تدعو الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(االجتماع الثالث) (إعالن تذكيري)
يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر (االجتماع الثالث)
المقرر عقده يوم االربعاء بتاريخ 1440/04/05هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2018/12/12م عند الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك بالمركز اإلعالمي
لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور األرضي السفلي ( )LGحي العليا بمدينة الرياض  https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82لمناقشة جدول
األعمال اآلتي-:
 .1التصويت على تعديل المادة ( )8من النظام األساس للشركة والمتعلقة باالكتتاب في األسهم (مرفق).
 .2التصويت على تعديل المادة ( )21من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات المجلس (مرفق).
 .3التصويت على تعديل المادة ( )22من النظام األساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (مرفق).
 .4التصويت على تعديل المادة ( )23من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر علماً بأنه تم تعديل الفقرة رقم ()1
من المادة ( )23في اإلعالن التذكيري(مرفق) .
 .5التصويت على تعديل المادة ( )33من النظام األساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
 .6التصويت على تعديل المادة ( )44من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).
 .7التصويت على تعديل المادة ( )48من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
 .8التصويت على تعديل المادة ( )49من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتوزيع األرباح (مرفق).
 .9التصويت على تحديث الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة علماً بأنه تم تعديل الفقرة رقم ( )1من المادة ( )25في اإلعالن التذكيري(مرفق).
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية
وبحسب االنظمة واللوائح  .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند
انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات .ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (االجتماع الثالث) صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه .كما يحق للمساهم توكيل
شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على أال يكون عضواً في مجلس اإلدارة أو موظفاً في الشركة  ،وأن يكون مصادقاً عليه من :الغرف التجارية
الصناعية متى كان المساهم منتسباً ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحد البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن
يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .وعلى المساهم أو وكيله تزويد
الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية ،ويوجه إلى أمين سر مجلس اإلدارة على العنوان التالي :الشركة السعودية للنقل الجماعي
(سابتكو) ص ب  10667الرياض  11443شارع األمير مساعد بن جلوي (الضباب سابقاً) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ،كما يجب على جميع
المساهمين /الوكيل احضار الهوية الوطنية.
علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم
األحد 1440/04/02هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2018/12/09م وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  ،وسيكون التسجيل
والتصويت في خدمات تداوالتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي  .http://www.tadawulaty.com.saوفي حالة وجود استفسار نأمل
التواصل مع قسم عالقات المساهمين ( 920026888تحويلة  1432أو  1403أو فاكس  920026889تحويلة  1432أو  )1403أو بريد اليكتروني
)(alyahyama@saptco.com.sa
وهللا الموفق  ،،مجلس اإلدارة.

نـموذجًالتوكيلً
تاريخ تحرير التوكيل :
الموافقًً:
أناًالمساهمً(االسمًالموكلًالربااعيً )............... ........................الجنسايةًً، .............بموجابًهوياةًشخصايةًرقامً().....................

(أوًرقمًاإلقامةًأوًجوازًالسفرًلغيرًالسعوديين) صادرةًمنً(ً، ).............بصفتيً(الشخصية) أوً(مفوضًبالتوقيعًعانً /ماديرً /رئايس مجلاسً
إدارةًشركةً(اسمًالشاركةًالموكلاهً… ).....….…………..ومالاكًألساهمًعاددً( ).......ساهماًمانًأساهمًالشاركةًالساعوديةًللنقالًالجمااعيً-
سابتكوً(مساهمةًساعودية) المساجلةًفايًالساجلًالتجااريًًفايً1399/09/05هاـًًرقامًً 1010024335واساتناداًللماادةًرقامً( )28مانًالنظاامً
األساسًللشركةًفإننيًبهذاًأوكلً(اسمًالوكيلًالرباعي) لينوبًعنيًفيًحضورًاجتماعًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادياةًالخامساةًعشارًًً،الاذيًسايعقدً

بالمركزًاإلعالميًلتداولًأبراجًالتعاونيةًطريقًالملكًفهدًالدورًاألرضيًالسفليً( )LGحيًالعلياًبمديناةًالريااضًبالمملكاةًالعربياةًالساعوديةًفايًً
تمامًالساعةًالثامنةًوالنصفًمانًمسااءًياومًاالربعااء تااريخً1440/04/05هاـًالموافاقً2018/12/12مًوقادًوكلتاهًبالتصاويتًنياباةًعنايًعلاىً
المواضيعًالمدرجةًعلىًجدولًاألعمالًوغيرهاًمنًالمواضيعًالتيًقدًتطرحهاًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًللتصويتًعليهاًوالتوقيعًنيابةًعني علىً
كافةًالقراراتًوالمستنداتًالمتعلقةًبهذا االجتماع.
اسمًموقعًالتوكيلً:

صفةًموقعًالتوكيلً:

رقمًالسجلًالمدنيًلموقعًالتوكيلً(أوًرقمًاإلقامةًأوًجوازًالسفرًلغيرً
السعوديين) :

توقيعًالموكلً(باإلضافةًللختمًالرسميًإذاًكانًمالكًاألسهمًشخصاًمعنوياً) :

 التعديالت المقترحة على النظام األساس للشركة
 التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة والسياسات
المتعلقة بها

أوالً  :التعديالت المقترحة على النظام األساس للشركة
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 .1تعديل المادة (الثامنة ) :االكتتاب في األسهم
المادة قبل التعديل
اكتتب المؤسسون في رأسمال الشركة البالغ مليار لاير سعودي لعدد عشرة ماليين سهم
وذلك بنسبة  % 47.32من األسهم وقدرها ( )4,732,000أربعة ماليين وسبعمائة
واثنان وثالثون ألف سهم قيمتها ( )473,200,000أربعمائة وثالثة وسبعون مليون
ومائتان ألف لاير جميعها أسهم نقدية موزعة على النحو التالي:
صندوق االستثمارات العامة بنسبة  % 20من أسهم رأس المال وعددها مليوني
.1
سهم قيمتها ( )200مائتا مليون لاير سعودي.

المادة بعد التعديل
اكتتب المؤسسون في رأسمال الشركة البالغ مليار لاير سعودي لعدد عشرة ماليين
سهم وذلك بنسبة  % 47.32من األسهم وقدرها ( )4,732,000أربعة ماليين
وسبعمائة واثنان وثالثون ألف سهم قيمتها ( )473,200,000أربعمائة وثالثة وسبعون
مليون ومائتان ألف لاير جميعها أسهم نقدية موزعة على النحو التالي:
صندوق االستثمارات العامة بنسبة  % 20من أسهم رأس المال وعددها مليوني
.1
سهم قيمتها ( )200مائتا مليون لاير سعودي.

.2

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة  % 10من أسهم رأس المال وعددها .2
واحد مليون سهم قيمتها ( )100مائة مليون لاير سعودي.

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة  % 10من أسهم رأس المال
وعددها واحد مليون سهم قيمتها ( )100مائة مليون لاير سعودي.

.3

المؤسسون من القطاع الخاص بنسبة  % 17.32من أسهم رأس المال .وقد دفع .3
المؤسسون نسبة  % 50من حصصهم لدى البنك األهلي التجاري.

المؤسسون من القطاع الخاص بنسبة  % 17.32من أسهم رأس المال .وقد دفع
المؤسسون نسبة  % 50من حصصهم لدى البنك األهلي التجاري.

.4

اضافة فقرة

.4

تم زيادة رأس مال الشركة من ( )1.000.000.000مليار لاير سعودي  ،إلى
( )1.250.000.000مليار ومائتان وخمسون مليون لاير سعودي مقسم إلى
( )125.000.000مائة وخمسة وعشرون مليون سهم  ،وذلك بمنح أسهم
مجانية.

وطُرحت باقي األسهم وعددها ( )5,268,000خمسة ماليين ومائتان وثمانية وستون
ألف سهم لالكتتاب العام بين السعوديين فقط خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم
الملكي المرخص بتأسيس الشركة ،ويدفع المكتتب عند االكتتاب  % 50من القيمة
االسمية للسهم باسم الشركة تحت التأسيس لدى البنوك المعينة لهذا الغرض .ويتم دفع
باقي قيمة األسهم في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

وطُرحت باقي األسهم وعددها ( )5,268,000خمسة ماليين ومائتان وثمانية وستون
ألف سهم لالكتتاب العام بين السعوديين فقط خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم
الملكي المرخص بتأسيس الشركة ،ويدفع المكتتب عند االكتتاب  % 50من القيمة
االسمية للسهم باسم الشركة تحت التأسيس لدى البنوك المعينة لهذا الغرض .ويتم دفع
باقي قيمة األسهم في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

 .2تعديل المادة (الواحدة والعشرون) :صالحيات المجلس
المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديل

 -1معًمراعاةًاالختصاصاتًالمقررةًللجمعيةًالعامةً،يكونًلمجلسًاإلدارةًأوسععًالسعلطاتًفعي إدارةً
الشركةًوتصريفًأمورهاًوالتصرفًفيًأصولهاًوممتلكاتهاًوعقاراتهاًولهًحع ًالشعراوًوقبولعهًودفععً
العثمنًوالعرهنًوفعكًالععرهنًوالبيععًواإلفعرااًوقععبتًالعثمنًوتسعليمًالمععثمنًً،علعىًأنًيت عمنًمح ععرً
مجلععسًاإلدارةًوحيثيععاتًقععراررًللتصععرفًفععيًأصععولًوممتلكععاتًوعقععاراتًالشععركةًمراعععاةًالشععروطً
التالية:
أ .أنًيحددًالمجلسًفيًقرارًالبيعًاألسبابًوًالمبرراتًله.
ب .أنًيكونًالبيعًمقارباًلثمنًالمثل.
ج .أنًيكونًالبيعًحاضراًإالًفيًحاالتًال رورةًوًب ماناتًكافية.
د  .أنًالًيترتبًعلىًذلكًالتصرفًتوقفًبعتًأنشطةًالشركةًأوًتحميلهاًبالتزاماتًأخرى.
-2يجوزًلمجلسًاإلدارةًعقدًالقروضًمعًصنادي ًوًمؤسسعاتًالتمويعلًالحكعوميًمهمعاًبلغعتًمعدتهاً،
ولععهًعقععدًالقععروضًالتجاريععةً،التععيًالًتتجععاوزً جالهععاًنهايععةًمععدةًالشععركةً،ولععهًفععيًسععبيلًذلععكًإص عدارً
أدواتًدينًأوًصكوكًتمويليةًقابلةًللتداولًوفقاًألحكامًالمادة  122معنًناعامًالشعركاتًوناعامًالسعوقً
الماليةًمعًمراعاةًالشروطًالتاليةًلعقدًالقروضًالتيًتتجاوزً جالهاًثالثًسنوات:
أ  .أنًالًتزيععدًقيمعةًالقععروضًالتعيًيجعوزًللمجلععسًعقعدهاًخععاللًالسعنةًالماليعةًللشععركةًععنً %75مععنً
رأسًمالًالشركة.
ب .أنًيحددًمجلسًاإلدارةًفيًقراررًأوجهًاستخدامًالقرضًوًكيفيةًسدادر.
ج  .أنًيراعععىًفععيً ععروطًالقععرضًوًال ععماناتًالمقدمععةًلععهًعععدمًاإلضععرارًبالشععركةًوًمسععاهميهاً
وال ماناتًالعامةًللدائنين.
-3لمجلعععسًاإلدارةًحععع ًالصعععلحًوالتنعععازلًوالتعاقعععدًوااللتعععزامًواالرتبعععاطًباسعععمًالشعععركةًونيابعععة عنهعععاً
ولمجلسًاإلدارةًالقيامًبكافةًاألعمالًوالتصرفاتًالتيًمنً انهاًتحقي ًأغراضًالشركة.
-4لمجلسًاإلدارةًأنًيوكلًنيابةًعنهًفيًحدودًاختصاصهًواحدًأوًأكثرًمنًأع ائهًأوًمعنًالغيعرًفعيً
اتخاذًتصرفًمعينًأوًالقيامًبعملًأوًأعمالًمعينة
وللمجلسًح ًتفويتًمنًيرارًمنًاختصاصاتهًوصالحياته.
-5لمجلسًإدارةًالشركةًوفيًالحاالتًالتيًيقدرهاًح ًإبعراوًذمعةًمعدينيًالشعركةًمعنًالتزامعاتهم طبقعاً
لمععاًيحقع ًمصععلحتهاًعلععىًأنًيت ععمنًمح ععرًمجلععسًاإلدارةًهععذرًالقععراراتًوحيثيععاتًقععراررًمراععاةً
الشروطًالتالية:
أ .أنًيكونًاإلبراوًبعدًم يًسنةًكاملةًعلىًنشووًالدين.
ب .أنًيكونًاإلبراوًلمبلغًمحددًكحدًأقصىًلكلًعامًللمدينًالواحد.
ج .اإلبراوًح ًللمجلسًالًيجوزًالتفويتًفيه.

 -1معععًمراعععاةًاالختصاصععاتًالمقععررةًللجمعيععةًالعامععةً،يكععونًلمجلععسًاإلدارةًأوسعععًالسععلطاتًفععيًإدارة
الشركةًوتصريفًأمورهاًوالتصرفًفيًأصولهاًوممتلكاتهاًوعقاراتهاًولهًح ًالشراوًوقبولعهًودفععًالعثمنً
والرهنًوفكًالرهنًوالبيعًواإلفرااًوقبتًالثمنًوتسليمًالمعثمنًً،علعىًأنًيت عمنًمح عرًمجلعسًاإلدارةً
وحيثياتًقراررًللتصرفًفيًأصولًوممتلكاتًوعقاراتًالشركةًمراعاةًالشروطًالتالية:
أ .أنًيحددًالمجلسًفيًقرارًالبيعًاألسبابًوًالمبرراتًله.
ب .أنًيكونًالبيعًمقارباًلثمنًالمثل.
ج .أنًيكونًالبيعًحاضراًإالًفيًحاالتًال رورةًوًب ماناتًكافية.
د  .أنًالًيترتبًعلىًذلكًالتصرفًتوقفًبعتًأنشطةًالشركةًأوًتحميلهاًبالتزاماتًأخرى.
-2يجوزًلمجلسًاإلدارةًعقدًالقعروضًمععًصعنادي ًوًمؤسسعاتًالتمويعلًالحكعوميًمهمعاًبلغعتًمعدتهاً،ولعهً
عقدًالقروضًالتجاريةً،التيًالًتتجاوزً جالهاًنهايةًمدةًالشعركةً،ولعهًفعيًسعبيلًذلعكًإصعدارًأدواتًديعنًأوً
صكوكًتمويليةًقابلةًللتداولًوفقاًألحكامًالمعادة  122معنًناعامًالشعركاتًوناعامًالسعوقًالماليعةًمععًمراععاةً
الشروطًالتاليةًلعقدًالقروضًالتيًتتجاوزً جالهاًخمسًسنوات( :حذف)
أ .أنًالًتزيدًقيمةًالقروضًالتيًيجوزًللمجلسًعقدهاًخاللًالسنةًالماليةًللشركةًععنً %75معنًرأسًمعالً
الشركةً(حذف)
ب .أنًيحددًمجلسًاإلدارةًفيًقراررًأوجهًاستخدامًالقرضًوًكيفيةًسدادر.
ج  .أنًيراعىًفيً روطًالقرضًوًال ماناتًالمقدمةًلعهًععدمًاإلضعرارًبالشعركةًوًمسعاهميهاًوال عماناتً
العامةًللدائنين.
-3لمجلععسًاإلدارةًحع ًالصععلحًوالتنععازلًوالتعاقععدًوااللتععزامًواالرتبععاطًباسععمًالشععركةًونيابععةًعنهععا ولمجلععسً
اإلدارةًالقيامًبكافةًاألعمالًوالتصرفاتًالتيًمنً انهاًتحقي ًأغراضًالشركة.
-4لمجلسًاإلدارةًأنًيوكلًنيابةًعنهًفيًحدودًاختصاصهًواحدًأوًأكثرًمنًأع ائهًأوًمنًالغيعرًفعي اتخعاذً
تصرفًمعينًأوًالقيامًبعملًأوًأعمالًمعينة
وللمجلسًح ًتفويتًمنًيرارًمنًاختصاصاتهًوصالحياته.
-5لمجلسًإدارةًالشركةًوفعيًالحعاالتًالتعيًيقعدرهاًحع ًإبعراوًذمعةًمعدينيًالشعركةًمعنًالتزامعاتهمًطبقعاًلمعاً
يحقع ًمصععلحتهاًعلععىًأنًيت ععمنًمح ععرًمجلععسًاإلدارةًهععذرًالقععراراتًوحيثيععاتًقععراررًمراعععاةًالشععروطً
التالية:
أ .أنًيكونًاإلبراوًبعدًم يًسنةًكاملةًعلىًنشووًالدين.
ب .أنًيكونًاإلبراوًلمبلغًمحددًكحدًأقصىًلكلًعامًللمدينًالواحد.
ج .اإلبراوًح ًللمجلسًويجوزًلهًًالتفويت.

 .3تعديل المادة (الثانية والعشرون) :مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
المادةًقبلًالتعديل

تحدد مكافأة مجلس اإلدارة بمبلغ مقطوع من األرباح الصافية طبقا لما ورد بالمادة ( )49/5من هذا
الناام وبمبلغ مقطوع عن كل جلسة وفي حدود ما نص عليه ناام الشركات ولوائحه  ،ويجب أن
يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان امل لكل ما حصل عليه أع او
مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يشتمل
كذلك على بيان ما قب ه أع او المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قب ور ناير أعمال فنية
أو إدارية أو استشارات وان يشتمل أي ا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي
ح رها كل ع و من تاريخ خر اجتماع للجمعية العامة.

المادةًبعدًالتعديل

يتم توزيع مبلغ مقطوع كمكافأة سنوية ألع او مجلس اإلدارة ،على أن تكون استحقاق هذر المكافأة
متناسباً مع عدد الجلسات التي يح رها الع و  ،وكذلك مبلغ مقطوع عن كل جلسة وفي حدود ما نص
عليه ناام الشركات ولوائحه وفقاً إلحكام المادة ( )76من ناام الشركات وال وابط التي ت عها
الجهات المختصة  .ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان امل
لكل ما حصل عليه أع او مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك
من المزايا ،وأن يشتمل كذلك على بيان ما قب ه أع او المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما
قب ور ناير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشتمل أي ا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد
الجلسات التي ح رها كل ع و من تاريخ خر اجتماع للجمعية العامة.

 .4المادة (الثالثة والعشرون ) :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (الفقرة رقم )1
المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديل

 .1يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من بين األع او الذين تعينهم الحكومة  ،و يجوز  .1يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من بين األع او الذين تعينهم الحكومة  ،ويعين
لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أع ائه نائباً للرئيس (يحل محل الرئيس في حالة

مجلس اإلدارة من بين أع ائه نائباً للرئيس (يحل محل الرئيس في حالة غيابه)

غيابه) وكذلك ع واً منتدباً  ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي

ويجوز له تعيين ع واً منتدباً  ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس

منصب تنفيذي بالشركة.

اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

 .5تعديل المادة ( التاسعة واألربعون)  :توزيع األرباح
المادةًبعدًالتعديل

المادةًقبلًالتعديل

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى
األخرى بما في ذلك احتياطي االستهالك على الوجه اآلتي:

بما في ذلك احتياطي االستهالك على الوجه اآلتي:

 .1يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي الناامي للشركة ويجوز أن تقرر  .1يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي الناامي للشركة ويجوز أن تقرر
الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من رأس

الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال

المال المدفوع.

المدفوع.

 .2للجمعية العامة العادية بناو على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ( )%5من صافي  .2للجمعية العامة العادية بناو على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ( )%5من صافي
األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة يحددها مجلس

األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة يحددها مجلس اإلدارة ،

اإلدارة  ،ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ ( )%25من رأس المال.

ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ ( )%25من رأس المال.

 .3للجمعية العامة العادية بناوً على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى  .3للجمعية العامة العادية بناوً على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،
مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على

 ،وذلك بالقدر الذي يحق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على

وذلك بالقدر الذي يحق

المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاو

المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاو مؤسسات

مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذر المؤسسات.

اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذر المؤسسات.

 .4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن( )%5من رأسمال الشركة  .4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن( )%5من رأسمال الشركة المدفوع.

المدفوع.
 .5مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )22من هذا الناام ،والمادة السادسة والسبعين  .5تم حذف الفقرة رقم (. )5
من ناام الشركات يخصص بعد ما تقدم مبلغ مقطوع من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة،
على أن يكون استحقاق هذر المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يح رها الع و.
 .6يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو االحتفاظ به في  .6يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو االحتفاظ به في حساب

حساب األرباح المبقاة .

األرباح المبقاة.

ثانياً

 :التعديالت المقترحة على النظام األساس للشركة
بناء على التعديل الصادر من مجلس الوزراء

رقم  403وتاريخ 1439/07/24هـ على نظام الشركات
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 .1تعديل المادة ( الثالثة والثالثون)  :دعوة الجمعيات
المادةًبعدًالتعديل

المادةًقبلًالتعديل

مالحظة

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات
أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ( ) 5%من رأس المال على أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ( ) 5%من رأس المال على
األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة
الجمعية خال ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

الجمعية خال ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في موقع السوق المالية) تداول (وموقع وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول األعمال في موقع السوق المالية
الشركة االلكتروني وفي صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل )تداول (وموقع الشركة االلكتروني وفي صحيفة يومية توزع في مركز
الميعاد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين يوما على األقل .ومع ذلك يجوز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين يوما على األقل .
االكتفاو بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات ومع ذلك يجوز االكتفاو بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين

مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة بخطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة
واالستثمار وكذلك إلى هيئة السوق المالية وذلك خال المدة المحددة للنشر.

التجارة واالستثمار وكذلك إلى هيئة السوق المالية وذلك خال المدة المحددة
للنشر.

المادةًرقمً
( )91منً
ناامً
الشركات

 .2تعديل المادة ( الرابعة واألربعون)  :تقارير اللجنة
المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديل

مالحظة

على لجنة المراجعة النار في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي على لجنة المراجعة النار في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي
يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداو مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداو مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد

تقرير عن رأيها في ان مدى كفاية ناام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت تقرير عن رأيها في ان مدى كفاية ناام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت
به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع
نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية
العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه  .العامة بواحد وعشرين يوماً على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة
ويتلى التقرير أثناو انعقاد الجمعية.

منه .ويتلى التقرير أثناو انعقاد الجمعية.

المادةًرقمً
()104
منًناامً

الشركات

 .3تعديل المادة ( الثامنة واألربعون)  :الوثائق المالية
المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديل

مالحظة

 -1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم  -1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم
المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية،
المنقضية ،ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضع ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه
المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة
النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على األقل.

بخمسة وأربعين يوماً على األقل.

 -2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها  -2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي
المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخ منها الوثائق المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخ منها في مركز

في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية
الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.

العامة بواحد وعشرين يوماً على األقل.

 -3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة،

 -3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة،

وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم تنشر في جريدة

وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم تنشر في جريدة يومية

يومية توزع في مركز الشركة الرئيس .وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه

توزع في مركز الشركة الرئيس .وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق

الوثائق إلى وزارة التجارة واالستثمار وكذلك هيئة السوق المالية ،وذلك قبل

إلى وزارة التجارة واالستثمار وكذلك هيئة السوق المالية ،وذلك قبل تاريخ

تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على األقل.

انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على األقل.

المادةًرقمً
126/3
منًنظامً
الشركات

التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة
والسياسات المتعلقة بها
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 -1تعديلًفقرةً :نبذةًعنًالشركة
الفقرةًقبلًالتعديل

الفقرةًبعدًالتعديلً

تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم
(م )11/بتاريخ 07/03/1399هـ وذلك لغرض نقل الركاب بالحافالت على
بكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة ونقل
الطرود وترحيل الب ائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير
السيارات ونقل الرمل والبحص واالستثمار في العقار  ،وتشغيل وصيانة
القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنايم الرحالت السياحية ونقل
المعتمرين والزوار داخل وخارج المملكة واستيراد قطع الغيار والمنافات
الكيميائية للمركبات ويبلغ رأس مال الشركة " "1.250.000.000مليار
ومائتان وخمسون مليون لاير سعودي مقسم على عدد ""125.000.000
مائة وخمسة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة  ،تبلغ قيمة كل سهم ()10
عشرة رياالت سعودي  ،جميعها أسهم عادية نقدية .

تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي بموجب المرسوم الملكي الكريم
رقم (م )11/بتاريخ 07/03/1399هـ وذلك لغرض نقل الركاب بالحافالت
على بكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة
ونقل الطرود وترحيل الب ائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات
وتأجير السيارات ونقل الرمل والبحص واالستثمار في العقار  ،وتشغيل
وصيانة القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنايم الرحالت
السياحية ونقل المعتمرين والزوار داخل وخارج المملكة واستيراد قطع
الغيار والمنافات الكيميائية للمركبات  ،تم زيادة رأس مال الشركة من
( )1.000.000.000مليار لاير سعودي ،إلى ( )1.250.000.000مليار
ومائتان وخمسون مليون لاير سعودي مقسم إلى ( )125.000.000مائة
وخمسة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة  ،وذلك بتوزيع منح أسهم
مجانية  .تبلغ قيمة كل سهم ( )10عشرة رياالت سعودية  ،جميعها أسهم
عادية نقدية.
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 -2تعديل المادة األولى  :التعريفات

المادةًقبلًالتعديل
األقارب أو صلة القرابة :
اآلباء  ،واألمهات  ،واألجداد  ،والجدات وإن علوا .األوالد  ،وأوالدهم وإن نزلوا .اإلخوة واألخوات األشقاء  ،أو ألب  ،أو ألم  ،وأوالدهم .-األزواج والزوجات .
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المادةًبعدًالتعديلً
األقارب أو صلة القرابة :
اآلباء  ،واألمهات  ،واألجداد  ،والجدات وإن علوا .األوالد  ،وأوالدهم وإن نزلوا .اإلخوة واألخوات األشقاء  ،أو ألب  ،أو ألم .-األزواج والزوجات .

 -3تعديل المادة (الحادية عشر)  :الحصول على األرباح

المادةًقبلًالتعديل
الفقرة (هـ) من الفقرة (: )2

المادةًبعدًالتعديلً
الفقرة (هـ) من الفقرة (: )2

مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )22من النظام األساسي للشركة  ،يتم حذف هذه الفقرة .
والمادة ( )76من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم مبلغ مقطوع من
الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة
متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
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 -4تعديل البند (ثالثا)  :سياسة مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديلً

طبقاً للمادة ( )22من النظام األساسي للشركة تحدد مكافأة مجلس اإلدارة بمبلغ مقطوع يتم توزيع مبلغ مقطوع كمكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة على أن تكون استحقاق
من األرباح الصافية طبقاً لما ورد بالمادة ( )49/5من النظام األساسي وبمبلغ مقطوع هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو  ،وكذلك مبلغ مقطوع عن
عن كل جلسة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه .
كل جلسة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً ألحكام المادة ()76
من نظام الشركات والضوابط التي تضعها الجهات المختصة .
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 -5تعديل المادة (الخامسة عشر)  :جمعية المساهمين
المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديلً

الفقرة (: )3
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة  ،وفقاً لألوضاع المنصوصعليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي  .وعلى مجلس
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو
لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته ( )%5على األقل من رأس
مال الشركة ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدعها مجلس
اإلدارة خالل ( )30يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات .

دمج الفقرة (: )4 ، 3
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة  ،وعلى مجلس اإلدارة أن
يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة
أو عدد من المساهمين يمثل ( )%5من رأس مال على األقل ويجوز لمراجع الحسابات
دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30يوماً من تاريخ
طلب مراجع الحسابات  ،وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول األعمال في
موقع السوق المالية (تداول) وموقع الشركة اإللكتروني وفي صحيفة يومية توزع في
مركز الشركة الرئيسي قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـ ( )21يوماً على األقل  ،ومع
ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات
مسجلة وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة واالستثمار
وكذلك إلى هيئة السوق المالية وذلك خالل المدة المحددة للنشر .

الفقرةً(: )4
يتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة
وعشرين يوماً على األقل  ،وتنشر الدعوة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية
والموقع اإللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز
الشركة الرئيس  .وباإلضافة إلى ذلك يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات
العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل لتقنية الحديثة .
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 -6تعديل المادة (الحادية والعشرون)  :عوارض االستقالل
المادةًبعدًالتعديلً
المادةًقبلًالتعديل
الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (: )3
الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (: )3
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس -أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلساإلدارة أو أى من لجانه .
اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن  200ألف لاير أو  %50من مكافآته في
العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من
لجانه أيهما أقل .
-غير مدرجة بالئحة الشركة حيث كانت فقرة (استرشادية)

يتم إضافتها :
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة فيعضوية مجلس إدارة الشركة  (-الزامية من 01/01/2019م )

-غير مدرجة بالئحة الشركة (فقرة جديدة)

يتم إضافتها :
ال تعد من قبيل المصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي يجب
لها الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية  ،األعمال
والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا
تمت هذه األعمال والعقود بنفس األوضاع والشروط التى تتبعها الشركة
مع عموم المتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد  ،ما لم ترً لجنة
الترشيحات خالف ذلك .
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 -7تعديل المادة (الثانية والعشرون)  :مسئولية وصالحيات مجلس اإلدارة
المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديلً

الفقرة (: )4
يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت
مدتها  ،وله عقد القروض التجارية  ،التي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة  ،وله في
سبيل ذلك إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقاً ألحكام المادة ()122
من نظام الشركات ونظام السوق المالية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي
تتجاوز آجالها ثالث سنوات:
أ .أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل السنة المالية للشركة عن
 %75من رأس مال الشركة..
ب .أنًيحددًمجلسًاإلدارةًفيًقرارهًأوجهًاستخدامًالقرضًوكيفيةًسدادهً.
ج .أنًيراعىًفيًشروطًالقرضًوالضماناتًالمقدمةًلهًعدمًاإلضرارًبالشركة

الفقرة (: )4
يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما
بلغت مدتها  ،وله عقد القروض التجارية  ،التي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة ،
وله في سبيل ذلك إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقاً ألحكام
المادة ( )122من نظام الشركات ونظام السوق المالية مع مراعاة الشروط التالية للعقد
القروض التي تتجاوز آجالها خمس سنوات (حذف)
أ .أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل السنة المالية للشركة عن
 %75من رأس مال الشركة(.حذف)
ب .أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده .
ج .أنًيراعىًفى شروطًالقرضًوالضماناتًالمقدمةًلهًعدمًاإلضرارًبالشركةً

الفقرة (ج) الفرعية من الفقرة (: )7
الفقرة (ج) الفرعية من الفقرة (: )7
لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من
التزاماتها طبقاً لما يحقق مصلحتها على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة هذه القرارات التزاماتها طبقاً لما يحقق مصلحتها على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة هذه
القرارات وحيثيات قراره ومراعاة الشروط التالية :
وحيثيات قراره ومراعاة الشروط التالية :
أ  .أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين .
أ  .أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين .
ب .أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد .
ب .أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد .
ج .اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه .
ج .اإلبراء حق للمجلس و يجوز له التفويض .
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 -8تعديلًالمادةً(الخامسةًوالعشرون)  :الفصلًبينًالمناصب
المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديلً

الفقرة (: )1
الفقرة (: )1
يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من بين األعضاء الذين تعينهم الحكومة  ،ويجوز يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من بين األعضاء الذين تعينهم الحكومة  ،ويعين
لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه نائباً للرئيس (يحل محل الرئيس في حالة مجلس اإلدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس (يحل محل الرئيس في حالة غيابه)
غيابه) وكذلك عضواً منتدباً  ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي ويجوز له تعيين ع واً منتدباً  ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة
وأي منصب تنفيذي بالشركة .
منصب تنفيذي بالشركة .
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 -9تعديل المادة (التاسعة والعشرون)  :تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيسا لمجلس اإلدارة

المادةًقبلًالتعديل
ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من تحذف من الئحة الحوكمة
انتهاء خدماته ( .إلزامية )
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المادةًبعدًالتعديلً

 -10تعديل المادة (الحادية واألربعون)  :سياسة تعارض المصالح

المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديلً

الفقرة (: )3
الفقرة (: )3
إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض المصالح  ،والحصول على الترخيص أو إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض المصالح  ،قبل بدء األعمال التي قد تنشأ
عنها تعارض في المصالح  ،والحصول على الترخيص أو الموافقة الالزمة
الموافقة الالزمة قبل بدء األعمال التي قد تنشأ عنها تعارض في المصالح .
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 -11تعديل المادة (الرابعة واألربعون)  :منافسة الشركة

المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديلً

الفقرةً(: )3
قيامًرئيسًمجلسًاإلدارةًبإبالغًالجمعيةًالعامةًالعاديةًعندًانعقادهاًباألعمالًالمنافسةً
اليًيزاولهاًعضوًالمجلسً.

الفقرةً(: )3
قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة
الي يزاولها عضو المجلس  ،وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو المجلس
ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً للضوابط التي
يقرها  ،على أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي .

الفقرة (: )4
الفقرة (: )4
الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة
األعمال المنافسة .
األعمال المنافسة  ،على أن يجدد هذا الترخيص سنوياً .
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 -12تعديل المادة (السادسة واألربعون)  :رفض تجديد الترخيص

المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديلً

إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح بموجب المادتين ( )72 ، 71من
نظام الشركات والمادة ( )44من هذه الالئحة  ،فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته
خالل مهلة تحددها الجمعية العامة  ،وإال عدت عضويته في المجلس منتهية  ،وذلك ما لم
يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات
ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة .

إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادتين ( )72 ، 71من نظام
الشركات والمادة ( )46من هذه الالئحة  ،فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته
خالل مهلة تحددها الجمعية العامة  ،وإال عٌدت عضويته في المجلس منتهية  ،وذلك ما
لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام
الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة .
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 -13تعديل المادة (السابعة والسبعون)  :اإلفصاح في تقرير لجنة المراجعة

المادةًقبلًالتعديل

المادةًبعدًالتعديلً

-1يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها
المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية  ،على أن يتضمن توصياتها
ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي
يقدمها مراجع الحسابات وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت  ،وعليها كذلك إعداد تقرير
عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من
أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها  ،وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية
من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب ()21
يوماً على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء
انعقاد الجمعية .

-2يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة
الرئيسي وأن ينشر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق عند نشر
الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة
منه  ،ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة .
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 -14تعديل المادة (التاسعة والسبعون)  :اإلفصاح عن المكافآت

المادةًقبلًالتعديل
الفقرةًالفرعيةً(ب) منًالفقرةً(: )4
يتمًاإلفصاحًعنًمكافآتًكبارًالتنفيذيينًالواردةًفيًالفقرةًالفرعيةً(ب) منًالفقرةً()4منًالمادةً( )79منًالئحةًالشركةًكلًعلىًحـــده .

المادةًبعدًالتعديلً
الفقرةًالفرعيةً(ب) منًالفقرةً(: )4
يتمًاإلفصاحًعنًمكافآتًكبارًالتنفيذيينًالواردةًفيًالفقرةًالفرعيةً(ب) منًالفقرةً( )4منًالمادةً( )79منًالئحةًالشركةًبشكلًإجمالي .

الجدول الخاص باإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق ( )1من الئحة -الجدول الخاص باإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق ( )1منالئحة حوكمة الشركات ( استرشادي)
حوكمة الشركات (إلزامية)
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