وعسسسدد األصسسسوات المقسسسررة لهسسسا والقسسس اررات
whether personally or by proxy, the number
of votes allotted thereto, the resolutions التسسي اتخسسذت وعسسدد األص سوات التسسي وافقسست عليهسسا أو خالفتهسسا
adopted, the number of consenting and  وتسدون.وخالصة وافية للمناقشات التسي دارت فسي االجتمساع
dissenting votes, and a comprehensive
summary of the debate conducted at the المحاضر بصفة منتظمة عقسب كسل اجتمساع فسي سسجل خساص
meeting. Following every meeting, the
.يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات
minutes shall be recorded in an organized
manner in a special book, which shall be
signed by the Chairman, the Secretary, and
the vote counter.

.2

.0

Chapter Six: Audit Committee

 لجنة المراجعة:الباب السادس

Article Thirty Six (36)
Composition of the Audit Committee

)22( المادة السادسة والثالثون

(1) The Audit committee shall be formed of no less
than three (3) and no more than five (5) members
from among non-executive Directors, shareholders
or others pursuant to a resolution of the Ordinary
General Assembly, provided that the Committee
shall be Chaired
by a Board member. The
resolution shall include tasks and responsibilities of
the committee together with compensation of
committee members.

) تشسكل بقسرار مسسن الجمعيسة العامسة العاديسسة لجنسة مراجعسة مكونسسة2(

(2)The Board may recommend candidates to the
General Assembly to be members in Audit
Committee. If the position of an Audit Committee
member becomes vacant, the Audit Committee, at
its discretion, may temporarily appoint a member

 وفي حال شسغور مركسز أحسد أعضساء لجنسة.عضوية للجنة المراجعة

تشكيل اللجنة
) أعضسساء مسسن2( ) وال يزيسسد عسسن خمسسسة2( ممسسا ال يقسسل عسسن ثالثسسة
غيسسر أعضسساء مجلسسس االدارة التنفيسسذيين س سواء مسسن المسسساهمين أو
غيرهم على أن يترأس اللجنة عضو من مجلس اإلدارة ويحدد في
.القرار مهمات اللجنة وضوابق عملها ومكافآت أعضائها
) لمجلسسسس اإلدارة التوصسسسية للجمعيسسسة العامسسسة بمرشسسسحين لشسسسغل0(
المراجعسسسة كسسسان للجنسسسة تعيسسسين مسسسن تسسسراه عضسسسوام مؤقتسسسام فسسسي المركسسسز

الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجسب أن
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who has sufficient experience and qualifications in
the vacant position. Such appointment shall be
presented to the Ordinary General Assembly in its
following meeting. The newly appointed member
shall complete the unexpired term of his
predecessor.
(3) The term of the Chairman and the members of
the Committee shall not exceed the term of the
Board, and they may be re-appointed. The General
Assembly may, at all times, remove any or all of
them without prejudice to their right to damages if
the removal is made without acceptable justification
or at an improper time.
Article Thirty Seven (37)
Quorum of Audit Committee Meetings

يعرض هسذا التعيسين علسى الجمعيسة العامسة العاديسة فسي أول اجتمساع
.لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه
) ال تزيد مدة رئيس لجنة المراجعة وأعضائها على مدة عضسوية2(
دورة المجلسسس ويجسسوز إعسسادة انتخسسابهم وللجمعيسسة العامسسة فسسي أي
وقسسست أن يعسسسزلهم أو أيسسسام مسسسنهم دون إخسسسالل بحسسسق مسسسن عسسسزل فسسسي
التعسسسويض إذا وقسسسع العسسسزل لسسسسبب غيسسسر مشسسسروع أو فسسسي وقسسست غيسسسر

.مناسب
)22( المادة السابعة والثالثون
نصاب اجتماع اللجنة
يشسسترق لصسسحة اجتمسساع لجنسسة المراجعسسة حضسسور أغلبيسسة أعضسسائها

An Audit Committee meeting shall be valid if
attended by the majority of its members.
Resolutions shall be adopted by the majority of
votes present. In the case of a tie vote, the vote of
the chairman of the Audit Committee shall prevail.

وتصدر ق ارراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعنسد تسساوي األصسوات

Article Thirty Eight (38)
Powers of the Audit Committee

)22( المادة الثامنة والثالثون

The Audit Committee shall have the power to
supervise the Company’s activities, access the
Company’s books and records, request information
and clarification from Directors or executive
management, and convene the General Assembly if
the Board of Directors obstructs its work or if the
Company incurs significant losses or damages.

تخسستص لجنسسة المراجعسسة بالمراقبسسة علسسى أعمسسال الشسسركة ولهسسا فسسي

.يرج الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة

اختصاصات اللجنة
سبيل ذلك حق االقالع علسى سسجالتها ووثائقهسا وقلسب أي إيضساح
أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ويجسوز لهسا
أن تقلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعيسة العامسة للشسركة لالنعقساد
إذا أعسسسساق مجلسسسسس اإلدارة عملهسسسسا أو تعرضسسسست الشسسسسركة ألضسسسسرار أو

.خسائر جسيمة

Article Thirty Nine (39)
Reports of the Audit Committee

)22( المادة التاسعة والثالثون

The Audit Committee shall review the Company's
financial statements, reports and notes submitted by
the Auditor and give its opinions concerning them,
if any. In addition, it shall prepare a report as
regards its opinion on the adequacy and efficiency
of the Company's internal control system along with
other businesses within its scope of work. The
Board of Directors shall place sufficient copies of
the reports in Company's head office at least ten
days prior to the date set for convening the
Ordinary General Assembly in order to provide the
Shareholders with a copy thereof, if required. The
Audit Committee report shall be read at the General
Assembly meeting.

علسسى لجنسسة المراجعسسة النظسسر فسسي الق سوائم الماليسسة للشسسركة والتقسسارير

تقارير اللجنة
والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات وابداء مرئياتهسا حيالهسا

إن وجسسدت وعليهسسا كسسذلك إعسسداد تقريسسر عسسن رأيهسسا فسسي شسسان مسسدى
كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشسركة وعمسا قامست بسه مسن أعمسال
 وعلسى مجلسس اإلدارة أن يسودع.أخرى تسدخل فسي نقساق اختصاصسها
نسخا كافيسة مسن هسذا التقريسر فسي مركسز الشسركة السرئيس قبسل موعسد
م
انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام علسى األقسل؛ لتزويسد كسل مسن رغسب
. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.من المساهمين بنسخة منه

Chapter Seven: Auditor

 مراجع الحسابات:الباب السابع

Article Forty (40)
Appointment of Auditor

)22( المادة األربعون

تعيين مراجع الحسابات
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The Company shall have one (or more) auditors
from among those licensed to operate in the
Kingdom appointed by the Ordinary General
Assembly, which shall specify their compensation
and term of office. The General Assembly may at
any time remove the Auditors, without prejudice to
their right to compensation if the removal is made
at an improper time or without acceptable
justification.
Article Forty One (41)
Powers of Auditor

يجسسب أن يكسسون للشسسركة مراجسسع حسسسابات أو أكثسسر مسسن بسسين مراجعسسي
الحسابات المرخص لهم بالعمل فسي المملكسة تعينسه الجمعيسة العامسة
العادية وتحدد مكافأته ومسدة عملسه ويجسوز للجمعيسة أيضسام فسي كسل
وقست تغييسره مسسع عسدم اإلخسسالل بحقسه فسي التعسسويض إذا وقسع التغييسسر

.في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع
)22( المادة الحادية واألربعون
صالحيات مراجع الحسابات

The Auditor shall have access at all times to the
Company’s books, records and any other
documents, and may request information and
clarification as it deems necessary. It may further
check and confirm the Company’s assets and
liabilities. The Chairman shall enable the Auditor to
undertake its duties. The Auditor shall record any
difficulties it may face in such regard in its report to
the Board of Directors. If the Board of Directors
does not facilitate the Auditor’s work, the Auditor
shall request the Board of Directors to convene the
Ordinary General Assembly to look into the matter.

أي وقسست حسسق االقسسالع علسسى دفسساتر الشسسركة
ّ لمراجسسع الحسسسابات فسسي
وسسسسجالتها وغيسسسر ذلسسسك مسسسن الوثسسسائق ولسسسه أيضسسسا قلسسسب البيانسسسات

Chapter Eight: Company Accounts and
Distribution of Dividends

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح:الباب الثامن

Article Forty Two (42)
Financial Year

)20( المادة الثانية واألربعون

The Company's fiscal year shall begin on 1st of
January and end on the 31st of December of each
year.

تبدأ السسنة الماليسة للشسركة فسي أول شسهر ينساير وتنتهسي فسي نهايسة

Article Forty Three (43)
Financial Documents

)22( المادة الثالثة واألربعون

1.

2.

واإليضسسساحات التسسسي يسسسرى ضسسسرورة الحصسسسول عليهسسسا ليتحقسسسق مسسسن

موجسسسودات الشسسسركة والتزاماتهسسسا وغيسسسر ذلسسسك؛ ممسسسا يسسسدخل فسسسي نقسسساق
 وعلسى رئسيس مجلسس اإلدارة أن يمكنسه مسن أداء واجبسسه واذا.عملسه
صسسادف مراجسسع الحسسسابات صسسعوبة فسسي هسسذا الشسسأن أثبسست ذلسسك فسسي
 فإذا لسم ييسسر المجلسس عمسل مراجسع.تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة
الحسابات وجب عليه أن يقلسب مسن مجلسس اإلدارة دعسوة الجمعيسة

.العامة العادية للنظر في األمر

السنة المالية
.شهر ديسمبر من كل عام

الوثائق المالية

The Board of Directors shall prepare the
Company's financial statements at the end of
each financial year together with a report of
its activities and financial position for the
preceding financial year. This report shall
include the proposed method for distributing
profits. The Board of Directors shall place
such documents at the disposition of the
Auditor at least 45 (forty-five) days prior to
the date set for convening the General
Assembly.
The Chairman, Company President, and Chief
Financial Officer shall sign the documents
referred to in Paragraph (1) of this Article. A
copy thereof shall be placed in the Company's
head office to be available for Shareholders at
least ten days prior to the date set for General

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن

.2

سر عسسن نشسساقها ومركزهسسا
يعسسد الق سوائم الماليسسة للشسسركة وتقريس ما
المسسالي عسسن السسسنة الماليسسة المنقضسسية ويضس ّسمن هسسذا التقريسسر
 ويضسسسع المجلسسسس هسسسذه.القريقسسسة المقترحسسسة لتوزيسسسع األربسسساح
الوثسسائق تحسست تصسسرف مراجسسع الحسسسابات قبسسل الموعسسد المحسسدد
.النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما على األقل

يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشسركة ورئيسسها التنفيسذي
) مسن هسذه2( ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقسرة
المسسادة وتسسودع نسسسص منهسسا فسسي مركسسز الشسسركة السسرئيس تحسست
تصسسسرف المسسسساهمين قبسسسل الموعسسسد المحسسسدد النعقسسساد الجمعيسسسة
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.العامة بعشرة أيام على األقل

.0

Assembly meeting.
3.

The Chairman shall provide Shareholders
with Company financial statements, the Board
of Directors’ report and the Auditor’s report
unless these reports are published in a daily
newspaper that is distributed in the locality of
the head office of the Company. In addition,
the Chairman shall send a copy of these
documents to the Ministry of Commerce and
Investment and a copy to Capital Market
Authority at least fifteen days prior to the date
set for convening the General Assembly.

علسسسسى رئسسسسيس مجلسسسسس اإلدارة أن يسسسسزود المسسسسساهمين بسسسسالقوائم

.2

الماليسسسسة للشسسسسركة وتقريسسسسر مجلسسسسس اإلدارة وتقريسسسسر مراجسسسسع
الحسسسابات مسسا لسسم تنشسسر فسسي جريسسدة يوميسسة تسسوزع فسسي مركسسز
 وعليسسسه أيضسسسا أن يرسسسسل صسسسورة مسسسن هسسسذه.الشسسسركة السسسرئيس
الوثسسائق إلسسى كسسل مسسن وزارة التجسسارة واالسسستثمار وهيئسسة السسسوق
المالية وذلك قبل تاريص انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر
.يومام على األقل

)22( المادة الرابعة واألربعون

Article Forty Four (44)
Distribution of Profits

توزيع األرباح

The Company’s annual net profits shall be allocated
as follows:
1. Ten percent (10%) of the annual net profits
shall be set aside to form a statutory reserve.
Such setting aside may be discontinued by the
Ordinary General assembly when said reserve
totals (30%) of Company’s capital
2. The Ordinary General Assembly may, based on
a proposal by the Board, set aside a percentage
of the annual net profits to be allocated towards
one or more specific purposes;
3. The Ordinary General Assembly may, based on
a proposal by the Board, resolve to create other
reserves in such an amount as to ensure
continued prosperity for the Company or the
payment of as steady dividends as possible to
Shareholders. That same assembly may, based
on a proposal by the Board, also withhold
certain amounts from the net profits for the
creation of social organizations for the
Company’s employees and workers, or for
supporting such organizations as may already
be in existence.
4. Subject to the provisions of Article (19) herein
and Article (76) of the Companies Law, If a
compensation for Directors is a percentage of
the company's dividends, such compensation
shall not exceed a percentage of (10%) from the
net profits, after deducting reserves established
by the General Assembly in accordance with
the provisions of the Article of Association and
the Company’s law, and after the distribution of
a dividend to shareholders at least (5%) of the
Company's paid-up capital. The entitlement to
the compensation shall be proportional to the
number of meetings attended by the member.
and every estimate otherwise be void.

:توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه ابتي
) مسسسسسن صسسسسسافي األربسسسسساح لتكسسسسسوين االحتيسسسسساقي%22( يجنسسسسسب

.2

النظسسسامي للشسسسركة ويجسسسوز أن تقسسسرر الجمعيسسسة العامسسسة العاديسسسة
) مسن%22( وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياقي المسذكور

.رأس المال المدفوع
للجمعيسسة العامسسة العاديسسة بنسساء علسسى اقت سراح مجلسسس اإلدارة أن

.0

تجنسسب نسسسبة مئويسسة مسسن األربسساح السسسنوية لتكسسوين احتيسساقي
.اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة
للجمعيسسة العامسسة العاديسسة أن تقسسرر تكسسوين احتياقيسسات أخسسرى

وذلسسك بالقسسدر السسذي يحقسسق مصسسلحة الشسسركة أو يكفسسل توزيسسع

أربسسسساح ثابتسسسسة قسسسسدر اإلمكسسسسان علسسسسى المسسسسساهمين وللجمعيسسسسة
المسسذكورة كسسذلك أن تقتقسسع مسسن صسسافي األربسساح مب سالغ إلنشسساء
مؤسسسسسات اجتماعيسسسة لعسسساملي الشسسسركة أو لمعاونسسسة مسسسا يكسسسون
.قائمام من هذه المؤسسات

) مسسع مراعسساة األحكسسام المقسسررة فسسي المسسادة (التاسسسعة عشسسر.2
مسسن هسسذا النظسسام والمسسادة السادسسسة والسسسبعين م سن نظسسام
الشسسسركات إذا كانسسست المكافسسسأة نسسسسبة معينسسسة مسسسن أربسسساح
)%22( الشسسركة فسسال يجسسوز أن تزيسسد هسسذه النسسسبة علسسى

مسسن صسسافي األربسساح وذلسسك بعسسد خصسسم االحتياقيسسات التسسي
قررتهسسسا الجمعيسسسة العامسسسة تقبيقسسسام ألحكسسسام النظسسسام ونظسسسام
الشسسركة األسسساس وبعسسد توزيسسع رب س علسسى المسسساهمين ال

) من رأس مسال الشسركة المسدفوع علسى أن%2( يقل عن

يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبام مسع عسدد الجلسسات
التسسي يحضسسرها العضسسو وكسسل تقسسدير يخسسالف ذلسسك يكسسون

بسساقالم علسسى أن يكسسون اسسستحقاق هسسذه المكافسسأة متناسسسبام

5. The General Assembly may then resolve, based
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.مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

.2

on the recommendation of the Board, to
distribute the balance (if any) among
Shareholders as an additional share of the
dividends.
The Company may distribute interim dividends to
the Shareholders on a semi-annual or quarterly
basis in accordance with the guidelines issued by
Capital Market Authority.

للجمعيسسة العامسسة العاديسسة أن تقسسرر بنسساء علسسى اقت سراح مجلسسس

.2

اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجسد) علسى المسساهمين
.كحصة إضافية من األرباح
ويجوز للشركة توزيع أربساح مرحليسة علسى مسساهميها بشسكل نصسف
سسسنوي أو ربسسع سسسنوي وفقسسام للضسسوابق الصسسادرة عسسن هيئسسة السسسوق
.المالية

Article Forty Five (45)
Entitlement of Dividends

)22( المادة الخامسة واألربعون

Shareholders shall be entitled to their share of
profits pursuant to the General Assembly resolution
adopted in this regard. Such resolution shall specify
the entitlement date and distribution date.
Shareholders registered in the shareholders register
shall be entitled to their shares of profit by the end
of the day of their entitlement.

يسسستحق المسسساهم حصسسته فسسي األربسساح؛ وفق سام لق سرار الجمعيسسة العامسسة

Article Forty Six (46)
Distribution of Dividends for Preferred Shares

)22( المادة السادسة واألربعون

1.

2.

استحقاق األرباح

If no dividends are distributed for any fiscal
year, dividends for the following years may
only be distributed after paying the percentage
specified in Article 114 of the Companies
Regulation to the holders of preferred shares
for such year.
If the Company fails to pay the percentage
specified in Article 114 of the Companies
Regulations for three consecutive years, the
private assembly of holders of preferred
shares, convened pursuant to the provisions of
Article 89 of the Companies Regulations, may
adopt a resolution to enable them to attend the
General Assembly and participate in voting,
or to appoint representatives thereof in the
Board of Directors in proportion to the value
of their shares in the Company’s capital, until
the Company is able to pay all the priority
dividends allocated to such shareholders for
the preceding years.

الصسسادر فسسي هسسذا الشسسأن ويبسسين الق سرار تسساريص االسسستحقاق وتسساريص
التوزيسسسع وتكسسسون أحقيسسسة األربسسساح لمسسسالكي األسسسسهم المسسسسجلين فسسسي
.سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق

توزيع األرباح لألسهم الممتازة
إذا لم توزع أرباح عسن أي سسنة ماليسة فإنسه ال يجسوز توزيسع

.2

أرباح عن السنوات التالية إال بعسد دفسع النسسبة المحسددة وفقسا
لحكسسم الم سادة (الرابعسسة عشسسرة بعسسد المائسسة) مسسن نظسسام الشسسركات
.ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة

إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحسددة وفقسام لحكسم المسادة
(الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات (من األرباح مدة

ثالث سنوات متتالية فإنه يجسوز للجمعيسة الخاصسة ألصسحاب
هسسسسسذه األسسسسسسهم المنعقسسسسسدة قبقسسسسسا ألحكسسسسسام المسسسسسادة (التاسسسسسسعة
والثمسسسسانين) مسسسسن نظسسسسام الشسسسسركات أن تقسسسسرر إمسسسسا حضسسسسورهم
اجتماعات الجمعية العامة للشسركة والمشساركة فسي التصسويت
أو تعيسسين ممثلسسين عسسنهم فسسي مجلسسس اإلدارة بمسسا يتناسسسب مسسع
قيمسسة أسسسهمهم فسسي رأس المسسال وذلسسك إلسسى أن تسستمكن الشسسركة
من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هسذه األسسهم
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.عن السنوات السابقة

.0

)22( المادة السابعة واألربعون

Article Forty Seven (47)
Company Losses
1.

2.

خسائر الشركة

If the Company’s losses reach 50% of the
paid-up capital at any time during the fiscal
year, the Auditor or any officer of the
Company shall notify the Chairman
immediately upon becoming aware of such
losses, who in turn shall immediately notify
the Board of Directors. The Board of
Directors shall convene an Extraordinary
General Assembly within no more than 45
days of becoming aware of the Company’s
losses reaching 50% of its capital, to either
increase or decrease the Company’s capital in
accordance with the Companies Law to the
extent that the losses decrease to less than
50% of the paid-up capital, or to dissolve the
Company before the expiry of its term
according to these Articles.

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع في أي

The Company shall be deemed dissolved by
operation of law if the Extraordinary General
Assembly (i) does not convene within the
period prescribed in paragraph (1) of this
Article, (ii) convenes but is unable to adopt a
resolution on this matter, or (iii) approves
increasing the Company’s capital in
accordance with this Article and the increase
shares are not fully subscribed to within 90
days from the date of the capital increase
resolution

وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع

.2

وقت خالل السنة المالية وجب على أي مسؤول في الشركة
أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس
اإلدارة وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس
فو ارم بذلك وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من
علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع

خالل خمسة وأربعين يومام من تاريص علمه بالخسائر؛ لتقرر
إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا ألحكام نظام

الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر
إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل
.األجل المحدد في هذا النظام
.0

) من هذه2( الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة
أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في

المادة

الموضوع أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع

المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس
.المال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة

Chapter Nine: Disputes

 المنازعات:الباب التاسع

Article Forty Eight (48)
Liability Actions

)22( المادة الثامنة واألربعون

Each Shareholder shall have the right to file a
liability action, vested in the Company, against the
members of the Board of Directors if they have
committed a fault which has caused some particular
damage to such Shareholder, provided that the
Company’s right to file such action shall still be
valid. The Shareholder shall notify the Company of
his/its intention to file such action.

لكل مساهم الحق فسي رفسع دعسوى المسسؤولية المقسررة للشسركة علسى

Article Forty Nine (49)
Expenses relating to Liability Actions

)22( المادة التاسعة واألربعون

The Company shall compensate its Board members,
the members of the Audit Committee and
management officials for all expenses and amounts
incurred or paid within reasonable limits in respect
of any claim or judicial proceedings held against
them as a result of their behavior or in their capacity
as members of the Board of Directors, members of

تععس ّسوض الشسسركة أعضسساء مجلسسس إدارتهسسا وأعضسساء لجنسسة المراجعسسة
والمسسسسئولين عسسسن إدارتهسسسا عسسسن جميسسسع المصسسسروفات والمبسسسالغ التسسسي

دعوى المسئولية
أعضسساء مجلسسس اإلدارة إذا كسسان مسسن شسسأن الخقسسأ السسذي صسسدر مسسنهم
 وال يجسوز للمسساهم رفسع السدعوى المسذكورة.إلحاق ضسرر خساص بسه
 ويجسسسب علسسسى.إال إذا كسسسان حسسسق الشسسسركة فسسسي رفعهسسسا ال يسسسزال قائمسسسا
.المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى

مصاريف دعوى المسئولية

يتكبدونها أو يدفعونها في حدود المعقول فيما يتعلق بأية دعوى أو

إجسسسسراءات قضسسسسائية تقسسسسام ضسسسسدهم بسسسسسبب تصسسسسرفاتهم أو خسسسسدماتهم
بوصفهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة أو في لجنسة المراجعسة أو
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the Audit Committee or management officials.  غير أن هذا التعسويض ال يمتسد إلسى المسسائل.مسئولين عن إداراتها
However, this compensation does not extend to
matters where it is determined that a member of the التي يتقرر فيها أن عضسو مجلسس اإلدارة أو عضسو لجنسة المراجعسة
Board of Directors, member of the Audit أو المسئول عن إدارة الشركة يتحمل التبعة بسبب اإلهمال أو سوء
Committee or a management official assumes
.التصرف أثناء تأديته لواجباته
liability due to negligence or misconduct while
carrying out their duties.
Chapter Ten: Company Dissolution and
Liquidation

 حل الشركة وتصفيتها:الباب العاشر

Article Fifty (50)
Dissolution of the Company

)22( المادة الخمسون

Upon the expiry of the Company, it shall enter into
liquidation period during which it shall maintain its
legal personality to the extent necessary for
liquidation. Optional liquidation may only be
adopted by the Extraordinary General Assembly.
The liquidation resolution shall appoint a liquidator
and determine its powers, fees, restrictions of power
and the period of liquidation, provided that optional
liquidation period shall not exceed five years and
cannot be extended without a judicial order. The
powers of the Board of Directors shall cease upon
the Company’s approval of its liquidation,
provided, however, that the Board of Directors shall
remain responsible for the management of the
Company and is deemed vis-à-vis third parties as
liquidator until the liquidators are appointed. The
General Assembly shall remain existent during the
liquidation period and shall exercise its powers to
the extent it does not conflict with the powers of the
liquidator.

تسسدخل الشسسركة بمجسسرد انقضسسائها دور التصسسفية وتحسستفظ بالشخصسسية

Chapter Eleven: General Provisions

 أحكام ختامية:الباب الحادي عشر

Article Fifty One (51)
Matters Not Covered under the Articles

)22( المادة الحادية والخمسون

The Companies Regulations and its implementing
rules shall apply to all other matters not specifically
provided for herein.

يقبق نظسام الشسركات ولوائحسه فسي كسل مسا لسم يسرد بسه نسص فسي هسذا

Article Fifty Two (52)
Publication of Articles

)20( المادة الثانية والخمسون

انقضاء الشركة
االعتبارية بالقدر السالزم للتصسفية ويصسدر قسرار التصسفية االختياريسة
من الجمعيسة العامسة غيسر العاديسة ويجسب أن يشستمل قسرار التصسفية

علسسى تعيسسين المصسسفي وتحديسسد سسسلقاته وأتعابسسه والقيسسود المفروضسسة
على سلقاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة
التصسسفية االختياريسسة خمسسس سسسنوات وال يجسسوز تمديسسدها ألكثسسر مسسن
ذلسسك اال بسسأمر قضسسائي وتنتهسسي سسسلقة مجلسسس ادارة الشسسركة بحلهسسا
ومسسع ذلسسك يظسسل ه سؤالء قسسائمين علسسى ادارة الشسسركة ويعسسدون بالنسسسبة
الى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات
المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورهسا علسى ممارسسة
.اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي

ما لم يرد به نص

.النظام

نشر النظام األساس

The Articles shall be placed and published in
accordance with the provisions of the Companies
Regulations and its implementing rules.
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.يودع هذا النظام وينشر قبقام ألحكام نظام الشركات ولوائحه

