نسخة من املواد قبل وبعد التعديل للنظام األساس
موضوع
املادة
أغراض
الشركة

النظام الحالي
رقم

املالحظات

نص املادة

رقم املادة

نص املادة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية :
 )1إمتالك واستصالح األراض ي الزراعية بغرض

3

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ املهام واألعمال اآلتية :
 )1إمتالك واستصالح األراض ي الزراعية بغرض

املادة
3

النظام املعدل

استغاللها في إقامة املشاريع الزراعية ومزاولة

استغاللها في إقامة املشاريع الزراعية ومزاولة حفر

حفر اآلبار.
 )2إقامة املشاريع الزراعية بشقيها النباتي

اآلبار.
 )2إقامة املشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
 )3تربية وتسمين األغنام والعجول وإنتاج الدجاج

 )3تربية وتسمين األغنام والعجول وإنتاج الدجاج
الالحم والبياض وإنشاء املزارع السمكية ومزاولة

الالحم والبياض وإنشاء املزارع السمكية ومزاولة
صيد األسماك.

والحيواني.

 )4إنشاء املشاتل الزراعية وإنتاج شتالت الفاكهة

صيد األسماك.
 )4إنشاء املشاتل الزراعية وإنتاج شتالت الفاكهة

واألشجار الحرجية والزينة والعطرية والطبية.

واألشجار الحرجية والزينة والعطرية والطبية.
 )5تصنيع املنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية

 )5تصنيع املنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية
والسمكية ومشتقاتها.
 )6الحصول على الوكاالت التجارية وتجارة الجملة

والسمكية ومشتقاتها.
 )6الحصول على الوكاالت التجارية وتجارة الجملة
والتجزئة في املواد واآلليات واملستلزمات
الزراعية.

والتجزئة في املواد واآلليات واملستلزمات الزراعية تعديل اسم
املادة
والصناعية ومجاالت الطاقة بأنواعها.
 )7العمل في مجال التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية

 )7العمل في مجال التسويق الزراعي للمنتجات
الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية
ومشتقاتها.

والنباتية والحيوانية
والصناعية بمشتقاتها.

والسمكية

ومشتقاتها

وأغراض
الشركة

 )8شراء األراض ي إلقامة مباني عليها واستثمار هذه
املباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة.

وتعديل

 )8شراء األراض ي إلقامة مباني عليها واستثمار هذه
املباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة.
 )9صيانة وتطوير العقار.

 )9صيانة وتطوير العقار.
 )10إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل املشاريع الصناعية.

 )10إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل املشاريع

 )11تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية والعدد

الصناعية.
 )11تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية والعدد

واألدوات الصناعية ومواد البناء واألدوات واألجهزة
الكهربائية وامليكانيكية واإللكترونية.
 )12خدمات النقل (النقل بكافة أنواعه  -الجوي ،
البحري والسكك الحديدية  ،األنابيب والخدمات

واألدوات الصناعية ومواد البناء واألدوات
واألجهزة الكهربائية وامليكانيكية واإللكترونية.
 )12خدمات النقل (النقل بكافة أنواعه  -الجوي ،
البحري والسكك الحديدية  ،األنابيب
والخدمات املساندة لكل طرق النقل).

املساندة لكل طرق النقل).
 )13تملك وإدارة وتشغيل وتطوير املراكز السياحية
والفنادق

 )13الخدمات املتصلة بالسياحة والسفر مثل
(خدمات الفنادق واملطاعم والخدمات الترفيهية
والثقافية والرياضة).

واملنتجعات

السياحية

واملطاعم

واالستراحات واملجمعات السكنية والشقق
والوحدات السكنية املفروشة أو تأجيرها للغير
لصالح الشركة أو استئجارها من الغير .

الصفحة  1من 6

أعمال

املادة

 )14خدمات التأجير واالستئجار (املتصلة بالسفن ،
الطائرات ووسائط النقل األخرى  ،مكائن

 )14خدمات التأجير واالستئجار (املتصلة بالسفن ،
الطائرات ووسائط النقل األخرى  ،مكائن ومعدات

ومعدات أخرى  ،خدمات التأجير واالستئجار
الخاصة بالسلع املنزلية) .
 )15اإلمتياز االستثماري .

أخرى  ،خدمات التأجير واالستئجار الخاصة بالسلع
املنزلية) .
 )15اإلمتياز االستثماري .

 )16خدمات البيئة .
 )17خدمات الطاقة وإنتاجها وكل ما يتعلق بها .

 )16خدمات البيئة .
 )17خدمات الطاقة وإنتاجها وكل ما يتعلق بها .

 )18خدمات تحلية املياه وكل ما يتعلق بها .

 )18خدمات تحلية املياه وكل ما يتعلق بها .

 )19االستثمار في مجال التعدين وبيع واستيراد

 )19االستثمار في مجال التعدين وبيع واستيراد وتصدير

وتصدير املنتجات التعدينية بأنواعها املختلفة .
 )20تشغيل وصيانة وإدارة الطرق واملباني .

املنتجات التعدينية بأنواعها املختلفة .
 )20تشغيل وصيانة وإدارة الطرق واملباني واملشاريع
العقارية والصناعية .

 )21مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل واإلعاشة

 )21مقاوالت الصيانة والنظافة والتشغيل واإلعاشة
والحراسات االمنية ونقل املخلفات بمختلف انواعها

.
 )22القيام باستيراد وتصدير وإنتاج زيوت التشحيم

الصناعية واملدنية والطبية و املواد الغذائية.

والشحوم ومياه تبريد الرديترات واملنتجات ذات

 )22القيام باستيراد وتصدير وإنتاج زيوت التشحيم
والشحوم ومياه تبريد الرديترات واملنتجات ذات

الصلة.
 )23االستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة

الصلة.

الشمسية وما يتعلق بها .
ً
وتمارس الشركة أنشطتها وفقا األنظمة املتبعة وبعد
الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات

 )23االستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة
الشمسية أو الهوائية أو املائية وما يتعلق بها .
 )24الوكاالت التجارية وخدمات التسويق للغير.

املختصة إن وجدت .

 )25وكاالت السفر والسياحة و الدعاية واإلعالن
 )26التجارة  ،االستيراد والتصدير  ،والنقل والتخزين
الجاف واملبرد لصالح الشركة أو الغير.
ً
وتمارس الشركة أنشطتها وفقا األنظمة املتبعة وبعد
الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن
تداول

12

األسهم
صالحيات
املجلس

ً
تتداول أسهم الشركة وفقا ألحكام نظام السوق

12

وجدت .
ً
تتداول أسهم الشركة وفقا ألحكام نظام السوق املالية
ولوائحه التنفيذية ولوائح وقواعد السوق.

20

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة ،يكون

املالية .
20

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة،
يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات
إلدارة أعمال الشركة بما يحقق أغراضها  ،وله حق

املادة

ملجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات إلدارة أعمال
الشركة بما يحقق أغراضها  ،وله حق اإلشراف على

اإلشراف على شؤونها وتصريف أمورها ،ورسم

شؤونها وتصريف أمورها ،ورسم السياسات والقواعد

السياسات والقواعد العامة لعملها والبرامج املالية
واإلدارية لتيسير أمورها .وللمجلس في سبيل القيام

العامة لعملها والبرامج املالية واإلدارية لتيسير أمورها.
وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة
السلطات والقيام بكافة األعمال والتصرفات التي ويكون

بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة
األعمال والتصرفات التي ويكون للشركة إجراؤها

للشركة إجراؤها بموجب هذا النظام و يكون ملجلس

بموجب هذا النظام و يكون ملجلس اإلدارة ،على

اإلدارة ،على سبيل املثال ال الحصر :فتح وإدارة وتشغيل

الصفحة  2من 6

تعديل

تعديل
املادة

سبيل املثال ال الحصر :فتح وإدارة وتشغيل

الحسابات البنكية بكافة أنواعها ،وإغالقها ،وتحديثها،

الحسابات البنكية بكافة أنواعها ،وإغالقها،

وعقد القروض والضمانات مهما كانت مبالغها وألية مدة
كانت بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات

وتحديثها ،وعقد القروض والضمانات مهما كانت
مبالغها وألية مدة كانت بما في ذلك القروض التي
تتجاوز مدتها ثالث سنوات والتوقيع على السندات
ألمر والضمانات والرهونات بكافة أنوعها ،وأن يشتري

والتوقيع على السندات ألمر والضمانات والرهونات بكافة
أنوعها ،وأن يشتري ويبيع ويرهن عقارات ومنقوالت
الشركة ومصانعها ،والشركات التابعة والشركات التي
تمتلك الشركة حصص وأسهم بها ،ورهن الحصص

ويبيع ويرهن عقارات ومنقوالت الشركة ومصانعها،
والشركات التابعة والشركات التي تمتلك الشركة

واألسهم وبيعها وضمان القروض للشركات التابعة
ً
ً
والشركات التي تمتلك الشركة حصصا وأسهما بها ،وله

حصص وأسهم بها ،ورهن الحصص واألسهم وبيعها
وضمان القروض للشركات التابعة والشركات التي
ً
ً
تمتلك الشركة حصصا وأسهما بها ،وله حق فك

حق فك الرهن على العقارات واملنقوالت ومصانع الشركة
وأي ممتلكات أخرى للشركة وتعيين وعزل املدراء في

الرهن على العقارات واملنقوالت ومصانع الشركة وأي
ممتلكات أخرى للشركة وتعيين وعزل املدراء في

الشركات التابعة لها والشركات التي تمتلك الشركة
حصص بها وحق الدخول في املزايدات واملناقصات بكافة

الشركات التابعة لها والشركات التي تمتلك الشركة
حصص بها وحق الدخول في املزايدات واملناقصات

أنواعها وقبض األموال الخاصة بالشركة وايداعها بالبنوك
وفتح االعتمادات املستندية والتوقيع على املستندات

بكافة أنواعها وقبض األموال الخاصة بالشركة
وايداعها بالبنوك وفتح االعتمادات املستندية

والشيكات وتجييرها والتوقيع على جميع األوراق التجارية
وكما يحق للمجلس تأسيس الشركات املساهمة (ذات

والتوقيع على املستندات والشيكات وتجييرها والتوقيع

مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) وامتالك حصص
وأسهم في شركات أخرى قائمة أو االندماج معها وطرح

على جميع األوراق التجارية.
ً
ويكون للمجلس أيضا في حدود اختصاصه أن يفوض
ً
ً
عضوا واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في
مباشرة عمل أو أعمال معينة للمدة التي يراها املجلس

شركات تابعة للمساهمة العامة وفق الضوابط التي
تضعها الجهات املختصة .
ً
ويكون للمجلس أيضا في حدود اختصاصه أن يفوض
ً
ً
عضوا واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة
عمل أو أعمال معينة للمدة التي يراها املجلس مناسبة

وخارج اململكة العربية السعودية.

وذلك بموجب صكوك وكاالت أو تفويض ،وللمجلس حق

كما يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه لجنة
تنفيذية مكونة من ( )3ثالثة أعضاء على األقل ،

مباشرة كل هذه الصالحيات داخل وخارج اململكة العربية
السعودية.

وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه املجلس

كما يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه أو غيرهم لجنة

منها في حدود صالحياته املنصوص عليها في هذا النظام

تنفيذية مكونة من ( )3ثالثة أعضاء على األقل  ،وتقوم

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة رئيسها  .وبناء على

اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه املجلس منها في حدود

إقتراح من مجلس اإلدارة تصدر الجمعية العامة

صالحياته املنصوص عليها في هذا النظام وتعقد اللجنة

للشركة قواعد اختيار لجنة الترشيحات واملكافآت

اجتماعاتها بدعوة رئيسها  .وبناء على إقتراح من مجلس

ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

اإلدارة تصدر الجمعية العامة للشركة قواعد اختيار
لجنة الترشيحات واملكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل

مناسبة وذلك بموجب صكوك وكاالت أو تفويض،
وللمجلس حق مباشرة كل هذه الصالحيات داخل

اللجنة.
اجتماعات
املجلس

23

يجتمع املجلس مرتين على االقل في السنة بدعوة من
رئيسه  ،وتكون الدعوة كتابية عن طريق البريد أو
البرق أو الفاكس أو بالطرق التقنية الحديثة  ،قبل

23

الصفحة  3من 6

يجتمع املجلس أربعة اجتماعات على االقل في السنة
بدعوة من رئيسه  ،وتكون الدعوة كتابية عن طريق البريد
أو البرق أو الفاكس أو بالطرق التقنية الحديثة  ،قبل

تعديل
املادة

اسبوع على األقل من التاريخ املقترح لالجتماع على أن
يذكر بالتفصيل املوضوع وجدول األعمال التي

اسبوع على األقل من التاريخ املقترح لالجتماع على أن
يذكر بالتفصيل املوضوع وجدول األعمال التي سينظر

سينظر فيها في االجتماع  ،ويجب على رئيس املجلس
أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من

فيها في االجتماع  ،ويجب على رئيس املجلس أن يدعو إلى
االجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من األعضاء .

األعضاء .
تعارض
املصالح

26

26

مع مراعاة االحكام الواردة بنظام الشركات
واالنظمة ذات العالقة :
 .1ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال
والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص
مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل
سنة .وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس
بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في
األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة،
ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع .وال يجوز
لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار
الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة
وجمعيات املساهمين .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة
الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن
األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء املجلس
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق
التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة
الخارجي.
 .2إذا تخلف عضو املجلس عن االفصاح عن
مصلحته املشار إليها في الفقرة ( )1من هذه
املادة ،جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة املطالبة
أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال العقد أو
الزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له
من ذلك.
 .3ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي
عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس
الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإال
كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية
ً
املختصة بالتعويض املناسب ،ما لم يكن حاصال
على ترخيص سابق من الجمعية العامة العادية ـ
يجدد كل سنة ـ يسمح له القيام بذلك.
ً
 .4ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا من أي نوع إلى
أي من أعضاء مجلس إدارتها أو املساهمين فيها
وأن تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغير.
ً
 .5يعد باطال كل عقد يتم باملخالفة ألحكام هذه
املادة ،ويحق للشركة مطالبة املخالف أمام

الصفحة  4من 6

مع مراعاة االحكام الواردة بنظام الشركات واالنظمة

تعديل

ذات العالقة :
 .1ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة

املادة

مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة إال بترخيص مسبق من الجمعية
العامة العادية وفق للضوابط التي تضعها الجهة
املختصة .وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس
بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال
والعقود التي تتم لحساب الشركة ،ويثبت هذا
التبليغ في محضر االجتماع .وال يجوز لهذا العضو
االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في
هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين.
ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية
عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد
أعضاء املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها،
ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات
الشركة الخارجي.
 .2إذا تخلف عضو املجلس عن االفصاح عن مصلحته
املشار إليها في الفقرة ( )1من هذه املادة ،جاز
للشركة أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام الجهة
القضائية املختصة بإبطال العقد أو الزام العضو
بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
 .3ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل
من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس الشركة في
أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإال كان للشركة أن
تطالبه أمام الجهة القضائية املختصة بالتعويض
ً
املناسب ،ما لم يكن حاصال على ترخيص سابق من
الجمعية العامة العادية ـ يجدد كل سنة ـ يسمح له
ً
القيام بذلك  ،ووفقا للضوابط التي تضعها الجهة
املختصة.
ً
 .4ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا من أي نوع إلى أي
من أعضاء مجلس إدارتها أو املساهمين فيها وأن
تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغير.

ً
 .5يعد باطال كل عقد يتم باملخالفة ألحكام هذه املادة،

الجهة القضائية املختصة بتعويض ما قد
يلحقها من ضرر.

ويحق للشركة مطالبة املخالف أمام الجهة
القضائية املختصة بتعويض ما قد يلحقها من ضرر.
 .6تقع املسؤولية عن األضرار الناتجة من األعمال
والعقود املشار إليها في الفقرة ( )1من هذه املادة على
العضو صاحب املصلحة من العمل أو العقد،
وكذلك على أعضاء مجلس اإلدارة ،إذا تمت تلك
األعمال أو العقود باملخالفة ألحكام تلك الفقرة أو
إذا ثبت أنها غير عادلة ،أو تنطوي على تعارض
مصالح وتلحق الضرر باملساهمين.
 .7يعفى أعضاء مجلس اإلدارة املعارضون للقرار من
املسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر
االجتماع ،وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي
ً
يصدر فيه القرار سببا لإلعفاء من املسؤولية إال إذا
ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن
من االعتراض عليه بعد علمه به.

دعوة
الجمعيات

31

تقارير اللجنة

42

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين
بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن

31

يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة
من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية
العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات
أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثلون ()%5

مراقب الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من
املساهمين يمثلون ( )%5خمسة باملائة من رأس املال
على األقل  ،ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية

خمسة باملائة من رأس املال على األقل  ،ويجوز ملراجع
الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس
ً
بدعوة الجمعية لالنعقاد خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ
طلب مراجع الحسابات .

لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية لالنعقاد
ً
خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ طلب مراجع
الحسابات .

تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول األعمال في
صحيفة يومية توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة
الرئيس قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بـ(واحد وعشرين)
ً
يوما على األقل .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعيات في صحيفة يومية
توزع في مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد
لالنعقاد بعشرة أيام على األقل  .وترسل صورة من
الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات
بوزارة التجارة واإلستثمار وهيئة السوق املالية خالل

تعديل
املادة

امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة.
وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة
التجارة ،وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق املالية إذا

املدة املحددة للنشر.

كانت الشركة مدرجة في السوق املالية ،وذلك خالل املدة
املحددة للنشر.
على لجنة املراجعة النظر في القوائم املالية للشركة

42

عل ـ ــى لجن ـ ــة املراجع ـ ــة النظ ـ ــر ف ـ ــي الق ـ ــوائم املالي ـ ــة للش ـ ــركة

والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات،
وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد

والتق ـ ــارير وامللحوظ ـ ــات الت ـ ــي يق ـ ــدمها مراج ـ ــع الحس ـ ــابات،
وإب ـ ــداء مرئياته ـ ــا حياله ـ ــا إن وج ـ ــدت ،وعليه ـ ــا ك ـ ــذلك إع ـ ــداد

تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة

تقرير عن رأيها في شــان مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة

الصفحة  5من 6

تعديل
املادة

الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى

الوثائق
املالية

46

توزيع األرباح

47

في الشركة وعما قامت به من أعمال أخــرى تــدخل فــي نطــاق
ً
اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يــودع نســخا كافيــة مــن

تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن
ً
يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة
الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام

ه ــذا التقري ــر ف ــي مرك ــز الش ــركة ال ــرئيس قب ــل موع ــد انعق ــاد
ً
الجمعية العامة بـ(واحد وعشــرين) يومــا علــى األقــل ،لتزويــد

على األقل ،لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة

ك ــل م ــن رغ ــب م ــن املس ــاهمين بنس ــخة من ــه .ويتل ــى التقري ــر

منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

أثناء انعقاد الجمعية.

 .2يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي واملدير املالي الوثائق املشار إليها في
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 .2يجـ ـ ـ ـ ــب أن يوقـ ـ ـ ـ ــع رئـ ـ ـ ـ ــيس مجلـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة والـ ـ ـ ـ ــرئيس
التنفيــذي واملــدير املــالي الوثــائق املشــار إليهــا فــي الفقــرة

الفقرة ( )1من هذه املادة وتودع نسخ منها في

( )1مــن هــذه املــادة وتــودع نســخ منهــا فــي املركــز الــرئيس

املركز الرئيس للشركة تحت تصرف املساهمين
قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة

للشــركة تحــت تص ــرف املســاهمين قب ــل املوعــد املح ــدد
ً
النعقــاد الجمعيــة العامــة ب ـ (واحــد وعشــرين) يومــا علــى

بعشرة أيام على األقل .

األقل .

 )2للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس
اإلدارة أن تجنب النسبة التي تراها مالئمة من
صافي االرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص
لغرض أو أغراض معينه .

دعوى
املسؤولية

47

53

تعديل
املادة

 )2للجمعي ـ ــة العام ـ ــة العادي ـ ــة بن ـ ــاء عل ـ ــى اقت ـ ـراح مجل ـ ــس
تعديل

اإلدارة أن تجن ـ ـ ــب ( )%5م ـ ـ ــن ص ـ ـ ــافي األرب ـ ـ ــاح لتك ـ ـ ــوين
احتياطي اتفاقي .

املادة

 .3يجوز تحميل الشركة النفقات اآلتية التي تكلفها
ً
املساهم إلقامة دعوى أيا كانت نتيجتها بالشروط

إضافة
فقرة

اآلتية:
أ-

جديدة في
إذا أقام الدعوى بحسن نية.

املادة

ب -إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله
أقام الدعوى ولم يحصل على رد خالل ثالثين
ً
يوما.
ج -إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه
الدعوى ً
بناء على حكم املادة (التاسعة
والسبعين) من النظام.
د -أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح
الباب
العاشر :

55

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص
في هذا النظام .

55

أحكام
ختامية

الصفحة  6من 6

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في
هذا النظام ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية .

تعديل
املادة

