
 

 لتصبح (41) املادة، (23)لتصبح ( 21) )املادةاملراد تعديلها وإعادة تبويبها وهي واملواد ( 8( و )7)تحديث وتعديل املواد 

النظام األساس ي مع إعادة تبويب( 14( و )13وإضافة املادة )( (45)لتصبح ( 25) املادة ،(47)لتصبح ( 45) املادة، (43)  

 املالحظات املادة بعد التعديل التعديلاملادة قبل  موضوع املادة م
  السابعة:املادة  رأس املال 1

ريال سعودي )مائتني وخمس وعرشون  225,000,000حدد رأس مال الرشكة بـ 
سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة  (22,500,000)( مقسم إىل سعوديريال  مليون

مقابل موجودات عينية تم ( ريال سعودي وجميعها أسهم عادية 10كل منها )
 .مرخص سعودي اقتصادية استشاراتتقديرها مبوجب تقدير مكتب 

  السابعة:املادة 
ريال سعودي )ثالمثائة وسبعة وثالثون مليوناً  337,500,000 بـحدد رأس مال الرشكة 

سهم أسمي متساوية  (33,750,000)ريال سعودي( مقسم إىل  وخمسامئة ألف
 ( ريال سعودي وجميعها أسهم عادية.10) القيمة، قيمة كل منها

 تعديل املادة

االكتتاب يف  2
 األسهم  

  الثامنة:املادة  
مدفوعة بالكامل  (22.500.000) كتتب املؤسسون يف كامل أسهم رأس املال البالغةا

 عينية.

  الثامنة:املادة 
بالكامل مدفوعة  (33,750,000)اكتتب املؤسسون يف كامل أسهم رأس املال البالغة 

 عينية.

 تعديل املادة

صالحيات  3
الرئيس 
والنائب 
والعضو 

املنتدب وأمني 
 :الرس

 رون: ـوالعش الحاديةاملادة 
يعني مجلس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعني عضواً 
 منتدباً، وال يجوز الجمع بني منصب رئيس مجلس االدارة وأي منصب تنفيذي بالرشكة. 

بدعوة املجلس لالجتامع ورئاسة اجتامعات مجلس اإلدارة ويختص رئيس املجلس 
ساهمني كام يختص العضو املنتدب بتنفيذ وكذلك اجتامعات الجمعية العامة للم

التوجيهات التي قد يصدرها له رئيس مجلس اإلدارة ويقوم بترصيف األعامل اليومية 
 للرشكة.

املنتدب الرشكة يف عالقاتها مع الغري وأمام وميثل رئيس مجلس اإلدارة أو العضو 
عىل عقود تأسيس الرشكات وتعديالتها ىف الرشكات  القضاء وألى منهام حق التوقيع

التى تشرتك فيها الرشكة وغريها من العقود ومراجعة كتابة العدل وعمل األفراغات 
من أي نوع وبيع ورشاء األرايض والعقارات وقبض وبذل الثمن والتوقيع واستالم 

كة ومن وتسلم األوراق واملستندات والصكوك وتسلم املثمن وقبول اإلفراغ للرش 
الرشكة أمام الجهات الرسمية وفتح الفروع واستخراج السجالت التجارية الخاصة 
بالفروع وتجديدها واستالمها وحق التوقيع لدى البنوك واملصارف وإجراء كافة 
املعامالت املرصفية واالستثامرية داخل وخارج اململكة العربية السعودية وطلب 

ة من خارج اململكة والتعاقد معهم وتحديد التأشريات واستقدام األيدى العامل
مرتباتهم واستخراج اإلقامة ونقل الكفاالت والتنازل عنها  وله حق توكيل أو تفويض 
أى عضو أو أعضاء آخرين ىف مجلس اإلدارة أو من غريهم ىف مبارشة عمل أو أعامل 

 .معينة والعزل واإللغاء  جزئيا أو كليا 
عيينه للعضو املنتدب سلطاته وصالحياته ومهامه ويحدد مجلس اإلدارة ىف قرار ت

 ومكافآته ومدة توليه هذا املنصب.
وتكون املكافأة التي يحصل عليها كل منهام باإلضافة اىل املكافأة املقررة ألعضاء 

 للعضو املنتدب. ريال1لرئيس املجلس و ريال1مجلس االدارة 

 رون: ـوالعش الثالثةاملادة 
يعني مجلس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعني عضواً منتدباً، 

 وال يجوز الجمع بني منصب رئيس مجلس االدارة وأي منصب تنفيذي بالرشكة. 
بدعوة املجلس لالجتامع ورئاسة اجتامعات مجلس اإلدارة ويختص رئيس املجلس 

ساهمني كام يختص العضو املنتدب بتنفيذ وكذلك اجتامعات الجمعية العامة للم
التوجيهات التي قد يصدرها له رئيس مجلس اإلدارة ويقوم بترصيف األعامل اليومية 

 للرشكة.
 حق التوقيع ولهيف عالقاتها مع الغري وأمام القضاء الرشكة اإلدارة وميثل رئيس مجلس 

تشرتك فيها الرشكة وغريها  عىل عقود تأسيس الرشكات وتعديالتها ىف الرشكات التى
من العقود ومراجعة كتابة العدل وعمل األفراغات من أي نوع وبيع ورشاء األرايض 
والعقارات وقبض وبذل الثمن والتوقيع واستالم وتسلم األوراق واملستندات والصكوك 
وتسلم املثمن وقبول اإلفراغ للرشكة ومن الرشكة أمام الجهات الرسمية وفتح الفروع 

تخراج السجالت التجارية الخاصة بالفروع وتجديدها واستالمها وحق التوقيع لدى واس
البنوك واملصارف وإجراء كافة املعامالت املرصفية واالستثامرية داخل وخارج اململكة 
العربية السعودية وطلب التأشريات واستقدام األيدى العاملة من خارج اململكة 

ستخراج اإلقامة ونقل الكفاالت والتنازل عنها  وله والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وا
حق توكيل أو تفويض أى عضو أو أعضاء آخرين ىف مجلس اإلدارة أو من غريهم ىف 

 .مبارشة عمل أو أعامل معينة والعزل واإللغاء  جزئيا أو كليا 
ويحدد مجلس اإلدارة ىف قرار تعيينه للعضو املنتدب سلطاته وصالحياته ومهامه 

 ته ومدة توليه هذا املنصب.ومكافآ 
وتكون املكافأة التي يحصل عليها كل منهام باإلضافة اىل املكافأة املقررة ألعضاء 

 للعضو املنتدب. ريال1لرئيس املجلس و ريال1مجلس االدارة 
بتحرير  ويعني مجلس االدارة أمني رس يختاره من بني أعضــائه أو من غريهم ويختص

حدد  هذا الغرت وت عد ل خاع ي جل  ها يف ســـ بات وقائع وقرارات مجلس اإلدارة وإث

 21تعديل املادة 
وإعادة تبويبها 

 23لتصبح املادة 



 
بتحرير  و من غريهم ويختصويعني مجلس االدارة أمني رس يختاره من بني أعضائه أ 

باتها يف ســـجل خاع يعد لهذا الغرت وتحدد  وقائع وقرارات مجلس اإلدارة وإث
وال تزيد مدة رئيس املجلس ونائبه والعضـــو املنتدب مكافآته بقرار من املجلس 

وأمني الرســ عضــو مجلس االدارة عىل مدة عضــوية كل منهم يف املجلس ، ويجوز 
أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من  إعادة انتخابهم وللمجلس يف

 عزل يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غري مرشوع أو يف وقت غري مناسب.

وال تزيد مدة رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمني مكافآته بقرار من املجلس 
ـــوية كل منهم يف املجلس ، ويجوز إعادة  ـــو مجلس االدارة عىل مدة عض ـــ عض الرس

م أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل يف انتخابهم وللمجلس يف أي وقت أن يعزله
 التعويض إذا وقع العزل لسبب غري مرشوع أو يف وقت غري مناسب.

 تقارير اللجنة 4
 

 : األربعونو  الحاديةاملادة 
عىل لجنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للرشكة والتقارير وامللحوظات التي 

يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد 
تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة وعام قامت به 

صاصها. وعىل مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً من أعامل أخرى تدخل يف نطاق اخت
قبل موعد انعقاد الجمعية العامة  كافية من هذا التقرير يف مركز الرشكة الرئيىس

ويتىل  عىل األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه بعرشة أيام
 التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

 : األربعونو  الثالثةاملادة 
النظر يف القوائم املالية للرشكة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها عىل لجنة املراجعة 

مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن 
رأيها يف شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة وعام قامت به من أعامل 

إلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها. وعىل مجلس ا
بواحد وعرشون قبل موعد انعقاد الجمعية العامة  التقرير يف مركز الرشكة الرئيىس

ويتىل التقرير أثناء  عىل األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه يوماً 
 انعقاد الجمعية.

 

 41تعديل املادة 
وإعادة تبويبها 

 43لتصبح املادة 

 الوثائق املالية 5
 

 :األربعونو  الخامسةاملادة 
يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الرشكة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل -ب

ا يف ــخ منهــودع نســادة، وتــذه املـالوثائق املشار إليها يف الفقرة )أ( من ه
تحت ترصف املساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد  ة الرئيىســـز الرشكــمرك

 عىل األقل.  بعرشة أيامالجمعية العامة 
 

 :األربعونو  السابعةاملادة 
يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الرشكة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل -ب

ز ــمرك ا يفــخ منهــودع نســادة، وتــذه املـالوثائق املشار إليها يف الفقرة )أ( من ه
تحت ترصف املساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية  ة الرئيىســـالرشك

 عىل األقل.  بواحد وعرشون يوماً العامة 
 

 45تعديل املادة 
وإعادة تبويبها 

 47لتصبح املادة 

 املادة الثانية والخمسون  أحكام ختامية 6

 يف كل ما مل يرد به نص يف هذا النظام. نظام الرشكات ولوائحهيطبق 

 

 املادة الرابعة والخمسون 

يف كل ما مل يرد به نص  لتنفيذيةولوائحه ا ونظام السوق املاليةيطبق نظام الرشكات 
 يف هذا النظام.

 52تعديل املادة 
وإعادة تبويبها 

 54لتصبح املادة 

إصدار أدوات  7
الدين 

 والصكوك

 :الثالثة عرشاملادة  مادة جديدة مستحدثة
يجوز للرشكة أن تصدر أدوات دين أو صكوك متويلية قابلة للتداول وفقاً ألحكام  -1

 نظام الرشكات.
ووفقاً لنظام السوق املالية واألنظمة  –بقرار من مجلس اإلدارة  –يجوز للرشكة  -2

واللوائح األخرى ذات العالقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة 
للتداول سواء بالعملة السعودية أو غريها، داخل اململكة العربية بالسعودية أو 

تلك األدوات يف الوقت نفسه أو من خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت 
خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكرث يضعه املجلس من وقت 
آلخر، وكل ذلك يف األوقات وباملبالغ ووفقاً للرشوط التي يقرها املجلس، وله حق 

 اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة يف ذلك. 
لية قابلة للتحويل إىل أسهم يجوز للرشكة أن تصدر أدوات دين أو صكوك متوي -3

وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة غري العادية تحدد فيه الحد األقىص 
لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت 
تلك األدوات أو الصكوك يف الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات ، 

مادة جديدة 
 مستحدثة



 
أكرث إلصدار أدوات دين أو صكوك متويلية ، ويصدر مجلس أو من خالل برنامج أو 

 –دون الحاجة إىل موافقة جديدة من الجمعية العامة غري العادية  –اإلدارة 
أسهامً جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها ، 

ويتخذ فور انتهاء فرتة طلب التحويل املحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك ، 
املجلس ما يلزم لتعديل نظام الرشكة األسايس فيام يتعلق بعدد األسهم املصدرة 
ورأس املال ، ويجب عىل مجلس اإلدارة إشهار اكتامل إجراءات كل زيادة يف رأس 
 املال بالطريقة املحددة يف هذا النظام إلشهار قرارات الجمعية العامة غري العادية.

الرشكة  رشاء 8
ألسهمها 
وبيعها 

 وارتهانها

 :الرابعة عرشاملادة  مادة جديدة مستحدثة
يجوز للرشكة رشاء أسهمها العادية أو املمتازة أو رهنها أو بيعها وفقاً للضوابط  .1

التي تحددها الجهات النظامية املختصة وال يكون ألسهم الخزينة التي تشرتيها 
 الرشكة أصوات يف جمعيات املساهمني.

يجوز للرشكة رشاء أسهمها بهدف تخصيصها ملوظفي الرشكة ضمن برنامج أسهم  .2
املوظفني وفقاً للرشوط والضوابط التي تحددها األنظمة املعمول بها يف هذا 

 .الشأن

مادة جديدة 
 مستحدثة

 


