تاريخ تحرير التوكيل :

الموافق :

( نموذج تــوكــيــل )
أنا المساهم  ( /أسم الموكل الرباعي ) ،الجنسية ( )......................بموجب هوية شخصية  /إقامة  /جواز سفر
رقم ...............................صادر من ( ،)......................بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن  /مدير /
رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) وللمالك ألسهم عددها ( )...........من أسهم الشركة السعودية
للصادرات الصناعية – شركة مساهمة سعودية مسجلة في السجل التجاري بمدينة الرياض رقم 1010077554
وإستنادا ً لنص المادة ( ) 32من النظام األساسي للشركة فإنني بهذا أوكل ( اسم الوكيل الرباعي ) وهو من غير
أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد في
يوم األربعاء  02ربيع األخر 1439هـ الموافق  20ديسمبر 2017م في تمام الساعة السابعة والنصف في فندق
قصر الرياض بمدينة الرياض وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال
وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها  ،والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات
والمستندات المتعلقة بهذا اإلجتماع  ،ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا اإلجتماع أو أي إجتماع الحق يؤجل
إليه .

اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم اإلقامة
أو جواز السفر لغير لسعوديين):

توقيع الموكل (باإلضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا ً معنوياً) :

النظام األساسي
للشركة السعودية للصادرات الصناعية
شركة مساهمة سعودية

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

()1

النظام األساسي
الشركة السعودية للصادرات الصناعية
شركة مساهمة سعودية
الباب األول  :تأسيس الشركة:
المادة ( : )1تأسيس الشركة :
تأسست طبقا ً ألحكام نظام الشـركات الصاارر بالمرساـمم المككاا الكاررم رمام م 3
متـاررخ 1437 01 28هـ  ،شركة مساهمة سعمررة برن ماالكا األسا م ماقاا ً لماا
ركا :
المادة ( : )2إسم الشركة :
إسم الشركة هم  :الشركة السعودية للصادرات الصناعية – شركة مساهمة.
المادة ( : )3أغراض الشركة :
حررت أغراض الشركة ارما ركا :
تسمرق متصررر المنتجات المطنرة الصناعرة مغررها ممنتجات المناجم مالبترمل
مارمع ا مالصناعات التحمركرة مارمع ا حسب التراخرص الصناعرة مالك رباء مالغاز
مالماء مارمع ا مالتشررر مالبناء مالنقل مالتخزرن مالتبررر مخرمات المال ماألعمال
مالخرمات األخرى مالتجارة متقنرة المعكممات ماألمن مالسالمة راخل الممككة العربرة
السعمررة مخارج ا لحساب الشركة أم لحساب الغرر ،مإعارة التصررر مالمقارضة
ماإلستررار لحساب ا أم لحساب الغرر ،متقررم خرمات التسمرق مالتصررر لكمصانع
مالشركات السعمررة ،مالرخمل اا عقمر التمررر متصررر المنتجات المطنرة لكخارج،
مل ا اا ذلك القرام بالنشاطات المتممة ألغراض ا بما اا ذلك المكاالت التجاررة.
متمارس الشركة أنشطت ا ماق األنظمة المتبعة مبعر الحصمل عكى التراخرص الالزمة
من الج ات المختصة أن مجرت .

()2
المادة ( : )4المشاركة والتملك في الشركات:
اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

رجمز لكشركة إنشاء شركات بمفررها (ذات مسئملرة محرمرة أم مساهمة مقفكة) ماقا ً
لنظام الشركات بشرط أال رقل رأس المال عن ( )5مكرمن لاير ,كما رجمز أن تكمن ل ا
مصكحة أم تشترك بأي مجه من المجمه حسب نظام الشركات مع ال رئات أم الشركات
القائمة التا تزامل أعماالً شبر ة بأعمال ا أم التا مر تعامن ا عكى تحقرق أغراض ا من
خالل تمكك األس م أم الحصص اا هذه الشركات أم أن ترمج ا أم تنرمج ار ا أم
تشترر ا ،مل ا حق االشتراك مع الغرر اا تأسرس الشركات المساهمة أم ذات المسئملرة
المحرمرة مذلك بعر استرفاء ما تتطكبه األنظمة مالتعكرمات المتبعة اا هذا الشأن شرط أن
ال رتجامز إجمالا هذه المشاركات مرمة االحتراطرات مع إبالغ الجمعرة العامة العاررة اا
أمل اجتماع ل ا.كما رجمز لكشركة أن تتصرف اا هذه األس م أم الحصص عكى أال
رشمل ذلك المساطة اا ترامل ا.

المادة ( : )5المركز الرئيسي :

 -1رقع المركز الرئرسا لكشركة اا الممككة العربرة السعمررة مررنة الرراض.
 -2رجمز لمجكس اإلرارة أنشاء ارمع أم مكاتب أم تمكرالت راخل الممككة العربرة
السعمررة أم خارج ا .مال رجمز نقل المركز الرئرسا لكشركة إلى مررنة أخرى إال
بقرار من الجمعرة العامة غرر العاررة مبنا ًء عكى إمتراح مجكس اإلرارة مممااقة
الج ات الرسمرة المختصة

المادة ( : )6مدة الشركة :
 -1مرة الشركة بتسع متسعرن ( )99سنة تبرأ من تاررخ مرار مزرر التجارة مالصناعة بإعالن
تأسرس الشركة.
 -2رجمز رائما ً إطالة مرة الشركة بقرار تصرره الجمعرة العامة غرر العاررة مبل إنت اء
أجك ا بسنة ماحرة عكى األمل.

الباب الثاني  :رأس المال واألسهم:
المادة ( : )7رأس مال الشركة :
حرر رأس مال الشركة بمبكغ ممرره  108,000,000لاير سعمري (اقط مائة مثمانرة
مالررن لاير سعمري) مقسم إلى  10,800,000س م (عشرة مالررن مثمانمائة ألف س م)
متسامرة القرمة تبكغ القرمة اإلسمرة لكل من ا عشرة ( )10رراالت سعمررة ،مجمرع ا أس م
عاررة نقررة ،ممثكه اا رأس مال الشركة المرامع.
حرر رأس مال الشركة بمبكغ ممرره  10,080,000لاير سعمري (اقط عشرة مالررن
مثمانمائة ألف لاير سعمري) مقسم إلى  1,080,000س م (مكرمن مثمانمن ألف س م)
متسامرة القرمة تبكغ القرمة اإلسمرة لكل من ا عشرة ( )10رراالت سعمررة ،مجمرع ا أس م
عاررة نقررة ،ممثكه اا رأس مال الشركة المرامع.

المادة ( : )8اإلكتتاب في األسهم :
اكتتب المساهممن اا كامل أس م رأس المال مراعما مرمت ا كامكة.

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)
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المادة ( : )9إصدار األسهم:
تكمن األس م أسمرة مال رجمز أن تصرر األس م بأمل من مرمت ا األسمرة مإنما رجمز أن
تصرر بأعكى من هذه القرمة ،ماا هذه الحالة األخررة رضاف ارق القرمة إلى بنر مستقل
ضمن حقمق المساهمرن ،مال رجمز تمزرع ا كأرباح عكى المساهمرن ،مالس م غرر مابل
لكتجزئة اا مماج ة الشركة اإذا تمككه أشخاص متعررمن مجب عكر م أن رختارما أحرهم
لرنمب عن م اا استعمال الحقمق المختصة بالس م مركمن هؤالء األشخاص مسئملرن
بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن مكركة الس م .

المادة (: )10

بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة:

إذا تخكف المساهم عن راع مرمة الس م اا المماعرر المعرنة لذلك جاز لمجكس اإلرارة بعر
إنذار المساهم بخطاب مسجل عكى عنمانه المثبت اا سجل المساهمرن برع الس م اا مزار
عكنا أم سمق األمراق المالرة بحسب األحمال ماقا ً لكضمابط التا تحررها الج ة
المختصة ،ممع ذلك رجمز لكمساهم المتخكف حتى الرمم المحرر لكمزاررة أن رراع القرمة
المستحقة عكره مضااا ً إلر ا المصرماات التا أنفقت ا الشركة متستماا الشركة من حصركة
البرع المبالغ المستحقة ل ا مترر الباما لصاحب الس م ،اإذا لم تفا حصركة البرع ب ذه
المبالغ جاز لكشركة أن تستماا الباما من جمرع أممال المساهم ،متكغا الشركة الس م
الذي برع متعطا المشتري س ما ً جرررا ً رحمل رمم الس م المكغى متؤشر بذلك اا سجل
المساهمرن.

المادة (: )11

تداول األسهم :
ال رجمز ترامل األس م التا ركتتب ب ا المؤسسمن إال بعر نشر القمائم المالرة عن سنترن
مالرترن ال تقل كل من ما عن أثنا عشر ش را ً من تاررخ تأسرس الشركة  ،مرؤشر عكى
صكمك هذه األس م بما ررل عكى نمع ا متاررخ تأسرس الشركة مالمرة التا رمنع ار ا
ترامل ا.
مع ذلك رجمز خالل مرة الحظر نقل مككرة األس م ماقا ً ألحكام برع الحقمق من أحر
المؤسسرن إلى مؤسس آخر أم من مرثة أحر المؤسسرن اا حالة مااته إلى الغرر أم اا
حالة التنفرذ عكى أممال المؤسس المعسر أم المفكس  ،عكى أن تكمن أملمرة أمتالك تكك
األس م لكمؤسسرن اآلخررن.
متسري أحكام هذه المارة عكى ما ركتتب به المؤسسمن اا حالة زرارة رأس المال مبل
انقضاء مرة الحظر

المادة ( : )12سجل المساهمين:
رتم ترامل األس م ماقا ً ألحكام هرئة السمق المالرة.

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)
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المادة ( : )13زيادة رأس المـــال:
.1

.2

.3

.4
.5
.6

لكجمعرة العامة غرر العاررة أن تقرر زرارة رأس مال الشركة بشرط أن ركمن رأس
المال مر راع كامالً مال رشترط أن ركمن رأس المال مر راع بأكمكه إذا كان الجزء غرر
المرامع من رأس المال رعمر إلى أس م صررت مقابل تحمرل أرمات ررن أم صكمك
تممركرة إلى أس م ملم تنت ا المرة المقررة لتحمرك ا إلى أس م.
لكجمعرة العامة غرر العاررة اا جمرع األحمال أن تخصص األس م المصررة عنر
زرارة رأس المال أم جزءا ً من ا لكعامكرن اا الشركة مالشركات التابعة أم بعض ا ،أم
أي من ذلك مال رجمز لكمساهمرن ممارسة حق األملمرة عنر إصرار الشركة لألس م
المخصصة لكعامكرن.
لكمساهم المالك لكس م ممت صرمر مرار الجمعرة غرر العاررة بالممااقة عكى زرارة
رأس المال األملمرة اا االكتتاب باألس م الجرررة التا تصرر مقابل حصص نقررة
مربكغ هؤالء بأملمرت م بالنشر اا جرررة رممرة أم بإبالغ م بمساطة البررر المسجل
عن مرار زرارة رأس المال مشرمط االكتتاب ممرته متاررخ برارته مانت ائه.
رحق لكجمعرة العامة غرر العاررة ممف العمل بحق األملمرة لكمساهمرن اا االكتتاب
بزرارة رأس المال مقابل حصص نقررة أم إعطاء األملمرة لغرر المساهمرن اا
الحاالت التا تراها مناسبة لمصكحة الشركة.
رحق لكمساهم برع حق األملمرة أم التنازل عنه خالل المرة من ممت صرمر مرار
الجمعرة العامة غرر العاررة بالممااقة عكى زرارة رأس المال إلى آخر رمم لالكتتاب اا
األس م الجرررة المرتبطة ب ذه الحقمق ماقا ً لكضمابط التا تضع ا الج ة المختصة.
مع مراعاة ما مرر اا الفقرة ( )4أعاله  ،تمزع األس م الجرررة عكى حمكة حقمق
األملمرة الذرن طكبما االكتتاب بنسبة ما رمككمنه من حقمق أملمرة من إجمالا حقمق
األملمرة الناتجة من زرارة رأس المال بشرط أال رتجامز ما رحصكمن عكره ما طكبمه
من األس م الجرررة ،مرمزع الباما من األس م الجرررة عكى حمكة حقمق األملمرة الذرن
طكبما أكثر من نصرب م بنسبة ما رمككمنه من حقمق أملمرة من إجمالا حقمق األملمرة
الناتجة من زرارة رأس المال بشرط أال رتجامز ما رحصكمن عكره ما طكبمه من األس م
الجرررة ،مرطرح ما تبقى من األس م عكى الغرر ما لم تقرر الجمعرة العامة غرر
العاررة أم رنص نظام هرئة السمق المالرة عكى غرر ذلك.

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)
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المادة ( : )14تخفيض رأس المـــال :
لكجمعرة العامة غرر العاررة أن تقرر تخفرض رأس المال إذا زار عكى حاجة الشركة أم
إذا منرت بخسائر ،مرجمز اا الحالة األخررة محرها تخفرض رأس المال إلى ما رمن
الحر المنصمص عكره اا المارة ( )54من نظام الشركات مال رصرر مرار التخفرض إال
بعر تالمة تقررر خاص رعره مراجع الحسابات عن األسباب الممجبه له معن االلتزامات
التا عكى الشركة معن أثر التخفرض اا هذه االلتزامات ،مربرن القرار طررقة التخفرض.
مإذا كان التخفرض نترجة زرارة رأس المال عن حاجة الشركة مجبت رعمة الرائنرن إلى
إبراء اعتراضات م عكره خالل سترن ( )60رمما ً من تاررخ نشر مـرار التخفرض اا جرررة
رممرة تمزع اا المررنة التا رقع ار ا المركز الرئرسا لكشركة اإن اعترض أحر الرائنرن
ممرم إلى الشركة مستنراته اا المرعار المذكمر مجب عكى الشركة أن تؤري إلره ررنه إذا
كان حاالً أم أن تقرم له ضمانا ً كاارا ً لكمااء به إذا كان آجالً.

المادة ( : )15األسهم الممتـــازة :
رجمز لكشركة مبعر ممااقة مزرر التجارة ماألستثمار مطبقا ً لألسس التا رحررها أن
تصرر أس ما ً ممتازة ال تعطى الحق اا التصمرت ،مذلك بما ال رجامز ( )10%من
رأسمال ا ،مترتب األس م المذكمرة ألصحاب ا باإلضااة إلى حق المشاركة اا األرباح
الصاارة التا تمزع عكى األس م العاررة ما ركا:
أ  .الحق اا الحصمل عكى نسبة معرنة من األرباح الصاارة ال تقل عن ( )5%من القرمة
االسمرة لكس م بعر تجنرب االحتراطا النظاما ممبل إجراء أي تمزرع ألرباح الشركة.
ب .أملمرة اا استررار مرمة أس م م اا رأس المال عنر تصفرة الشركة ماا الحصمل
عكى نسبة معرنة اا ناتج التصفرة.
مرجمز لكشركة شراء هذه األس م طبقا ً لما تقرره الجمعرة العامة لكمساهمرن مال ترخل
هذه األس م اا حساب النصاب الالزم النعقار الجمعرة العامة لكشركة المنصمص عكر ا
اا المارترن ( )34م ( )35من هذا النظام.

المادة ( : )16سندات القروض أو الصكوك :
رجمز لكشركة إصرار أي نمع من أنماع سنرات القرمض أم الصكمك سماء كانت
لالكتتاب العام أم غرر ذلك سماء راخل الممككة العربرة السعمررة أم خارج ا ماقا ً لكنظام
الشركات ماألنظمة المطبقة.

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)
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الباب الثالث  :مجلس اإلدارة :
المادة (: )17

تكون مجلس اإلدارة:
 -1رتملى إرارة الشركة مجكس إرارة مؤلف من ثمانرة ( )8أعضاء تعرن م الجمعرة العامة
العاررة عن طررق التصمرت التراكما لمرة ال تزرر عن ثالث ( )3سنمات ،مرجمز
رائما ً إعارة انتخاب م متبرأ مرة عضمرة أمل مجكس إرارة من تاررخ القرار المزاري
الصارر بالممااقة عكى إعالن تحمل الشركة.
 -2إستثناءا ً من ذلك تعرن المؤسسمن أمل مجكس إرارة لمرة خمس سنمات مؤلفا ً من
عشرة أعضاء.

المادة (: )18

إنتهاء عضوية مجلس اإلدارة:
تنت ا عضمرة المجكس بانت اء مرته أم باستقالة العضم أم مااته أم إذا أررن بجررمة
مخكة بالشرف ماألمانة أم إذا حكم بإاالسه ،أم أصبح غرر صالح لعضمرة المجكس ماقا ً
ألي نظام أم تعكرمات ساررة اا الممككة،أم إذا تم عزله بقرار من الجمعرة العامة العاررة
بأغكبرة ( )51%من األس م الممثكة اا االجتماع مذلك رمن اإلخالل بحق العضم
المعزمل تجاه الشركة بالمطالبة بالتعمرض إذا ممع العزل لسبب غرر مقبمل أم اا ممت
غرر مناسب ،ملعضم مجكس اإلرارة أن رعتزل بشرط أن ركمن ذلك اا ممت مناسب مإال
كان مسئمالً أمام الشركة عما رترتب عكى االعتزال من أضرار.

المادة (: )19

المركز الشاغر في المجلس:
إذا شغر مركز أحر أعضاء مجكس اإلرارة كان لكمجكس أن رعرن عضما ً مؤمتا ً اا المركز
الشاغر ممن تتماار لرره الخبرة مالكفاءة ،مرجب أن تبكغ بذلك المزارة مكذلك هرئة
السمق المالرة خالل خمسة أرام عمل من تاررخ التعررن مأن رعرض التعررن عكى الجمعرة
العامة العاررة اا أمل اجتماع ل ا مركمل العضم الجررر مرة سكفه مإذا لم تتماار الشرمط
الالزمة النعقار مجكس اإلرارة بسبب نقص عرر أعضائه عن الحر األرنى المنصمص
عكره اا نظام الشركات أم هذا النظام مجب عكى بقرة األعضاء رعمة الجمعرة العامة
العاررة لالنعقار خالل سترن ( )60رمما ً النتخاب العرر الالزم من األعضاء.
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المادة (: )20

صالحيات مجلس اإلدارة:

مع مراعاة االختصاصات المقررة لكجمعرة العامة ،ركمن لمجكس اإلرارة أمسع السكطات اا
إرارة الشركة بما رحقق أغراض ا مرسم سراسات ا متحررر استثمارات ا ماإلشراف عكى أعمال ا
مأممال ا ،متصررف أممرها راخل الممككة مخارج ا ،مله عكى سبرل تمثرل الشركة اا عالمات ا
مع الغرر مالج ات الحكممرة مالخاصة (مرختص رئرس المجكس بتمثرل الشركة أمام المحاكم
الشرعرة مال رئات القضائرة مررمان المظالم ممكاتب العمل مالعمال مالكجان العكرا ماالبترائرة
ملجان األمراق التجاررة مكااة الكجان القضائرة األخرى مهرئات التحكرم مالمطالبة مالمرااعة
مالمرااعة مالمخاصمة مالمخالصة).
ملكمجكس أرضا ً تمثرل الشركة اا عالمات ا مع الحقمق المرنرة مأمسام الشرطة مالغرف التجاررة
مالصناعرة مال رئات الخاصة مالشركات مالمؤسسات عكى اختالف أنماع ا مالرخمل اا
المنامصات مالقبض مالتسررر ماإلمرار مالصكح .
كما لكمجكس حق التممرع عكى كااة أنماع العقمر مالمثائق مالمستنرات بما اا ذلك رمن حصر
عقمر تأسرس الشركات التا تشترك ار ا الشركة مع كااة تعررالت ا ممالحق ا ممرارات التعررل
مالتممرع عكى االتفامرات مالج ات الرسمرة ،مكذلك اتفامرات القرمض مالضمانات مالكفاالت
نرابة عن الشركة ،مالبرع مالشراء ماإلاراغ ممبمله ماالستالم مالتسكرم ماالستئجار مالتأجرر
مالقبض مالراع ماتح الحسابات ماالعتمارات مالسحب ماإلرراع لرى البنمك مإصرار الضمانات
المصرارة مالتممرع عكى كااة األمراق مالمستنرات مالشركات مكااة المعامالت المصرارة .كما
له تعررن الممظفرن مالعمال معزل م مطكب التأشررات ماستقرام األرري العامكة من خارج الممككة
مالتعامر مع م متحررر مرتبات م ماستخراج اإلمامات منقل الكفاالت مالتنازل عن ا.
إلى أنه ارما رتعكق ببرع عقارات الشركة اإنه رجب أن رتضمن محضر مجكس اإلرارة محرثرات
مراره بالتصرف مراعاة أن رحرر المجكس اا مرار البرع األسباب مالمبررات له ،مأن ركمن
البرع مقاربا ً لثمن المثل ،مأن ركمن البرع حاضرا ً إال اا الحاالت التا رقررها المجكس
مبضمانات كاارة ،مأن ال رترتب عكى ذلك التصرف تممف بعض أنشطة الشركة أم تحمرك ا
بالتزامات أخرى.
كما رجمز لمجكس اإلرارة عقر القرمض مع صناررق ممؤسسات التممرل الحكمما م ما بكغت
مرت ا ،مله عقر القرمض التجاررة التا ال رتجامز آجال ا ن ارة مرة الشركة ،مع مراعاة
الشرمط التالرة لعقر القرمض التا تتجامز آجال ا ثالث سنمات:
 أن ال تزرر مرمة القرمض التا رجمز لكمجكس عقرها خالل أرة سنة مالرة ماحرة عن  %75منرأسمال الشركة.
 أن رحرر مجكس اإلرارة اا مراره أمجه استخرام القرض مكرفرة سراره. أن رُراعى اا شرمط القرض مالضمانات المقرمة له عرم اإلضرار بالشركة ممساهمر امالضمانات العامة لكرائنرن
ملمجكس اإلرارة أن رفمض أم رمكل نرابة عنه اا حرمر اختصاصه ماحرا ً أم أكثر من أعضائه أم
من الغرر اا اتخاذ إجراء أم تصرف معرن أم القرام بعمل أم أعمال معرنه ،مإلغاء التفمرض أم
التمكرل جزئرا ً أم ككراً.
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مركمن لمجكس إرارة الشركة ماا الحاالت التا رقررها حق إبراء ذمة مررنا الشركة من
التزامات م طبقا ً لما رحقق مصكحت ا ،عكى أن رتضمن محضر مجكس اإلرارة محرثرات مراره
مراعاة الشرمط التالرة:
 -1أن ركمن اإلبراء بعر مضا سنة كامكة عكى نشمء الررن كحر أرنى.
 -2اإلبراء حق لكمجكس ال رجمز التفمرض اره.
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المادة (: )21

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

المادة (: )22
السر:

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين

تتكمن مكااأة مجكس اإلرارة من النسبة المنصمص عكر ا اا الفقرة (ث) من المارة ()49
من هذا النظام ماا حرمر ما نص عكره نظام الشركات أم أرة أنظمة أم مرارات أم
تعكرمات أخرى مكمكة له ،باإلضااة إلى ذلك رستحق كل عضم حضر اإلجتماع برل
حضمر مرره ( 3.000ثالثة أالف لاير) مبرل انتقال ماقا ً لما رحرره مجكس اإلرارة مع
مراعاة األنظمة مالقرارات مالتعكرمات المرعرة اا الممككة الصاررة من الج ات
المختصة مرجب أن رشتمل تقررر مجكس اإلرارة إلى الجمعرة العامة العاررة عكى بران
شامل لكل ما حصل عكره أعضاء مجكس اإلرارة بمصف م أعضاء أم ممظفرن أم إرارررن
خالل السنة المالرة من مكااآت منصرب اا األرباح مبرل حضمر ممصرماات مغرر
ذلك من المزارا.
كما رجب أن رشتمل التقررر المذكمر عكى بران ما مبضه أعضاء المجكس بمصف م
ممظفرن أم إرارررن أم ما مبضمه نظرر أعمال انرة أم إراررة أم استشاررة لكشركة سبق
أن مااقت عكر ا الجمعرة العامة لكشركة.
رعرن مجكس اإلرارة من برن أعضائه رئرسا ً منائبا ً لكرئرس ،كما رجمز تعررن عضما ً منتربا ً
لكشركة ،مركمن لكرئرس أم نائبه صالحرة رعمة مجكس اإلرارة لالجتماع مرئاسة
اجتماعات المجكس مكذلك رئاسة الجمعرات العامة.
مرختص رئرس المجكس بتمثرل الشركة اا عالمت ا مع الغرر مالج ات الحكممرة
مالخاصة مأمام المحاكم الشرعرة مال رئات القضائرة مررمان المظالم ممكاتب العمل
مالعمال مالكجان العكرا ماالبترائرة ملجان األمراق التجاررة مكااة الكجان القضائرة
مهرئات التحكرم مالمطالبة مالمرااعة مالمخاصمة مالمخالصة ،مالحقمق المرنرة ماإلمارة
مأمسام الشرطة مالمرمر مالرااع المرنا مالجمازات مالترحرل مالمزارات مالبكررات
مالمطارات مالسفارات مالجمارك مالممانئ مالغرف التجاررة مالصناعرة مال رئات
الخاصة مالشركات مالمؤسسات عكى اختالف أنماع ا مالرخمل اا المنامصات مالقبض
مالتسررر مله حق اإلمرار ماإلنكار مالمرااعة مالمصالحة حمل المحاسبة مالقسمة مالفرز
محضمر الجكسات مإمامة الرعمى مالصكح ماإلبراء ممبمل األحكام منفر ا ماستئناا ا
متمررزها مالتحكرم عن الشركة مطكب تنفرذ األحكام ممعارضت ا ممبض ما رحصل من
التنفرذ مالتنازل عن كااة الحقمق مالقضارا مال بة مالشفعة مالكفالة مطكب الرمرن مإخراج
حجج االستحكام لكااة األمالك مطكب تعررل الصكمك بحرمرها ممساحت ا مالحذف
ماإلضااة ماستالم الصكمك مطكب إصرار برل اامر ل ا.
مله حق التممرع عكى كااة أنماع العقمر مالمثائق مالمستنرات بما اا ذلك رمن حصر
عقمر تأسرس الشركات مارمع ا التا تشترك ار ا الشركة متحمل ا مرمج ا مع كااة
تعررالت ا ممالحق ا متصنرف ا ممرارات التعررل ممرارات تغررر رأس المال ماستخراج
السجالت التجاررة مالتجررر ماإلضااة مالتعررل مالشطب مالتممرع عكى االتفامرات
مالصكمك أمام كاتب العرل مالج ات الرسمرة مكذلك اتفامرات القرمض الغرر ربمرة
مالضمانات مالكفاالت مإصرار المكاالت الشرعرة نرابة عن الشركة مله حق التفامض
مع الشركات مالمؤسسات ماألارار مالرخمل مع م كشركاء مشراء الحصص مبرع ا
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مالتنازل عن ا محضمر االجتماعات مالجمعرات التأسرسرة مالجمعرات العامة ممنامشت ا
مالتصمرت نرابة عن الشركة مله حق البرع مالشراء ماإلاراغ ممبمله ماالستالم مالتسكرم
ماالستئجار مالتأجرر مالقبض مالراع مالرهن ماك الرهن كما رجمز له اإلمراض معقر
القرمض مع صناررق ممؤسسات التممرل الحكممرة مالمحكرة مالخارجرة م ما بكغت
مرت ا مالقرمض الغرر ربمرة التجاررة مالمحكرة مالخارجرة مله حق الصكح مالتنازل
مالتعامر مااللتزام ماالرتباط باسم الشركة منرابة عن ا
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مله حق التصرف اا أصمل الشركة مممتككات ا معقارات ا ماتح الحسابات الجاررة
ماالستثماررة مالمحااظ االستثماررة ممفك ا متصفرت ا متحررث ا متنشرط ا ماالعتمارات
مالسحب ماإلرراع مالتحمرل من مإلى حسابات الشركة مخارج ا لرى البنمك معمل
بطامات الصرف مإرخال األرمام السررة مإصرار الضمانات المصرارة مالتممرع عكى
كااة األمراق مالمستنرات مالشركات بالعمكة المحكرة ماألجنبرة متحرررها مصرا ا
متجرررها مكااة المعامالت المصرارة مله حق استثمار األممال متشغرك ا لرى األسماق
المالرة المحكرة مالرملرة كما له حق تعررن الممظفرن مالعمال ماصك م معزل م مطكب
التأشررات ماالستقرام مالتعامر مع م متحررر مرتبات م ممكاائات م ماستخراج االمامات
متأشررات الخرمج مالعمرة مالن ائرة منقل الكفاالت مالتنازل عن ا مله حق تمكرل الغرر
اا كل أم بعض صالحراته ،كما له أن رعرن المكالء مالمحامرن عن الشركة مأن رفمض
ماحرا ً أم أكثر من أعضائه أم من الغرر اا مباشرة عمل أم أعمال معرنة.
مرستمر العضم المنترب صالحراته بممجب تمكرل من رئرس مجكس اإلرارة أم نائبه
بجمرع أم بعض صالحرات ما.
رحرر مجكس اإلرارة ماق تقررره المكااأة الخاصة التا رحصل عكر ا كل من رئرس
المجكس منائب رئرس المجكس مالعضم المنترب ،باإلضااة إلى المكااأة المقررة ألعضاء
مجكس اإلرارة بمقتضى الفقرة (ث) من المارة ( )49من هذا النظام.
ملكمجكس أن رعرن مرررا ً عاما ً لكشركة من برن أعضائه أم من غررهم مرجمز الجمع برن
مركز العضم المنترب مالمررر العام لكشركة مرحرر مجكس اإلرارة اا مرار تعررنه
سكطات مصالحرات مم ام ممكااآت المررر العام ممرة تملره هذا المنصب.
م رعرن مجكس اإلرارة أمرن سر لكمجكس سما ًء من برن أعضائه أم من غررهم مرتم
مكااأته بمبكغ ( 3000ثالثة آالف لاير) عن كل جكسة من جكسات المجكس أم جكسات
الكجان مرختص بتسجرل محاضر اجتماعات مجكس اإلرارة ،مترمرن القرارات الصاررة
عن هذه االجتماعات محفظ ا ،إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التا رمكك ا
إلره مجكس اإلرارة.
ال تزرر مرة عضمرة رئرس المجكس منائبه مالعضم المنترب مأمرن السر معضم مجكس
اإلرارة عن مرة عضمرة كل من م اا المجكس التا حررها هذا النظام ،مرجمز رائما إعارة
تعررن م.

المادة (: )23

إجتماعات مجلس اإلدارة:
رجتمع المجكس برعمة من رئرسه أم نائبه أربع ( )4مرات اا السنة عكى األمل ،متكمن
الرعمة خطرة مرجمز أن تسكم بالرر أم ترسل بالبررر أم الفاكس أم البررر اإللكترمنا،
مرجب عكى رئرس المجكس أن ررعم إلى االجتماع متى طكب إلره ذلك كتابةً اثنرن عكى
األمل من األعضاء.
كما رجمز أن رجتمع المجكس خارج المركز الرئرسا لكشركة إذا تطكبت الظرمف ذلك
بشرط ممااقة جمرع أعضاء المجكس عكى ذلك.
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المادة (: )24

نصاب إجتماعات مجلس اإلدارة:

المادة (: )25

قرارات مجلس اإلدارة :

ال ركمن اجتماع المجكس صحرحا ً إال إذا حضره خمسة ( )5من أعضاء المجكس عكى
األمل،ماا حالة إنابة عضم مجكس اإلرارة عضما ً آخر اا حضمر اجتماعات المجكس
رتعرن أن تكمن اإلنابة طبقا ً لكضمابط التالرة:
 -1ال رجمز لعضم مجكس اإلرارة أن رنمب عن أكثر من عضم ماحر اا حضمر ذلك
االجتماع.
 -2أن تكمن اإلنابة ثابتة بالكتابة مبشأن اجتماع محرر.
 -3ال رجمز لكنائب التصمرت عكى القرارات التا رحظر النظام عكى المنرب التصمرت
بشأن ا.
تصرر مرارات مجكس اإلرارة باألغكبرة المطكقة ألصمات أعضاء المجكس الحاضررن أم
الممثكرن اا االجتماع ،معنر تسامي األصمات ررجح الجانب الذي صمت معه رئرس
المجكس أم من ررأس المجكس اا حال غرابه.
ماستثناء من ذلك اإن القرارات التالرة تقتضا ممااقة ما ال رقل عن خمسة ( )5من
أعضاء مجكس اإلرارة الحاضررن أم الممثكرن اا االجتماع:
أ ـ االمتراض بأكثر من ( )30%من رأسمال الشركة خالل أرة سنة مالرة ماحرة.
ب ـ اعتمار االستثمارات الرأسمالرة بما رزرر عن ( )20%من رأسمال الشركة خالل أرة
سنة مالرة ماحرة.
ج ـ برع عقارات الشركة.
م لمجكس اإلرارة أن رصرر مرارات بالتمررر عن طررق عرض ا عكى كااة األعضاء
متفرمرن ما لم رطكب أحر األعضاء كتابة اجتماع المجكس لكمراملة ار ا ،متعرض هذه
القرارات عكى مجكس اإلرارة اا أمل اجتماع تالا له.

المادة ( : )26مداوالت المجلس :
تثبت مرامالت المجكس ممراراته اا محاضر رممع ا رئرس المجكس مأعضاء مجكس
اإلرارة الحاضررن باالجتماع مأمرن السر ،مترمن هذه المحاضر اا سجل خاص رممعه
رئرس المجكس مأمرن السر.
معكى عضم المجكس أن ربكغ المجكس بما له من مصالح شخصرة مباشرة أم غرر مباشرة
اا األعمال مالعقمر التا تتم لحساب الشركة مرثبت هذا التبكرغ اا محضر اجتماع
المجكس مال رجمز لكعضم ذي المصكحة اإلشتراك اا التصمرت عكى القرار الذي رصرر
اا هذا الشأن.

المادة (: )27

اللجنة التنفيذية:
لمجكس اإلرارة أن رشكل من برن أعضائه لجنة تنفرذرة ،مرعرن المجكس من برن أعضاء
الكجنة رئرسا ً ل ا كما رحرر مجكس اإلرارة طررقة عمل الكجنة ماختصاصات ا معرر
أعضائ ا مالنصاب الضرمري الجتماعات ا ،متمارس الكجنة صالحرات ا ماقا ً لكتعكرمات

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

مالتمجر ات التا رقرها المجكس ل ا .مال رجمز لكجنة التنفرذرة إلغاء أم تعررل أي من
القرارات مالقماعر التا أمرها مجكس اإلرارة.

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

( ) 11
الباب الرابع  :لجنة المراجعة :
المادة (: )28

تشكيل اللجنة:
تشكل بقرار من الجمعرة العامة العاررة لجنة مراجعة مكمنة من ( )3أعضاء من غرر
أعضاء مجكس اإلرارة التنفرذررن سماء من المساهمرن أم غررهم مرحرر اا القرار
م مات الكجنة مضمابط عمك ا ممكااآت أعضائ ا.

المادة (: )29

نصاب إجتماع اللجنة:
رشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضمر أغكبرة أعضائ ا متصرر مرارات ا بأغكبرة
أصمات الحاضررن معنر تسامي األصمات ررجح الجانب الذي صمت معه رئرس
الكجنة.

المادة (: )30

أختصاصات اللجنة:
تختص لجنة المراجعة بالمرامبة عكى أعمال الشركة مل ا اا سبرل ذلك حق االطالع
عكى سجالت ا ممثائق ا مطكب أي إرضاح أم بران من أعضاء مجكس اإلرارة أم اإلرارة
التنفرذرة مرجمز ل ا أن تطكب من مجكس اإلرارة رعمة الجمعرة العامة لكشركة لالنعقار إذا
أعاق مجكس اإلرارة عمك ا أم تعرضت الشركة ألضرار أم خسائر جسرمة.

المادة (: )31

تقارير اللجنة:
عكى لجنة المراجعة النظر اا القمائم المالرة لكشركة مالتقاررر مالمكحمظات التا رقرم ا
مراجع الحسابات مإبراء مرئرات ا حرال ا إن مجرت معكر ا كذلك إعرار تقررر عن رأر ا
اا شأن مرى كفارة نظام الرمابة الراخكرة اا الشركة معما مامت به من أعمال أخرى
ترخل اا نطاق اختصاص ا معكى مجكس اإلرارة أن رمرع نسخا كاارة من هذا التقررر
اا مركز الشركة الرئرسا مبل ممعر انعقار الجمعرة العامة بعشرة أرام عكى األمل لتزمرر
كل من رغب من المساهمرن بنسخة منه مرتكى التقررر أثناء انعقار الجمعرة.

الباب الخامس  :جمعيات المساهمين :
المادة (: )32

حضور الجمعيات:
تعقر جمعرات المساهمرن اا المررنة التا رقع ب ا المركز الرئرس لكشركة.
لكل مساهم أرا ً كان عرر األس م التا رمتكك ا حق حضمر الجمعرة العامة مله أن رمكل
عنه كتابة مساهما ً آخر من غرر أعضاء مجكس اإلرارة أم ممظفا الشركة اا حضمر
الجمعرة العامة.

( ) 12
المادة (: )33

أختصاصات الجمعية العامة التأسسيسية:

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

متختص هذه الجمعرة باألممر التالرة:
 -1التحقق من االكتتاب بكامل رأس مال الشركة.
 -2الممااقة عكى النصمص الن ائرة لنظام الشركة.
 -3الممااقة عكى نفقات التأسرس.
 -4تعررن أمل مجكس إرارة لكشركة بعر التأسرس.
 -5تعررن أمل مرامب حسابات لكشركة متحررر أتعابه.
مرشترط اا صحة انعقارها حضمر عرر من الشركاء رمثل ماحر مخمسمن بالمائة
( )%51عكى األمل ملكل شررك اا اجتماعات ا صمت عن كل س م اكتتب به أم رمثكه.

المادة (: )34

أختصاصات الجمعية العامة العادية :
ارما عرا األممر التا تختص ب ا الجمعرة العامة غرر العاررة ،تختص الجمعرة العامة
العاررة بجمرع األممر المتعكقة بالشركة ،متنعقر مرة عكى األمل اا السنة خالل الستة أش ر
التالرة إلنت اء السنة المالرة لكشركة برعمة من مجكس اإلرارة ،كما رجمز رعمة جمعرات
عاررة أخرى ككما رعت الحاجة لذلك .

المادة (: )35

أختصاصات الجمعية العامة غير العادية :
تختص الجمعرة العامة غرر العاررة بتعررل نظام الشركة األساسا باستثناء األحكام
المحظمر عكر ا تعررك ا نظاماً .مل ا أن تصرر مرارات اا األممر الراخكة اا اختصاص
الجمعرة العامة العاررة مذلك بنفس الشرمط ماألمضاع المقررة لكجمعرة األخررة.

المادة (: )36

دعوة الجمعيات :
تنعقر الجمعرات العامة لكمساهمرن برعمة من مجكس اإلرارة ،معكى مجكس اإلرارة أن
ررعم الجمعرة العامة العاررة إذا طكب ذلك مراجع الحسابات أم لجنة المراجعة أم عرر
من المساهمرن رمثكمن ما نسبته خمسة اا المائة ( )5%من رأس المال عكى األمل،
مرجمز لمراجع الحسابات رعمة الجمعرة لالنعقار إذا لم رقم المجكس برعمة الجمعرة خالل
ثالثرن رمما من تاررخ طكب مراجع الحسابات.
متنشر الرعمة النعقار الجمعرة العامة اا صحرفة رممرة تمزع اا المنطقة التا ار ا
مركز الشركة الرئرس مبل المرعار المحرر لالنعقار بــ ( )10بعشرة أرام عكى األمل .ممع
ذلك رجمز االكتفاء بتمجره الرعمة اا المرعار المذكمر إلى جمرع المساهمرن بخطابات
مسجل ،مترسل صمرة من الرعمة مجرمل األعمال إلى المزارة ،مكذلك ترسل صمرة
إلى هرئة السمق المالرة مذلك خالل المرة المحررة لكنشر.

( ) 13
المادة (: )37

سجل حضور الجمعيات :
رسجل المساهممن الذرن ررغبمن اا حضمر الجمعرة العامة أم الخاصة أسمائ م اا
مركز الشركة الرئرسا أم أي مكان آخر مبالمسركة التا تراها الشركة مناسبة مبل الممت

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

المحرر النعقار الجمعرة .مع بران عرر األس م التا اا حرازت م باألصالة أم بالمكالة،
مركمن لكل ذم مصكحة االطالع عكى هذا الكشف.

المادة (: )38

نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية :
 -1ركمن انعقار اجتماع الجمعرة العامة العاررة صحرحا ً إال إذا حضره مساهممن رمثكمن
ربع رأسمال الشركة عكى األمل.
 -2إذا لم رتماار النصاب الالزم لعقر اجتماع الجمعرة العامة العاررة ماقا لفقرة ( )1من
هذه المارة مج ت الرعمة إلى اجتماع ثانا رعقر خالل الثالثرن رمما ً التالرة لالجتماع
السابق متنشر هذه الرعمة بالطررقة المنصمص عكر ا اا المارة ( )91من نظام
الشركات.
 -3رجمز أن رعقر االجتماع الثانا بعر ساعة من انت اء المرة المحررة إلنعقار االجتماع
األمل ،عكى أن تتضمن الرعمة لعقر االجتماع األمل ما رفرر اإلعالن عن إمكانرة عقر
هذا االجتماع ،ماا جمرع األحمال ركمن االجتماع الثانا صحرحا أرا ً كان عرر األس م
الممثكة اره.

المادة (: )39

نصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية :
 -1ال ركمن اجتماع الجمعرة العامة غرر العاررة صحرحا ً إال إذا حضره مساهممن رمثكمن
نصف رأس المال.
 -2إذا لم رتماار النصاب الالزم لعقر اجتماع الجمعرة العامة غرر العاررة ماقا لفقرة ()1
من هذه المارة مج ت الرعمة إلى اجتماع ثانا عقر بنفس األمضاع المنصمص عكر ا
اا المارة ( )91من نظام الشركات.
 -3رجمز أن رعقر االجتماع الثانا بعر ساعة من انت اء المرة المحررة النعقار االجتماع
األمل ،عكى أن تتضمن الرعمة لعقر االجتماع األمل ما رفرر اإلعالن عن إمكانرة عقر
هذا االجتماع ،ماا جمرع األحمال  ،ركمن االجتماع الثانا صحرحا إذا حضره عرر
من المساهمرن رمثل ربع رأس المال عكى األمل.
 -4مإذا لم رتمار النصاب الالزم اا االجتماع الثانا مج ت رعمة إلى اجتماع ثالث
رنعقر باألمضاع نفس ا المنصمص عكر ا اا المارة ( )91من نظام الشركات مركمن
االجتماع الثالث صحرحا ً أرا ً كان عرر األس م الممثكة اره بعر ممااقة الج ة المختصة.

( ) 14
المادة (: )40

القوة التصويتية :
لكل مكتتب صمت عن كل س م رمثكه اا الجمعرة العامة التأسرسرة ،ملكل مساهم صمت
عن كل س م اا الجمعرات العمممرة مرجب استخرام التصمرت التراكما اا انتخاب
أعضاء مجكس اإلرارة.ممع ذلك ال رجمز ألعضاء مجكس اإلرارة االشتراك اا التصمرت
عكى مرارات الجمعرة التا تتعكق بإبراء ذمت م عن مرة إرارت م.

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

المادة (: )41

قرارات الجمعيات :
تصرر مرارات الجمعرة العامة التأسرسرة باألغكبرة المطكقة لألس م الممثكة اا االجتماع.
متصرر مرارات الجمعرة العامة العاررة باألغكبرة المطكقة لألس م الممثكة اا االجتماع.
كما تصرر مرارات الجمعرة العامة غرر العاررة بأغكبرة ثكثا األس م الممثكة اا االجتماع
إال إذا كان القرار متعكقا ً بزرارة أم بتخفرض رأس المال أم بإطالة مرة الشركة أم بحل
الشركة مبل إنقضاء المرة المحررة اا نظام ا األساسا أم بانرماج ا مع شركة أخرى أم
اا مؤسسة أخرى اال ركمن القرار صحرحا ً إال إذا صرر بأغكبرة ثالثة أرباع األس م
الممثكة اا االجتماع.

المادة (: )42

المناقشات في الجمعيات :
لكل مساهم حق منامشة الممضمعات المررجة اا جرمل أعمال الجمعرة متمجره األسئكة
بشأن ا إلى أعضاء مجكس اإلرارة ممراجع الحسابات مرجرب مجكس اإلرارة أم مراجع
الحسابات عكى أسئكة المساهمرن بالقرر الذي ال رعرض مصكحة الشركة لكضرر ،مإذا
رأى المساهم أن الرر عكى سؤاله غرر مقنع احتكم إلى الجمعرة مكان مرارها اا هذا
الشأن نااذاً.

المادة (: )43

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر :
ررأ س اجتماعات الجمعرات العامة رئرس مجكس اإلرارة أم نائبه عنر غرابه أم من رنتربه
مجكس اإلرارة من برن أعضاءه لذلك اا حال غراب رئرس مجكس اإلرارة منائبه.
مرعرن الرئرس أمرن السر لالجتماع مجامعا ً لألصمات ،مرحرر باجتماع الجمعرة محضرا ً
رتضمن أسماء المساهمرن الحاضررن أم الممثكرن معرر األس م التا اا حرازت م
باألصالة أم المكالة معرر األصمات المقرر ل ا مالقرارات التا اتخذت معرر األصمات
التا مااقت عكر ا أم خالفت ا مخالصة ماارة لكمنامشات التا رارت اا االجتماع ،مترمن
المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع اا سجل خاص رممعه رئرس الجمعرة مأمرن
سرها مجامع األصمات.

( ) 15
الباب السادس  :مراجع الحسابات :
المادة (: )44

تعيين مراجع الحسابات :
ركمن لكشركة مراجع حسابات أم أكثر من مراجعا الحسابات المرخص ل م بالعمل اا
الممككة تعرنه الجمعرة العامة سنمرا ً متحرر مكااأته ممرة عمكه مرجمز لكجمعرة أرضا ً اا
كل ممت تغررره مع عرم اإلخالل بحقه اا التعمرض إذا ممع التغررر اا ممت غرر
مناسب أم لسبب غرر مشرمع.

المادة (: )45

صالحيات مراجع الحسابات :

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
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وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

لمراجع الحسابات اا أي ممت حق اإلطالع عكى رااتر الشركة مسجالت ا مغرر ذلك من
المثائق ،مله أرضا ً أن رطكب البرانات ماإلرضاحات التا ررى ضرمرة الحصمل عكر ا،
لرتحقق من ممجمرات الشركة مالتزامات ا مغرر ذلك مما ررخل اا نطاق عمكه.
معكى رئرس مجكس اإلرارة أن رمكنه من أراء ماجبه ،مإذا صارف مراجع الحسابات
صعمبة اا هذا الشأن أثبت ذلك اا تقررر رقرم إلى مجكس اإلرارة .اإذا لم ررسر المجكس
عمل مراجع الحسابات ،مجب عكره أن رطكب من مجكس اإلرارة رعمة الجمعرة العامة
العاررة لكنظر اا األمر.

المادة (: )46

تقرير مراجع الحسابات :

عكى مراجع الحسابات أن رقرم إلى الجمعرة العامة العاررة السنمرة تقررر اًي عرر ماقا ً
لمعاررر المراجعة المتعارف عكر ا رضمن م ممف إرارة الشركة من تمكرنه من الحصمل
عكى البرانات ماإلرضاحات التا طكب ا،مما ركمن مر تبرن ل م من مخالفات ألحكام نظام
الشركات أم أحكام نظام الشركة األساسا،مرأره اا مرى عرالة القمائم المالرة لكشركة ،
مرتكم مراجع الحسابات تقررره اا الجمعرة العامة ،مإذا مررت الجمعرة التصررق عكى
تقررر مجكس اإلرارة مالقمائم المالرة رمن االستماع إلى تقررر مراجع الحسابات كان
مراره باطالً.

الباب السابع  :حساب الشركة وتوزيع األرباح :
المادة (: )47

السنة المالية :
تبرأ السنة المالرة لكشركة من أمل رنارر متنت ا اا  31ررسمبر من كل عام مرالري عكى
أن تبرأ السنة المالرة األملى من تاررخ القرار المزاري الصارر بإعالن تأسرس ا متنت ا
اا  31ررسمبر من العام المرالري التالا.

( ) 16
المادة (: )48

الوثائق المالية :
 -1رجب عكى مجكس اإلرارة اا ن ارة كل سنة مالرة لكشركة أن رعر القمائم المالرة
لكشركة متقرررا ً عن نشاط ا ممركزها المالا عن السنة المالرة المنقضرة مرتضمن
هذا التقررر الطررقة المقترحة لتمزرع األرباح مرضع المجكس هذه المثائق تحت
تصرف مراجع الحسابات مبل الممعر المحرر النعقار الجمعرة العامة بـ ( )45خمسة
مأربعرن رمما عكى األمل.
 -2رجب أن رممع رئرس مجكس إرارة الشركة أم نائبه مرئرس ا التنفرذي ممرررها المالا
المثائق المشار إلر ا اا الفقرة ( )1من هذه المارة متمرع نسخ من ا اا مركز الشركة
الرئرس تحت تصرف المساهمرن مبل الممعر المحرر النعقار الجمعرة العامة بـ ()10
عشرة أرام عكى األمل.

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

 -3عكى رئرس مجكس اإلرارة أن رزمر المساهمرن بالقمائم المالرة لكشركة متقررر مجكس
اإلرارة متقررر مراجع الحسابات ما لم تنشر اا جرررة رممرة تمزع اا مركز
الشركة الرئرس معكره أرضا أن ررسل صمرة من هذه المثائق إلى المزارة مهرئة
السمق المالرة مذلك مبل تاررخ إنعقار الجمعرة العامة بـ ( )15خمسة عشر رمما عكى
األمل.

المادة (: )49

توزيع األرباح :
تمزع أرباح الشركة الصاارة السنمرة بعر خصم جمرع المصرماات العمممرة مالتكالرف
األخرى عكى المجه التالا:
أ -رجنب ( )10%من األرباح الصاارة لتكمن احتراطا نظاما ،مرجمز لكجمعرة
العامة العاررة ممف هذا التجنرب متى بكغ االحتراطا المذكمر ( )30%من رأس
المال المرامع.
ب -رجمز لكجمعرة العامة العاررة بنا ًء عكى امتراح مجكس اإلرارة أن تجنب نسبة ال
تتجامز ( )20%من األرباح الصاارة لتكمرن احتراطا اتفاما متخصرصه لغرض
أم أغراض معرنة.
ت -رمزع من الباما بعر ذلك راعة أملى لكمساهمرن تعارل ( )5%من رأس المال
المرامع عكى األمل.
ث -مع مراعاة أحكام المارة ( )76من نظام الشركات رخصص بعر ما تقرم نسبة ال
تزرر عن ( )5%من الباما كمكااأة ألعضاء مجكس اإلرارة مبحر أعكى مرره
( )500,000خمسمائة ألف لاير لكل عضم لقاء عضمرته اا مجكس اإلرارة،
ج -رستحق المساهم حصته اا األرباح ماقا ً لقرار الجمعرة العامة الصارر اا هذا الشأن
مربرن القرار تاررخ االستحقاق متاررخ التمزرع ،متكمن أحقرة األرباح لمالكا األس م
المسجكرن اا سجالت الشركة اا ن ارة الرمم المحرر لالستحقاق.
ح -رجمز لكشركة تمزرع أرباح مرحكرة عكى مساهمر ا بشكل نصف سنمي أم ربع
سنمي بعر تفمرض الجمعرة العامة لكشركة لكمجكس بتمزرع أرباح مرحكرة بممجب
مرار رجرر سنمراً.
خ -رمزع الباما بعر ذلك عكى المساهمرن كحصة إضاارة اا األرباح أم رحمل إلى
حساب األرباح المبقاة.

( ) 17
المادة (: )50

موعد توزيع األرباح :
رجب عكى مجكس اإلرارة تنفرذ مرار الجمعرة العامة اا شأن تمزرع األرباح عكى
المساهمرن المقرررن خالل ( )15رمما ً من تاررخ استحقاق هذه األرباح المحرر اا مرار
الجمعرة العامة ,أم اا مرار مجكس اإلرارة القاضا بتمزرع أرباح مرحكرة.

المادة (: )51

عدم توزيع األرباح :

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

اا حالة عرم تمزرع أرباح عن أرة سنة مالرة اإنه ال رجمز تمزرع أرباح عن السنمات
التالرة إال بعر راع النسبة المشار إلر ا اا هذا النظام ألصحاب األس م الممتازة عن هذه
السنة مإذا اشكت الشركة اا راع هذه النسبة من األرباح لمرة ثالث سنمات متتالرة اإنه
رجمز لكجمعرة الخاصة ألصحاب هذه األس م المنعقرة طبقا ً ألحكام المارة ( )86من نظام
الشركات أن تقرر إما حضمرهم اجتماعات الجمعرة العامة لكشركة مالمشاركة اا
التصمرت أم تعررن ممثكرن عن م اا مجكس اإلرارة بما رتناسب مع مرمة أس م م اا رأس
المال مذلك إلى أن تتمكن الشركة من راع كامل أرباح األملمرة المخصصة ألصحاب
هذه األس م اا السنمات السابقة.

المادة (: )52

خسائر الشركة :
 -1إذا بكغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المرامع ,اا أي ممت
خالل السنة المالرة ,مجب عكى أي مسئمل اا الشركة أم مراجع الحسابات امر
عكمه بذلك إبالغ رئرس مجكس اإلرارة معكى رئرس مجكس اإلرارة إبالغ
أعضاء المجكس امرا ً بذلك ,معكى مجكس اإلرارة خالل ( )15رمما ً من عكمه
بذلك رعمة الجمعرة العامة غرر العاررة لالجتماع خالل ( )45رمما ً من تاررخ
عكمه بالخسائر ,لتقرر إما زرارة رأس مال الشركة أم تخفرضه ماقا ً ألحكام نظام
الشركات مذلك إلى الحر الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما رمن نصف
رأس المال المرامع أم حل الشركة مبل األجل المحرر اا هذا نظام الشركات.
 -2تعر الشركة منقضرة بقمة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعرة خالل المرة
المحررة اا الفقرة ( ) 1من هذه المارة ،أم إذا اجتمعت متعذر عكر ا إصرار
مرار اا الممضمع ،أم إذا مررت زرارة رأس المال ماق األمضاع المقررة اا
هذه المارة ملم رتم اإلكتتاب اا كل زرارة رأس المال خالل ( )90رمما ً من
صرمر مرار الجمعرة بالزرارة.

( ) 18
الباب الثامن  :المنازعات :
المادة (: )53

دعوى المسئولية:
لكل مساهم الحق اا راع رعمى المسئملرة المقررة لكشركة عكى أعضاء مجكس اإلرارة
إذا كان من شأن الخطأ الذي صرر من م إلحاق ضرر خاص به بشرط أن ركمن حق
الشركة اا راع ا ما زال مائماً ،مرجب عكى المساهم أن رخطر الشركة بعزمه عكى راع
الرعمى.

الباب التاسع  :حل الشركة وتصفيتها :
المادة (: )54

إنقضاء الشركة :

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)

ترخل الشركة بمجرر انقضائ ا رمر التصفرة متحتفظ بالشخصرة االعتباررة بالقرر الالزم
لكتصفرة مرصرر مرار التصفرة االختراررة من الجمعرة العامة غرر العاررة مرجب أن
رشتمل مرار التصفرة عكى تعررن المصفا متحررر سكطاته مأتعابه مالقرمر المفرمضة عكى
سكطاته مالمرة الزمنرة الالزمة لكتصفرة مرجب أال تتجامز مرة التصفرة االختراررة خمس
سنمات مال رجمز تمرررها ألكثر من ذلك إال بأمر مضائا متنت ا سكطة مجكس إرارة
الشركة بحك ا ممع ذلك رظل هؤالء مائمرن عكى إرارة الشركة مرعرمن بالنسبة إلى الغرر
اا حكم المصفرن إلى أن رعرن المصفا متبقى جمعرات المساهمرن مائمة خالل مرة
التصفرة مرقتصر رمرها عكى ممارسة اختصاصات ا التا ال تتعارض مع اختصاصات
المصفا.
ماا جمرع األحمال رنشر مرار الجمعرة اا الجرررة الرسمرة.

الباب العاشر  :أحكام ختامية :
إعتماد النظام األساسي :
المادة (: )55
مااق جمرع الشركاء عكى هذا النظام األساسا لكشركة متع رما بااللتزام بأحكامه.
نظام الشركات :
المادة (: )56
رطبق نظام الشركات منظام هرئة السمق المالرة ملمائحه التنفرذرة عكى كل ما لم ررر
ذكره اا هذا النظام األساسا.

المادة (: )57

النشر :

عكى مراجع الحسابات أن رقرم إلى الجمعرة العامة العاررة السنمرة تقررر اًي عرر ماقا ً
لمعاررر المراجعة المتعارف عكر ا رضمن م ممف إرارة الشركة من تمكرنه من الحصمل
عكى البرانات ماإلرضاحات التا طكب ا،مما ركمن مر تبرن ل م من مخالفات ألحكام نظام
الشركات أم أحكام نظام الشركة األساسا،مرأره اا مرى عرالة القمائم المالرة لكشركة ،
مرتكم مراجع الحسابات تقررره اا الجمعرة العامة ،مإذا مررت الجمعرة التصررق عكى
تقررر مجكس اإلرارة مالقمائم المالرة رمن االستماع إلى تقررر مراجع الحسابات كان
مراره باطالً

*****

اسم الشركة

النظام االساسي

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

التاريخ 1430/00/00هـ
الموافق 2017/00/00م

وزارة التجارة واإلستثمار
( إدارة حوكمة الشركات)
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المستشارون
المستشار المالي
بيت التمويل السعودي الكويتي
واحة غرناطة المبنى 4أ ،الدور 14
ص.ب  - 5005الرياض 11523
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 511 7300 :
فاكس+966 11 201 9819 :
الموقع االلكتروني www.skfh.com.sa
البريد االلكترونيinfo@skfh.com.sa :

المستشار القانوني
العنزي بالتعاون مع هولمان فنويك ويالن
شارع المعذر – الرياض برج فوتورو – الطابق الثالث
ص.ب -69171 .الرياض 11547
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 276 7372 :
فاكس+966 11 276 6960 :
الموقع االلكترونيwww.hfw.com :
البريد االلكترونيwissam.hachem@hfw.com :

المحاسب القانوني
العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون
شارع األمير محمد بن عبدالعزيز
وحدة رقم 11
ص.ب 12241
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 217 5000 :
فاكس+966 11 217 6000 :
الموقع اإللكترونيwww.crowehorwath.net/sa :
البريد االلكترونيch@crowehorwath.com.sa :
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نبذة عن الشركة
•

الشركة السعودية للصادرات الصناعية (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") ،هي شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م 6/وتاريخ 1385/03/22هـ
والسجل التجاري رقم ( )1010077554الصادر بتاريخ 1410/11/25هـ (الموافق 1990/06/19م) ،يبلغ رأس مال الشركة مائة وثمانية مليون
( )108,000,000لاير سعودي مقسمة على عشرة ماليين وثمانمائة ألف ( )10,800,000سهم.

•

يتركز مجال عمل الشركة في تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير ،وإعادة

التصدير والمقايضة واالستيراد لحسابها أو لحساب الغير ،وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية ،والدخول في عقود التوريد وتصدير
المنتجات الوطنية للخارج ،والقيام بالنشاطات المتممة ألغراضها بما في ذالك الوكاالت التجارية.

أهم التواريخ والتطورات للشركة:
الحدث

التاريخ
1385/03/22هـ (الموافق 1965/07/21م)

صدور المرسوم الملكي رقم م 6/الخاص بتأسيس الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الصادرات).

1410/11/25هـ (الموافق 1990/06/19م)

صدور السجل التجاري للشركة رقم (.)1010077554

1428/04/01هـ (الموافق 2007/04/18م)

انعقاد الجمعية العامة العاديه وغير العادية السابعة عشر (للمرة الثانية) والتي تضمنت الموافقة على زيادة
راس مال الشركة من اثنان وسبعون مليون ( )72,000,000لاير سعودي إلى مائة وثمانية مليون
( )108,000,000لاير سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين أي بزيادة قدرها (.)%50

1439/02/20هـ (الموافق 2017/11/09م)

توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة من مائة وثمانية مليون ( )108,000,000لاير
سعودي إلى عشرة ماليين وثمانمائة ألف ( )10,800,000لاير سعودي ،وذلك بنسبة  %90من رأسمال
الشركة.

1439/--/--هـ (الموافق 2017/--/--م)

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه
الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1439/--/--هـ
(الموفق 2017/--/--م)

1439/--/--هـ (الموافق 2017/--/--م)

قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية (تداول)،
كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن.

المصدر :تداول
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نبذة عن الشركة
رؤية الشركة:

•

المشاركة بدور قيادي في حشد وتشجيع التجارة العالمية وإطالق الفرص التجارية لربط مختلف الصناعات مع مختلف األسواق حول العالم.

هدف الشركة:

•

تكريس خبرتنا الطويلة واتساع نطاق خدماتنا في أن نصبح المنصة األقوى واألكثر ابتكارا للتداول التجاري وتوفير المنتجات المحلية ضمن األسواق العالمية.

قيمة الشركة:
نؤمن في الشركة السعودية للصادرات بمجموعة من القيم الراسخة المستوحاة من أخالقنا العربية العميقة ،وعلى أساس هذه القيم ،تتم كافة تعامالتنا بين موضفينا ومع
عمالئنا ومع المجتمعات التي نعمل ضمنها:

•

وتطورهم أينما كانوا وفي أي وقت.
التواجد :أن نكون على أتم االستعداد لتلبية اآلخرين ودعم نموهم
ّ

•

الجدارة :أن نكون أهالا لثقة كل من وضع بنا ثقته وتوظيف كافة مصادرنا وخبراتنا في سبيل تمكينهم وإيصال أعلى درجات القيمة إليهم.

•

التضامن :أن نُك ّمل بعضنا البعض ونطبّق مفهوم النجاح المشترك من خالل إيجاد ما يحتاجه تطور اآلخرين ونموهم وتقديمه لهم.

•

االنسجام :أن نفهم ونتف ّهم اختالف اآلخرين وطرقهم في التعامل ونعمل على إيجاد الحلول الوسطى التي من شأنها إرضاء كافة األطراف.

•

اإلصرار :أن نؤمن دائما ا بإمكانيّة التغلب على الصعوبات ،أيا ا كانت ،ونسعى بشكل مستمر نحو اإلتقان في كل ما نقدّمه.

•

النمو والتقدم نحو األمام انطالقا ا من إيماننا بأنها هي الوجهة الوحيدة في عالم األعمال.
التقدّم :أن نحرص على استمرارنا في
ّ
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هيكل كبار المساهمين
هيكل ملكية الشركة:

•

ال يوجد أي مساهم بالشركة يملك  %5أو أكثر من أسهم الشركة.
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خدمات الشركة ومنتجاتها
خدمات الشركة ومنتجاتها:
الخدمات:

✓

تسويق وتصدير المنتجات الصناعية السعودية لجميع دول العالم.

✓

عمليات الشحن البرى والجوى والبحرى التمام عمليات االستيراد والتصدير داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

✓

تقديم خدمات للمنشئات الصغيرة والمتوسطة.

المنتجات:

✓

إنتاج المستلزمات الطبية والمخبرية (مصنع سارة للمستلزمات الطبية).
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الهيكل التنظيمي للشركة

الرئيس التنفيذي

مدير الموارد البشرية

مدير المصنع

المدير المالي

المصدر :الشركة
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مدير المبيعات

مدير تطوير األعمال

مجلس اإلدارة
االسم

المنصب

جهة التمثيل

األسهم المملوكة قبل التخفيض

الصفة

الجنسية

العمر

شويش ناصر آل ثنيان

الرئيس

الجمهور

غير تنفيذي

سعودي

50

1000

عبدهللا عبدالعزيز المشعل

نائب الرئيس

الجمهور

غير تنفيذي

سعودي

48

1035

%0.0095833

سعد فالح القحطاني

عضو

الجمهور

مستقل

سعودي

49

1000

%0.0092592

2016/06/16م

هشام عبدالرحمن العسكر

عضو

الجمهور

مستقل

سعودي

41

1000

%0.0092592

2016/06/16م

فهد مبارك القثامي

عضو

الجمهور

غير تنفيذي

سعودي

48

1001

%0.0092685

2016/06/16م

ناصر راشد الناصر

عضو

الجمهور

مستقل

سعودي

52

1014

%0.0093888

2016/06/16م

حازم فهد الدوسري

عضو

الجمهور

تنفيذي

سعودي

43

20

%0.0001851

2016/06/16م

المصدر :الشركة
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تاريخ العضوية

العدد

النسبة

%0.0092592

2016/06/16م
2016/06/16م

اإلدارة التنفيذية للشركة
االسم

المنصب

حازم فهد الدوسري

العضو النتدب والرئيس التنفيذي

2016/12/01م

رامي جمال الرفاعي

المدير المالي

2016/03/01م

33

محمد صالح الحجي

إداري

2005/12/12م

35

سعودي

غالم مالك

مدير التسويق والمبيعات

2016/11/23م

71

باكستاني

فيصل المقد

مدير شؤون المساهمين

2010/01/09م

33

يمني

محمد بركات البلوي

مدير مبيعات وتسويق فروع خارجية

2017/10/01م

46

سعودي

المصدر :الشركة
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تاريخ التعيين

العمر

الجنسية

41

سعودي
مصري

تخفيض رأس المال

13

ملخص إجراءات تخفيض رأس المال
بتاريخ 1439/02/23هـ (الموافق 2017/11/12م) أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من مائة وثمانية مليون
( )108,000,000لاير سعودي إلى عشرة ماليين وثمانمائة ألف ( )10,800,000لاير سعودي ،وذلك بنسبة  %90من رأسمال الشركة من خالل إلغاء تسعة ماليين
وسبعمائة وعشرون ألف ( )9,720,000سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة.

قامت الشركة بمجموعة من اإلجراءات على النحو التالي:

•

تعيين بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال.

•

تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون كمحاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية التخفيض.

•

تعيين مكتب العنزي (بالتعاون مع هولمان فنويك ويالن) كمستشار قانوني لعملية تخفيض رأس المال.

•

إعداد وتقديم طلب تخفيض راس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة الثالثة والثالثون من قواعد التسجيل واإلدارج والمتعلقة بشروط تخفيض

رأس المال.

•

بتاريخ 1439/--/--هـ (الموافق 2017/--/--م) ،حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة من مائة وثمانية مليون
( )108,000,000لاير سعودي إلى عشرة ماليين وثمانمائة ألف ( )10,800,000لاير سعودي ،وذلك بنسبة  %90من رأسمال الشركة من خالل إلغاء تسعة
ماليين وسبعمائة وعشرون ألف ( )9,720,000سهم عادي وبإجمالي قيمة اسمية تبلغ سبعة وتسعون مليون ومائتين ألف ( )97,200,000لاير سعودي ،وقد
تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1439/--/--هـ (الموفق 2017/--/--م)

•

الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على عملية تخفيض رأس المال.
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األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال

المستشار المالي

الشركة

المحاسب القانوني
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المستشار القانوني

أسباب وطريقة تخفيض رأس المال
أسباب تخفيض رأس المال:

•

لغرض تخفيض الخسائر المتراكمة في الشركة

كما تم تأكيده من خالل التقرير المعد من قبل المحاسب القانوني لن يكون لعملية تخفيض رأس المال أي تأثير على مساهمي الشركة أو التزاماتها.
كما لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد األسهم .وكذلك فإن إجمالي قيمة حقوق مساهمي الشركة لن تتغير بسبب عملية تخفيض عدد األسهم
وحدها وكما سيتم تجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخقيض رأس المال وبيعها ،ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة كالا حسب أحقيته في تلك
الكسور.
طريقة تخفيض رأس المال:

•

ستقوم الشركة بخفض ما قيمته مائة وثالثة مليون وخمسمائة وإثنان وستون ألف وأربعمائة وأثنان وسبعون ( )103,562,472لاير سعودي من إجمالي الخسائر

المتراكمة وذلك على النحو التالي:

•

تخفيض سبعة وتسعون مليون ومائتين ألف ( )97,200,000لاير سعودي من رأس مال الشركة ،عن طريق إلغاء تسعة ماليين وسبعمائة وعشرون ألف
( )9,720,000سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة ،حيث ستبلغ نسبة تخفيض الخسائر المتراكمة إلى رأس المال  %90.0من رأس مال الشركة.

•

تخفيض ستة ماليين وثالثمائة وأثنان وستون وأربعمائة وأثنان وسبعون ) (6,362,472لاير سعودي من رصيد االحتياطي النظامي للشركة كما في
2017/10/31م
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أسباب وطريقة تخفيض رأس المال
كما تم التأكيد من خالل التقرير المعد من قبل المحاسب القانوني على مايلي:

•

ليس لعملية تخفيض رأس المال أي تأثير على مساهمي الشركة والتزاماتها.

•

لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد األسهم ،باستثناء المساهمين الذين يمكلون سهم واحد أو سهمين أو ثالثة أسهم أو أربعة أسهم

أو خمسة أسهم أو ستة أسهم أو سبعة أسهم أو ثمانية أسهم أو تسعة أسهم في الشركة.

•

لن يتغير إجمالي قيمة حقوق مساهمي الشركة بسبب عملية تخفيض رأس المال ،كما سيتم تجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال
وبيعها ،ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة كالا حسب أحقيته في تلك الكسور.

17

أسباب وطريقة تخفيض رأس المال
تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها:
باللاير السعودي

2017/09/30م

2017/10/31

رأس المال

108,000,000

108,000,000

الخسائر المتراكمة

()10,721,605

)(104,145,749

%9.93

%96,43

نسبة الخسائر المتراكمة
المصدر :الشركة

أعلنت الشركة بنهاية شهر سبتمير 2017م عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م إلى  10,721,605لاير سعودي ما يعادل  %9.93من
رأس مال الشركة ،حيث ارتفعت نسبة الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية شهر أكتوبر 2017م إلى ) (104,145,749لاير سعودي ما يعادل  %96,43من رأس مال
الشركة.

كما في 2017/09/30م

•

تعود أسباب الخسارة إلى انخفاض المبيعات واألرباح وإلى إعادة هيكلة نشاط الشركة التجاري ،وتصفية المحفظة االستثمارية للشركة بقيمة سوقية أقل بما نسبته
 %60.88من قيمة التكلفة بإالضافة إلى إنخفاض اإليردات االخرى ،كما تم إحتساب الفرق الناتج عن عملية شراء مصنع سارة للمستلزمات الطبية بموافقه من مجلس
االدارة السابق وبعد التقييم المعتمد من مجلس اإلدارة الجديد كخسارة مثبتة في قائمة الدخل لللربع الثالث لعام 2016م والبالغة سبعة مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف
وتسعمائة وأربعة وثمانون ( )7,199,984لاير سعودي.

كما في 2017/10/31م

•

ارتفعت نسبة الخسائر المتراكمة إلى  %96,43من رأس المال حيث أنه تم إعتماد سياسة لوضع مخصصات لذمم مدينة مشكوك فى تحصيلها بالربع الرابع من
مجلس االدارة وهذه المبالغ لم يتم اتخاذ مخصصات عليها منذ عام 2014م وأيضا إعادة تقييم االستثمار بشركات أخرى لتظهر بالقيم الحقيقة لالستثمار بناء على
القوائم المالية المرسلة من الشركات المستثمر بها وأيضا إعادة إحتساب مبالغ تم صرفها بعامي 2014م2015 ،م ومثبتة بالقوائم المالية كنفقات إيرادية مؤجلة.
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الخطوات اإلصالحية المتخذة إليقاف الخسائر المتراكمة
قامت الشركة بوضع عدد من الخطوات اإلصالحية تهدف من خاللها إلى رفع معدالت النمو والفعالية والحد من استمرارية الخسائر مستقبالً ،باإلضافة إلى خطوات
سيتم اتخاذها يمكن تلخيصها فيما يلي:

•

ستؤدي عملية تخفيض رأس مال الشركة من مائة وثمانية مليون ( )108,000,000لاير سعودي الى عشرة ماليين وثمانمائة الف ( )10,800,000لاير سعودي

الى تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس مال الشركة من  %96.43إلى . %5.40

•

مواصلة العمل على محاولة زيادة دخل الشركة من خالل إبرام عقود للتصدير مع الشركات السعودية والتواجد في المناطق الحرة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا،
باإلضافة إلى إعادة هيكلة استثمارات الشركة للحصول على أفضل العوائد .وأوشكت الشركة االنتهاء من توقيع عقد مع أسمنت الجوف لتسويق وبيع منتجاتهم في
السوق األردني والعراقي .وتتوقع إدارة الشركة أن تسهم األرباح المحققة في تغطية المصاريف التشغيلية.

•

تسوية األرصدة المدينة للشركة الداخلية والخارجية واسترداد الرسوم التأمينية لدى الغير ،األمر الذي سيؤدي الى استرداد هذه األرصدة أو جزء منها في أسوء

الظروف.

•

رفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية والمراجع الخارجي ،أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض لتجاوزات تمت
اإلشارة إليها من قبل المراجع الخارجي) الحالي) للشركة .األمر الذي قد يؤدي أن صدت االحكام القضائية ضد المذكورين إلى تعويض مساهمي الشركة ماديا عن
الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات.

•

تخفيض التكاليف من خالل ترشيد مصاريفها التشغيلة والتسويقية ،وفي هذا الصدد قرر مجلس االدارة بتاريخ 2017/11/16م االستغناء عن اكثر من  %60من
الموظفين ،وتخفيض رواتب الموظفين ،األمر الذي سيؤدي الى انخفاض المصاريف التشغيلية.

•

أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2017/11/21م بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ أربعة وخمسون مليون ( )54,000,000لاير سعودي من خالل طرح أسهم
حقوق أولوية.
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
•

ترى إدارة الشركة بأن قرار تخفيض خسائر الشركة يعد من أهم القرارات في ظل الظروف التي تمر بها الشركة نتيجة خسائرها المتراكمة والتي بلغت كما في
2017/10/31م مائة وأربعة مليون ومائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ( )104,145,749لاير سعودي ممثلة بذلك مانسبته  %96.43من
رأس مال الشركة ،للمحافظة على استمرارية الشركة وتعزيز موقفها ،كما أنه سيخلص الشركة من جزء كبير من الخسائر المتراكمة سيسهم وبشكل كبير في تحقيق

أهداف واتمام عملية زيادة رأس المال الموصى عليها من مجلس إدارة الشركة بطريقة صحيحة وسليمة.

•

هذا وقد تمت دراسة هذا القرار وتأثيره من النواحي القانونية والمحاسبية ،وتم التأكيد من خالل هذه التقارير بأنه التوجد أي مخاطر من النواحي القانونية والتشغيلية أو
فيما يتعلق بااللتزامات المالية المحتملة نتيجة هذا القرار .لذا فال ترى إدارة الشركة أي مخاطر محتملة نتيجة قرار التخفيض.
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تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي الشركة
•

قامت الشركة بتعيين مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون كمحاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية التخفيض .والذي تم من خالله

توضيح آليه التخفيض وتأثيرها المتوقع على أعمال الشركة والتزاماتها الحالية.

•

تم التوضيح من خالل تقرير الفحص المحاسبي المحدود ،أن إجمالي المطلوبات المتداولة تمثل  %85.45من إجمالي المطلوبات منها  %52.68مخصص الزكاة
التقديرية %25.05 ،دائنون تجاريون في حين مثلت توزيعات األرباح المستحقة  %21.25من إجمالي المطلوبات المتداولة كما في 2017/10/31م .تمثل
المطلوبات غير المتداولة  %14.55من إجمالي المطلوبات ومنها  %81.18خاصة بتسهيالت بنكية ممنوحة للشركة و  %18.82خاصة بالتزامات منافع
للموظفين .،كما أنه لن يكون لتخفيض رأس المال أي أثر على مطلوبات الشركة.

•

•

ستقوم الشركة بخفض ما قيمته مائة وثالثة مليون وخمسمائة وإثنان وستون ألف وأربعمائة وأثنان وسبعون ( )103,562,472لاير سعودي وذلك على النحو التالي:

•

تخفيض سبعة وتسعون مليون ومائتين ألف ( )97,200,000لاير سعودي من رأس مال الشركة

•

تخفيض ستة ماليين وثالثمائة وأثنان وستون واربعمائة وأثنان وسبعون ) (6,362,472لاير سعودي من رصيد االحتياطي

النظامي.

ستنخفض الخسائر المتراكمة إلى خمسمائة وثالثة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وسبعون ) (583,277لاير سعودي لتصل بذلك نسبة الخسائر المتراكمة إلى %5.40
من رأس مال الشركة كما هو موضح في الجدول أدناه:
حقوق المساهمين
رأس المال

احتياطي نظامي
الخسائر المتراكمة (كما في 2017/10/31م)
احتياطي التغيرات في القيمة العادلة

مجموع حقوق المساهمين
نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال

قبل التخفيض

بعد التخفيض

التأثير

108,000,000

10,800,000

)(97,200,000

6,362,472

0.00

)(6,362,472

)(104,145,749

)(583,277

103,562,472

994,829

994,829

0.00

11,211,552

11,211,552

0.00

%96.43

%5.40

%91,40

المصدر :تقرير الفحص المحدود
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.

تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي الشركة
•

وتجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهما واحدا ا أو سهمين أو ثالثة أسهم أو أربعة أسهم أو خمسة أسهم أو ستة أسهم أو سبعة أسهم أو ثمانية أسهم أو تسعة أسهم
من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه/أسهمه وتعويضه كما هو موضح في الجدول أدناه:

البند (تقديري)
األسهم المملوكة قبل التخفيض

القيمة

الوحدة
سهم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

لاير

15.77

15.77

15.77

15.77

15.77

15.77

15.77

15.77

15.77

15.77

15.77

األسهم الملغاة

سهم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

األسهم المملوكة بعد التخفيض

سهم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)

لاير

157.70 157.70 157.70 157.70 157.70 157.70 157.70 157.70 157.70 157.70 157.70
173.47 157.70 141.93 126.16 110.39

سعر السهم قبل التخفيض (تقديري) (إغالق
2017/--/--م)*

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)

لاير

15.77

31.54

47.31

63.08

78.85

94.62

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

لاير

-

-

-

-

-

-

قيمة التعويض (تقديرية)

لاير

15.77

31.54

47.31

63.08

78.85

94.62

* سيتم تحديث العرض الحقا ا بسعر إغالق السهم بتاريخ الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين
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-

-

-

141.93 126.16 110.39

157.70 157.70
-

15.77

تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي الشركة
•

سعر إغالق سهم الشركة اليوم **1439/**/هـ (الموافق2017/--/--م) (يوم الجمعية العامة غير العادية) هو (** لاير) ،ومن المتوقع أن يصل إلى ( ** لاير ) في
افتتاح السوق غدا ا بتاريخ **1439/**/هـ (الموافق **2017/**/م) (اليوم الذي يلي الجمعية العامة غير العادية) ،وذلك في حال وافق المساهمون على عملية تخفيض
رأس المال ،وهذا التغير يمثل زيادة بنسبة (** )%تقريبا عن سعر إغالق سهم الشركة اليوم.
الوحدة

القيمة

تغير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال *
سعر إغالق السهم يوم **1439/**/هـ (الموافق**2017/**/م) (يوم الجمعية العامة غير العادية)

لاير

15.77

قيمة تخفيض رأس المال

لاير

97,200,000

عدد األسهم الملغاة

سهم

9,720,000

عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم

10,800,000

عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

سهم

1,080,000

القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال

لاير

170,316,000

سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال

لاير

157.70

* سيتم تحديث العرض الحقا ا بسعر إغالق السهم بتاريخ الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين
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الموافقات النظامية الالزمة
•

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على عملية تخفيض رأس المال بتاريخ **1439/ **/هـ (الموافق 2017/--/--م) ،وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة
على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول).

•

إن عملية تخفيض رأس المال تتوقف على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ،وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على

عملية تخفيض رأس المال هذه ،فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماما ا.

•

في حال تم الحصول على موافقة المساهمين على عملية تخفيض رأس المال ،فإن الشركة سوف تقوم بمخاطبة وزارة التجارة واالستثمار للحصول على موافقتها على
تعديل السجل التجاري والنظام األساسي للشركة.

•

بخالف ماتم ذكره أعاله ،التوجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس المال.

24

األنظمة واللوائح ذات الصلة
•

تخضع عملية تخفيض رأس مال الشركة للوائح واألنظمة التالية:

•

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/وبتاريخ 1437/01/28هـ

•

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ

•

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار  2004-11-3وتاريخ 1425/08/20هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق

المالية رقم  2016-64-1وتاريخ 1437/08/19هـ

•

النظام األساسي للشركة.
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تقرير المحاسب القانوني
•

قامت الشركة بتعميد (السادة /العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون) للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك
التخفيض على التزامات الشركة من أجل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ومن ثم هيئة السوق المالية على عملية التخفيض.

•

تالوة تقرير المحاسب القانوني.

•

تم تضمين نسخة من تقرير الفحص المحدود المعد من قبل المحاسب القانوني في األعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع السوق المالية
السعودية (تداول) بتاريخ **1439/**/هـ (الموافق **2017/**/م).
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رأي المستشار القانوني
•

قامت الشركة بتعيين المستشار القانوني (السادة  /العنزي بالتعاون مع هولمان فنويك ويالن) من أجل إبداء الرأي القانوني في عملية تخفيض رأس مال الشركة.

•

حصلت الشركة على خطاب المستشار القانوني ،والذي يؤكد فيه على أن عملية تخفيض رأس مال الشركة ستتم وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية
السعودية ،بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة لذلك.
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معلومات هامة

30

معلومات هامة
•

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فورعلمه بذلك إبالغ
رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة
غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالخسائر ،لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا ألحكام النظام وذلك إلى الحد الذي
تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع  ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في النظام األساسي للشركة ،أو انقضاء الشركة بقوة النظام في
حال عدم التصويت أواذا لم تجتمع الجمعية غير العادية في الوقت المحدد (خالل  45يوم) كما هو في نظام الشركات

•

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على أالقل ،فإن لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع
األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل.

•

تصدر قرارت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان هذا القرار متعلقا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة
أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أوباندماجها في الشركة أو في مؤسسة أخرى ،فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر ثالثة أرباع األسهم الممثلة

في االجتماع.

•

في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال ،سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجالت الشركة لدى السوق المالية
السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية ،ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،وكذلك المساهمين الذين
حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال.
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المستندات المتاحة للمعاينة

المستندات المتاحة للمعاينة
سوف تقوم الشركة بتوفير المستندات التالية لمساهمي الشركة لالطالع عليها في مقر الشركة (الواقع في مدينة الرياض  -طريق الضباب– مبنى الرصيص – مكتب )403
خالل فترات العمل الرسمية من الساعة  9صباحا ا إلى الساعة  4مسا اء
•

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة لتخفيض رأس مال الشركة.

•

نسخة من موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة والمنشورة في موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول) .

•

نسخة من تقرير الفحص المحدود المحاسبي المعد من قبل (العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون) الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.

•

نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.

•

نسخة من خطاب تعيين المستشار القانوني بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.

•

نسخة من خطاب المستشار القانوني عن اإلجراءات القانونية الخاص بتخفيض رأس مال الشركة.

•

نسخة من العرض المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية

31

المرفقات
• تقرير المحاسب القانوني

•

نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
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