يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة والنصف
من مساء يوم الثالثاء  28رجب 1438هـ الموافق  25ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر اإلدارة العامة للبنك الكائن في شارع األمير عبدالعزيز بن
مساعد بن جلوي بمدينة الرياض ،وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:
)1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م.

)2

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م.

)3

التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م.

)4

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م.

)5

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م قدرها  525مليون
لاير سعودي بواقع  35هلله للسهم الواحد والتي تمثل  %3.50من قيمة السهم االسمية بعد خصم الزكاة ،باإلضافة إلى مبلغ  525مليون لاير سعودي والذي
سبق توزيعه عن النصف األول من السنة المالية 2016م ،وبذلك يصبح إجمالي األرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م مبلغ
وقدره  1050مليون لاير سعودي بواقع  70هلله للسهم الواحد والتي تمثل  %7من قيمة السهم اإلسمية بعد خصم الزكاة .على ان تكون أحقية األرباح الموزعة
عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجالت البنك يوم إنعقاد الجمعية.

)6

التصويت على إختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقا ً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2017م ،والتقارير
الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

)7

التصويت على صرف مبلغ  2,723,097لاير كمكافآت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م وفق ما تضمنه
تقرير مجلس اإلدارة السنوي للعام 2016م.

)8

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي.

)9

التصويت على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات اإلشرافية.

)10

التصويت على تعيين عضو مجلس اإلدارة المستقل األستاذ /خالد بن عبدهللا الملحم ،عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من  25ابريل  2017وحتى نهاية الدورة
الحالية في  31ديسمبر 2019م.

)11

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

)12

التصويت على قرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ  21سبتمبر  2016بخصوص حصول البنك على تسهيالت إئتمانية ومشاركة أعضاء مجموعة إتش
إس بي سي بي في القابضة (كل بصفته اإلعتبارية) في التسهيالت.
علما بأن قرار مجلس اإلدارة قد تضمن ما يلي :
" قرر أعضاء المجلس بإستثناء األعضاء المعينين من قبل مجموعة إتش إس بي سي وبناء على طلبها ،ما يلي :
( )iدخول ساب وحصوله على تسهيالت مشتركة لمبلغ يصل إلى  450،000،000دوالر أمريكي (أربعمائة وخمسون مليون دوالر أمريكي) من بنوك
داخل أو خارج المملكة العربية السعودية وفقا للشروط التي يوافق عليها العضو المنتدب،
( )iiتوقيع العضو المنتدب أو أي شخص يفوضه بهذه السلطة على اتفاقية التسهيالت وجميع الوثائق ذات الصلة بها ،و
( )iiiالتنفيذ واألداء من قبل الشركة لجميع الوثائق واألعمال والمسائل التي قد تعتبر بالتالي ضرورية أو المتعلقة بذلك وفقا لما يحدده العضو المنتدب أو أي
شخص يفوضه بهذه السلطة ،والموافقه على ذلك بموجبه.
وسوف يصار للحصول على موافقة كافة الشركاء (بإستثناء إتش إس بي سي) في إجتماع الجمعية العامة القادم المقرر في مارس 2017م كشرط الحق".
(علما بأنه تم تعديل موعد إنعقاد الجمعية بعد صدور قرار مجلس اإلدارة المشار إليه هنا ليصبح في شهر أبريل من العام الميالدي 2017م)
وألعضاء مجلس االدارة الممثلين للشريك االجنبي مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي :السيد /ديفيد ديو والسيد /سمير عساف ،والسيد نايجل هينشيلوود
والسيد /جورج الحيضري ،وهي اتفاقية تمويل مشتركة بلغت حصة مجموعة إتش إس بي سي في هذا التمويل  281,250,000لاير سعودي( مائتي
وواحد و ثمانون مليونا و مائتان و خمسون ألف لاير سعودي )وتعادل  75مليون دوالر أمريكي (خمسة وسبعون مليون دوالر أمريكي).

)13

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وبين أعضاء في شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في (كل بصفته اإلعتبارية) ،والذين
يعتبرون بمثابة الجهات التي قامت بالترتيب ،والجهة المقرضة والمنسقه وبنك التوثيق وألعضاء مجلس االدارة الممثلين للشريك االجنبي مصلحة غير مباشرة
فيها وهم كالتالي :السيد /ديفيد ديو والسيد /سمير عساف ،والسيد نايجل هينشيلوود والسيد /جورج الحيضري ،وهي اتفاقية إصدار صكوك  ،علما بأن البنك
قد حصل علي موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 2015/09/14م علي برنامج إلصدار الصكوك بقيمة إجمالية وقدرها  2مليار دوالر أمريكي
والتي تعادل  7,5مليار لاير سعودي ،كما صدرت موافقة المؤسسة بتاريخ 2016/12/22م علي إصدار شريحة من الصكوك المذكورة بقيمة  2مليار لاير
سعودي (ملياري لاير سعودي) والتي تعادل  600مليون دوالر أمريكي(ستمائة مليون دوالر أمريكي) ومدته سنة واحدة والترخيص بها للعام القادم وسيتم
تحديد األتعاب التي سيتقاضاها االطراف ذوو العالقة الحقا عند اصدار الصكوك.

)14

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين البنك وبين اعضاء شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في كل بصفته اإلعتبارية بتقديم الخدمات
والدعم الذي يطلبه البنك فيما يتعلق بطرح البنك صكوك محلية ثانوية مسجلة باللاير السعودي ،والعضاء مجلس االدارة الممثلين للشريك االجنبي مصلحة
غير مباشرة فيها وهم كالتالي :السيد /ديفيد ديو والسيد /سمير عساف ،والسيد نايجل هينشيلوود والسيد /جورج الحيضري ،وهي اتفاقية إصدار صكوك بقيمة
 1.5مليار لاير سعودي ( واحد ونصف مليار لاير سعودي ) ومدته عشرة سنوات والترخيص بها للعام القادم وسيتم تحديد األتعاب التي سيتقاضاها االطراف
ذوو العالقة الحقا عند اصدار الصكوك ( .تم الرفع إلي مؤسسة النقد للحصول علي موافقتها وبإنتظار الموافقه).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-

طبقا ً للتعليمات اإلشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك أو
المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور االجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة) ،على أن
يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية :الغرف التجارية الصناعية ،أو إحدى البنوك المرخصة ،أو االشخاص المرخص لهم ،أو كتابة العدل ،أو
االشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .وتمشيا ً مع االنظمة االشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيالت هو قبل يومين على األقل من موعد تاريخ انعقاد
الجمعية ،وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

-

على كل مساهم يرغب في حضور االجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية األسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد
األسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم ،وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد األسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة
السادسة والنصف من مساء يوم االجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية االجتماع.

-

طبقا ً للمادة ( )39من النظام األساسي للبنك ،فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته  %50من
رأس المال ،وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا االجتماع ،سيتم عقد اجتماع ثان خالل ثالثين يوماً ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا ً اذا حضره مساهمين يمثلون
ما نسبته  %25من رأس المال.

-

إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م ستكون للمساهمين المسجلين في سجالت البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية
كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثاء  28رجب 1438هـ الموافق  25ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية
العامة عليها ،وسيتـم البدء في توزيـع هذه األربـاح للمساهميـن إعتبارا ُ من تاريخ يوم الثالثاء  6شعبان 1438هـ الموافق  2مايو 2017م.

-

يود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين األجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة
االستقطاع بنسبة  5%عند التحويل المباشر إلى حساب المستثمر غير المقيم أو قيدها في حسابه البنكي في البنوك المحلية طبقا ً ألحكام المادة ) (68من نظام
ضريبة الدخل والمادة ) (63من الئحته التنفيذية.

-

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

-

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

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:

أنا المس اهم (إس م الم لا الرباعي)  ---------------------------------------الجنس
اله ي (س ج  /نيا إ ا /ا ج ار س ر)
الش يص

أ بص ي  /ض بال

م  ---------------------ص ا

 ------------بم جب

/ن  ------------------بص

ي

ع عن ش را  -------------------------------------------المالكاالمالك

ألسهم ع ها ( --------------------سهم) /ن أسهم البنك السع ي البريطاني (شرا /ساهم سع ي  /ج )
/سجل بم جب سج تجا ي صا

/ن الرياض بر م  1010025779تا يخ 22ا11ا1399هـ ،إس نا اً لنص

الما (/ )37ن النظام األساسي للبنك ،فإنني بهذا ال ا
 ---------------------ه يالمكل ن بالق ام بص

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

ائم بعم فني أ إ ا ي لحس ا البنك ،ل ن

غ ر العا ي ال ي س عق في /بنى اال ا
السـاع السابع
القرى).
ال ي

أ ا (إسم ال ا

الرباعي) ----------------------

عني في حض

اج مال الجمع العا/

العا /للبنك في  /ين الرياض – المملك العرب الس ع ي في تمـ ام

النصف /ن /سـال يـ م الثالثـال  28جب 1438هـ الم افق  25ابري 2017م (حسب تق يم أم
ال ه بال ص يا ن اب عني على الم اا ع الم ج على ج

تطرحها الجمع العا /لل ص

بهذه االج ماعات ،يع بر هذا ال ا

يا عل ها ،ال
سا ي الم ع

األعما

لهذا االج مال أ أي اج مال الحق يؤج إل ه.

صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أ

غ رها /ن الم اا ع

ع ن اب ً عني على ااف القرا ات المس ن ات الم علق

إسم موقع التوكيل:

م اة ا /أ ج ار س ر لغ ر السع ي ن):

توقيع المو ِكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصيا ً معنوياً)

التصديق:

أ  /ا ي البنك أ

اﻟﻣواد ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل

اﻟﻤﻮاد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة )ت( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  3ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧص اﻟﻔﻘرة )ت( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (3ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﻔﺮدھﺎ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة أو
ﻣﺴﺎھﻤﺔ وﺗﻤﻠﻚ اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى
ﻗﺎﺋﻤﺔ أو اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻌﮭﺎ أو اﻹﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ أو ذات اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة وذﻟﻚ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ أو اﻹﺷﺘﺮاك ﺑﺄﯾﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت
أو ھﯿﺌﺎت ذات ﻧﺸﺎط ﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ واﻹﻧﺪﻣﺎج ﻓﯿﮭﺎ أو ﺷﺮاؤھﺎ وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة )ض( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 3
وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إن وﺟﺪت.

ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (7ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل
إﻛﺘﺘﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن واﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﻢ دﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ .

ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة )ض( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 3
ﻓﻘﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺘﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (7ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
إﻛﺘﺘﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻓﻲ )500ر (572ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وإﺛﻨﯿﻦ وﺳﺒﻌﯿﻦ أﻟﻒ
وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺳﮭﻢ ﻣﻦ أﺳﮭﻢ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ودﻓﻌﻮا ﻗﯿﻤﺔ أﺳﮭﻤﮭﻢ
ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ-:
اﻻﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــﻢ

ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ

ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳـــــﮭﻢ

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋـــــﺔ

﷼ ﺳــــﻌﻮدي

﷼ ﺳـــــﻌﻮدي

اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن اﻟﺴﻌﻮدﯾﻮن

500ر172

000ر250ر17

000ر250ر17

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

000ر400

000ر000ر40

000ر000ر40

اﻟﻤﺠﻤـــــــــــــــــــــــــﻮع

500ر572

000ر250ر57

000ر250ر57

وﻗﺪ أودع ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺼﯿﻠﺔ ھﺬا اﻹﻛﺘﺘﺎب اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ )000ر250ر (57ﺳﺒﻌﺔ وﺧﻤﺴﯿﻦ
ﻣﻠﯿﻮن وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ وﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺠﺪة
ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻓﺘﺢ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ )ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ( ﻛﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺬﻛﻮر.
وﺗﻄﺮح اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ وﻋﺪدھﺎ )500ر (427أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ
وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺳﮭﻢ ﻟﻺﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﻼل ) (30ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ ﻛﻞ ﺳﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ
ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻛﺘﺘﺎب .وﯾﻮدع ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺼﯿﻠﺔ ھﺬا اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻺﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم،
ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷﺳﮭﻢ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪد ﻣﺎ إﻛﺘﺘﺒﻮا ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ .وﯾﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺗﻘﺮﯾﺮ أﻓﻀﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻐﻄﯿﺔ أي ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ،ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ أو أﯾﺔ ﻣﺪة ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻘﺮرھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈذن ﻣﻦ وزﯾﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) (56ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ
ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ إﻛﺘﺘﺒﻮا ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻧﻘﺪا وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ.

1

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (8ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴ ﺎھﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴ ﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ،وإذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ ﻣﯿﻌﺎد اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ،ﺟﺎز
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻣﮫ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﺴ ﺠﻞ ﺑﯿﻊ اﻟﺴ ﮭﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ أو ﺳ ﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺤﺴ ﺐ
اﻷﺣﻮال وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (8ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة راس اﻟﻤﺎل ﺑﺈﺻﺪار أﺳﮭﻢ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،ﺗﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه
اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ .وإذا ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺟﺎز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ
ﺑﺄداء اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺧﻼل ) (15ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ،أن ﯾﺒﯿﻊ
اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻤﺰاﯾﺪة أن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺆدي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

وﺗﻠﻐﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﺴ ﮭﻢ اﻟﻤﺒﯿﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة،
وﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺳﮭﻤﺎ ً ﺟﺪﯾﺪاً ﯾﺤﻤﻞ رﻗﻢ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﻠﻐﻰ،
وﺗﺆﺷ ﺮ ﻓﻲ ﺳ ﺠﻞ اﻷﺳ ﮭﻢ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﺳ ﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﯾﺪ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (9ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﻜﻮن اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ﮭﻢ إﺳﻤﯿﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل
اﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز إﺻ ﺪار اﻷﺳ ﮭﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻹﺳ ﻤﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺼ ﺪر ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ.
وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﯾﻀ ﺎف ﻓﺮق اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ
ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﺿ ﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ
ﻛﺄرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
وﺗﻜﻮن اﻷﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
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 ھﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻣﺴ ﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (10ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﻜﻮن اﻷﺳ ﮭﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻣﻊ ذﻟﻚ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﻟﻘﯿﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓﻲ ھ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم
اﻷﺳ ﺎﺳ ﻲ ،ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺪاول اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺘﻲ إﻛﺘﺘﺐ ﻓﯿﮭﺎ
ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح
واﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳ ﻨﻮات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻦ إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ
ﺷﮭﺮا.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻈﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ
اﻟﺘﻲ إﻛﺘﺘﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺲ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﺑﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق
ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺲ أﺧﺮ أو ﻣﻦ ورﺛﺔ أﺣﺪ
اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ أو ﻓﻲ ﺣﺎل
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﻤﻌﺴﺮ أو اﻟﻤﻔﻠﺲ ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻜﻮن أوﻟﻮﯾﺔ اﻣﺘﻼك ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﯿﻦ
اﻵﺧﺮﯾﻦ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ أو اﻷﺳﮭﻢ
أو رﻓﻀﮫ ،طﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (9ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﻜﻮن اﻷﺳـــــﮭﻢ إﺳﻤﯿﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز
إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻹﺳﻤﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺼﺪر ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﯾﻀﺎف ﻓﺮق اﻟﻘﯿﻤﺔ إﻟﻰ
اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﺪه اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر.
وﺗﻜﻮن اﻷﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻠﻚ
ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﺳﮭﻤﺎ واﺣﺪا ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ إﺧﺘﯿﺎر أﺣﺪھﻢ ﻟﯿﻨﻮب ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ
إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﮭﻢ .وﯾﻜﻮن ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ.
ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (10ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﻜﻮن اﻷﺳﮭﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻣﻊ ذﻟﻚ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺪاول اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ إﻛﺘﺘﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗﺒﻞ ﻧﺸ ﺮ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﺣﺴ ﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳ ﻨﻮات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻦ إﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻈﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺘﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺲ وﻓﻘﺎً
ﻷﺣﻜﺎم ﺑﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺲ أو أﺧﺮ إﻟﻰ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻟﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻛﺄﺳﮭﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ أو ﻣﻦ ورﺛﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﮫ
إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ .وﻓﻲ ھ ﺬه اﻟﺤ ﺎﻻت ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘ ﻞ
ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴ ﮭﻢ أو اﻷﺳ ﮭﻢ أو رﻓﻀ ﮫ ،طﺒﻘﺎ ً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴ ﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
وﻻ ﯾﺴ ﺮي ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸ ﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷ ﻨﻐﮭﺎي
اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀ ﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( ﻣﺎداﻣﺖ ھﺬه اﻻﺳ ﮭﻢ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﻨﺎﻓﺬة إﻟﻰ ﻣﻨﺸ ﺄة ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ أو ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷ ﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷ ﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( )ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻠﻌﻀﻮﯾﺔ( أو إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ
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(.

وﺗﺴ ﺮي أﺣﻜ ﺎم ھ ﺬه اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﯾﻜﺘﺘ ﺐ ﺑ ﮫ
اﻟﻤﺆﺳ ﺴ ﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀ ﺎء
ﻣﺪة اﻟﺤﻈﺮ.
وﻻ ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ(
ﻣﺎداﻣﺖ ھﺬه اﻻﺳ ﮭﻢ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﻨﺎﻓﺬة إﻟﻰ ﻣﻨﺸ ﺄة ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ أو ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷ ﺮﻛﺔ
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ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ(
أو إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ
وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( أو إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة.
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ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (11ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (11ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول طﺒﻘﺎ ً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ .وﯾﺘﻢ ﺗﺪاول اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﺪه اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺟﻨﺴﯿﺎﺗﮭﻢ وﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ وﻣﮭﻨﺘﮭﻢ وأرﻗﺎم
اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻘﺪر اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻨﮭﺎ .وﯾﺆﺷﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات اﻷﺳﮭﻢ .وﻻ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ ﺻﺤﯿﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻐﯿﺮ إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر .وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ أو ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻗﺒﻮل
اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا أو ﻏﺎﺋﺒﺎ وﺳﻮاء ﺻﻮت ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮارات أو ﺿﺪھﺎ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أن
ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻗﯿﺪ أو إﻋﺘﻤﺎد أي ﻧﻘﻞ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ إذا ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻘﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ .وﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻐﯿﺮ إﻻ إذا ﺗﻢ ﻗﯿﺪھﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ .وﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻻ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﺰﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎه أي ﺷﺨﺺ
ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة.
وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺷﺮاء أﺳﮭﻤﮭﺎ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (12ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (12ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي أن ﺗﺸﺘﺮي أﺳﮭﻤﮭﺎ
أو ﺗﺮھﻨﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀ ﻌﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،وﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻸﺳ ﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ﺘﺮﯾﮭﺎ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ
أﺻﻮات ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ
ﻣﺆﺳ ﺴ ﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴ ﻌﻮدي رھﻦ اﻷﺳ ﮭﻢ وﻓﻘﺎً
ﻟﻠﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀ ﻌﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،وﯾﻜﻮن
ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﮭﻦ أﺣﻘﯿﺔ ﻗﺒﺾ اﻷرﺑﺎح واﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﮭﻢ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺣﻀ ﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ أو اﻟﺘﺼ ﻮﯾﺖ
ﻓﯿﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺮھﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.

ﺗﺼﺪر ﺷﮭﺎدات اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ دﻓﺘﺮ ذي ﻗﺴﺎﺋﻢ وﺗﻌﻄﻰ أرﻗﺎﻣﺎ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ وﯾﻮﻗﻊ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻀﻮان ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﺨﺘﻢ ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺑﯿﺎن رﻗﻢ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺼﺎدر
ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ورﻗﻢ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﺼﺎدر ﺑﺈﻋﻼن
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻗﯿﻤﺔ راس اﻟﻤﺎل ،وﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻮزع ﻋﻠﯿﮭﺎ،
وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﻏﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ وﻣﺪﺗﮭﺎ .وﯾﺠﻮز إﺻﺪار
ﺷﮭﺎدات ﺗﻤﺜﻞ ﺳﮭﻤﺎ واﺣﺪا أو أﻛﺜﺮ .وﯾﻜﻮن ﻟﻸﺳﮭﻢ ﻛﻮﺑﻮﻧﺎت ذات أرﻗﺎم
ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ .وﯾﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺷﺮوط ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ ﺑﺸﮭﺎدة ﺟﺪﯾﺪة
ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪ أو ﺗﺘﻠﻒ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (13ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (13ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

) (1ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺻﺪار أﺳﮭﻢ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺺ ﻧﻘﺪﯾﺔ
أو ﻋﯿﻨﯿﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ دﯾﻮن،
أو ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺮر
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ،أو ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ أدوات دﯾﻦ أو ﺻﻜﻮك ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ،ﺑﺸﺮط
أن ﺗﻜﻮن أﯾﺔ زﯾﺎدة ﺳﺎﺑﻘﺔ إن وﺟﺪت ﻗﺪ دﻓﻌﺖ
ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ .وﯾﻌﯿﻦ اﻟﻘﺮار إﺟﺮاءات اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ رأس
اﻟﻤﺎل .وﻻ 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
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ

ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌ ﺎدﯾ ﺔ زﯾ ﺎدة راس اﻟﻤ ﺎل ﻣﻦ وﻗ ﺖ ﻵﺧﺮ
ﺑﺸ ﺮط أن ﺗﻜﻮن أ ﯾﺔ ز ﯾﺎدة ﺳ ﺎﺑ ﻘﺔ إن و ﺟﺪت ﻗﺪ دﻓ ﻌﺖ ﺑﺄﻛﻤﻠ ﮭﺎ .وﯾﻌﯿﻦ اﻟﻘﺮار
إﺟﺮاءات اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل .وﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ أوﻟﻮﯾﺔ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳ ﮭﻢ
اﻟﺠﺪﯾﺪة.
وﯾﺨﻄﺮ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﻮن ﺑﻘﺮارات زﯾﺎدة راس اﻟﻤﺎل وﺑﺄوﻟﻮﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻹﻛﺘﺘﺎب وﺷ ﺮوط
اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﺈﻋﻼن 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 اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل
) (15ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﻤﺬﻛﻮر.
وﺗﻮزع ھﺬه اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﻠﺒﻮن اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻜﻮﻧﮫ ﻣﻦ أﺳ ﮭﻢ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺑﺸ ﺮط أﻻ ﯾﺠﺎوز ﻣﺎ ﯾﺤﺼ ﻠﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﻋﺪد ﻣﺎ طﻠﺒﻮا اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﯿﮫ .وﯾﻮزع اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ
اﻷﺻ ﻠﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ طﻠﺒﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺴ ﺘﺤﻖ ﻟﮭﻢ ﺷ ﺮﯾﻄﺔ أن ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺘﻲ
ﯾﺤﺼ ﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﺪد ﻣﺎ طﻠﺒﻮا اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﮫ .وﯾﻄﺮح ﻣﺎﯾﺒﻘﻰ ﻣﻦ
اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﺼ ﺺ ﻟﻠﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺻ ﻠﯿﯿﻦ ﻟﻺﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم
ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة راس اﻟﻤﺎل ﺑﺈﺻ ﺪار أﺳ ﮭﻢ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﯾﺠﺐ اﻻ ﯾﺆدي
ھﺬا اﻹﺻ ﺪار ﺑﺄﯾﺔ ﺣﺎل إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻋﻦ
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻧﻈﺎﻣﺎ ً.

4

) (2ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺴﮭﻢ وﻗﺖ
ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ
اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺺ ﻧﻘﺪﯾﺔ،
وﯾﺒﻠﻎ ھﺆﻻء ﺑﺄوﻟﻮﯾﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة ﯾﻮﻣﯿﺔ
أو ﺑﺎﺑﻼﻏﮭﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ ﻗﺮار
زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل وﺷﺮوط اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺪﺗﮫ وﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺪاﯾﺘﮫ واﻧﺘﮭﺎﺋﮫ
) (3وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ ﺑﯿﻊ ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ
ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ وﻗﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ أﺧﺮ ﯾﻮم
ﻟﻺﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺬه
اﻟﺤﻘﻮق ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ .وﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺰﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﺼﺺ ﻧﻘﺪﯾﺔ أو إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
اﻷﺣﻮال أن ﺗﺨﺼﺺ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺼﺪرة ﻋﻨﺪ زﯾﺎدة
رأس اﻟﻤﺎل أو ﺟﺰءاً ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ ،أو أي ﻣﻦ ذﻟﻚ .وﻻ
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ
إﺻﺪار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
)(4

) (5

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (3أﻋﻼه ،ﺗﻮزع اﻷﺳﮭﻢ
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻻوﻟﻮﯾﺔ اﻟﺬﯾﻦ طﻠﺒﻮا
اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻜﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﯾﺔ ﻣﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل
ﺑﺸﺮط أﻻ ﯾﺠﺎوز ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ طﻠﺒﻮه ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ
اﻟﺠﺪﯾﺪة .وﯾﻮزع اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ
ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﺬﯾﻦ طﻠﺒﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮭﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ
ﯾﻤﻠﻜﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﯾﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺎ
ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ طﻠﺒﻮه ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﯾﻄﺮح
ﻣﺎﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ ،ﻣﺎﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ أو ﯾﻨﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ
ذﻟﻚ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﺻﺪار أﺳﮭﻢ
ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺺ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻓﯿﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻ ﯾﺆدي ھﺬا
اﻹﺻﺪار ﺑﺄﯾﺔ ﺣﺎل إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ
ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻧﻈﺎﻣﺎً

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (14ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌ ﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎد ﯾﺔ وذ ﻟﻚ
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴ ﻌﻮدي ﺗﺨﻔﯿﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸ ﺮﻛﺔ إذا زاد ﻋﻦ
ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ أو إذا ﻣﻨﯿﺖ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺑﺨﺴ ﺎﺋﺮ ،ﺷ ﺮﯾﻄﺔ أن ﻻ
ﯾﻘﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص
ﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك  .وﻻ ﯾﺼ ﺪر اﻟﻘﺮار إﻻ
ﺑﻌﺪ ﺗﻼوة ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب
اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﮫ وﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸ ﺮﻛﺔ وأﺛﺮ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ
ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (14ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ إذا
زاد ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ أو إذا ﻣﻨﯿﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﻻ ﯾﻘﻞ رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك .وﻻ ﯾﺼﺪر
اﻟﻘﺮار إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻼوة ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﮫ وﻋﻦ
إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﺛﺮ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ھﺬه اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت .وﯾﺒﯿﻦ اﻟﻘﺮار طﺮﯾﻘﺔ
إﺟﺮاءات ھﺬا اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ.
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وﯾﺒﯿﻦ اﻟﻘﺮار طﺮﯾﻘ ﺔ إﺟﺮاءات ھ ﺬا اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ،
ﺳ ﻮاء ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳ ﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﺪر
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺨﻔﯿﻀ ﮫ واﻟ ﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻓﯿ ﮫ ﻣﺮاﻋ ﺎة
اﻟﻤﺴ ﺎواة ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ،او ﺑﺸ ﺮاء اﻟﺸ ﺮﻛﺔ
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
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل ) (60ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
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 ﺘﺤﻘﺎ ً ﻟﻠﺪﻓﻊ أو أن ﺗﻘﺪم ﺿ ﻤﺎﻧﺎ ً ﻛﺎﻓﯿﺎً
ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﮫ إذا ﻛﺎن آﺟﻼً.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (16ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ – ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻌﺎدﯾﺔ -وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ إﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
أن ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪھﺎ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ أدوات دﯾﻦ وﺳﻨﺪات ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ أو ﺻﻜﻮك ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ.

وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻧﺘﯿﺠﺔ زﯾﺎدة راس اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﺒﺖ دﻋﻮة
اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ إﻟﻰ إﺑﺪاء إﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل ) (60ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ
ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮزع ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺮﻛﺰ
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 آﺟﻼ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (16ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪھﺎ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ أو
ﻏﯿﺮھﺎ ﺳﻨﺪات ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ.

ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ  -ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ  -أن ﺗﺼ ﺪر أدوات دﯾﻦ أو ﺻ ﻜﻮك
ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺤﺪد ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺪ
اﻷﻗﺼ ﻰ ﻟﻌﺪد اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺘﻢ إﺻ ﺪارھﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻷدوات أو اﻟﺼ ﻜﻮك ،ﺳ ﻮاء أﺻ ﺪرت
ﺗﻠﻚ اﻷدوات أو اﻟﺼ ﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴ ﮫ أو ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺳ ﻠﺴ ﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻ ﺪارات أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
أو أﻛﺜﺮ ﻹﺻﺪار أدوات دﯾﻦ أو ﺻﻜﻮك ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ.
وﯾﺼ ﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  -دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  -أﺳ ﮭﻢ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ
اﻷدوات أو اﻟﺼ ﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﺐ ﺣﺎﻣﻠﻮھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ،
ﻓﻮر اﻧﺘﮭﺎء ﻓﺘﺮة طﻠﺐ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻠﻚ
اﻷدوات أو اﻟﺼ ﻜﻮك .وﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم
ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻷﺳ ﺎس ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪد
اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻤﺼ ﺪرة ورأس اﻟﻤﺎل .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺷﮭﺮ اﻛﺘﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻛﻞ زﯾﺎدة ﻓﻲ
رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺸ ﮭﺮ
ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (17ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (17ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

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
أﻋﻀ ﺎء ﯾﻤﺜﻠﻮن اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﯿﻦ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ،ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ.
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ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻠﻮب
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ
ﻟﻠﺸﺮﯾﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
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 اﻷﻋﻀﺎء
اﻵﺗﯿﺔ أﺳﻤﺎؤھﻢ:

(1
(2
(3
(4
(5
(6

اﻹﺳﻢ

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯿﺎن
اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻖ
اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻠﺤﯿﺪان
اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ إﺑﺮاھﯿﻢ رﺿﻮان
اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺒﺪراوي
اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻤﺮ ﻋﻘﺎد

ﺳﻌﻮدي
ﺳﻌﻮدي
ﺳﻌﻮدي
ﺳﻌﻮدي
ﺳﻌﻮدي
ﺳﻌﻮدي
ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ

اﻟﻤﺴﺘﺮ ﺟﻮردن أﻧﻄﻮﻧﻲ ﻛﺎﻟﻔﺮ
(7
اﻟﻤﺴﺘﺮ ﻛﯿﻨﯿﺚ ﺑﺮادﻓﻮرد
(8
اﻟﻤﺴﺘﺮ ﺟﻮن أﻧﺪرو ﺑﺎﺗﺮﯾﻚ ھﯿﻞ
(9
 (10اﻟﻤﺴﺘﺮ رﯾﺘﺸﺎرد آرﺛﺮ ﻟﻮك

وطﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﯿﺖ ﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ) (%40أرﺑﻌﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻌﯿﻦ أرﺑﻌﺔ
أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وأن ﺗﺒﺪﻟﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ أو أي ﻣﻨﮭﻢ .وﯾﺘﻢ
ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أو اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪره ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ(،
وﯾﺘﻮﻟﻰ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﻜﺘﺎب ﯾﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﻲ
ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﻲ
ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﻲ
ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﻲ
ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

وطﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﯿﺖ ﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ
) (%40أرﺑﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺳ ﮭﻢ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻌﯿﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀ ﺎء
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
إﺑﻼﻏﮫ ﺑﻜﺘﺎب ﯾﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸ ﺮﻛﺔ .وﯾﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀ ﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (18ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (18ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (17أﻋﻼه ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺤﻖ ﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﺑﻲ ﻓﻲ( ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ
ﻣﺴﺎھﻢ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻧﻔﺴﮫ أو ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﻓﻲ رأس
اﻟﻤﺎل.

ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ أﺳ ﮭﻢ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﻋﺸ ﺮة آﻻف ﷼ وﺗﻮدع ھﺬه اﻷﺳ ﮭﻢ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻌﻀ ﻮ ﻟ ﺪى أﺣ ﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﻨﮭ ﺎ وزﯾﺮ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻟﮭ ﺬا
اﻟﻐﺮض .وﺗﺨﺼ ﺺ ھﺬه اﻷﺳ ﮭﻢ ﻟﻀ ﻤﺎن ﻣﺴ ﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
وﺗﻈﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أن ﺗﻨﻘﻀ ﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺴ ﻤﺎع دﻋﻮى
اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (77ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟ ﺸﺮﻛﺎت أو إﻟﻰ أن
ﯾﻔﺼ ﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى .وﺗﻘﺪم ﺷ ﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷ ﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( أﺳﮭﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻤﺜﻠﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وإذا ﻟﻢ ﯾﻘﺪم ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺳﮭﻢ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ
ﺑﻄﻠﺖ ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (19ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (19ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ
ﺑﻌﺰل ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة أو ﺑﻌﻀﮭﻢ ودون
إﺧﻼل ﺑﺄي ﺣﻘﻮق ﻓﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﺰول اﻟﺤﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إذا وﻗﻊ اﻟﻌﺰل ﻟﺴﺒﺐ ﻏﯿﺮ
ﻣﻘﺒﻮل أو ﻓﻲ وﻗﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ .وﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة أن ﯾﺴﺘﻘﯿﻞ ،ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وإﻻ ﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻻً ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ ﻣﻦ أﺿﺮار.

ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ :
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ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
• ﺑﺈﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪﺗﮭﺎ
• ﺑﺈﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ
• إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻌﻀﻮ ﺳﻦ اﻟﺴﺒﻌﯿﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﯿﻼدﯾﺔ
إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.
• إذا أﺻﺒﺢ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﻀﻮﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم أي
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
• ﺑﻌﺰﻟﮫ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ
اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻌﺰل ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة وﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺰل ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
• إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮاه اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺔ.
• إذا ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ أو
ﻏﺶ أو ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف.
• إذا ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻓﻼﺳﮫ أو أﺟﺮى ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت أو ﺻﻠﺤﺎ
ﻣﻊ داﺋﻨﯿﮫ
وإذا ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء أﺛﻨﺎء دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ
)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰ أﺣﺪ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﺑﻲ ﻓﻲ(( وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ھﺒﻂ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ،ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻹﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﺪد اﻟﻼزم
ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء .وﻓﻲ ﻏﯿﺮ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن
ﯾﻌﯿﻦ – ﻣﺆﻗﺘﺎ ً -ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻣﻤﻦ
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎﯾﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة
) ، (17وأن ﺗﻮاﻓﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺧﻼل 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
أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ
ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( ﻓﻌﻠﯿﮭﺎ
أن ﺗﻌﯿﻦ ﺧﻠﻔﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺴﺮﻋﺔ.

•
•
•

ﺑﺈﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪﺗﮭﺎ.
ﺑﺈﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ.
إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻌﻀﻮ ﺳﻦ اﻟﺴﺒﻌﯿﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﯿﻼدﯾﺔ إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ.

•

إذا أﺻﺒﺢ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﻀﻮﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم أي ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ﺑﻌﺰﻟﮫ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻌﺰل
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺑﺎﻻﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺰل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
طﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

•
•

إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮاه اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﯿﻤﺔ.
إذا ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﮫ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﻏﺶ أو ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف.

•

إذا ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻓﻼﺳﮫ أو أﺟﺮى ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت أو ﺻﻠﺤﺎ ﻣﻊ داﺋﻨﯿﮫ.

•

وإذا ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ھﺒﻂ ﻋﺪد
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ،ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﻹﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﺪد اﻟﻼزم ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء .وﻓﻲ ﻏﯿﺮ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﻤﻞء اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (17وﯾﻌﺮض ھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻹﻗﺮاره .وﻻ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻹﻗﺮار ﻻزﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
)ﺑﻲ ﻓﻲ(  .وإذا ﺣﺪث اﻟﺸﻐﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷول اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،ﯾﻤﻸ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (17ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ .وﯾﻜﻮن
ﻗﺮار اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻹﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (20ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (20ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺑﺪون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻠﻄﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة أﻋﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ
أﻏﺮاﺿﮭﺎ .وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة أن ﯾﺸﻜﻞ وﯾﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
أﻋﻀﺎﺋﮫ أو ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﻟﺠﺎﻧﺎ ً ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﯾﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﯾﻘﺮ ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﯾﻨﺴﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﯿﻤﺎ
ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ.

ﺑ ﺪون إﺧﻼل ﺑ ﺎﻟﺴ ﻠﻄ ﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺳﻠﻄﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ.
وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﺸﻜﻞ وﯾﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﻟﺠﺎﻧﺎ ً ﻓﺮﻋﯿﺔ
ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﯾﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﯾﻘﺮ
ﻟﻮاﺋﺢ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﯾﻨﺴﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ.
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وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ
ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﺟﺮاؤھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
أو ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ أو ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﯾﻜﻮن
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺪ إﺳﺘﻠﺰم ﺻﺮاﺣﺔ إﺟﺮاء ھﺬه
اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إدارة
ﻓﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ(.
وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺮوض ﻵﺟﺎل ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل
وﺑﯿﻌﮭﺎ ورھﻨﮭﺎ وإﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪﯾﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
إﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ ،وﻋﻘﺪ اﻟﺼﻠﺢ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ.
وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻌﮭﺪ ﺑﺄي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب أو إﻟﻰ ﻋﻀﻮ آﺧﺮ أو إﻟﻰ أي ﻣﻦ
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺨﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ أو
ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ .وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ
أن ﯾﻔﻮض ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﺳﻠﻄﺔ أو ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ،
ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺠﻮز
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺸﻲء ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻻ
ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (21ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ أو ﻣﺰاﯾﺎ
ﻋﯿﻨﯿﺔ أو ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻻرﺑﺎح ﺣﺴ ﺒﻤﺎ
ﺗﻘﺮره اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ 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
اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ.
وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة وﻧﺎﺋﺒﮫ و اﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣﻊ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ إﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.

وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﺟﺮاؤھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ أو ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ .ﺑﺸﺮط أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺪ
إﺳﺘﻠﺰم ﺻﺮاﺣﺔ إﺟﺮاء ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إدارة ﻓﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ (.

وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺮوض ﻵﺟﺎل ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ،وﺷﺮاء
اﻟﻌﻘﺎر وﺑﯿﻌﮫ ورھﻨﮫ وإﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪﯾﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ إﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ ،وﻋﻘﺪ اﻟﺼﻠﺢ
وﻗﺒﻮل اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ.
وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻌﮭﺪ ﺑﺄي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب أو إﻟﻰ ﻋﻀﻮ
آﺧﺮ أو إﻟﻰ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺨﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ .وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
أﯾﻀﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ أن ﯾﻔﻮض ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﺳﻠﻄﺔ أو ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﻟﻠﻤﺪة
اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺸﻲء
ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (21ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة وﺑﺪل ﺣﻀ ﻮر أﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻠﻮھﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺣﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺴﻔﺮ واﻹﻗﺎﻣﺔ
واﻹﯾﻮاء.
وﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻜﻞ
ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة وﺑﺪل
ﺣﻀﻮر وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻧﺜﺮﯾﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
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.

ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻟﻸﻋﻀ ﺎء ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻠﻮھﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ ﺣﻀ ﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﻟﺠﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺴﻔﺮ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻹﯾﻮاء.
وﯾﺸ ﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴ ﻨﻮي إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﺷ ﺎﻣﻼ ﻟﻘﯿﻤﺔ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠﯿﮫ أﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺧﻼل 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
أﻋﻤﺎل ﻓﻨﯿﺔ أو إدارﯾﺔ أو إﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﺳﺘﺸﺎرات .وأن
ﯾﺸ ﺘﻤﻞ أﯾﻀ ﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن ﺑﻌﺪد ﺟﻠﺴ ﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻋﺪد
اﻟﺠﻠﺴ ﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻀ ﺮھﺎ ﻛﻞ ﻋﻀ ﻮ ﺧﻼل اﻟﺴ ﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (22ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (22ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎءه رﺋﯿﺴﺎ
وﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ وﻋﻀﻮا ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ .وﯾﻜﻮن رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺳﻌﻮدي اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ .وﯾﺘﻢ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ ﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( .وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻧﺎﺋﺒﮫ وأي ﻣﻨﺼﺐ
ﺗﻨﻔﯿﺬي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﯾﻜﻮن ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ ﺣﻖ دﻋﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻹﺟﺘﻤﺎع،
وﯾﺮأس إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 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 اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺘﻲ ﯾﻌﮭﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﮭﺎ إﻟﯿﮫ.

ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀ ﺎءه رﺋﯿﺴ ﺎ وﻋﻀ ﻮا ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ .وﯾﻜﻮن رﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳ ﻌﻮدﯾﺎ .وﯾﺨﺘﺎر اﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ(.

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ أو ﻋﺪم إﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﻤﮭﺎﻣﮫ ،ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻧﺎﺋﺒﮫ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯿﺎﺑﮭﻤﺎ ،ﯾﻌﯿﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎءه اﻷﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﮫ ﻣﺆﻗﺘﺎ.

وﯾﻜﻮن ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ ﺣﻖ دﻋﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻹﺟﺘﻤﺎع ،وﯾﺮأس إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة وﻛﺬﻟﻚ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وأﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻐﯿﺮ وﻟﮫ أن ﯾﻮﻛﻞ ﻏﯿﺮه ﻓﻲ ﻋﻤﻞ أو أﻋﻤﺎل ﻣﻌﯿﻨﺔ،
وﯾﻘﻮم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
واﻟﺘﻲ ﯾﻌﮭﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﮭﺎ إﻟﯿﮫ.

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

ﯾﻌﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﻣﯿﻨﺎ ً ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ أو
ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﮭﻢ اﻟﻤﺆھﻼت واﻟﺨﺒﺮات ذات
اﻟﺼﻠﺔ ،وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﺮوط ﻋﻤﻠﮫ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ
وﻣﻜﺎﻓﺄﺗﮫ ،وﯾﻨﺎط ﺑﮫ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﺗﺒﻠﯿﻐﮭﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﺛﺒﺎت ﻣﺪاوﻻت
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻗﺮاراﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ وﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺨﺎص وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ھﺬا اﻟﺴﺠﻞ.

وﻗﺪ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯿﺎن أول رﺋﯿﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﮫ
واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ،وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
واﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم إذا ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺪة
ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة .وﯾﺠﻮز داﺋﻤﺎ إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ.

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

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

طﻠﺐ وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أي ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو إﻋﺘﺒﺎري ﺣﯿﺜﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ
وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﺑﺄداء وﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وإﺳﺘﻼم اﻷﻣﻮال
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرات أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ أو أوﺻﺎﻓﮭﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬ أو ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ أو واﺟﺒﺔ
اﻷداء أو اﻟﺮد إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷي ﺣﺴﺎب أﯾﺎ ﻛﺎن.

طﻠﺐ وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ وﻣﻘﺎﺿﺎة أي ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو إﻋﺘﺒﺎري ﺣﯿﺜﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ
ﺑﺄداء وﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وإﺳﺘﻼم اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرات أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ
أو أوﺻﺎﻓﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬ أو ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ أو واﺟﺒﺔ اﻷداء أو
اﻟﺮد إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷي ﺣﺴﺎب أﯾﺎ ﻛﺎن.

ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة ) (22ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (23ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة ) (22ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (23ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ
وﻋﻠﻰ ﺷﺆوﻧﮭﺎ وﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻓﻀﻞ ،وأﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ،
ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب أن ﯾﻌﮭﺪ ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﻟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮؤوﺳﯿﮫ ،ﻛﻤﺎ ﻟﮫ أن ﯾﻌﮭﺪ ﺑﺒﻌﺾ ھﺬه
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ وأن ﯾﺴﺤﺐ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت طﺒﻘﺎ
ﻟﺘﻘﺪﯾﺮه.

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺸ ﺮﻛﺔ واﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﺷ ﺆوﻧﮭﺎ
وﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻓﻀﻞ ،وأﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ،ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب أن ﯾﻌﮭﺪ ﺑﻜﻞ أو
ﺑﻌﺾ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮫ إﻟﻰ ﻣﺮؤوﺳ ﯿﮫ ،ﻛﻤﺎ ﻟﮫ أن ﯾﻌﮭﺪ ﺑﺒﻌﺾ ھﺬه
اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ وأن ﯾﺴﺤﺐ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت طﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮه.
وﻗﺪ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴ ﻮن اﻟﻤﺴ ﺘﺮ ﺟﻮن أﻧﺪروﺑﺎﺗﺮﯾﻚ ھﯿﻞ أول ﻋﻀ ﻮ ﻣﻨﺘﺪب
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻓﻲ
وظﯿﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب وﯾﺤﺪد ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ وﻣﻜﺎﻓﺄﺗﮫ.
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ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (24ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (24ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺗﺸ ﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ أﻋﻀ ﺎء ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﺳ ﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ أو ﻏﯿﺮھﻢ ،ﻻ ﯾﻘﻞ
ﻋﺪدھﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ ﺔ أﻋﻀ ﺎء ،وﯾﺤﺪد
ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﻣﮭﻤﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺿ ﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂت
أﻋﻀ ﺎﺋﮭﺎ  .وﯾﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﮭﻨ ﯿﺔ
واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك
وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن
ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻀ ﺎء ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸ ﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟ ﯿﺔ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ.
وﯾﺤﺪد ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺿ ﻮاﺑﻂ
ﻋﻤﻠﮭﺎ ،وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ.
ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ﻞ ﺧﻼل 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 اﻷﺻ ﻮات ﯾﺮﺟﺢ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﺻﻮت ﻣﻌﮫ رﺋﯿﺲ اﻹﺟﺘﻤﺎع.

ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدى اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﻘﺮرة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (21ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (25ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (25ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﮫ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ،
وﻟﮭﺎ ﺣﻖ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺗﮭﺎ ووﺛﺎﺋﻘﮭﺎ ،وطﻠﺐ أي
إﯾﻀﺎح ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
وﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد إذا أﻋﺎق ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻤﻠﮭﺎ أو
ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺿﺮار أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﯿﻤﺔ.

ﯾﻌﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﺮوط ﻋﻤﻠﮫ وﻣﻜﺎﻓﺄﺗﮫ ،وﯾﻨﺎط ﺑﮫ اﺛﺒﺎت
ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻗﺮاراﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ وﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻔﻆ
ھﺬا اﻟﺴﺠﻞ.
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ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (26ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (26ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
واﻟﻤﻠﺤﻮظﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وإﺑﺪاء
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 اﻹدارة أن ﯾﻮدع ﻧﺴﺨﺎً ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺸﺮة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
رﻏﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﮫ .وﯾﺘﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أﺛﻨﺎء
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ.

ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب وﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء آﺧﺮﯾﻦ
ﯾﺨﺘﺎرون ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ .وﯾﻜﻮن اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ .وطﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﯿﺖ ﺷﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ
ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( ﻣﺎﻟﻜﺔ) %40أرﺑﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻣﻦ أﺳﮭﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻌﻀﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ .وﺗﻌﺎون اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻓﻲ ﺣﺪود
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ إﻟﯿﮫ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب
أو اﻟﻤﺠﻠﺲ .وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ أي ﻗﺮار ﯾﺼﺪره اﻟﻤﺠﻠﺲ أو أﯾﺔ ﻗﻮاﻋﺪ أو ﻟﻮاﺋﺢ
ﯾﺼﺪرھﺎ .وﻻ ﯾﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎً إﻻ إذا ﺣﻀﺮه أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ أو ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺸﺮط أﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ .وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻋﻀﻮاً آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.
وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﮭﺎﺗﻒ أو أﯾﺔ واﺳﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎع ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺑﻮﺿﺢ ﺗﺎم
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ
اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﺳﻮف ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ أﻧﮫ
ﺣﺎﺿﺮاً ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺼﺎب وﯾﺤﻖ ﻟﮫ
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ .وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻼف ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات
ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ .وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎ واﺣﺪا ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ أو ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺎھﺎ رﺋﯿﺴﮭﺎ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع .وﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ .وﺗﺪون ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾﻮﻗﻌﮫ رﺋﯿﺴﮭﺎ واﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ.

اﻟﻤﺎدة ) (27ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﯾﺸ ﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴ ﺔ
أﻋﻀ ﺎء ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻣﻦ
أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ .وﯾﻜﻮن اﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب رﺋﯿﺴ ﺎ ً
ﻟﮭ ﺬه اﻟﻠﺠﻨ ﺔ .وط ﺎﻟﻤ ﺎ ﺑﻘﯿ ﺖ ﺷ ﺮﻛ ﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ
وﺷ ﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼ ﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀ ﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( ﻣﺎﻟﻜﺔ
) %40أرﺑﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻣﻦ أﺳ ﮭﻢ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺗﻜﻮن
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻌﻀﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة ) (27ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ،وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ إذا ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وﯾﺠﻮز داﺋﻤﺎ إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ.

وﺗﻌﺎون اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻓﻲ ﺣﺪود
اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﻌﻀ ﻮ
اﻟﻤﻨﺘ ﺪب أو اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺷ ﺮﯾﻄ ﺔ أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﻨ ﺔ
ﺳ ﻠﻄﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ أي ﻗﺮار ﯾﺘﺨﺬه اﻟﻤﺠﻠﺲ أو أﯾﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
أو ﻟﻮاﺋﺢ ﯾﺼﺪرھﺎ.
وﻻ ﯾﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺻ ﺤﯿﺤﺎ ً إﻻ إذا
ﺣﻀﺮه أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺄﻧﻔ ﺴﮭﻢ أو ﺑﻄﺮﯾﻖ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺸ ﺮط أﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺿ ﺮﯾﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴ ﮭﻢ ﻋﻦ
ﺛﻼﺛﺔ .وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻋﻀﻮاً
آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻀ ﻮر واﻟﺘﺼ ﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ .وﯾﺴ ﺘﻄﯿﻊ أي ﻋﻀ ﻮ ﻣﻦ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺎﺻ ﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﮭﺎﺗﻒ أو أﯾﺔ
واﺳ ﻄﺔ اﺗﺼ ﺎل ﻣﺸ ﺎﺑﮭﺔ ﺷ ﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎع ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ
اﻵﺧﺮ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺎم ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
وﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻷﻋﻀ ﺎء
اﻟﻤﺸ ﺎرﻛﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀ ﺮ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺸ ﺮﻛﺔ .وﺳ ﻮف ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﻤﺸ ﺎرك ﻓﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ أ ﻧﮫ ﺣﺎﺿ ﺮاً ﺑﻨﻔﺴ ﮫ ﻓﻲ
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اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻨﺼﺎب وﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ.
وﺗﺼ ﺪر ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع .وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻼف ﺗﺼ ﺪر اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻏﻠﺒ ﯿﺔ أﺻ ﻮات
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ.
وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺳ ﺘﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،أو ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺎھﺎ رﺋﯿﺴﮭﺎ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع.
وﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻮزع
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ رﺋﯿﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﺗﺪون ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾﻮﻗﻌﮫ
رﺋﯿﺴﮭﺎ واﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم.
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ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (28ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (28ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ،وﺗﻜﻮن
اﻟﺪﻋﻮة ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎل وﯾﺪﻋﻮ اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ،
وﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ .وﯾﺘﻢ
ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻷﺧﺮى ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ.

ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ .وﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮة ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺠﺪول
اﻷﻋﻤﺎل وﯾﺪﻋﻮ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ
وﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ .وﯾﺘﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ
ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ أو اﻟﺘﻠﻜﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (29ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﻻ ﯾﻜﻮن إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺤﯿﺤﺎ إﻻ إذا ﺣﻀﺮه ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺳ ﺒﻌﺔ أﻋﻀ ﺎء ﺑﺄﻧﻔﺴ ﮭﻢ أو ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻹﻧﺎﺑﺔ،
ﺑﺸ ﺮط أن ﯾﻜﻮن ﻋﺪد اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟﺤﺎﺿ ﺮﯾﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴ ﮭﻢ
أرﺑﻌﺔ أﻋﻀ ﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﻟﻠﻌﻀ ﻮ أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ
ﻋﻀ ﻮا أﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﻀ ﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﯿﮭﺎ.
وﺗﺼ ﺪر ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑ ﺎﻹﺟﻤ ﺎع ،وﻓﻲ ﺣ ﺎﻟ ﺔ
اﻟﺨﻼف ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﺻ ﻮات اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟﺤﺎﺿ ﺮﯾﻦ
أو اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ﻞ ،وﯾﺮﺟﺢ اﻟﺠ ﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺬي
ﯾﺼﻮت ﻣﻌﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﺎوي اﻵراء.
وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺼ ﺪر ﻗﺮارات ﻓﻲ اﻻﻣﻮر اﻟﻌ ﺎﺟﻠ ﺔ
وﻋﺮﺿ ﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀ ﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﯿﻦ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ أﺣﺪ
اﻷﻋﻀ ﺎء –ﻛﺘﺎﺑﺔ -ﻋﻘﺪ إﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﯿﮭﺎ .وﻓﻲ
ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻓﻲ أول إﺟﺘﻤﺎع ﺗﺎل ﻟﮫ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (29ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﻻ ﯾﻜﻮن إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺤﯿﺤﺎ إﻻ إذا ﺣﻀﺮه ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ أو ﺑﻄﺮﯾﻖ
اﻹﻧﺎﺑﺔ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﻟﻠﻌﻀﻮ
أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻋﻀﻮا أﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﯿﮭﺎ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻼف ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮارات ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻹﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺎﻟﺒﺮق أو اﻟﺘﻠﻜﺲ اﻟﺬي ﯾﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻋﻨﻮاﻧﮫ اﻟﻤﺴﺠﻞ إﻻ إذا طﻠﺐ أﺣﺪ
اﻷﻋﻀﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ إﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﯿﮭﺎ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻓﻲ أول إﺟﺘﻤﺎع ﺗﺎل ﻟﮫ.
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
اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ طﺒﯿﻌﺔ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻌﺮوض .وﻋﻠﯿﮫ دون إﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻼزم
ﻟﺼﺤﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻻت واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻨﯿﺬﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮ أو اﻹﻗﺘﺮاح.

ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن ﻟﻌﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺼ ﻠﺤﺔ
ﺷ ﺨﺼ ﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺸ ﺮﻛ ﺔ اﻹ ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ
ﻣﺴ ﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﺠﺪد ﻛﻞ ﺳ ﻨﮫ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀ ﻮ أن ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﻣﺼ ﻠﺤﺘﮫ ﻓﻲ
اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻌﺮوض ،وﯾﺜﺒ ﺖ ھ ﺬا اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀ ﺮ
اﻹﺟﺘﻤﺎع .وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻀ ﻮ اﻹﺷ ﺘﺮاك ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﺼﺪر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﯾﺒﻠﻎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻋﻨ ﺪ
إﻧﻌﻘ ﺎدھ ﺎ ﻋﻦ اﻻﻋﻤ ﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻷﺣ ﺪ
أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة
ﻓﯿﮭ ﺎ ،وﯾﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺧ ﺎص ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀ ﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋﻦ
ﻣ ﺼﻠﺤﺘﮫ ،ﺟﺎز ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ أو ﻟﻜﻞ ذي ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (30ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (30ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻗﺮاراﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﯾﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﺟﻤﯿﻊ

ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻗﺮاراﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ،
وﯾﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ واﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﺟﻤﯿﻊ
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اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻧﺴﺦ اﻟﻤﺤﻀﺮ ،وﺗﺪون
ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾﻮﻗﻌﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
واﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻻ ﯾﺠﻮز ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻔﺸﻮا ﻓﻲ ﻏﯿﺮ
إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ وﻗﻔﻮا ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أﺳﺮار
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﻢ إﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻤﻮن ﺑﮫ – ﺑﺤﻜﻢ
ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ – ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻧﺴﺦ اﻟﻤﺤﻀﺮ ،وﺗﺪون ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص
ﯾﻮﻗﻌﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ.
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ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (31ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ ً ﺻ ﺤﯿﺤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ
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 ﻣﺪاوﻻﺗﮭﺎ
واﻟﺘﺼ ﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (31ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ .وﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﻘﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ.
وﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ( أن ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﯾﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺄي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮﻧﮭﺎ .وﯾﺤﻖ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻀﻮ
أن ﯾﻤﺎرس ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮭﺎ .

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

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (33ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (33ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 (1اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل وﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ
ﻛﻠﮫ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 .1اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل وﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ ﻛﻠﮫ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.

 (2وﺿﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ .وﻟﻜﻦ ﻻ
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﻌﺮوض إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ.

 .2وﺿﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ .وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ إدﺧﺎل
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮوض إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ
ﻓﯿﮭﺎ.
 .3اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ إﻗﺘﻀﺎھﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﯾﻜﻮن إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎ إذا ﺣﻀﺮه ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ ﻧﺼﻒ
رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺻﻮت
واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﮭﻢ ﯾﻤﻠﻜﮫ أو ﯾﻤﺜﻠﮫ .وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﺻﻮات اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ.

وﯾﻜﻮن إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎ إذا ﺣﻀﺮه ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺻﻮت واﺣﺪ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﮭﻢ ﯾﻤﻠﻜﮫ أو ﯾﻤﺜﻠﮫ .وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﺻﻮات اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (36ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة .وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﺪﻋﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﯾﺔ إذا طﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي،
ﻣﺮاﺟﻌﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أو ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ ) %5ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻣﻦ رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﯾﺠﻮز ﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت دﻋﻮة
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد إذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ُ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ طﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن
ﯾﺪﻋﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ إذا طﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻗﺒﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﯾﻤﺜﻞ ) %5ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﻹﻧﻌﻘﺎد
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﺻﺤﯿﻔﺔ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮزع ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﯾﺠﻮز ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ .وﺗﺸﺘﻤﻞ
اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻨﺸﺮ.

وﺗﻨﺸ ﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﻹﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺻ ﺤﯿﻔﺔ
ﯾﻮﻣﯿ ﺔ ﺗﻮزع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸ ﺮﻛ ﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد ﺑﻌﺸ ﺮة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ.
وﯾﺠﻮز ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ .وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸ ﺘﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻠﻰ ﺟ ﺪول
أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ،وﺗﺮﺳ ﻞ ﺻ ﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة وﺟﺪول
اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳ ﺴ ﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴ ﻌﻮدي،
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻹﺳ ﺘﺜﻤﺎر ،ھﯿﺌﺔ اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل
اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻨﺸﺮ.
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ﯾﺴﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﺳﻤﺎءھﻢ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ و ﺑﺪء اﻹﺟﺘﻤﺎع.
وﯾﺤﺮر ﻋﻨﺪ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻛﺸﻒ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ
ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﺳﻮاء ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻋﺪد اﻷﺻﻮات
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ .وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ
ھﺬا اﻟﻜﺸﻒ.

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﯾﺴﺠﻠﻮا أﺳﻤﺎءھﻢ ﺑﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻹﺟﺘﻤﺎع .وﯾﺤﺮر ﻋﻨﺪ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻛﺸﻒ ﺑﺄﺳﻤﺎء
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ وﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ
ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﺳﻮاء ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ .وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ
ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻜﺸﻒ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (38ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (38ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﯾﻜﻮن إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎ إذا ﺣﻀﺮه
ﻣﺴﺎھﻤﻮن ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻮاﻓﺮ ھﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول ،وﺟﮭﺖ
اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎن ﯾﻌﻘﺪ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﺗﻨﺸﺮ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
وﯾﺠﻮز أن ﯾﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول،
ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻘﺪ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ،وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
اﻷﺣﻮال ،ﯾﻜﻮن اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﯿﺤﺎ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد
اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﯿﮫ.

ﯾﻜﻮن إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎ إذا ﺣﻀﺮه ﻣﺴﺎھﻤﻮن ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻧﺼﻒ
رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻓﺮ ھﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول ،وﺟﮭﺖ
اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎن ﯾﻌﻘﺪ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﺗﻌﻠﻦ ھﺬه
اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم .وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﯿﺤﺎ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﯿﮫ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (39ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (39ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﯾﻜﻮن إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺻ ﺤﯿﺤﺎ إذا
ﺣﻀﺮه ﻣﺴﺎھﻤﻮن ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ .ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻮاﻓﺮ ھﺬا اﻟﻨﺼ ﺎب ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول،
وﺟﮭﺖ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص
ﻋﻠﯿ ﮭﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻤﺎدة اﻟﺴ ﺎﺑ ﻘﺔ .وﯾﺠﻮز أن ﯾﻌ ﻘﺪ اﻻﺟﺘ ﻤﺎع
اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﺎﻋ ﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﮭ ﺎء اﻟﻤ ﺪة
اﻟﻤﺤﺪدة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ،ﺷ ﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﺘﻀ ﻤﻦ
اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
ﻋﻘﺪ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ،وﯾﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﯿﺤﺎ ً إذا
ﺣﻀ ﺮه ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ رﺑﻊ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ.

ﯾﻜﻮن إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎ إذا ﺣﻀﺮه ﻣﺴﺎھﻤﻮن ﯾﻤﺜﻠﻮن
ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻓﺮ ھﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول،
وﺟﮭﺖ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﯾﻜﻮن
اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﯿﺤﺎ إذا ﺣﻀﺮه ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ رﺑﻊ راس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﻞ.

وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﯾﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺼ ﺎب اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ،
وﺟﮭﺖ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎﻟﺚ ﯾﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻷوﺿﺎع ﻧﻔﺴﮭﺎ
اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿﮭ ﺎ أﻋﻼه ،وﯾﻜﻮن اﻹﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﺜ ﺎﻟ ﺚ
ﺻ ﺤﯿﺤﺎ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (40ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (40ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺗﺤﺴﺐ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮ
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻮت واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ،وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (17أﻋﻼه ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺷﺮﻛﺔ
ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺷﻨﻐﮭﺎي اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﻓﻲ(
ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﯾﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻓﻲ إﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺠﻮز
ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻹﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﺮاء ذﻣﻤﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻋﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ  ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو

ﺗﺤﺴﺐ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻮت واﺣﺪ
ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻹﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﺮاء ذﻣﺘﮭﻢ ﻋﻦ ﻣﺪة إدارﺗﮭﻢ.
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ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ وﻟﻠﻌﻀﻮ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﯿﮭﺎ ،او ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺺ اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (41ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﺼ ﺪر ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ
أﺻ ﻮات اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺤﺎﺿ ﺮة أو اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع.
وﺗﺼ ﺪر ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ
ﺛﻠﺜﻲ أﺻ ﻮات اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺤﺎﺿ ﺮة أو اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
اﻹﺟﺘﻤﺎع ،ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰ ﯾﺎدة رأس
اﻟﻤﺎل أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ أو إطﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺑﺤﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ
إﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﮭﺎ أو ﺑﺈﻧﺪﻣﺎﺟﮭﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ،واﻟﺘﻲ
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺼ ﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع أﺻ ﻮات اﻷﺳ ﮭﻢ
اﻟﺤﺎﺿﺮة أو اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع.
وﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ إﺷ ﮭﺎر ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (41ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﺻﻮات اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮة أو
اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع .وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ
أﺻﻮات اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮة أو اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع ،ﻋﺪا اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﯾﺎدة
راس اﻟﻤﺎل أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ أو إطﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺣﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪﺗﮭﺎ أو دﻣﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع أﺻﻮات اﻷﺳﮭﻢ
اﻟﺤﺎﺿﺮة أو اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (42ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (42ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت .وﯾﺠﯿﺐ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻣﺮاﺟﻌﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﺮض ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻠﻀﺮر .وإذا رأى اﻟﻤﺴﺎھﻢ أن اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻟﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻨﻊ
إﺣﺘﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﻜﻮن ﻗﺮارھﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن
ﻧﺎﻓﺬاَ.

ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺗﻮﺟﯿﮫ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت .وﯾﺠﯿﺐ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺮاﻗﺒﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﺮض
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻀﺮر .وإذا رأى اﻟﻤﺴﺎھﻢ أن اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻟﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻨﻊ إﺣﺘﻜﻢ إﻟﻰ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﻜﻮن ﻗﺮارھﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (43ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﯾﺮأس اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو
ﻧ ﺎﺋ ﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ أو ﻣﻦ ﯾﻌﯿﻨ ﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﯿﻘﻮم ﻣﺆﻗﺘ ﺎ
ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﯿﺲ ،وﯾﻌﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺳ ﻜﺮﺗﯿﺮاً ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع
وﺟﺎﻣﻌﯿﻦ ﻟﻸﺻﻮات ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ.
وﯾﺤﺮر ﺑﺈﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﺤﻀ ﺮ ﯾﺘﻀ ﻤﻦ أﺳ ﻤﺎء
اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﺿ ﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ وﻋﺪد اﻷﺳ ﮭﻢ
اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﯿ ﺎزﺗﮭﻢ ﺑ ﺎﻷﺻ ﺎﻟ ﺔ أو ﺑ ﺎﻟﻮﻛ ﺎﻟ ﺔ وﻋ ﺪد
اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻘﺮر ﻟﮭﺎ ،واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ إﺗﺨﺬت ،وﻋﺪد
اﻷﺻ ﻮات اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻋﺎرﺿ ﺘﮭﺎ وﺧﻼﺻ ﺔ
واﻓﯿﮫ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸ ﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع .وﺗﺪون
ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿ ﺮ ﻋﻘﺐ ﻛﻞ إﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺳ ﺠﻞ ﺧﺎص
ﯾﻮﻗﻌ ﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ وﺳ ﻜﺮﺗﯿﺮھ ﺎ وﺟ ﺎﻣﻌ ﺎ
اﻷﺻ ﻮات ،وﺗﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴ ﺦ
ﻣﻨﮭﺎ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (44ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺸ ﺮﻛﺔ
وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﻲ إﺷ ﺘﻤﻠ ﺖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت
اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ وھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (43ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﯾﺮأس اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﺮﺋﯿﺲ .وﯾﻌﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺳﻜﺮﺗﯿﺮا ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع وﺟﺎﻣﻌﯿﻦ ﻟﻸﺻﻮات ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ .وﯾﺤﺮر ﺑﺈﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﯾﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ
أو اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ وﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻋﺪد اﻷﺻﻮات
اﻟﻤﻘﺮر ﻟﮭﺎ ،واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ إﺗﺨﺬت ،وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻋﺎرﺿﺘﮭﺎ
وﺧﻼﺻﺔ واﻓﯿﮫ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع .وﺗﺪون ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻋﻘﺐ ﻛﻞ
إﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾﻮﻗﻌﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺳﻜﺮﺗﯿﺮھﺎ وﺟﺎﻣﻌﺎ اﻷﺻﻮات.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (44ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
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.
وإﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن اﻟﺴﺎدة /وﯾﻨﻲ ﻣﺮي وﺷﺮﻛﺎه ،واﻟﺴﺎدة /ﻧﻮار
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
واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .وﺗﺤﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻣ ﺪة ﻋﻤﻠﮭﻤ ﺎ وﻣﻜ ﺎﻓ ﺄﺗﮭﻤ ﺎ ،وﻟﮭ ﺎ
إﻋ ﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻤ ﺎ أو ﺗﻐﯿﯿﺮھﻤ ﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻣ ﺪة
اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (45ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (45ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻟﻤﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺣﻖ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺳﺠﻼﺗﮭﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻌﻤﻠﮭﻤﺎ ،وﻟﮭﻤﺎ أن ﯾﻄﻠﺒﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ
ﯾﺮﯾﺎن ﺿﺮورة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻟﯿﺘﺤﻘﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
ﻋﻤﻠﮭﻤﺎ .وﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻤﻜﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ
أداء واﺟﺒﮭﻤﺎ ،وإذا ﺻﺎدف ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺸﺄن أﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﯾﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﯿﺴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﺟﺐ
ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ أن ﯾﻄﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.

ﻟﻤﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺣﻖ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ وﺳ ﺠﻼﺗﮭﺎ وﻏﯿﺮ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻟﮭﻤﺎ أن ﯾﻄﻠﺒﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻹﯾﻀ ﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﯾﺎن ﺿ ﺮورة
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ .وﻟﮭﻤﺎ أن ﯾﻔﺤﺼﺎ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (46ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (46ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﻘﺪﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﯾﺘﻠﻮا ﺗﻘﺮﯾﺮا ﯾﻌﺪ وﻓﻘﺎ َ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﯾﻀﻤﻨﺎﻧﮫ ﻣﻮﻗﻒ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ طﻠﺒﺎھﺎ .وأﯾﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ورأﯾﮭﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪى ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

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

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (48ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (48ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﯾﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻘﺮﯾﺮاً ﻋﻦ ﻧﺸﺎطﮭﺎ وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ ،وﯾﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح وﯾﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف
ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﯾﻮﻗﻊ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺗﻮدع ﻧﺴﺦ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻧﻌﻘﺎد
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻌﺸﺮة أﯾﺎم ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻨﺸﺮ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت  ،وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
وھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﯾﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺮدا ﻟﻘﯿﻤﺔ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺧﺼﻮﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ .وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
وﯾﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻧﻌﻘﺎد
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻮن ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﯾﻮﻗﻊ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺗﻮدع ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺧﻼﺻﺔ واﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (49ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (49ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺗﻮزع أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ أو اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ وﺧﺴﺎﺋﺮ

ﺗﻮزع أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪﯾﻮن
اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮى ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺿﺮورﺗﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ وأﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك،
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
واﻟﺠﮭﺎت اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ-:

(1

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

(2

ﺗﺤﺘﺴ ﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﻘﺮرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ،واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺴ ﻌﻮدﯾﯿﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
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
ﺗﺤﺴ ﻢ اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ.
ﯾﺮﺣﻞ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ
اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ
ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1أﻋﻼه ﻟﻺﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ
أن ﯾﺼﺒﺢ اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﺴﺎوﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع.
ﯾﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ
اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ
ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  %5ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ
ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻛﻞ ﻣﺴﺎھﻢ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮﺣﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وﺗﻘﺮره اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷي ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻓﻌﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻤﺎ
اﻗﺘﺮﺣﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮات ) - (3) ، (2) ، (1اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺬي ﯾﻘﺘﺮﺣﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻘﺮره اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

(6

ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻋﻨﺪ
إﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح )ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ( وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﮭﻢ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺨﺼﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﺼﮭﻢ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ

(3

(4

(5

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (50ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﺣﺼﺘﮫ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ،وﯾﺒﯿﻦ اﻟﻘﺮار ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ .وﺗﻜﻮن أﺣﻘﯿﺔ اﻷرﺑﺎح

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

 :(1ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ،
واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﻓﻊ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
وﺗﺨﺼﻢ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺢ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺴﻢ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻣﻦ
ﻧﺼﯿﺒﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ.

 :(2ﯾﺮﺣﻞ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ
اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1أﻋﻼه ﻟﻺﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ أن
ﯾﺼﺒﺢ اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﺴﺎوﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع.
 :(3ﯾﺨﺼ ﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ ﺧﺼ ﻢ اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺰﻛﺎة
واﻟﻀ ﺮﯾﺒ ﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﯾﻘ ﻞ ﻋﻦ  %5ﻣﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻓﻮع ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮫ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻛﻞ ﻣﺴ ﺎھﻢ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻘﺘﺮﺣﮫ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻘﺮره اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻓﻼ
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ أو اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .وﻻ ﯾﺠﻮز
ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﮫ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة.

 :(4ﯾﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺼ ﯿﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )، (2) ، (1
) - (3اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﺘﺮﺣﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻘﺮره اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ
: (5
وﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻋﻨﺪ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
واﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح )ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ( وﯾﺠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﮭﻢ ﻓﻲ
رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺼﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﺼﮭﻢ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (50ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﺗﺪﻓﻊ ﺣﺼﺺ اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة.
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ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻺﺳﺘﺤﻘﺎق.
وﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺤﺒﺲ ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷي ﻣﺴﺎھﻢ
وأن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ ﻣﻦ دﯾﻮن وإﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

وﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺤﺒﺲ ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷي ﻣﺴﺎھﻢ وأن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﺎﻓﻲ
ذﻣﺘﮫ ﻣﻦ دﯾﻮن وإﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (51ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (51ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن
اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻣﻨﮭﻢ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺧﺎص ﺑﮫ ﺑﺸﺮط أن
ﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻧﻈﺎﻣﺎ ً وأن ﯾﻜﻮن ﺣﻖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻻﯾﺰال 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
اﻹدارة إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻣﻨﮭﻢ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺧﺎص ﺑﮫ ﺑﺸﺮط أن
ﯾﻜﻮن ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻻﯾﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻢ أن ﯾﺨﻄﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺰﻣﮫ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (52ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (52ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

إذا آﻟﺖ ﺟﻤﯿﻊ أﺳ ﮭﻢ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻣﺴ ﺎھﻢ واﺣﺪ ﻻ 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 ،واﻹ إﻧﻘﻀ ﺖ
ﺑﻘﻮة اﻟﻨﻈﺎم .

إذا ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع راس اﻟﻤﺎل ،وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة دﻋﻮة
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺣﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﮭﺎء أﺟﻠﮭﺎ.
وإذا ﺗﻘﺮر ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ أو ﻷي ﺳﺒﺐ أﺧﺮ أو ﻹﻧﺘﮭﺎء
ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة طﺮﯾﻘﺔ
اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﻔﯿﺎ أو أﻛﺜﺮ وﺗﺤﺪد ﺳﻠﻄﺎﺗﮭﻢ وأﺗﻌﺎﺑﮭﻢ.

إذا ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺼﻒ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ،ﻓﻲ
أي وﻗﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺟﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺆول ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻮر ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ إﺑﻼغ رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ،وﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة إﺑﻼغ
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻮراً وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة – ﺧﻼل
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ – دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﻟﺘﻘﺮر إﻣﺎ زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﮫ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ دون ﻧﺼﻒ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ،أو ﺣﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎس .ﺗﻌﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﻘﻀﯿﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻨﻈﺎم إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه ،أو إذا إﺟﺘﻤﻌﺖ
وﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮭﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،أو إذا ﻗﺮرت
زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻖ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة
وﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﺳﮭﻢ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﺧﻼل
ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة.

وﺗﻨﺘﮭﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻨﺪ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ .وﺗﺒﻘﻰ ﻷﺟﮭﺰة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﻠﻄﺎﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﻔﯿﻦ.

ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﻘﻀ ﺎﺋﮭﺎ دور اﻟﺘﺼ ﻔﯿﺔ وﺗﺤﺘﻔﻆ
ﺑﺎﻟﺸ ﺨﺼ ﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﺼ ﻔﯿﺔ وﯾﺼ ﺪر
ﻗﺮار اﻟﺘﺼ ﻔﯿ ﺔ اﻻﺧﺘﯿ ﺎرﯾ ﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﯾﺠﺐ أن ﯾﺸ ﺘﻤﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﺼ ﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻟﻤﺼ ﻔﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳ ﻠﻄﺎﺗﮫ وأﺗﻌﺎﺑﮫ واﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺗﮫ واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﯿﺔ وﯾﺠﺐ أﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺘﺼ ﻔﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﺧﻤﺲ ﺳ ﻨﻮات وﻻ
ﯾﺠﻮز ﺗﻤﺪﯾﺪھﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀ ﺎﺋﻲ وﺗﻨﺘﮭﻲ
ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻠﮭﺎ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﻈﻞ ھﺆﻻء
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ﻗﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺸ ﺮﻛﺔ وﯾﻌﺪون ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺼﻔﯿﻦ إﻟﻰ أن ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ وﺗﺒﻘﻰ ﺟﻤﻌﯿﺎت
اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺼ ﻔﯿﺔ وﯾﻘﺘﺼ ﺮ دورھﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﺧﺘﺼ ﺎﺻ ﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺼﻔﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﺒﻨﻚ إﺷﻌﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴ ﻌﻮدي ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة
.
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