
  العادية غير الجمعية العامة إجتماعحضور إلى يدعو البنك السعودي البريطاني )ساب( مساهميه الكرام 

 
 

والنصف  عةالسابالبنك السعودي البريطاني )ساب( دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة  إدارة مجلس يسر
اإلدارة العامة للبنك الكائن في شارع األمير عبدالعزيز بن  وذلك بمقرم )حسب تقويم أم القرى( 2017ابريل  25هـ الموافق 1438رجب  28من مساء يوم الثالثاء 

 مساعد بن جلوي بمدينة الرياض،  وذلك للنظر في جدول األعمال التالي: 
 
 م.2016ديسمبر  31في  المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على التصويت (1
 
 م.2016ديسمبر  31في  المنتهية المالية السنة عن المالية القوائم على التصويت (2
 
 م.2016ديسمبر  31في  المنتهية المالية السنة عن الحسابات مراجعي تقرير على التصويت (3
 
 م.2016ديسمبر  31في  المنتهية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت (4
 
 مليون 525 قدرها م2016 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة من الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت (5

 والذي سعودي لاير مليون 525 مبلغ إلى باإلضافة الزكاة، خصم بعد االسمية السهم قيمة من %3.50 تمثل والتي الواحد للسهم هلله 35 بواقع سعودي لاير

 مبلغ م2016 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن الموزعة األرباح إجمالي يصبح وبذلك م،2016 المالية السنة من األول النصف عن توزيعه سبق

 الموزعة األرباح أحقية تكون ان على. الزكاة خصم بعد اإلسمية السهم قيمة من %7 تمثل والتي الواحد للسهم هلله 70 بواقع سعودي لاير مليون 1050 وقدره

 .الجمعية إنعقاد يوم البنك بسجالت المقيدين للمساهمين الثاني النصف عن
 
م، والتقارير 2017للبنك للعام التصويت على إختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية  (6

 الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
 
وفق ما تضمنه  م2016 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس كمكافآت وتعويضات ألعضاء لاير 2,723,097 مبلغ صرف على التصويت (7

 م.2016تقرير مجلس اإلدارة السنوي للعام 
 
 .سنوي ربع او سنوي نصف بشكل البنك مساهمي على مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت (8
 
 .اإلشرافية الجهات عن الصادرة المتطلبات مع يتسق لجنة الترشيحات والمكافآت بما عمل ولوائح تعديل قواعد على التصويت (9
 

وحتى نهاية الدورة  2017ابريل  25األستاذ/ خالد بن عبدهللا الملحم، عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من عضو مجلس اإلدارة المستقل التصويت على تعيين  (10

 م.2019ديسمبر  31الحالية في 
 

 هـ.28/01/1437 تاريخ و( 3/م) رقم الكريم الملكي بالمرسوم الصادر الشركات نظام مع ليتوافق للبنك االساسي النظام تعديل على التصويت (11
 

مشاركة أعضاء مجموعة إتش وتسهيالت إئتمانية  ىبخصوص حصول البنك عل 2016سبتمبر  21قرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ  ىعلتصويت ال (12
 إس بي سي بي في القابضة )كل بصفته اإلعتبارية( في التسهيالت.

 

 علما بأن قرار مجلس اإلدارة قد تضمن ما يلي :
 بإستثناء األعضاء المعينين من قبل مجموعة إتش إس بي سي وبناء على طلبها، ما يلي :" قرر أعضاء المجلس 

 
(i)  دوالر أمريكي  )أربعمائة وخمسون مليون دوالر أمريكي( من بنوك  450،000،000دخول ساب وحصوله على تسهيالت مشتركة لمبلغ يصل إلى

 وافق عليها العضو المنتدب،داخل أو خارج المملكة العربية السعودية وفقا للشروط التي ي
 

(ii) توقيع العضو المنتدب أو أي شخص يفوضه بهذه السلطة على اتفاقية التسهيالت وجميع الوثائق ذات الصلة بها، و 
 

(iii) و المنتدب أو أي عضالتنفيذ واألداء من قبل الشركة لجميع الوثائق واألعمال والمسائل التي قد تعتبر بالتالي ضرورية أو المتعلقة بذلك وفقا لما يحدده ال
 شخص يفوضه بهذه السلطة، والموافقه على ذلك بموجبه.

 

 م كشرط الحق."2017وسوف يصار للحصول على موافقة كافة الشركاء )بإستثناء إتش إس بي سي( في إجتماع الجمعية العامة القادم المقرر في مارس 
 م(2017اإلدارة المشار إليه هنا ليصبح في شهر أبريل من العام الميالدي )علما بأنه تم تعديل موعد إنعقاد الجمعية بعد صدور قرار مجلس 

 

ل هينشيلوود يجوألعضاء مجلس االدارة الممثلين للشريك االجنبي مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: السيد/ ديفيد ديو والسيد/ سمير عساف، والسيد نا

لاير سعودي) مائتي  281,250,000لغت حصة مجموعة إتش إس بي سي في هذا التمويل والسيد/ جورج الحيضري، وهي اتفاقية تمويل مشتركة ب

 .مليون دوالر أمريكي )خمسة وسبعون مليون دوالر أمريكي( 75 وواحد و ثمانون مليونا و مائتان و خمسون ألف لاير سعودي (وتعادل



 
اإلعتبارية(، والذين  بصفته شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في )كلفي  أعضاء وبين البنك بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت (13

 مباشرة غير مصلحة االجنبي للشريك الممثلين االدارة مجلس يعتبرون بمثابة الجهات التي قامت بالترتيب، والجهة المقرضة والمنسقه وبنك التوثيق وألعضاء
 البنك بأن علما ، صكوك إصدار اتفاقية وهي الحيضري، جورج /والسيد هينشيلوود نايجل والسيد عساف، سمير /يدوالس ديو ديفيد /السيد :كالتالي وهم فيها
 أمريكي دوالر مليار  2وقدرها  بقيمة إجمالية الصكوك إلصدار برنامج علي م14/09/2015  بتاريخ السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة علي حصل قد

 لاير مليار 2 بقيمة  المذكورة الصكوك من شريحة إصدار علي م22/12/2016 بتاريخ المؤسسة موافقة صدرت كما سعودي، لاير مليار 7,5 تعادل والتي
وسيتم  القادم للعام بها والترخيص أمريكي( ومدته سنة واحدة  دوالر مليون أمريكي)ستمائة دوالر مليون 600 تعادل والتي سعودي( لاير سعودي )ملياري

 األتعاب التي سيتقاضاها االطراف ذوو العالقة الحقا عند اصدار الصكوك.تحديد 
 

تقديم الخدمات بالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وبين اعضاء شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في كل بصفته اإلعتبارية  (14
وك محلية ثانوية مسجلة باللاير السعودي، والعضاء مجلس االدارة الممثلين للشريك االجنبي مصلحة والدعم الذي يطلبه البنك فيما يتعلق بطرح البنك صك

ر صكوك بقيمة اغير مباشرة فيها وهم كالتالي: السيد/ ديفيد ديو والسيد/ سمير عساف، والسيد نايجل هينشيلوود والسيد/ جورج الحيضري، وهي اتفاقية إصد
وسيتم تحديد األتعاب التي سيتقاضاها االطراف  ونصف مليار لاير سعودي (  ومدته عشرة سنوات والترخيص بها للعام القادم مليار لاير سعودي ) واحد 1.5

 ذوو العالقة الحقا عند اصدار الصكوك . )تم الرفع إلي مؤسسة النقد للحصول علي موافقتها  وبإنتظار الموافقه(.
 

 

 : يلي ما إلى المساهمين السادة عناية ونوجه
 
نك أو و موظفي البطبقاً للتعليمات اإلشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس اإلدارة أ -

، على أن عوة(صيغته بهذه الدعلى القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل )المرفق المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور االجتماع والتصويت 
، أو كتابة العدل، أو لهم أو االشخاص المرخص المرخصة، أو إحدى البنوك الصناعية، التجارية الغرف يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية:

التوكيالت هو قبل يومين على األقل من موعد تاريخ انعقاد نسخة االنظمة االشرافية فإن آخر موعد لتلقي  وتمشياً مع. شخاص المرخص لهم بأعمال التوثيقاال
 .أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية الجمعية، وعلى الوكيل إبراز

 
ألسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد على كل مساهم يرغب في حضور االجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية ا -

ة وذلك ابتداء من الساعاألسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد األسهم التي يملكونها أو يمثلونها 
 االجتماع.من مساء يوم االجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية والنصف  السادسة

 
من  %50( من النظام األساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 39طبقاً للمادة ) -

مثلون مساهمين ياذا حضره  صحيحاً  الثاني االجتماع ويكون يوماً، ثالثين خالل ثان اجتماع عقد سيتم االجتماع، هذا في النصاب اكتمال عدم حال وفي، رأس المال
 .من رأس المال %25 ما نسبته
 

وراق المالية األمركز إيداع شركة  م ستكون للمساهمين المسجلين في سجالت البنك لدى2016ديسمبر  31إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في  -
)حسب تقويم أم القرى( وذلك بعد إقرار الجمعية  م2017 ابريل 25 الموافق هـ1438 رجب 28كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثاء 

 م.2017 مايو 2هـ الموافق 1438بان شع 6 إعتباراُ من تاريخ يوم الثالثاء العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه األربـاح للمساهميـن
 

 لضريبة تخضع المقيم المالي الوسيط طريق عن تحويلها يتم التي النقدية التوزيعات أن إلى المقيمين غير األجانب المستثمرين السادة عناية يلفت أن البنك يود -
 نظام من (68) المادة ألحكام طبقاً  المحلية البنوك في البنكي حسابه في قيدها أو المقيم غير المستثمر حساب إلى المباشر التحويل عند %5 بنسبة االستقطاع

 .التنفيذية الئحته من (63) والمادة الدخل ضريبة
 

 ونرفق إلطالع السادة المساهمين نصوص المواد المراد تعديلها في النظام االساسي مع نموذج الوكالة المرفق. -
 

( أو الفاكس 011) 2764140للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن االتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خالل أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم  -
 reg.hor@sabb.com( او عن طريق البريد االلكتروني 011) 2763414

 
 

 وهللا ولي التوفيق
 

 لس اإلدارةمج
 

mailto:reg.hor@sabb.com


 توكيلنموذج ال

 

     :تاريخ تحرير التوكيل

 الموافق: 

 

 
 

 

بم جب  ------------الجنس        ---------------------------------------رباعي( إس    م الم ال  الاهم )س    أنا الم

بص      ي  ------------------ن /ص    ا     ---------------------اله ي  )س    ج  / نيا إ ا/  ا ج ار س     ر(   م 

المالكاالمالك   ------------------------------------------- /  ض بال    ع عن ش  را بص    ي الش  يص     أ  

 (/  ج  )شرا  /ساهم  سع  ي  سهم( /ن أسهم البنك السع  ي البريطاني --------------------ألسهم ع  ها )

 إس نا اً لنص هـ، 1399ا11ا22تا يخ   1010025779 /سجل  بم جب سج  تجا ي صا   /ن الرياض بر م

سي للبنك، 37الما   ) سا سم ال ا   ال)ل  ا   أ ا  فإنني بهذا ا( /ن النظام األ ---------------------- رباعي( إ

 ه  /ن غ ر أعض    ال /جلد اة ا   أ  / ا ي البنك أ   ------------------ه ي    م  ----------------------

ل ن   عني في حض      اج مال الجمع   العا/   ،البنك  ائم  بعم  فني أ  إ ا ي لحس   ا المكل  ن بالق ام بص      

ام ـ        ي تمفالمملك  العرب   الس  ع  ي   –في / ين  الرياض /بنى اال ا   العا/  للبنك في  س   عق ال ي  ي  اغ ر الع

م )حسب تق يم أم 2017ابري   25هـ الم افق 1438  جب 28 الثالثـال م ـال يـ النصف /ن /س السابع اع  ـالس

     ال ه بال ص     يا ن اب  عني على الم اا     ع الم  ج  على ج    األعما   غ رها /ن الم اا     ع  .القرى(

ق  على ااف  القرا ات  المس      ن ات الم عل يعن تطرحها الجمع   العا/  لل ص      يا عل ها،  ال    ع ن اب ً ال ي    

 بهذه االج ماعات،  يع بر هذا ال  ا   سا ي الم ع   لهذا االج مال أ  أي اج مال الحق يؤج  إل ه. 

 

 :إسم موقع التوكيل
 

 :صفة موقع التوكيل
 

 )أ    م اة ا/  أ  ج ار س ر لغ ر السع  ي ن(: رقم السجل المدني لموقع التوكيل

 

 الموِكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصياً معنوياً( توقيع

 

 

 

 التصديق: 

 

 

 

 

 



1

المواد قبل التعدیلالمواد بعد التعدیل

) قبل التعدیل3نص الفقرة (ت) من المادة (بعد التعدیل3نص الفقرة (ت) من المادة 
بمفردھا ذات مسئولیة محدودة أو تأسیس شركات تابعة 

مساھمة وتملك االسھم والحصص في شركات أخرى 
قائمة أو االندماج معھا أو اإلشتراك مع الغیر في تأسیس 
الشركات المساھمة أو ذات المسئولیة المحدودة وذلك 
مع مراعاة األنظمة واللوائح الساریة في المملكة العربیة 

السعودیة.

و المساھمة أو اإلشتراك بأیة طریقة في شركات تأسیس شركات تابعة أ
أو ھیئات ذات نشاط یدخل ضمن أغراض الشركة أو یساعد على 
تحقیقھا واإلندماج فیھا أو شراؤھا وكل ذلك مع مراعاة أحكام األنظمة 

واللوائح الساریة في المملكة العربیة السعودیة

3المادة نص الفقرة (ض) من 3نص الفقرة (ض) من المادة 
وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد 
الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات 

المختصة إن وجدت.

فقرة جدیدة تمت إضافتھا بناء على توجیھات وزارة التجارة 
.واإلستثمار

) قبل التعدیل7نص المادة () بعد التعدیل7نص المادة (
والمساھمون في رأس مال الشركةإكتتب المؤسسون 

.بالكامل وتم دفع قیمة أسھم الشركة بأكملھا 
) خمسمائة وإثنین وسبعین ألف 572ر500إكتتب المؤسسون في (

وخمسمائة سھم من أسھم رأس مال الشركة، ودفعوا قیمة أسھمھم 
-بأكملھا على النحو اآلتي:

قیمة األســـــھماألسھمعدد االســـــــــــــــــــــــــــــــــم

لایر ســــعودي

القیمة المدفوعـــــة

لایر ســـــعودي

17ر250ر17000ر250ر172000ر500المؤسسون السعودیون

40ر000ر40000ر000ر400000ر000لبنك البریطاني للشرق األوسطا

57ر250ر57000ر250ر572000ر500المجمـــــــــــــــــــــــــوع

) سبعة وخمسین 57ر250ر000وقد أودع مجموع حصیلة ھذا اإلكتتاب البالغة (
ملیون ومائتین وخمسین ألف لایر سعودي لدى البنك البریطاني للشرق األوسط بجدة 
في حساب فتح بإسم البنك السعودي البریطاني (تحت التأسیس) كما تدل على ذلك 

الشھادة الصادرة من البنك المذكور.
) أربعمائة وسبعة وعشرین ألف 427ر500ألسھم الباقیة وعددھا (وتطرح ا

) ثالثین یوما 30وخمسمائة سھم لإلكتتاب العام من المواطنین السعودیین في خالل (
من تاریخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسیس الشركة وتدفع قیمة كل سھم منھا 

ب بإسم الشركة تحت بأكملھا عند اإلكتتاب. ویودع مجموع حصیلة ھذا اإلكتتا
.التأسیس لدى أحد البنوك المعینة لھذا الغرض

وفي حالة زیادة عدد األسھم المكتتب فیھا عن عدد األسھم المطروحة لإلكتتاب العام، 
یتم تخصیص األسھم للمكتتبین بنسبة عدد ما إكتتبوا فیھ من األسھم. ویكون لمجلس 

.یناإلدارة تقریر أفضلیة خاصة لصغار المكتتب
وفي حالة عدم تغطیة أي قدر من األسھم المطروحة لالكتتاب العام للمواطنین 
السعودیین، خالل مھلة ثالثین یوما أو أیة مدة الحقة تقررھا الشركة بإذن من وزیر 

) من نظام الشركات، تخصص الشركة األسھم غیر المكتتب 56التجارة طبقا للمادة (
ابل عدد األسھم التي إكتتبوا فیھا عند التأسیس مقفیھا للمؤسسین السعودیین بنسبة

.تسدید قیمتھا بالكامل نقدا وكذلك المصاریف
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) قبل التعدیل8نص المادة ()  بعد التعدیل8نص المادة (
یلتزم المس����اھم بدفع قیمة الس����ھم في المواعید المعینة 

ز جالذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في میعاد االس��تحقاق،
لمجلس اإلدارة بعد إعالمھ بخطاب مس����جل بیع الس����ھم 
یة بحس�������ب  في المزاد العلني أو س�������وق األوراق المال

األحوال وفقاً للضوابط التي تحددھا الجھة المختصة.

في حالة زیادة راس المال بإصدار أسھم نقدیة جدیدة، تدفع قیمة ھذه 
األسھم في الموعد األسھم بأكملھا. وإذا تخلف المساھم عن دفع قیمة 

المعین لذلك، جاز لمجلس اإلدارة بعد مطالبة المساھم بكتاب مسجل 
) خمسة عشر یوما، أن یبیع 15بأداء المبلغ المستحق في خالل (

األسھم في مزاد علني. ومع ذلك یجوز للمساھم المتخلف حتى الیوم 
وقت لالمحدد للمزایدة أن یدفع القیمة المستحقة علیھ على أن یؤدي في ا

.المصروفات التي أنفقتھا الشركةھنفس
وتلغي الش���ركة الس���ھم المبیع وفقاً ألحكام ھذه المادة، 
وتعطي المشتري سھماً جدیداً یحمل رقم السھم الملغى، 
وتؤش����ر في س����جل األس����ھم بوقوع البیع مع بیان اس����م 

المالك الجدید.

التعدیل) قبل 9نص المادة () بعد التعدیل9نص المادة (
تكون األسـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ھم إسمیة. وفي حالة زیادة رأس مال 
الش�������ركة ال یجوز إص�������دار األس�������ھم بأقل من قیمتھا 
اإلس���میة، ولكن یجوز أن تص���در بأعلى من ھذه القیمة. 
ند  لة األخیرة یض�������اف فرق القیمة في ب ھذه الحا وفي 
مس����تقل ض����من حقوق المس����اھمین، وال یجوز توزیعھا 

المساھمین.كأرباح على 

تكون األســـــھم إسمیة. وفي حالة زیادة رأس مال الشركة ال یجوز 
إصدار األسھم بأقل من قیمتھا اإلسمیة، ولكن یجوز أن تصدر بأعلى 
من ھذه القیمة. وفي ھذه الحالة األخیرة یضاف فرق القیمة إلى 

.اإلحتیاطي القانوني ولو بلغ حده األقصى المقرر

ر قابلة للتجزئة في مواجھة الشركة، وتكون األسھم غی
وفي حالة تملك عدة أش��خاص س��ھما واحدا یجب علیھم 
إختی���ار أح���دھم لینوب عنھم في إس�������تعم���ال الحقوق 
المتص���لة بالس���ھم. ویكون ھؤالء األش���خاص مس���ئولین 

بالتضامن عن اإللتزامات الناشئة على ملكیة السھم.

ك لشركة، وفي حالة تملوتكون األسھم غیر قابلة للتجزئة في مواجھة ا
عدة أشخاص سھما واحدا یجب علیھم إختیار أحدھم لینوب عنھم في 
إستعمال الحقوق المتصلة بالسھم. ویكون ھؤالء األشخاص مسئولین 

بالتضامن عن اإللتزامات المترتبة على ملكیة السھم.

) قبل التعدیل10نص المادة () بعد التعدیل10نص المادة (
األس�������ھم قابلة للتداول ومع ذلك وبالرغم من تكون 

القیود األخرى المنص�������وص علیھ��ا في ھ��ذا النظ��ام 
األس���اس���ي، ال یجوز تداول األس���ھم التي إكتتب فیھا 
مؤسسو الشركة قبل نشر المیزانیة وحساب األرباح 
والخس��ائر عن خمس س��نوات مالیة كاملة من تاریخ 

ر عشتأسیس الشركة وال تقل مدة كل منھا عن إثنى
شھرا.

ومع ذلك یجوز خالل فترة الحظر نقل ملكیة األسھم 
التي إكتتب فیھا المؤسس وفقا  ألحكام بیع الحقوق 
من أحد المؤسسین إلى مؤسس أخر أو من ورثة أحد 
المؤسسین في حالة وفاتھ إلى الغیر أو في حال 

لى س، علالتنفیذ على أموال المؤسس المعسر أو المف
امتالك تلك األسھم للمؤسسین أن تكون أولویة 

اآلخرین. وفي ھذه الحاالت یكون لمجلس اإلدارة 
الحق في الموافقة على نقل ملكیة السھم أو األسھم 
أو رفضھ، طبقا لألنظمة واللوائح الساریة في 

.المملكة العربیة السعودیة

وتس�������ري أحك��ام ھ��ذه الم��ادة على م��ا یكتت��ب ب��ھ 
لمال قبل انقض��اء المؤس��س��ون في حالة زیادة رأس ا

مدة الحظر.
وال یسري ھذا الحكم على األسھم المملوكة لشركة 
ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في) 
مادامت ھذه االس�����ھم منقولة طبقا لألنظمة واللوائح 
النافذة إلى منش������أة تملكھا أو تھیمن علیھا ش������ركة 

تكون األسھم قابلة للتداول ومع ذلك وبالرغم عن القیود األخرى المنصوص علیھا 
ة مؤسسو الشركفي ھذا النظام األساسي، ال یجوز تداول األسھم التي إكتتب فیھا

قبل نش��ر المیزانیة وحس��اب األرباح والخس��ائر عن خمس س��نوات مالیة كاملة من 
تاریخ تأسیس الشركة وال تقل مدة كل منھا عن إثنى عشر شھرا.

ومع ذلك یجوز خالل فترة الحظر نقل ملكیة األسھم التي اكتتب فیھا المؤسس وفقاً 
س أو أخر إلى أحد أعضاء مجلس ألحكام بیع الحقوق من أحد المؤسسین إلى مؤس

اإلدارة لتقدیمھا كأسھم ضمان العضویة أو من ورثة أحد المؤسسین في حالة وفاتھ 
إلى الغیر.  وفي ھ��ذه الح��االت یكون لمجلس االدارة الحق في الموافق��ة على نق��ل 
ملكیة الس����ھم أو األس����ھم أو رفض����ھ،  طبقاً لألنظمة واللوائح الس����اریة في المملكة 

.السعودیةالعربیة 
وال یس������ري ھذا الحكم على األس������ھم المملوكة لش������ركة ھونج كونج وش������نغھاي 
المص����رفیة القابض����ة (بي في) مادامت ھذه االس����ھم منقولة طبقا لألنظمة واللوائح 
النافذة إلى منش��أة تملكھا أو تھیمن علیھا ش��ركة ھونج كونج وش��نغھاي المص��رفیة 

المقدمة كضمان للعضویة) أو إلى المنشأة التي القابضة (بي في) (بإستثناء األسھم 
تھیمن على ش����ركة ھونج كونج وش����نغھاي المص����رفیة القابض����ة (بي في) أو إلى 

شركة تابعة مملوكة بأكملھا لتلك المنشأة (بإستثناء أسھم ضمان العضویة).
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ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في) 
لى المنش��أة التي تھیمن على ش��ركة ھونج كونج أو إ

وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في) أو إلى شركة 
تابعة مملوكة بأكملھا لتلك المنشأة.
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) قبل التعدیل11نص المادة (التعدیلبعد)11نص المادة (
للتداول وفقاً ألحكام نظام السوق جمیع األسھم قابلة 

.المالیة
جمیع األسھم قابلة للتداول طبقاً لألنظمة واللوائح الصادرة عن الجھات 

یتم تداول األسھم بالقید في سجل المساھمین الذي  تعده الشركة التنظیمیة.  و
والذي یتضمن أسماء المساھمین وجنسیاتھم ومحال إقامتھم ومھنتھم وأرقام 

وال .والقدر المدفوع منھا. ویؤشر بھذا القید على شھادات األسھماألسھم
یعتبر نقل ملكیة السھم صحیحا في مواجھة الشركة أو الغیر إال من تاریخ 
القید في السجل المذكور. ویترتب على اإلكتتاب في األسھم أو ملكیتھا قبول 

ا التي تصدرھالمساھم لنظام الشركة األساسي، وكذلك القرارات الصحیحة 
الجمعیات العامة، سواء كان حاضرا أو غائبا وسواء صوت موافقا على 

وبالرغم من االحكام المتقدمة یجوز لمجلس اإلدارة أن ا.القرارات أو ضدھ
یمتنع عن قید أو إعتماد أي نقل لملكیة األسھم إذا ترتبت على ھذا النقل 

لسھم ك. وال یعتد بنقل ملكیة امخالفة األنظمة واللوائح السعودیة المتعلقة بذل
في مواجھة الشركة أو الغیر إال إذا تم قیدھا بواسطة مجلس اإلدارة ومن 
تاریخ ھذا القید. وال یكون مجلس اإلدارة وال الشركة ملزمین تجاه أي شخص 
بسبب اإلمتناع عن قید نقل ملكیة األسھم المقترحة طبقا ألحكام ھذه الفقرة. 

.أسھمھاوال یجوز للشركة شراء

) قبل التعدیل12نص المادة () بعد التعدیل12نص المادة (

وذلك بعد الحص��ول علي عدم ممانعة یجوز للش��ركة 
أن تشتري أسھمھا مؤسسة النقد العربي السعودي 

قاً للض�������وابط التي تض�������عھا الجھات  أو ترھنھا وف
التنظیمیة، وال یكون لألس��ھم التي تش��تریھا الش��ركة 

جمعیات المساھمین.أصوات في 
عة كما یجوز  عد الحص�������ول علي عدم ممان وذلك ب

رھن األس��ھم وفقاً مؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي 
للض�����وابط التي تض�����عھا الجھات التنظیمیة، ویكون 
للدائن المرتھن أحقیة قبض األرباح واس���تعمال كافة 
الحقوق المتص�������لة بالس�������ھم باس�������تثناء حض�������ور 

مس��اھمین أو التص��ویت اجتماعات الجمعیة العامة لل
فیھا،  ما لم یتفق في عقد الرھن على غیر ذلك.  

تصدر شھادات األسھم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة ویوقع 
علیھا عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة وتختم بخاتم الشركة. وتتضمن 
شھادة السھم على األخص بیان رقم وتاریخ المرسوم الملكي الصادر 

رخیص بتأسیس الشركة، ورقم وتاریخ القرار الوزاري الصادر بإعالن بالت
تأسیس الشركة، وقیمة راس المال، وعدد األسھم الموزع علیھا، 
وخصائصھا وغرض الشركة، ومركزھا الرئیسي ومدتھا. ویجوز إصدار 
شھادات تمثل سھما واحدا أو أكثر. ویكون لألسھم كوبونات ذات أرقام 

جلس اإلدارة شروط تزوید الشركة للمساھم بشھادة جدیدة ویحدد ممتسلسلة.
للسھم تحل محل الشھادة التي تفقد أو تتلف.

) قبل التعدیل13نص المادة () بعد التعدیل13نص المادة (
وذلك یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة )1(

بعد الحصول علي عدم ممانعة مؤسسة النقد 
زیادة رأس المال من وقت آلخر العربي السعودي

من خالل اصدار أسھم جدیدة مقابل حصص نقدیة 
أو عینیة أو في مقابل ما على الشركة من دیون، 
أو في مقابل مقدار اإلحتیاطي النظامي الذي تقرر 
الجمعیة العامة إدماجھ في رأس المال، أو في 
مقابل تحویل أدوات دین أو صكوك تمویلیة، بشرط 

ة زیادة سابقة إن وجدت قد دفعت أن تكون أی
بأكملھا. ویعین القرار إجراءات الزیادة في رأس 
المال. وال یشترط دفع الزیادة في رأس المال 
بأكملھا إذا كان الجزء غیر المدفوع من رأس المال 
یعود إلى أسھم صدرت مقابل تحویل أدوات دین أو 
صكوك تمویلیة إلى أسھم ولم تنتھ بعد المدة 

لتحویلھا إلى أسھمالمقررة

یجوز بقرار من الجمعی��ة الع��ام��ة غیر الع��ادی��ة زی��ادة راس الم��ال من وق��ت آلخر 
ھا. ویعین القرار  بأكمل عت  قد دف قة إن وجدت  یة زیادة س��������اب بش�������رط أن تكون أ
إجراءات الزیادة في راس المال. ویكون للمس�����اھمین أولویة اإلكتتاب في األس�����ھم 

.الجدیدة
قرارات زیادة راس المال وبأولویتھم في اإلكتتاب وش����روط ویخطر المس����اھمون ب

اإلكتتاب بإعالن ینش���ر في ص���حیفة یومیة تص���در في المدینة التي یوجد بھا مركز 
الش��ركة الرئیس��ي. ویبدي المس��اھم رغبتھ في إس��تعمال حقھ في األولویة في خالل 

.) خمسة عشر یوما التالیة لإلعالن المذكور15(
الجدیدة على المساھمین األصلیین الذین یطلبون اإلكتتاب بنسبة وتوزع ھذه األسھم 

یحص��لون علیھ من األس��ھم الجدیدة یملكونھ من أس��ھم قدیمة بش��رط أال یجاوز ماما
طلبوا اإلكتتاب فیھ. ویوزع الباقي من األس�������ھم الجدیدة على المس�������اھمین عدد ما

یزید عدد األس���ھم التي األص���لیین الذین طلبوا أكثر مما یس���تحق لھم ش���ریطة أن ال 
طلبوا اإلكتتاب بھ. ویطرح مایبقى من یحص���لون علیھا من األس���ھم الجدیدة عدد ما

األس��ھم الجدیدة التي لم تخص��ص للمس��اھمین األص��لیین لإلكتتاب العام وفقا ألحكام 
ص���دار أس���ھم نقدیة جدیدة یجب اال یؤدي إھذا النظام. وفي حالة زیادة راس المال ب

التي یملكھا غیر الس�����عودیین عن یة حال إلى زیادة عدد األس�����ھمھذا اإلص�����دار بأ
.النسب المقررة نظاماً 
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بعد الحصول علي عدم ممانعة مؤسسة النقد )2(
للمساھم المالك للسھم وقت العربي السعودي

صدور قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بالموافقة 
اإلكتتاب في على زیادة رأس المال األولویة في 

األسھم الجدیدة التي تصدر مقابل حصص نقدیة، 
ویبلغ ھؤالء بأولویتھم بالنشر في جریدة یومیة 
أو بابالغھم بواسطة البرید المسجل عن قرار 
زیادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدتھ وتاریخ 

بدایتھ وانتھائھ
ویحق للمساھم بیع حق األولویة أو التنازل عنھ )3(

المدة من وقت صدور قرار الجمعیة العامة خالل
بالموافقة على زیادة رأس المال إلى أخر یوم 
لإلكتتاب في األسھم الجدیدة المرتبطة بھذه 

وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة الحقوق، 
وفقا للضوابط ومؤسسة النقد العربي السعودي
ویحق للجمعیة التي تضعھا الجھات التنظیمیة. 

العادیة وقف العمل بحق األولویة العامة غیر 
للمساھمین في االكتتاب بزیادة رأس المال مقابل 
حصص نقدیة أو إعطاء األولویة لغیر المساھمین 
في الحاالت التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة. 
كما یحق للجمعیة العامة غیر العادیة في جمیع 
األحوال أن تخصص األسھم المصدرة عند زیادة 

أو جزءاً منھا للعاملین في الشركة رأس المال
والشركات التابعة أو بعضھا، أو أي من ذلك. وال 
یجوز للمساھمین ممارسة حق األولویة عند 

إصدار الشركة لألسھم المخصصة للعاملین
) أعاله، توزع األسھم 3مع مراعاة ما ورد في الفقرة ()4(

الجدیدة على حملة حقوق االولویة الذین طلبوا 
اإلكتتاب بنسبة ما یملكونھ من حقوق أولویة من 
اجمالي حقوق األولویة الناتجة من زیادة رأس المال 
بشرط أال یجاوز ما یحصلون علیھ ما طلبوه من األسھم 
الجدیدة. ویوزع الباقي من األسھم الجدیدة على حملة 
حقوق األولویة الذین طلبوا أكثر من نصیبھم بنسبة ما 

أولویة من إجمالي حقوق األولویة یملكونھ من حقوق 
الناتجة من زیادة رأس المال، شریطة أال یتجاوز ما 

ویطرح یحصلون علیھ ما طلبوه من األسھم الجدیدة
ماتبقى من األسھم على الغیر، مالم تقرر الجمعیة غیر 
العادیة غیر ذلك أو ینص نظام السوق المالیة على غیر 

ذلك
لمال من خالل اصدار أسھم وفي حالة زیادة رأس ا)5(

جدیدة مقابل حصص نقدیة فیجب مراعاة اال یؤدي ھذا 
اإلصدار بأیة حال إلى زیادة عدد األسھم  التي یملكھا 

غیر السعودیین عن النسب المقررة نظاماً 

) قبل التعدیل14نص المادة () بعد التعدیل14نص المادة (
یة  عاد عامة غیر ال یة ال لك یجوز بقرار من الجمع وذ

بعد الحصول علي عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي 
تخفیض رأس مال الش������ركة إذا زاد عن الس������عودي

حاجتھا أو إذا منیت الش��ركة بخس��ائر، ش��ریطة أن ال 
یقل رأس مال الش���ركة عن الحد األدنى المنص���وص 

القرار إالعلیة في نظام مراقبة البنوك . وال یص�����در
بعد تالوة تقریر مراجعي الحس������ابات عن األس������باب 
الموجبة لھ وعن التزامات الش������ركة وأثر التخفیض 

في ھذه االلتزامات.

یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة تخفیض رأس مال الشركة إذا 
زاد عن حاجتھا أو إذا منیت الشركة بخسائر، شریطة أن ال یقل رأس مال 
الشركة عن الحد األدنى المنصوص علیھ في نظام مراقبة البنوك. وال یصدر 

وعن جبة لھالقرار إال بعد تالوة تقریر مراقبي الحسابات عن األسباب المو
إلتزامات الشركة وأثر التخفیض في ھذه اإللتزامات. ویبین القرار طریقة 

إجراءات ھذا التخفیض.
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ویبین القرار طریق����ة إجراءات ھ����ذا التخفیض، 
س�������واء بإلغاء عدد من األس�������ھم بما یعادل القدر 
المطلوب تخفیض���������ھ وال���ذي ینبغي فی���ھ مراع���اة 

بین المس��اھمین، او بش��راء الش��ركة المس��اواة فیما 
بش���كل مباش���ر وفقا لنظام الس���وق المالیة لعدد من 
أسھمھا بما یعادل القدر المطلوب تخفیضھ ومن ثم 

إلغاؤھا.

وإذا ك��ان التخفیض نتیج��ة زی��ادة رأس الم��ال عن 
ح��اج��ة الش�������رك��ة وجب��ت دعوة ال��دائنین إلي إب��داء 

اریخ ) ستین یوماً من ت60اعتراضاتھم علیھ خالل (
نش�����ر قرار التخفیض في ص�����حیفة یومیة توزع في 
البلد الذي یقع فیھ المركز الرئیس������ي للش������ركة. فإذا 
اعترض أحدھم وقدم إلي الش�������ركة مس�������تنداتھ في 
المیعاد المذكور وجب علي الش�������ركة أن تؤدي إلیھ 
دینھ إذا كان مس���تحقاً للدفع أو أن تقدم ض���ماناً كافیاً 

للوفاء بھ إذا كان آجالً.

وإذا كان التخفیض نتیجة زیادة راس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة 
) ستین یوما من تاریخ نشر 60الدائنین إلى إبداء إعتراضاتھم علیھ خالل (

في صحیفة یومیة توزع في البلد الذي یقع فیھ المركز قرار التخفیض 
الرئیسي للشركة. فإذا إعترض أحدھم وقدم إلى الشركة مستنداتھ في المیعاد 
المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إلیھ دینھ إذا كان مستحقا للدفع أو أن 

تقدم ضمانا كافیا للوفاء بھ إذا كان آجال.

) قبل التعدیل16نص المادة (بعد التعدیل)16نص المادة (
بقرار من الجمعیة العامة غیر –یجوز للشركة 

وفقا لما إشتمل علیھ نظام السوق المالیة -العادیة
أن تصدر بالقروض التي تعقدھا سواء بالعملة 
السعودیة أو غیرھا أدوات دین وسندات متساویة 

ئة. للتجزالقیمة أو صكوك قابلة للتداول وغیر قابلة 

العامةالجمعیةمنبقرار-للش����ركةیجوزكما

ص����كوكأودینأدواتتص����درأن-غیر العادیة
قرارصدوربعدأسھم،إلىللتحویلتمویلیة قابلة
الحدفیھتحددالعادیةغیرالعامةمن الجمعیة

إص��دارھایتمأنیجوزالتياألس��ھماألقص��ى لعدد
أص���درتس���واءالص���كوك،أوتلك األدواتمقابل

منأونفس��ھالوقتفيأو الص��كوكاألدواتتلك
برنامجخاللمنأومن اإلص�داراتس�لس�لةخالل

.تمویلیةصكوكأودینإلصدار أدواتأكثرأو
موافقة إلىحاجةدون-اإلدارةمجلسویص����در

تلك مقابلجدیدةأس���ھم-الجمعیةھذهمنجدیدة

تحویلھا، حاملوھایطلبالتيالص��كوكأواألدوات
تلك لحملةالمحددةالتحویلطلبفترةانتھاءفور

یلزمماالمجلسویتخذ.الص�������كوكأواألدوات

بعددیتعلقاألس�����اس فیماالش�����ركةنظاملتعدیل

علىویجب.المالورأسالمص�������درةاألس�������ھم

فيكل زیادةإجراءاتاكتمالشھراإلدارةمجلس
النظام لش������ھرفيالمحددةبالطریقةالمالرأس

.العادیةغیرالعامةالجمعیةقرارات

یجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدھا سواء بالعملة السعودیة أو 
غیرھا سندات متساویة القیمة قابلة للتداول وغیر قابلة للتجزئة.

) قبل التعدیل17نص المادة () بعد التعدیل17نص المادة (
یتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من عشرة 
أعضاء، یكون من بینھم ستة أعضاء یمثلون 
المساھمین السعودیین تعینھم الجمعیة العامة العادیة 

یتولى إدارة الش���ركة مجلس ادارة مؤلف من عش���رة أعض���اء یكون من بینھم س���تة 
ة العامة العادیة لمدة ثالث عیعینھم الجمتأعض����اء یمثلون المس����اھمین الس����عودیین 

،  یتم انتخابھم وفقاً ألسلوب التصویت التراكمي.سنوات
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لمدة ثالث سنوات، ویتم انتخابھم وفقاً ألسلوب 
التصویت التراكمي، إضافة إلى أربعة أعضاء ممثلین 

یة ھاي المصرفللشریك األجنبي شركة ھونج كونج وشنغ
القابضة (بي في) والذین یتم اختیارھم وتعیینھم من 
قبلھ. ویجوز إعادة تعیین جمیع أعضاء المجلس لمدد 

أخرى.

وإستثناء مما تقدم عین المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات من األعضاء 
اآلتیة أسماؤھم:

الجنسیةاإلسم

سعوديالشیخ سلیمان صالح العلیان)1

سعوديالشیخ عبد المحسن المطلق)2

سعودياللحیدانالشیخ محمد عبد الكریم)3

سعوديالشیخ یوسف إبراھیم رضوان)4

سعوديالشیخ محمد یحیى البدراوي)5

سعوديالشیخ عمر عقاد)6

عن المساھمین السعودیین

بریطانيالمستر جوردن أنطوني كالفر)7

بریطانيالمستر كینیث برادفورد)8

بریطانيالمستر جون أندرو باتریك ھیل)9

بریطانيالمستر ریتشارد آرثر لوك)10

عن البنك البریطاني 

للشرق األوسط

وطالما بقیت شركة ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة 
) أربعین في %40القابضة (بي في) مالكة لنسبة (

المائة على األقل من األسھم یحق لھا أن تعین أربعة 
ویتمأعضاء في المجلس وأن تبدلھم جمیعا أو أي منھم. 

ھذا التعیین أو التبدیل بقرار یصدره مجلس إدارة شركة 
ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في)، 

ویتولى إبالغھ بكتاب یوجھ إلى مجلس إدارة الشركة.

وطالما بقیت شركة ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في) مالكة لنسبة 
األس����ھم یحق لھا أن تعین أربعة أعض����اء ) أربعین في المائة على األقل من40%(

في المجلس وأن تبدلھم جمیعا أو أیا منھم. ویتم ھذا التعیین أوالتبدیل بقرار یص��دره 
مجلس إدارة ش���ركة ھونج كونج وش���نغھاي المص���رفیة القابض���ة (بي في)، ویتولى 
إبالغھ بكتاب یوجھ إلى مجلس إدارة الش����ركة. ویجوز إعادة تعیین جمیع أعض����اء 

.لسالمج

) قبل التعدیل18نص المادة () بعد التعدیل18نص المادة (
) أعاله فیما یتعلق 17مع مراعاة ما ورد في الفقرة (

بحق شركة ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة 
ل یحق لك(بي في) بتعیین أربعة أعضاء في المجلس، 

مساھم ترشیح نفسھ أو شخص آخر أو أكثر لعضویة 
مجلس اإلدارة،  وذلك في حدود نسبة ملكیتھ في رأس 

.المال

یجب أن یكون عض���و مجلس اإلدارة مالكا لعدد من أس���ھم الش���ركة ال تقل 
قیمتھا عن عش������رة آالف لایر وتودع ھذه األس������ھم خالل ثالثین یوما من 

البنوك التي یعینھ��ا وزیر التج��ارة لھ��ذا ت��اریخ تعیین العض������و ل��دى أح��د 
الغرض. وتخص��ص ھذه األس��ھم لض��مان مس��ئولیة عض��و مجلس اإلدارة، 
وتظل غیر قابلة للتحویل إلى أن تنقض������ي المدة المحددة لس������ماع دعوى 

سئولیة المنصوص علیھا في المادة ( شركات أو إلى أن 77الم ) من نظام ال
ونج وش���نغھاي المص���رفیة یفص���ل في ھذه الدعوى. وتقدم ش���ركة ھونج ك

القابضة (بي في) أسھم ضمان العضویة عن كل عضو من األعضاء الذین 
یمثلونھا في المجلس.

وإذا لم یقدم عضو مجلس اإلدارة أسھم الضمان في المیعاد المحدد لذلك 
بطلت عضویتھ.

) قبل التعدیل19نص المادة () بعد التعدیل19نص المادة (
للجمعیة العامة العادیة للشركة الحق في كل وقت 
بعزل جمیع أعضاء مجلس االدارة أو بعضھم ودون 
إخالل بأي حقوق فلعضو المجلس المعزول الحق 
بالمطالبة بالتعویض إذا وقع العزل لسبب غیر 
مقبول أو في وقت غیر مناسب. ولعضو مجلس 
االدارة أن یستقیل، بشرط أن یكون ذلك في وقت 

ب،  وإال كان مسؤوالً تجاه الشركة عما یترتب مناس
على استقالتھ من أضرار.

تنتھي عضویة المجلس :
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تنتھي عضویة المجلس

بإنتھاء مدتھا.•بإنتھاء مدتھا•

بإستقالة العضو.•بإستقالة العضو•

إذا بلغ العضو سن السبعین السنة المیالدیة •
.إال إذا قررت الجمعیة العامة غیر ذلك

إذا بلغ العضو سن السبعین السنة المیالدیة إال إذا قررت الجمعیة العامة •
غیر ذلك.

إذا أصبح غیر صالح للعضویة وفقا ألحكام أي •
.نظام نافذ في المملكة العربیة السعودیة

إذا أصبح غیر صالح للعضویة وفقا ألحكام أي نظام نافذ في المملكة •
العربیة السعودیة.

من الجمعیة العامة یصدر بأغلبیة بعزلھ بقرار•
الثلثین إذا لم یكن العزل بطلب من مجلس 
اإلدارة وباألغلبیة البسیطة إذا كان العزل بناء 

.على طلب مجلس اإلدارة

بعزلھ بقرار من الجمعیة العامة یصدر بأغلبیة الثلثین إذا لم یكن العزل •
لعزل بناء علىوباالغلبیة البسیطة إذا كان ااإلدارةبطلب من مجلس

طلب مجلس اإلدارة.

إذا أصبحت قواه العقلیة غیر سلیمة.•.إذا أصبحت قواه العقلیة غیر سلیمة•

إذا حكم بإدانتھ في جریمة مخلة باألمانة أو •
.غش أو ماسة بالشرف

إذا حكم بإدانتھ في جریمة مخلة باألمانة أو غش أو ماسة بالشرف.•

ترتیبات أو صلحا إذا حكم بإفالسھ أو أجرى •
مع دائنیھ

إذا حكم بإفالسھ أو أجرى ترتیبات أو صلحا مع دائنیھ.•

وإذا شغر مركز أحد األعضاء أثناء دورة المجلس 
(باستثناء مركز أحد االعضاء المعینین من قبل 
شركة ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة 

وترتب على ذلك أن ھبط عدد أعضاء (بي في)) 
المجلس عن ستة، تدعى الجمعیة العامة العادیة 
خالل مدة أقصاھا ستین یوماً إلختیار العدد الالزم 
من األعضاء. وفي غیر ھذه الحالة كان للمجلس أن 

عضواً في المركز الشاغر ممن -مؤقتاً –یعین 
ة دتتوافر فیھم الخبرة والكفایة، مع مراعاة حكم الما

) ،  وأن توافى الجھات التنظیمیة بمتطلبات 17(
التعیین واإلفصاح الالزمة،  خالل خمسة أیام عمل 
من تاریخ التعیین،  وأن یتم عرض ھذا التعیین على 
الجمعیة العامة العادیة. في أول اجتماع لھا،  ویكمل 
العضو الجدید مدة سلفھ. وفیما یخص شغور مركز 

ین من قبل شركة ھونج أحد أعضاء المجلس المعین
كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في) فعلیھا 

أن تعین خلفھ على وجھ السرعة.  

وإذا شغر مركز أحد األعضاء أثناء السنة وترتب على ذلك أن ھبط عدد 
أعضاء المجلس عن ستة، تدعى الجمعیة العامة العادیة في أقرب وقت ممكن 

األعضاء. وفي غیر ھذه الحالة یقوم مجلس اإلدارة إلختیار العدد الالزم من 
) ویعرض ھذا التعیین 17بملء المركز الشاغر، مع مراعاة حكم المادة (

التالیة إلقراره. وال یكون ھذا اإلقرار الزما على الجمعیة العامة العادیة
عضاء الممثلین لشركة ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة بالنسبة لأل
وإذا حدث الشغور في مجلس اإلدارة األول المعین لمدة خمس (بي في) .

بواسطة المذكورة سنوات، یمأل المركز الشاغر للفترة الباقیة من المدة
) من ھذا النظام األساسي. ویكون 17مجلس اإلدارة. مع مراعاة حكم المادة (

قرار التعیین في ھذه الحالة خاضعا إلقرار الجمعیة العامة.

) قبل التعدیل20نص المادة () بعد التعدیل20مادة (نص ال
بدون إخالل بالسلطات المقررة للجمعیة العامة 
یكون لمجلس اإلدارة سلطات كاملة إلدارة أعمال 
الشركة واإلشراف على شئونھا بما یحقق 
أغراضھا. ولمجلس االدارة أن یشكل ویعین من بین 

منبثقة عن أعضائھ أو من الغیر لجاناً فرعیة 
المجلس، ویحدد لكل منھا اإلختصاصات التي یراھا 
مناسبة ویقر لوائح عملھا وینسق المجلس فیما 
بین ھذه اللجان من أجل تسھیل عملیة البت في 

.المسائل التي تعرض علیھا

ب��دون إخالل ب��الس������لط��ات المقررة للجمعی��ة الع��ام��ة یكون لمجلس اإلدارة 
كة واإلشراف على شئونھا.سلطات كاملة إلدارة أعمال الشر

ولمجلس اإلدارة أن یشكل ویعین من بین أعضائھ أو من الغیر لجاناً فرعیة 
منبثقة عن المجلس،  ویحدد لكل منھا االختصاصات التي یراھا مناسبة ویقر 
لوائح عملھا  وینسق المجلس فیما بین ھذه اللجان من أجل تسھیل عملیة البت 

ا.في المسائل التي تعرض علیھ
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وللمجلس في سبیل القیام بواجباتھ مباشرة كافة 
السلطات والقیام بكافة األعمال والتصرفات التي 
یكون للشركة إجراؤھا بموجب ھذا النظام األساسي 
أو عقد التأسیس أو بغیر ذلك، بشرط أال یكون 
النظام األساسي قد إستلزم صراحة إجراء ھذه 

ولمجلس اإلدارة األعمال بواسطة الجمعیة العامة. 
بصفة خاصة السلطة الكاملة في عقد إتفاقیة إدارة 
فنیة بین الشركة وشركة ھونج كونج وشنغھاي 

المصرفیة القابضة (بي في).

وللمجلس في سبیل القیام بواجباتھ مباشرة كافة السلطات والقیام بكافة 
األعمال والتصرفات التي یكون للشركة إجراؤھا بموجب ھذا النظام 

ساسي أو عقد التأسیس أو بغیر ذلك. بشرط أال یكون النظام األساسي قد األ
إستلزم صراحة إجراء ھذه األعمال بواسطة الجمعیة العامة. ولمجلس 
اإلدارة بصفة خاصة السلطة الكاملة في عقد إتفاقیة إدارة فنیة بین الشركة 

وشركة ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في ).

اإلدارة السلطة لعقد القروض آلجال تزید ولمجلس 
عن ثالث سنوات، وشراء العقارات واألصول 
وبیعھا ورھنھا وإبراء ذمة مدیني الشركة من 

.إلتزاماتھم، وعقد الصلح وقبول التحكیم

ولمجلس اإلدارة السلطة لعقد القروض آلجال تزید عن ثالثة سنوات، وشراء 
ني الشركة من إلتزاماتھم، وعقد الصلح العقار وبیعھ ورھنھ وإبراء ذمة مدی

وقبول التحكیم.

وللمجلس أن یعھد بأي من ھذه السلطات إلى 
العضو المنتدب أو إلى عضو آخر أو إلى أي من 

أو الموظفین المخولین في الشركة العاملین بھا
. وللمجلس أیضا من وقت آلخر غیر العاملین بھا

ة، أن یفوض شخصا آخر سلطة أو سلطات معین
للمدة التي یراھا المجلس مناسبة. ومع ذلك ال یجوز 
لمجلس اإلدارة التبرع بشيء من أموال الشركة إال 
في الحدود المقررة في األنظمة النافذة في المملكة 

العربیة السعودیة

وللمجلس أن یعھد بأي من ھذه السلطات إلى العضو المنتدب أو إلى عضو 
خولین في الشركة العاملین بھا. وللمجلس آخر أو إلى أي من الموظفین الم

أیضا من وقت آلخر أن یفوض شخصا آخر سلطة أو سلطات معینة، للمدة 
التي یراھا المجلس مناسبة. ومع ذلك ال یجوز لمجلس اإلدارة التبرع بشيء 
من أموال الشركة إال في الحدود المقررة في األنظمة النافذة في المملكة 

العربیة السعودیة.

) قبل التعدیل21نص المادة () بعد التعدیل21نص المادة (
تتكون مكافأة مجلس االدارة من مبلغ معین أو مزایا 

أو نس�����بة معینة من ص�����افي االرباح حس�����بما ةیعین
تقرره الجمعیة العامة باالضافة الى بدل حضور عن 
الجلس���������ات وذل��ك في ح��دود م��ا نص علی��ھ نظ��ام 
الش�������رك���ات والتعلیم���ات الص���������ادرة عن الجھ���ات 

اإلشرافیة والتنظیمیة.

رئیس مجلس بویحدد المجلس المكافأة الخاص�������ة 
المنتدب بما یتناس������ب مع االدارة ونائبھ و العض������و 

صالحیاتھم التي إشتمل علیھا ھذا النظام األساسي.

تدفع الش�������ركة لألعض�������اء كل النفقات الفعلیة التي 
تحملوھا في س�������بیل حض�������ور إجتماعات المجلس 
ولجانھ بما فیھا مصروفات السفر واإلقامة واإلیواء.

ویش��مل تقریر مجلس اإلدارة الس��نوي إلى الجمعیة 
نا ش�������امال  لقیمة ومبالغ كل ما العامة یا عادیة ب ال

حص�����ل علیھ أعض�����اء مجلس االدارة خالل الس�����نة 
المالیة من مكافآت وبدل مص�����روفات وغیر ذلك من 
المزای��ا النق��دی��ة أو العینی��ة. وأن یش�������تم��ل التقریر 
المذكور كذلك على بیان ما قبض���ھ أعض���اء المجلس 
بوص�������فھم عاملین أو إداریین أو ما قبض�������وه نظیر 

مال فنیة أو إداریة أو إستشاریة استشارات.  وأن أع
یش��تمل أیض��اً على بیان بعدد جلس��ات المجلس وعدد 
الجلس�����ات التي حض�����رھا كل عض�����و خالل الس�����نة 

المالیة.

تكون مكافأة وبدل حض�������ور أعض�������اء مجلس اإلدارة وفقا للقرارات والتعلیمات 
ي كل النفقات الفعلیة التالرسمیة الصادرة في ھذا الشأن وتدفع الشركة لألعضاء 

تحملوھا في سبیل حضور إجتماعات المجلس بما فیھا مصروفات السفر واإلقامة 
واإلیواء.

ویشمل تقریر مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعیة العامة العادیة بیانا شامال لكل 
حصل علیھ األعضاء من مبالغ خالل سنة الشركة المالیة من مكافأة وبدل ما

ومصروفات نثریة، وكذلك المزایا النقدیة أو العینیة. كما یشتمل التقریر حضور 
المذكور على بیان المبالغ التي حصل علیھا أعضاء المجلس بوصفھم موظفین 
مخولین في الشركة أو عاملین بھا أو ماقبضوه مقابل خدمات فنیة أو إداریة أو 

إستشاریة.
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) قبل التعدیل22نص المادة () بعد التعدیل22نص المادة (
وذلك بعد الحصول علي عدم ممانعة یعین المجلس 

من بین أعضاءه رئیسا مؤسسة النقد العربي السعودي 
ونائباً للرئیس وعضوا منتدبا. ویكون رئیس المجلس  
سعودي الجنسیة. ویتم إختیار العضو المنتدب من بین 

وشنغھاي األعضاء الذین تعینھم شركة ھونج كونج 
المصرفیة القابضة (بي في). وال یجوز الجمع بین 
منصب رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ وأي منصب 

تنفیذي في الشركة.

یعین المجلس من بین أعض������اءه رئیس������ا وعض������وا منتدبا. ویكون رئیس 
المجلس س���عودیا. ویختار العض���و المنتدب من بین األعض���اء الذین تعینھم 

المصرفیة القابضة (بي في).شركة ھونج كونج وشنغھاي

ویكون للرئیس حق دعوة المجلس إلى اإلجتماع، 
ویرأس إجتماعات مجلس اإلدارة وكذلك إجتماعات 
الجمعیات العامة ویمثل الرئیس الشركة أمام كافة 
الجھات المختصة وأمام القضاء وھیئات التحكیم والغیر 
ولھ أن یوكل غیره في عمل أو أعمال معینة، ویقوم 
الرئیس بكافة المھام األخرى المنصوص علیھا في 

النظام األساسي والتي یعھد المجلس بھا إلیھ.

ویكون للرئیس حق دعوة المجلس إلى اإلجتماع، ویرأس إجتماعات مجلس 
اإلدارة وكذلك إجتماعات الجمعیات العامة ویمثل الشركة أمام كافة الجھات 

یوكل غیره في عمل أو أعمال معینة، المختصة وأمام القضاء والغیر ولھ أن 
ویقوم الرئیس بكافة المھام األخرى المنصوص علیھا في النظام األساسي 

والتي یعھد المجلس بھا إلیھ.

وفي حالة غیاب الرئیس أو عدم إستطاعتھ القیام 
بمھامھ، یحل محلھ نائبھ، وفي حال غیابھما، یعین 

.ملھ مؤقتاالمجلس من بین أعضاءه األخرین من یقوم بع

یعین مجلس اإلدارة أمیناً عاما من اعضاء المجلس أو 
من غیرھم ممن تتوافر بھم المؤھالت والخبرات ذات 
الصلة، ویحدد المجلس شروط عملھ واختصاصاتھ 
ومكافأتھ، ویناط بھ التنسیق بین اعضاء المجلس 
وتبلیغھم بكل ما یخص االجتماعات و اثبات مداوالت 

ي محاضر وتدوینھا في السجل المجلس وقراراتھ ف
الخاص وكذلك في حفظ ھذا السجل.

وفي حالة غیاب الرئیس أو عدم إستطاعتھ القیام بمھامھ، یعین المجلس من 
بین أعضاءه السعودیین األخرین من یقوم بعملھ مؤقتا.

وقد عین المؤسسون الشیخ سلیمان صالح العلیان أول رئیس لمجلس اإلدارة.
ال تتجاوز مدة تعیین كل من رئیس المجلس ونائبھ 
والعضو المنتدب، وأعضاء لجان المجلس الفرعیة 

بمجلس اإلدارة مدة عضوااألمین العام إذا كانو
عضویتھم بمجلس اإلدارة. ویجوز دائما إعادة تعیینھم.

قبل)23المادة () من 16الفقرة (نص 
التعدیل

) بعد التعدیل23المادة () من 16الفقرة (نص 

طلب ومطالبة أي شخص طبیعي أو إعتباري حیثما یوجد 
بأداء وتحصیل كل المبالغ وإستالم األموال ومھما یكن

كانت طبیعتھا أو أوصافھا التي المنقولة أو العقارات أیا
الدفع أو واجبة تكون عندئذ أو في وقت الحق مستحقة

حساب أیا كان.األداء أو الرد إلى الشركة ألي 

أي شخص طبیعي أو إعتباري حیثما یوجد ومھما یكن ومقاضاة طلب ومطالبة 
بأداء وتحصیل كل المبالغ وإستالم األموال المنقولة أو العقارات أیا كانت طبیعتھا 
أو أوصافھا التي تكون عندئذ أو في وقت الحق مستحقة الدفع أو واجبة األداء أو 

أیا كان.الرد إلى الشركة ألي حساب

) قبل  التعدیل23) من المادة (22نص الفقرة () بعد التعدیل23) من المادة  (22نص الفقرة (
من أجل القیام بإدارة أعمال الشركة واإلشراف علیھا 
وعلى شؤونھا وموظفیھا بطریقة أفضل، وأكثر فعالیة، 
للعضو المنتدب أن یعھد بكل أو بعض السلطات المخولة 

مرؤوسیھ،  كما لھ أن یعھد ببعض ھذه لھ إلى 
الصالحیات إلى الغیر وأن یسحب ھذه السلطات طبقا 

.لتقدیره

من أجل القیام بإدارة أعمال الش����ركة واإلش����راف علیھا وعلى ش����ؤونھا 
وأكثر فعالیة، للعضو المنتدب أن یعھد بكل أو ،وموظفیھا بطریقة أفضل

لھ أن یعھد ببعض ھذه ،  كمابعض الس���لطات المخولة لھ إلى مرؤوس���یھ
وأن یسحب ھذه السلطات طبقا لتقدیره.الصالحیات إلى الغیر

وقد عین المؤس��س��ون المس��تر جون أندروباتریك ھیل أول عض��و منتدب 
لمجلس اإلدارة.

ویعین المجلس في أقرب وقت ممكن أحد المواطنین السعودیین المؤھلین في 
ومكافأتھ.وظیفة مساعد للعضو المنتدب ویحدد سلطاتھ 
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) قبل التعدیل24نص المادة () بعد التعدیل24نص المادة (
لجنة للمراجعة العادیة تش��كل بقرار من الجمعیة العامة 

مؤلفة من أعض�������اء من غیر أعض�������اء مجلس اإلدارة 
التنفیذیین س������واء من المس������اھمین أو غیرھم، ال یقل 

ویحدد عددھم عن ثالثة وال یزید عن خمس��ة أعض��اء، 
في القرار مھمات اللجنة وض�������وابط عملھا ومكافآت 
یة  أعض�������ائھا . ویراعى في األعض�������اء الخبرة المھن
والعملیة والدرایة في التقاریر المالیة وأعمال البنوك 
ومراجعة الحس�������ابات وإدارة المخاطر، كما ینبغي أن 
یة  مال بالش�������ئون ال یكون من بین األعض�������اء مختص 

والمحاسبیة. 

س المكافأة الخاصة التي تؤدى الى كل من رئیس المجلس حدد المجلی
والعضو المنتدب باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة 

) من ھذا النظام األساسي.21بمقتضى المادة (

ویحدد قرار الجمعیة العامة مھمات اللجنة وض�������وابط 
.عملھا، ومكافآت أعضائھا

تجتمع اللجن���ة أربع مرات على األق���ل خالل الس�������ن���ة 
المالیة أو متى ما دعت الحاجھ، ویش���ترط لص���حة عقد 
إجتماعاتھا حضور أغلبیة أعضائھا، وتصدر قراراتھا 
بأغلبیة الحاض����رین، وعند تس����اوي األص����وات یرجح 

.الجانب الذي صوت معھ رئیس اإلجتماع

لتعدیل) قبل ا25المادة (نص لتعدیل) بعد ا25نص المادة (
، ةتختص لجنة المراجعھ بالمراقبة على أعمال الشرك

ولھا حق اإلطالع على سجالتھا ووثائقھا، وطلب أي 
إیضاح من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة 
ویجوز لھا أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة 

اإلدارة عملھا أو العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس 

.تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسیمة

ات ویناط بھ اثب،یعین مجلس اإلدارة سكرتیر ویحدد المجلس شروط عملھ ومكافأتھ
مداوالت المجلس وقراراتھ في محاضر وتدوینھا في السجل الخاص وكذلك حفظ 

ھذا السجل.
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لتعدیلقبل ا)26نص المادة (لتعدیل) بعد ا26نص المادة (
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالیة والتقاریر 

الحسابات وإبداء ووالملحوظات التي یقدمھا مراجع
مرئیاتھا حیالھا إن وجدت، وعلیھا كذلك إعداد تقریر 
عن رأیھا في شأن مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة 
وعما قامت بھ من أعمال أخرى تدخل في نطاق 
اختصاصھا الذي یتلى أثناء إنعقاد الجمعیة العامة، 
وعلى مجلس اإلدارة أن یودع نسخاً كافیة من ھذا 
التقریر في مركز الشركة الرئیس قبل موعد انعقاد 
الجمعیة العامة بعشرة أیام على األقل لتزوید كل من 

ویتلى التقریر أثناء رغب من المساھمین بنسخة منھ. 

.انعقاد الجمعیة

یشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفیذیة مؤلفة من العضو المنتدب ومن أربعة أعضاء آخرین 
یختارون من أعضاء المجلس. ویكون العضو المنتدب رئیسا للجنة. وطالما بقیت شركة ھونج 

المائة) من أسھم (أربعین من %40كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في)  مالكة
وتعاون اللجنة التنفیذیة العضو المنتدب في حدود الشركة تكون ممثلة بعضوین في اللجنة.

السلطات المخولة لھا من مجلس اإلدارة ومعالجة المسائل التي یعھد بھا إلیھ العضو المنتدب 
وائح اعد أو لأو المجلس. ولكنھ ال یكون للجنة سلطة تغییر أي قرار یصدره المجلس أو أیة قو

وال یكون اجتماع اللجنة التنفیذیة صحیحاً إال إذا حضره أربعة أعضاء على األقل یصدرھا.
بأنفسھم أو بطریق الوكالة بشرط أال یقل عدد الحاضرین بأنفسھم عن ثالثة.  ولعضو اللجنة 

ذیة.  یالتنفیذیة أن ینیب عنھ عضواً آخر في الحضور والتصویت في اجتماعات اللجنة التنف
ویستطیع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفیذیة المشاركة في أي من اجتماعات اللجنة وذلك 
من خالل خاصیة االجتماع بالھاتف أو أیة واسطة اتصال مشابھة شریطة أن یكون كافة 
المشاركین في االجتماع قادرین على سماع كل منھم اآلخر والتحدث مع بعض بوضح تام 

یعتد بنتائج ھذا االجتماع إال بعد توقیع األعضاء المشاركین على المحضر خالل االجتماع وال
المعد لذلك وفقا لنظام الشركة.  وسوف یعتبر العضو المشارك في االجتماع بھذه الطریقة أنھ 
حاضراً بنفسھ في االجتماع وبالتالي فإنھ یؤخذ في االعتبار عند تحدید النصاب ویحق لھ 

اللجنة التنفیذیة باإلجماع. وفي حالة الخالف تصدر القرارات وتصدر قراراتالتصویت.
بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین أو الممثلین. وتعقد اللجنة التنفیذیة إجتماعا واحدا على 
األقل كل شھر أو كلما دعاھا رئیسھا لإلجتماع. وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتھا في محاضر 

ة ویوقع علیھا رئیس اللجنة. وتدون ھذه المحاضر في توزع على كل أعضاء مجلس اإلدار
سجل خاص یوقعھ رئیسھا والسكرتیر.

) قبل التعدیل27المادة (تعدیل) بعد ال27المادة (
یش�كل مجلس اإلدارة لجنة تنفیذیة مؤلفة من خمس��ة 
أعض��اء من بینھم العض��و المنتدب یتم اختیارھم من 

المنتدب رئیس�����اً أعض�����اء المجلس. ویكون العض�����و 
لھ��ذه اللجن��ة. وط��الم��ا بقی��ت ش�������رك��ة ھونج كونج 
وش������نغھاي المص������رفیة القابض������ة (بي في)  مالكة 

(أربعین من المائة) من أس��ھم الش��ركة تكون 40%

.ممثلة بعضوین في اللجنة

وتعاون اللجنة التنفیذیة العض������و المنتدب في حدود 
الس�����لطات المخولة لھا من مجلس اإلدارة، ومعالجة

المس�����ائل التي یعھد بھا للجنة من قبل إلیھ العض�����و 
المنت��دب أو المجلس، ش�������ریط��ة أن ال یكون للجن��ة 
س�������لطة تغییر أي قرار یتخذه المجلس أو أیة قواعد 

.أو لوائح یصدرھا

وال یكون اجتماع اللجنة التنفیذیة ص�������حیحاً إال إذا 

حضره أربعة أعضاء على األقل بأنفسھم أو بطریق 

الوكالة بش��رط أال یقل عدد الحاض��رین بأنفس��ھم عن 

ثالثة.  ولعضو اللجنة التنفیذیة أن ینیب عنھ عضواً 

آخر في الحض����ور والتص����ویت في اجتماعات اللجنة 

ن أعض���اء اللجنة التنفیذیة.  ویس���تطیع أي عض���و م

التنفیذیة المش�������اركة في أي من اجتماعات اللجنة 

یة  بالھاتف أو أ یة االجتماع  وذلك من خالل خاص�������

واس�����طة اتص�����ال مش�����ابھة ش�����ریطة أن یكون كافة 

المشاركین في االجتماع قادرین على سماع كل منھم 

اآلخر والتحدث مع بعض بوضوح تام خالل االجتماع 

ماع إال بعد توقیع األعض��اء وال یعتد بنتائج ھذا االجت

المش�������اركین على المحض�������ر المعد لذلك وفقا لنظام 

الش������ركة.  وس������وف یعتبر العض������و المش������ارك في 

نھ حاض�������راً بنفس�������ھ في  قة أ االجتماع بھذه الطری

ال تتجاوز مدة تعیین كل من رئیس المجلس والعضو المنتدب، وأعضاء اللجنة 
التنفیذیة والسكرتیر إذا كان عضوا بمجلس اإلدارة مدة عضویتھم بمجلس اإلدارة. 

ویجوز دائما إعادة تعیینھم.
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االجتماع وبالتالي فإنھ یؤخذ في االعتبار عند تحدید 

.النصاب ویحق لھ التصویت
با إلجماع. وفي وتص�������در قرارات اللجنة التنفیذیة 

یة أص�������وات  بأغلب لة الخالف تص�������در القرارات  حا

.األعضاء الحاضرین أو الممثلین
وتعقد اللجنة التنفیذیة س������تة إجتماعات في الس������نة 

.على األقل، أو كلما دعاھا رئیسھا لإلجتماع

وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتھا في محاضر توزع 
رئیس على كل أعض���اء مجلس اإلدارة ویوقع علیھا 

اللجنة، وتدون ھذه المحاضر في سجل خاص یوقعھ 

.رئیسھا واألمین العام
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) قبل التعدیل28نص المادة () بعد التعدیل28(نص المادة 
یجتمع مجلس اإلدارة بناء على طلب الرئیس، وتكون 
الدعوة مصحوبة بجدول األعمال ویدعو الرئیس 

المجلس لإلجتماع بناء على طلب عضوین من أعضائھ،  
ویجتمع المجلس أربع مرات على األقل في السنة. ویتم 

بالبرید أو وسائل التواصل توجیھ الدعوة إلى كل عضو 
األخرى قبل الموعد المحدد لإلجتماع بأسبوعین على 

.األقل

یجتمع مجلس اإلدارة بناء على طلب الرئیس. وتكون الدعوة مصحوبة بجدول 
األعمال ویدعو الرئیس المجلس لإلجتماع بناء على طلب عضوین من أعضائھ 

على األقل في السنة. ویتم توجیھ الدعوة إلى كل عضو أربع مراتویجتمع المجلس
.بالبرید المسجل أو التلكس قبل الموعد المحدد لإلجتماع بأسبوعین على األقل

) قبل التعدیل29نص المادة () بعد التعدیل29نص المادة (
ال یكون إجتماع المجلس صحیحا إال إذا حضره على 

بطریق اإلنابة، األقل س�����بعة أعض�����اء بأنفس�����ھم أو 
بش��رط أن یكون عدد األعض��اء الحاض��رین بأنفس��ھم 
أربعة أعض������اء على األقل. وللعض������و أن ینیب عنھ 
عض������وا أخر في حض������ور إجتماعات المجلس وفي 

.التصویت فیھا

وتص��������در قرارات المجلس ب��اإلجم��اع، وفي ح��ال��ة 
الخالف بأغلبیة ثلثي أص��وات األعض��اء الحاض��رین 

الج���ان���ب ال���ذي ویرجحاألق���ل، أو الممثلین  على 

.یصوت معھ رئیس الجلسة في حال تساوي اآلراء

وللمجلس أن یص��������در قرارات في االمور الع��اجل��ة 
عرض���ھا على األعض���اء متفرقین، ما لم یطلب أحد و

عقد إجتماع للمداولة فیھا. وفي -كتابة–األعض������اء 
ھذه الحالة تعرض ھذه القرارات على مجلس اإلدارة 

.إجتماع تال لھفي أول 

ال یجوز أن یكون لعض�������و مجلس اإلدارة مص�������لحة 
ش�����خص�����یة مباش�����رة أو غیر مباش�����رة في األعمال 
والعقود التي تتم لحس��������اب الش�������رك�ة اإل بترخیص 
مس�����بق من الجمعیة العامة العادیة یجدد كل س�����نھ، 
وعلى العض��و أن یبلغ المجلس بطبیعة مص��لحتھ في 

في محض�������ر األمر المعروض، ویثب��ت ھ��ذا التبلیغ
اإلجتماع.  وال یجوز لھذا العض�������و اإلش�������تراك في 
التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا الشأن في 

.مجلس اإلدارة أو الجمعیة العامة

ویبلغ رئیس مجلس اإلدارة الجمعی��ة الع��ام��ة عن��د 
إنعق���ادھ���ا عن االعم���ال والعقود التي یكون ألح���د 

رة أعض��اء المجلس مص��لحة مباش��رة أو غیر مباش��
فیھ����ا، ویرافق التبلیغ تقریر خ����اص من مراجع 

.الحسابات الخارجي للشركة

وفي حال تخلف عض�����و المجلس عن اإلفص�����اح عن 
شركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة  مصلحتھ، جاز لل

.أمام الجھة القضائیة بإبطال العقد

بأنفسھم أو بطریقال یكون إجتماع المجلس صحیحا إال إذا حضره على األقل سبعة أعضاء 
اإلنابة بشرط أن یكون عدد األعضاء الحاضرین بأنفسھم أربعة أعضاء على األقل. وللعضو 

أن ینیب عنھ عضوا أخر في حضور إجتماعات المجلس وفي التصویت فیھا.
وتصدر قرارات المجلس باإلجماع وفي حالة الخالف بأغلبیة ثلثي أصوات األعضاء 

ى األقل.الحاضرین أو الممثلین  عل

وللمجلس أن یصدر قرارات بالتصویت المنفرد علیھا من األعضاء بالبرید وفي حالة 

اإلستعجال بالبرق أو التلكس الذي یرسل إلى كل عضو في عنوانھ المسجل إال إذا طلب أحد 

األعضاء كتابة عقد إجتماع للمداولة فیھا. وفي ھذه الحالة تعرض ھذه القرارات على مجلس 

ي أول إجتماع تال لھ.اإلدارة ف

وعلى أي عضو من أعضاء المجلس الذي تكون لھ مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة 

في أي أمر أو إقتراح معروض على المجلس أو اللجنة التنفیذیة كما تتطلب الحال أن یبلغ 

م زالمجلس أو اللجنة طبیعة مصلحتھ في األمر المعروض. وعلیھ دون إستبعاده من العدد الال

لصحة اإلجتماع اإلمتناع عن اإلشتراك في المداوالت والتصویت في المجلس أو اللجنة 

التنفنیذیة كما تتطلب الحال فیما یتعلق باألمر أو اإلقتراح.

) قبل التعدیل30نص المادة () بعد التعدیل30نص المادة (
تثبت مداوالت المجلس وقراراتھ في محاضر توزع على 
كافة أعضاء المجلس، ویوقعھا الرئیس األمین العام بعد 
التصدیق علیھا من المجلس وذلك بتوقیع جمیع 

،تثبت مداوالت المجلس وقراراتھ في محاضر توزع على كافة أعضاء المجلس
ھا الرئیس والسكرتیر بعد التصدیق علیھا من المجلس وذلك بتوقیع جمیع ویوقع
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األعضاء الحاضرین على أحد نسخ المحضر، وتدون 
ھذه المحاضر في سجل خاص یوقعھ رئیس المجلس 

.واألمین العام
مجلس اإلدارة أن یفشوا في غیر وال یجوز ألعضاء 

إجتماعات الجمعیة العامة ما وقفوا علیھ من أسرار 
بحكم –الشركة، وال یجوز لھم إستغالل ما یعلمون بھ 

في تحقیق أي مصلحة لھم بصفة مباشرة –عضویتھم 
.أو غیر مباشرة

األعضاء الحاضرین على أحد نسخ المحضر، وتدون ھذه المحاضر في سجل خاص 
یوقعھ رئیس المجلس والسكرتیر.
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) قبل التعدیل31نص المادة () بعد التعدیل31نص المادة (
تمثل جمیع الجمعیة العامة المكونة تكویناً ص������حیحا 

المس�������اھمین، وتعقد في المدینة التي یقع بھا مركز 
الش����ركة الرئیس����ي. ویجوز عقد إجتماعات الجمعیة 
العامة للمس��اھمین وإش��تراك المس��اھم في مداوالتھا 
والتص����ویت على قراراتھا بواس����طة وس����ائل التقنیة 

.وذلك لتفعیل مشاركة اكبر عدد من المساھمین

اي المصرفیة القابضة ولشركة ھونج كونج وشنغھ
(بي في) أن تمث��ل في أی��ة جمعی��ة ع��ام��ة تعق��د ب��أي 
عض�����و من أعض�����اء مجلس اإلدارة الذین یمثلونھا. 
ویحق لھذا العضو أن یمارس حق التصویت بالنسبة 

.لألسھم المملوكة لھا

الجمعیة العامة المكونة تكوینا صحیحا تمثل جمیع المساھمین. وتعقد في المدینة التي 
بھا مركز الشركة الرئیسي.یقع 

ولشركة ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في) أن تمثل في أیة جمعیة 
عامة تعقد بأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الذین یمثلونھا. ویحق لھذا العضو 

أن یمارس حق التصویت بالنسبة لألسھم المملوكة لھا .

) قبل التعدیل33المادة (نص ) بعد التعدیل33نص المادة (
تختص الجمعیة التأسیسیة باألمور التالیة ::تختص الجمعیة التأسیسیة باألمور التالیة

التحقق من اإلكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء بھ )1
.كلھ طبقا ألحكام ھذا النظام األساسي

ألحكام ھذاالتحقق من اإلكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء بھ كلھ طبقا .1
النظام األساسي.

وضع النصوص النھائیة للنظام األساسي. ولكن ال )2
یجوز للجمعیة إدخال تعدیالت جوھریة على النظام 

.المعروض إال بموافقة جمیع المساھمین الممثلین فیھا

وضع النصوص النھائیة للنظام األساسي. ولكن ال یجوز للجمعیة إدخال .2
النظام المعروض إال بموافقة جمیع المساھمین الممثلین تعدیالت جوھریة على 

فیھا.

المداولة في تقریر المؤسسین عن األعمال والنفقات التي إقتضاھا تأسیس .3
الشركة.

ویكون إجتماع الجمعیة التأسیسیة صحیحا إذا حضره عدد 
من المكتتبین یمثل نصف رأس مال الشركة على األقل. 

إجتماعات الجمعیة صوت واحد ویكون لكل مكتتب في 
عن كل سھم یملكھ أو یمثلھ. وتصدر قرارات الجمعیة 
التأسیسیة باألغلبیة المطلقة ألصوات األسھم الممثلة فیھا

ویكون إجتماع الجمعیة التأسیسیة صحیحا إذا حضره عدد من المكتتبین یمثل نصف 
الجمعیة صوت رأس مال الشركة على األقل. ویكون لكل مكتتب في إجتماعات 

واحد عن كل سھم یملكھ أو یمثلھ. وتصدر قرارات الجمعیة التأسیسیة باألغلبیة 
المطلقة ألصوات األسھم الممثلة فیھا.

) قبل التعدیل36نص المادة () بعد التعدیل36نص المادة (
تعقد الجمعیة العامة للمساھمین بدعوة من مجلس 
اإلدارة. وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة العامة 

مؤسسة النقد العربي السعودي، العادیة إذا طلب ذلك 
مراجعو الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من 

(خمسة في المائة) من رأس مال %5المساھمین یمثل 
مراجع الحسابات دعوة الشركة على األقل. ویجوز ل

الجمعیة لإلنعقاد إذا لم یقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعیة 

.خالل ثالثین یوماُ من تاریخ طلب مراجع الحسابات

تعقد الجمعیة العامة للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة. وعلى مجلس اإلدارة أن 
عدد من المساھمین یدعو الجمعیة العامة العادیة إذا طلب ذلك مراقبو الحسابات أو 

(خمسة في المائة) من رأس مال الشركة على األقل وتنشر الدعوة إلنعقاد %5یمثل 
الجمعیة العامة في الجریدة الرسمیة وصحیفة یومیة توزع في البلد الذي یوجد فیھ 
المركز الرئیسي للشركة قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعیة بخمسة وعشرین یوما 

على األقل. 
ز توجیھ الدعوة إلى المساھمین في المیعاد المذكور بخطابات مسجلة. وتشتمل ویجو

الدعوة على جدول أعمال الجمعیة وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 
اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خالل المدة المحددة للنشر.

وتنش�������ر الدعوة إلنعقاد الجمعیة العامة في  ص�������حیفة 
توزع في المنطق��ة التي فیھ��ا مركز الش�������رك��ة یومی��ة 

الرئیس قبل المیعاد المحدد  لإلنعقاد بعش�������رة أیام على 
األقل.

ویجوز توجیھ الدعوة إلى المس�������اھمین عبر التطبیقات 
اإللكترونی��ة.  وینبغي أن تش�������تم��ل ال��دعوة على ج��دول 
أعمال الجمعیة، وترس�������ل ص�������ورة من الدعوة وجدول 

كل من مؤس����س����ة النقد العربي الس����عودي، األعمال إلى 
خالل وزارة التجارة واإلس����تثمار، ھیئة الس����وق المالیة 

.المدة المحددة للنشر
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) قبل التعدیل37نص المادة () بعد التعدیل37نص المادة (
یسجل  المساھمین الراغبین في حضور الجمعیة العامة 

قد المحدد لعأسماءھم بمركز الشركة الرئیسي قبل الوقت 

.الجمعیة و  بدء اإلجتماع
ویحرر عند إنعقاد الجمعیة كشف بأسماء المساھمین 
الحاضرین والممثلین  مع بیان عدد األسھم التي في 
حیازتھم سواء باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات 
المخصصة لھا. ویكون لكل ذي مصلحة  اإلطالع على 

.ھذا الكشف

في حضور الجمعیة العامة أن یسجلوا أسماءھم بمركز على المساھمین الراغبین
ویحرر عند إنعقاد الجمعیة كشف بأسماء الشركة الرئیسي عند بدء اإلجتماع.

المساھمین الحاضرین والممثلین ومحال إقامتھم مع بیان عدد األسھم التي في 
حیازتھم سواء باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المخصصة لھا. ویكون لكل

ذي مصلحة اإلطالع على ھذا الكشف.

) قبل التعدیل38نص المادة () بعد التعدیل38نص المادة (
یكون إجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحا إذا حضره 
مساھمون یمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل. 

النصاب في اإلجتماع األول، وجھت فإذا لم یتوافر ھذا
الدعوة إلى اجتماع ثان یعقد خالل الثالثین یوماً التالیة 

وتنشر ھذه الدعوة بالطریقة لإلجتماع السابق. 
) من ھذا النظام. 36في المادة (المنصوص علیھا

ویجوز أن یعقد االجتماع الثاني للجمعیة العامة بعد 
قاد االجتماع األول،  ساعة من انتھاء المدة المحددة النع

شریطة أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما یفید 
اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االجتماع،  وفي جمیع 

الثاني صحیحا أیا كان عدد األحوال،  یكون  اإلجتماع

.األسھم الممثلة فیھ

فیكون إجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحا إذا حضره مساھمون یمثلون نص
رأس مال الشركة على األقل. فإذا لم یتوفر ھذا النصاب في اإلجتماع األول، وجھت 
الدعوة إلى إجتماع ثان یعقد خالل الثالثین یوما التالیة لإلجتماع السابق. وتعلن ھذه 

) من ھذا النظام. ویعتبر اإلجتماع 36الدعوة بالطریقة المنصوص علیھا في المادة (
دد األسھم الممثلة فیھ.الثاني صحیحا أیا كان ع

) قبل التعدیل39نص المادة () بعد التعدیل39نص المادة (
یكون إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة ص�������حیحا إذا 
حضره مساھمون یمثلون نصف رأس مال الشركة على 
األقل. فإذا لم یتوافر ھذا النص�������اب في اإلجتماع األول، 

بالطریقة المنص�������وص وجھت الدعوة إلى اجتماع ثان 
ماع  قد االجت قة. ویجوز أن یع مادة الس��������اب ھا في ال علی
الث�اني للجمعی�ة الع�ام�ة بع�د س��������اع�ة من انتھ�اء الم�دة 
المحددة النعقاد االجتماع األول،  ش�����ریطة أن تتض�����من 
الدعوة لعقد االجتماع األول ما یفید اإلعالن عن إمكانیة 

صحیحاً إذا عقد ھذا االجتماع،   ویكون االجتماع الثاني 
حض���ره عدد من المس���اھمین یمثل ربع رأس المال على 

.األقل

یكون إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحا إذا حضره مساھمون یمثلون 
نصف رأس مال الشركة على األقل. فإذا لم یتوفر ھذا النصاب في اإلجتماع األول، 

في المادة السابقة ویكونوجھت الدعوة إلى إجتماع ثان بالطریقة المنصوص علیھا
اإلجتماع الثاني صحیحا إذا حضره عدد من المساھمین یمثل ربع راس المال على

االقل.

وفي حال لم یتوافر النص��اب الالزم في اإلجتماع الثاني، 
وجھت الدعوة إلى اجتماع ثالث ینعقد باألوضاع نفسھا 

الث��ال��ث المنص�������وص علیھ��ا أعاله، ویكون اإلجتم��اع
ا أیا كان عدد األس������ھم الممثلة فیھ بعد موافقة ص������حیح

.الجھة المختصة
) قبل التعدیل40نص المادة () بعد التعدیل40نص المادة (

تحسب األصوات في الجمعیات العامة العادیة وغیر 
ومع مراعاة العادیة على أساس صوت واحد لكل سھم، 

) أعاله فیما یتعلق بحق شركة 17ما ورد في الفقرة (
ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة (بي في) 
بتعیین أربعة أعضاء في المجلس، یتم إستخدام منھجیة 
التصویت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

ومع ذلك ال یجوز .الممثلین للمساھمین السعودیین
إلدارة اإلشتراك في التصویت على ألعضاء مجلس ا

قرارات الجمعیة التي تتعلق بإبراء ذممھم من المسئولیة 
عن إدارة الشركة ، أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو 

تحسب األصوات في الجمعیات العامة العادیة وغیر العادیة على أساس صوت واحد 
لكل سھم. ومع ذلك ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصویت على 

قرارات الجمعیة التي تتعلق بإبراء ذمتھم عن مدة إدارتھم.
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غیر مباشرة من قبیل االعمال والعقود التي تتم وللعضو 
مصلحة مباشرة او غیر مباشرة فیھا، او فیما یخص 

مال منافسة الحصول على رخص اشتراكھ في اع

.للشركة

) قبل التعدیل41المادة (نص ) بعد التعدیل41نص المادة (
تص�����در قرارات الجمعیة العامة العادیة بأغلبیة ثلثي 

أص��وات األس��ھم الحاض��رة أو الممثلة في اإلجتماع.  

وتص��در قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة 

ثلثي أص�������وات األس�������ھم الحاض�������رة أو الممثلة في 

قة بزیادة رأس  اإلجتماع، فیما عدا القرارات المتعل

لمال أو تخفیضھ أو إطالة مدة الشركة أو بحلھا قبل ا

إنقضاء مدتھا أو بإندماجھا مع شركة أخرى،  والتي 

یجب أن تص��در بأغلبیة ثالثة أرباع أص��وات األس��ھم 

.الحاضرة أو الممثلة في اإلجتماع
وتراعي الش������ركة إش������ھار قرارات الجمعیة العامة 

.ةالمالئمواإلعالن عنھا عبر التطبیقات اإللكترونیة 

تصدر قرارات الجمعیة العامة العادیة بأغلبیة ثلثي أصوات األسھم الحاضرة أو 
العادیة بأغلبیة ثلثي ت الجمعیة العامة غیراالممثلة في اإلجتماع. وتصدر قرار

أصوات األسھم الحاضرة أو الممثلة في اإلجتماع، عدا القرارات المتعلقة بزیادة 
إطالة مدة الشركة أو حلھا قبل إنتھاء مدتھا أو دمج الشركة راس المال أو تخفیضھ أو 

في شركة أو منشأة أخرى التي یجب أن تصدر بأغلبیة ثالثة أرباع أصوات األسھم 
الحاضرة أو الممثلة في اإلجتماع.

) قبل التعدیل42نص المادة () بعد التعدیل42نص المادة (
المدرجة في جدول لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات 

أعمال الجمعیة وتوجیھ األسئلة بشأنھا إلى أعضاء 
مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات. ویجیب أعضاء 
مجلس اإلدارة أو مراجعو الحسابات على أسئلة 
المساھمین بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة 
للضرر. وإذا رأى المساھم أن الرد على سؤالھ غیر مقنع 

یة العامة ویكون قرارھا في ھذا الشأن إحتكم إلى الجمع

.نافذاَ 

لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیات وتوجیھ 
األسئلة بشأنھا إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات. ویجیب أعضاء 
مجلس اإلدارة ومراقبو الحسابات على أسئلة المساھمین بالقدر الذي ال یعرض 

المساھم أن الرد على سؤالھ غیر مقنع إحتكم إلى الشركة للضرر. وإذا رأىمصلحة
الجمعیة العامة ویكون قرارھا في ھذا الشأن نھائیا.

) قبل التعدیل43نص المادة () بعد التعدیل43نص المادة (
یرأس الجمعی���ات الع���ام���ة رئیس مجلس اإلدارة أو 

یعین��ھ المجلس لیقوم مؤقت��ا  ن��ائ��ب الرئیس أو من   
بأعمال الرئیس، ویعین الرئیس س����كرتیراً لإلجتماع 

.وجامعین لألصوات من بین المساھمین الحاضرین

ویحرر بإجتماع الجمعیة محض����ر یتض����من أس����ماء 
المس����اھمین الحاض����رین أو الممثلین وعدد األس����ھم 
التي في حی��ازتھم ب��األص��������ال��ة أو ب��الوك��ال��ة وع��دد 

المقرر لھا، والقرارات التي إتخذت، وعدد األصوات 
األص��وات التي وافقت علیھا أو عارض��تھا وخالص��ة 
وافیھ للمناقش�������ات التي دارت في اإلجتماع. وتدون 
ھذه المحاض�������ر عقب كل إجتماع في س�������جل خاص 
یوقع����ھ رئیس الجمعی����ة وس�������كرتیرھ����ا وج����امع����ا 

تم موافاة الجھات التنظیمیة بنس�������خ تاألص�������وات، و

.منھا

الجمعیات العامة رئیس مجلس اإلدارة أو العضو الذي یقوم مؤقتا بأعمال یرأس
الرئیس. ویعین الرئیس سكرتیرا لإلجتماع وجامعین لألصوات من بین المساھمین 
الحاضرین. ویحرر بإجتماع الجمعیة محضر یتضمن أسماء المساھمین الحاضرین 

و بالوكالة وعدد األصوات أو الممثلین وعدد األسھم التي في حیازتھم باألصالة أ
المقرر لھا، والقرارات التي إتخذت، وعدد األصوات التي وافقت علیھا أو عارضتھا 
وخالصة وافیھ للمناقشات التي دارت في اإلجتماع. وتدون ھذه المحاضر عقب كل 

إجتماع في سجل خاص یوقعھ رئیس الجمعیة وسكرتیرھا وجامعا األصوات.

) قبل التعدیل44نص المادة (التعدیل) بعد44نص المادة (
یمارس المس���اھمون الرقابة على حس���ابات الش���ركة 
وفق���ا لألحك���ام التي إش�������تمل���ت علیھ���ا المتطلب���ات 

.اإلشرافیة وھذا النظام

یكون للشركة مراقبان للحسابات تعینھما الجمعیة العامة سنویا من بین المحاسبین 
القانونیین المعتمدین والمرخص لھم بالعمل في المملكة. وتحدد الجمعیة العامة 

المذكورة مكافأتھما ولھا إعادة تعیینھما أو تغییرھما. 
، والسادة/ نوار وإستثناء مما تقدم عین المؤسسون السادة/ ویني مري وشركاه

وشركاه، مراقبین أولین للشركة وحددوا مكافأتھما.
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یكون للش���ركة مراجعان للحس���ابات تعینھما الجمعیة 
العامة س��نویا من بین مراجعي الحس��ابات المعتمدین 
بالعمل في المملكة. وتحدد الجمعیة  والمرخص لھم 
الع��ام��ة الم��ذكورة م��دة عملھم��ا ومك��اف��أتھم��ا، ولھ��ا 
إع��ادة تعیینھم��ا أو تغییرھم��ا، على اال تتج��اوز م��دة 

.التعیین خمس سنوات متتالیة

) قبل التعدیل45نص المادة () بعد التعدیل45نص المادة (
الحسابات في أي وقت حق اإلطالع على دفاتر يلمراجع

المرتبطة الشركة وسجالتھا وغیر ذلك من الوثائق 
ولھما أن یطلبا البیانات واإلیضاحات التي بعملھما، 

یریان ضرورة الحصول علیھا، لیتحققا من موجودات 
الشركة والتزاماتھا وغیر ذلك مما یدخل في نطاق 
عملھما. وعلى رئیس مجلس اإلدارة أن یمكنھما من 

الحسابات صعوبة في مراجعأداء واجبھما، وإذا صادف 
إلى مجلس اإلدارة. ھذا الشأن أثبت ذلك في تقریر یقدم 

الحسابات، وجب جعيفإذا لم ییسر المجلس عمل مرا
علیھما أن یطلبا من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة 

.العادیة للنظر في األمر

لمراقبي الحس��ابات في أي وقت حق اإلطالع على دفاتر الش��ركة وس��جالتھا وغیر 
ح نات واإلیض�������ا یا با الب ات التي یریان ض�������رورة ذلك من الوثائق ولھما أن یطل

الحصول علیھا. ولھما أن یفحصا أصول الشركة وإلتزاماتھا.

) قبل التعدیل46نص المادة () بعد التعدیل46نص المادة (
الحسابات أن یقدما إلى الجمعیة العامة يعلى مراجع

السنویة ویتلوا  تقریرا یعد وفقاَ لمعاییر المراجعة 
یضمنانھ موقف إدارة الشركة من تمكینھما من الحصول 
على البیانات واإلیضاحات التي طلباھا. وأیة مخالفات 
ألحكام نظام الشركات أو ھذا النظام األساسي ورأیھما 

.المالیة للشركةفي مدى عدالة القوائم

على مراقبي الحسابات أن یقدما إلى الجمعیة العامة السنویة تقریرا یضمنانھ موقف 
إدارة الشركة من تمكینھما من الحصول على البیانات واإلیضاحات التي طلباھا. 
وأیة مخالفات ألحكام نظام الشركات أو ھذا النظام األساسي ورأیھما في مدى مطابقة 

للواقع.حسابات الشركة

) قبل التعدیل48نص المادة () بعد التعدیل48نص المادة (
یعد مجلس اإلدارة في نھایة كل سنة مالیة القوائم المالیة 
للشركة وتقریراً عن نشاطھا ومركزھا المالي عن السنة 
المالیة المنقضیة، ویضمن ھذا التقریر الطریقة المقترحة 

ھذه الوثائق تحت تصرف  مجلس لتوزیع األرباح ویضع ال
ي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعیة مراجع

.العامة  بخمسة وأربعین یوماً على األقل

یعد مجلس اإلدارة في نھایة كل سنة مالیة جردا لقیمة أصول الشركة وخصومھا في التاریخ 
كما یعد میزانیة الشركة وحسابات األرباح والخسائر وتقریر عن نشاط الشركة ،المذكور

نسبة األرباح الصافیة التي تم توزیعھا على المساھمین ومركزھا المالي. ویتضمن ھذا التقریر 
وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعیة العامة السنویة بستین یوما على األقل العائدة للسنة المالیة

ھذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل الموعد المحدد إلنعقاد ویضع المجلس 
الجمعیة بخمسة وخمسون یوما على األقل.

ویوقع رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والمدیر المالي 
على الوثائق المذكورة وتودع نسخ منھا في المركز الرئیسي 

عقادتحت تصرف المساھمین قبل الموعد المحدد إلنللشركة 
الجمعیة بعشرة أیام  یوما على األقل.

وعلى رئیس مجلس اإلدارة أن ینشر خالل التطبیقات 
اإللكترونیة وفي صحیفة واحدة على األقل في المدینة التي یقع 
فیھا المركز الرئیسي للشركة، القوائم المالیة للشركة، تقریر 

الحسابات ، وترسل صورة يمجلس اإلدارة، وتقریر مراجع
كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ھذه الوثائق إلى من 

ھیئة السوق المالیة قبل تاریخ إنعقاد الجمعیة العامة بخمسة و
.على األقلعشر یوما

ویوقع رئیس مجلس اإلدارة على الوثائق المذكورة وتودع في المركز الرئیسي للشركة تحت 
بخمسة وعشرین یوما على األقل. تصرف المساھمین قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعیة

وعلى رئیس مجلس اإلدارة أن ینشر في صحیفة واحدة على األقل في المدینة التي یقع فیھا 
المركز الرئیسي للشركة، المیزانیة وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافیة من تقریر 

ى الوثائق إلمجلس اإلدارة والنص الكامل لتقریر مراقبي الحسابات وترسل صورة من ھذه 
اإلدارة العامة للشركات قبل تاریخ إنعقاد الجمعیة العامة بخمسة وعشرین یوما على األقل.

) قبل التعدیل94نص المادة () بعد التعدیل94نص المادة (
توزع أرباح الشركة السنویة أو المرحلیة الصافیة بشكل 
نصف سنوي أو ربع سنوي بعد خصم كل المصروفات 
العمومیة والتكالیف األخرى وتكوین االحتیاطیات 
الالزمة لمواجھة الدیون المشكوك فیھا وخسائر 

توزع أرباح الشركة السنویة الصافیة التي تحددھا بعد خصم كل المصروفات 
العمومیة والتكالیف األخرى وتكوین االحتیاطیات الالزمة لمواجھة الدیون 
المشكوك فیھا وخسائر اإلستثمارات واإللتزامات الطارئة التي یرى مجلس اإلدارة 
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اإلستثمارات واإللتزامات الطارئة التي یرى مجلس 
ام نظام مراقبة البنوك، اإلدارة ضرورتھا بما یتفق وأحك

والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
-والجھات اإلشرافیة على النحو التالي:

تعلیمات الصادرة عن مؤسسة وال، ضرورتھا بما یتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك
-على النحو التالي:النقد العربي السعودي 

بعد الحص���ول على عدم ممانعة مؤس���س���ة النقد )1
.العربي السعودي

تحتس�������ب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة )2
على المساھمین السعودیین، والضریبة المقررة 

س���عودیین طبقا لألنظمة الغیر اھمینعلى المس���
الن��اف��ذة في المملك��ة العربی��ة الس�������عودی��ة وتقوم 
الش�������ركة بدفع ھذه المبالغ للجھات المختص�������ة 
وتخص�������م الزك��اة الم��دفوع��ة عن المس��������اھمین 
الس����عودیین من نص����یبھم في ص����افي الربح كما 

غیر اھمین تحس��م الض��ریبة المدفوعة عن المس��
.سعودیین من نصیبھم في صافي الربحال

تسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساھمین السعودیین، تح):1
سعودیین طبقا لألنظمة النافذة في الغیر اھمینوالضریبة المقررة على المس

المملكة العربیة السعودیة وتقوم الشركة بدفع ھذه المبالغ للجھات المختصة 
ھم في صافيوتخصم الزكاة المدفوعة عن المساھمین السعودیین من نصیب

سعودیین من الغیر اھمین الربح كما تحسم الضریبة المدفوعة عن المس
.نصیبھم في صافي الربح

في المائة من المتبقي من 25یرحل ما ال یقل عن )3
األرباح الصافیة بعد خصم الزكاة والضریبة، كما 

) أعاله لإلحتیاطي القانوني إلى 1ذكر في الفقرة (
المذكور مساویاً على األقل أن یصبح اإلحتیاطي 
.لرأس المال المدفوع

في المائة من المتبقي من األرباح الصافیة بعد خصم 25یرحل ما ال یقل عن ):2
) أعاله لإلحتیاطي القانوني إلى أن 1الزكاة والض�����ریبة، كما ذكر في الفقرة (

.یصبح اإلحتیاطي المذكور مساویاً على األقل لرأس المال المدفوع

یخصص من الباقي من األرباح بعد خصم )4
اإلحتیاطي القانوني والزكاة والضریبة مبلغ ال 

من رأس المال المدفوع للتوزیع %5یقل عن 
على المساھمین على أن یتم توزیعھ بنسبة ما 
یملكھ كل مساھم طبقا لما یقترحھ مجلس اإلدارة 
وتقرره الجمعیة العامة، فإذا كانت النسبة 

ن األرباح المستحقة ألي من المتبقیة م
المساھمین ال تكفي لدفع األرباح للمساھمین 
المعنیین فال یجوز للمساھمین المطالبة بدفعھا 
في السنة أو السنوات التالیة. وال یجوز للجمعیة 
العامة أن تقرر توزیع نسبة من األرباح تزید عما 

.اقترحھ مجلس اإلدارة

بعد خص�������م اإلحتیاطي القانوني والزكاة یخص�������ص من الباقي من األرباح ):3
من رأس الم��ال الم��دفوع للتوزیع على %5والض�������ریب��ة مبلغ ال یق��ل عن 

المس��اھمین على أن یتم توزیعھ بنس��بة ما یملكھ كل مس��اھم طبقا لما یقترحھ 
مجلس اإلدارة وتقرره الجمعیة العامة، فإذا كانت النسبة المتبقیة من األرباح 

اھمین ال تكفي لدفع األرباح للمساھمین المعنیین فال المستحقة ألي من المس
یجوز للمس���اھمین المطالبة بدفعھا في الس���نة أو الس���نوات التالیة. وال یجوز 
للجمعیة العامة أن تقرر توزیع نس�������بة من األرباح تزید عما اقترحھ مجلس 

.اإلدارة

یستخدم الباقي بعد تخصیص المبالغ المذكورة في )5
السابقة على النحو -)3) ، (2، ()1الفقرات (

الذي یقترحھ مجلس اإلدارة وتقرره الجمعیة 
العامة

) ، 2) ، (1یس���تخدم الباقي بعد تخص���یص المبالغ المذكورة في الفقرات ():4
الس�������ابقة على النحو الذي یقترحھ مجلس اإلدارة وتقرره الجمعیة -)3(

العامة

لكل من یجب الحفاظ على نسبة المساھمة )6
المساھمین السعودیین وغیر السعودیین عند 
إحتساب المخصصات الالزمة لإلحتیاطي 
القانوني واإلحتیاطیات األخرى من صافي 
األرباح (بعد خصم الزكاة والضریبة) ویجب على 
كل من المجموعتین المساھمة في تلك 
اإلحتیاطیات حسب نسبھم في رأس المال على أن 

ھم في األرباح تخصم مساھماتھم من حصص
الصافیة

5: یجب الحفاظ على نسبة المساھمة لكل من المساھمین السعودیین )
وغیر السعودیین عند إحتساب المخصصات الالزمة لإلحتیاطي القانوني 
واإلحتیاطیات األخرى من صافي األرباح (بعد خصم الزكاة والضریبة) ویجب 

اإلحتیاطیات حسب نسبھم في على كل من المجموعتین المساھمة في تلك 
رأس المال على أن تخصم مساھماتھم من حصصھم في األرباح الصافیة

) قبل التعدیل50نص المادة () بعد التعدیل50نص المادة (
یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقاً لقرار الجمعیة 
العامة الصادر في ھذا الشأن،  ویبین القرار تاریخ 
االستحقاق وتاریخ التوزیع. وتكون أحقیة األرباح 

مكان والمواعید التي یحددھا مجلس تدفع حصص األرباح إلى المساھمین في ال
اإلدارة.
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لمالكي األسھم المسجلین في سجالت المساھمین في 

.نھایة الیوم المحدد لإلستحقاق
وللشركة أن تحبس حصة األرباح المستحقة ألي مساھم وأن تستخدمھا في أداء مافي 

ذمتھ من دیون وإلتزامات للشركة.

وللشركة أن تحبس حصة األرباح المستحقة ألي مساھم 
وأن تستخدمھا في أداء ما في ذمتھ من دیون وإلتزامات 

.للشركة

) قبل التعدیل51نص المادة () بعد التعدیل51نص المادة (
لكل مساھم الحق في أن یرفع دعوى المسئولیة نیابة 
عن الشركة ضد أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن 
الخطأ الذي وقع منھم إلحاق ضرر خاص بھ بشرط أن 
تقام الدعوى خالل المدة المحددة نظاماً وأن یكون حق 
الشركة في رفع ھذه الدعوى الیزال قائما. ویجب على 
المساھم أن یخطر الشركة بعزمھ على رفع الدعوى، مع 
قصر حقھ على المطالبة بالتعویض عن الضرر الخاص 

.الذي لحق بھ

لكل مساھم الحق في أن یرفع دعوى المسئولیة نیابة عن الشركة ضد أعضاء مجلس 
لذي وقع منھم إلحاق ضرر خاص بھ بشرط أن اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ ا

یكون حق الشركة في رفع ھذه الدعوى الیزال قائما. ویجب على المساھم أن یخطر 
الشركة بعزمھ على رفع الدعوى.

) قبل التعدیل52نص المادة () بعد التعدیل52نص المادة (
إذا آلت جمیع أس��ھم الش��ركة إلى مس��اھم واحد ال تتوافر 

فیھ الش��روط التي تض��منھا نظام الش��ركات، فیجب على 

ھذا المساھم توفیق أوضاع الشركة أو تحویلھا لشركة 

ذات مس��ئولیة محدودة من ش��خص واحد، واإل إنقض��ت 

.بقوة النظام 

مجلس اإلدارة دعوة إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع راس المال، وجب على 
الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في إستمرار الشركة أو حلھا قبل إنتھاء أجلھا. 
وإذا تقرر حل الشركة قبل األجل المحدد لھا لھذا السبب أو ألي سبب أخر أو إلنتھاء 
مدة الشركة تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة طریقة 

یة وتعیین مصفیا أو أكثر وتحدد سلطاتھم وأتعابھم.التصف

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع،  في 
أي وقت خالل السنة المالیة،  وجب على أي مسؤول في 
الشركة أو مراجع الحسابات فور علمھ بذلك إبالغ رئیس 
مجلس االدارة، وعلى رئیس مجلس االدارة إبالغ 

خالل –وعلى مجلس اإلدارة أعضاء المجلس فوراً 
دعوة الجمعیة العامة –خمسة عشر یوماً من علمھ بذلك 

غیر العادیة  لإلجتماع خالل خمسة وأربعین یوماً من 
تاریخ علمھ بالخسائر،  لتقرر إما زیادة رأس مال 
الشركة، أو تخفیضھ إلى الحد الذي تنخفض معھ نسبة 

فوع،  أو حل الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المد

تعد .الشركة قبل  االجل المحدد في نظامھا األساس
الشركة منقضیة بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعیة العامة 
غیر العادیة خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا إجتمعت 
وتعذر علیھا إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت 

لمادة زیادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في ھذه ا
ولم یتم اإلكتتاب في بكامل اسھم زیادة رأس المال خالل 

.تسعین یوماً من صدور قرار الجمعیة بالزیادة

وتنتھي سلطة مجلس اإلدارة عند حل الشركة. ومع ذلك یستمر المجلس قائما على 
إدارة الشركة إلى أن یتم تعیین المصفي. وتبقى ألجھزة الشركة األخرى سلطاتھا 

الذي ال یتعارض مع سلطات المصفین.بالقدر 

تدخل الش���ركة بمجرد انقض���ائھا دور التص���فیة وتحتفظ 

بالش���خص���یة االعتباریة بالقدر الالزم للتص���فیة ویص���در 

قرار التص�������فی��ة االختی��اری��ة من الجمعی��ة الع��ام��ة غیر 

العادیة ویجب أن یش�������تمل قرار التص�������فیة على تعیین 

المفروض����ة المص����في وتحدید س����لطاتھ وأتعابھ والقیود 

على سلطاتھ والمدة الزمنیة الالزمة للتصفیة ویجب أال 

تتجاوز مدة التص�������فیة االختیاریة خمس س�������نوات وال 

یجوز تمدیدھا ألكثر من ذلك إال بأمر قض�������ائي وتنتھي 

شركة بحلھا ومع ذلك یظل ھؤالء  سلطة مجلس إدارة ال



22

قائمین على إدارة الش�����ركة ویعدون بالنس�����بة إلى الغیر 

لمصفین إلى أن یعین المصفي وتبقى جمعیات في حكم ا

المس���اھمین قائمة خالل مدة التص���فیة ویقتص���ر دورھا 

على ممارس�������ة اختص�������اص�������اتھا التي ال تتعارض مع 

لي البنك إشعار مؤسسة النقد عواختصاصات المصفي

العربي الس��عودي في حال حدوث ما ورد في ھذه المادة 

.


