 التعديالت املقرتحة على النظام األساس للشركة
 التعديالت اجلديدة على الئحة حوكمة الشركة والسياسات
املتعلقة بها
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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.

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 يوما 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.
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المادة بعد التعديل

وطُرحت باقي األسهم وعددها ( )5,268,000خمسة ماليين ومائتان وثمانية وستون
ألف سهم لالكتتاب العام بين السعوديين فقط خالل ثالثين يوما 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

4

المادة قبل التعديل

المادة بعد التعديل

 -1مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسعع السعلطات فعي إدارة
الشركة وتصريف أمورها والتصرف في أصولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حع الشعراو وقبولعه ودفعع
العثمن والعرهن وفععك العرهن والبيعع واإلفععرال وقعبت الععثمن وتسعليم المعثمن  ،علععى أن يت عمن مح ععر
مجلععس اإلدارة وحيثيععات قععرارر للتصععرف فععي أصععول وممتلكععات وعقععارات الشععركة مراعععاة الشععروط
التالية:
أ .أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب و المبررات له.
ب .أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل.
ج .أن يكون البيع حاضرا إال في حاالت ال رورة و ب مانات كافية.
د .أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعت أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
-2يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صنادي و مؤسسعات التمويعل الحكعومي مهمعا بلغعت معدتها،
ولععه عقععد القععروض التجاريععة ،التععي ال تتجععاوز جالهععا نهايععة مععدة الشععركة ،ولععه فععي سععبيل ذلععك إصععدار
أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقا ألحكام المادة  122معن ناعام الشعركات وناعام السعوق
المالية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز جالها ثالث سنوات:
أ .أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خال السنة الماليعة للشعركة ععن  75%معن رأس
مال الشركة.
ب .أن يحدد مجلس اإلدارة في قرارر أوجه استخدام القرض و كيفية سدادر.
ج  .أن يراعععى فععي ععروط القععرض و ال ععمانات المقدمععة لععه عععدم اإلضععرار بالشععركة و مسععاهميها
وال مانات العامة للدائنين.
-3لمجلعععس اإلدارة حععع الصعععلح والتنعععازل والتعاقعععد وااللتعععزام واالرتبعععاط باسعععم الشعععركة ونيابعععة عنهعععا
ولمجلس اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من انها تحقي أغراض الشركة.
 -4لمجلس اإلدارة أن يوكل نيابة عنه في حدود اختصاصه واحد أو أكثر من أع ائه أو معن الغيعر فعي
اتخاذ تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة
وللمجلس ح تفويت من يرار من اختصاصاته وصالحياته.
-5لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حع إبعراو ذمعة معديني الشعركة معن التزامعاتهم طبقعا
لمععا يحقع مصععلحتها علععى أن يت ععمن مح ععر مجلععس اإلدارة هععذر القععرارات وحيثيععات قععرارر مراعععاة
الشروط التالية:
أ .أن يكون اإلبراو بعد م ي سنة كاملة على نشوو الدين.
ب  .أن يكون اإلبراو لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
ج .اإلبراو ح للمجلس ال يجوز التفويت فيه.

 -1مععع مراعععاة االختصاصععات المقععررة للجمعيععة العامععة ،يكععون لمجلععس اإلدارة أوسععع السععلطات فععي إدارة
الشركة وتصريف أمورها والتصرف في أصولها وممتلكاتها وعقاراتها وله ح الشراو وقبولعه ودفعع العثمن
والرهن وفك الرهن والبيع واإلفرال وقبت الثمن وتسليم المعثمن  ،علعى أن يت عمن مح عر مجلعس اإلدارة
وحيثيات قرارر للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:
أ .أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب و المبررات له.
ب .أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل.
ج .أن يكون البيع حاضرا إال في حاالت ال رورة و ب مانات كافية.
د .أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعت أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
-2يجوز لمجلس اإلدارة عقد القعروض معع صعنادي و مؤسسعات التمويعل الحكعومي مهمعا بلغعت معدتها ،ولعه
عقد القروض التجارية ،التي ال تتجاوز جالها نهاية مدة الشعركة ،ولعه فعي سعبيل ذلعك إصعدار أدوات ديعن أو
صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقا ألحكام المعادة  122معن ناعام الشعركات وناعام السعوق الماليعة معع مراععاة
الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز جالها خمس سنوات:
أ  .أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خال السعنة الماليعة للشعركة ععن  75%معن رأس معال
الشركة.
ب .أن يحدد مجلس اإلدارة في قرارر أوجه استخدام القرض و كيفية سدادر.
ج  .أن يراعى في روط القرض و ال مانات المقدمة لعه ععدم اإلضعرار بالشعركة و مسعاهميها وال عمانات
العامة للدائنين.
-3لمجلععس اإلدارة حع الصععلح والتنععازل والتعاقععد وااللتععزام واالرتبععاط باسععم الشععركة ونيابععة عنهععا ولمجلععس
اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من انها تحقي أغراض الشركة.
-4لمجلس اإلدارة أن يوكل نيابة عنه في حدود اختصاصه واحد أو أكثر من أع ائه أو من الغيعر فعي اتخعاذ
تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة
وللمجلس ح تفويت من يرار من اختصاصاته وصالحياته.
-5لمجلس إدارة الشركة وفعي الحعاالت التعي يقعدرها حع إبعراو ذمعة معديني الشعركة معن التزامعاتهم طبقعا لمعا
يحقع مصععلحتها علععى أن يت ععمن مح ععر مجلععس اإلدارة هععذر القععرارات وحيثيععات قععرارر مراعععاة الشععروط
التالية:
أ .أن يكون اإلبراو بعد م ي سنة كاملة على نشوو الدين.
ب  .أن يكون اإلبراو لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
ج .اإلبراو ح للمجلس ويجوز له التفويت.

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

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.
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المادة بعد التعديل

يتم توزيع مبلغ مقطوع كمكافأة سنوية ألع او مجلس اإلدارة ،على أن تكون استحقاق هذر المكافأة

متناسبا مع عدد الجلسات التي يح رها الع و  ،وكذلك مبلغ مقطوع عن كل جلسة وفي حدود ما نص
عليه ناام الشركات ولوائحه وفقا 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
المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل

 .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
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لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أع ائه نائبا للرئيس (يحل محل الرئيس في حالة

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

غيابه) و كذلك ع وا منتدبا  ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة

وكذلك ع وا منتدبا  ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي

وأي منصب تنفيذي بالشركة.

منصب تنفيذي بالشركة.

 .5تعديل المادة ( التاسعة واألربعون)  :توزيع األرباح
المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل

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 بناو على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى  .3للجمعية العامة العادية بناو 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 قائما من هذر المؤسسات.

اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما 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 متناسبا 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 .
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األرباح المبقاة.

ثاني ًا  :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
المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل

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 يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

الجمعية خال ثالثين يوما 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.
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المادة رقم
( )91من
ناام
الشركات

 .2تعديل المادة ( الرابعة واألربعون)  :تقارير اللجنة
المادة قبل التعديل

المادة بعد التعديل

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
نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية نسخا 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 يوما على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة
ويتلى التقرير أثناو انعقاد الجمعية.
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منه .ويتلى التقرير أثناو انعقاد الجمعية.

المادة رقم
()104
من ناام
الشركات

 .3تعديل المادة ( الثامنة واألربعون)  :الوثائق المالية
المادة قبل التعديل

المادة بعد التعديل

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 وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المالية للشركة وتقريرا 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 يوما على األقل.

بخمسة وأربعين يوما 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
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الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.

العامة بواحد وعشرين يوما 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 أيضا أن يرسل صورة من هذه

توزع في مركز الشركة الرئيس .وعليه أيضا 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 يوما على األقل.

انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على األقل.

المادة رقم
126/3
من نظام
الشركات

التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة والسياسات المتعلقة بها

12

التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة
تبعا ً للتنسيق الذي تم مع وزارة التجارة واالستثمار للتمشي مع نظام الشركات وما تم من تعديل على النظام األساس للشركة
الئحة حوكمة الشركة بالوضع الحالي
المادة/الفقرة

13

صفحة

نص المادة

نبذة عن الشركة

6

 ......ويبلغ راس مال الشركة
( )1.250.000.000مليار ومائتان وخمسون
لاير سعودي مقسم على عدد
( )125.000.000مائة وخمسة وعشرون
مليون سهم متساوية القيمة  ،تبلغ قيمة كل سهم
( )10عشرة رياالت سعودية  ،جميعها أسهم
عادية نقدية .

المادة ( )25الفصل بين
المناصب

34

-1يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من بين
األعضاء الذين تعينهم الحكومة  ،ويجوز
لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه
نائبا للرئيس (يحل محل الرئيس في حالة
غيابه) و كذلك عضوا منتدبا  ،وال يجوز
الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي
منصب تنفيذي بالشركة .

الئحة حوكمة الشركة بعد التعديل
المادة/الفقرة

صفحة

نبذة عن الشركة

6

المادة ( )25الفصل بين
المناصب

34

نص المادة

 .....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 ()10
عشرة رياالت سعودية  ،جميعها أسهم
عادية نقدية.
-1يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من
بين األعضاء الذين تعينهم الحكومة ،
ويعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه
نائبا للرئيس (يحل محل الرئيس في حالة
غيابه) و كذلك عضوا منتدبا  ،وال يجوز
الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة
وأي منصب تنفيذي بالشركة .

التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة
تبعا ً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/03/28م
الئحة حوكمة الشركة الوضع الحالي
المادة/الفقرة

14

صفحة

المادة األولى  :التعريفات
(األقارب أو صلة القرابة)

7

المادة ( )21عوارض
االستقالل
الفقرة (ح) من البند ()3

28

المادة ( )21عوارض
االستقالل الفقرة ( )10من
بند (ح) الئحة الهيئة قبل
التعديل
(المادة  )21فقرة جديدة

23

نص المادة
األقارب أو صلة القرابة :
اآلباء  ،واألمهات  ،واألجداد  ،والجدات وإنعلوا .
األوالد  ،وأوالدهم وإن نزلوا .اإلخوة واألخوات األشقاء  ،أو ألب  ،أو ألم ،وأوالدهم .
األزواج والزوجات .أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على
مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه .

الئحة حوكمة الشركات بعد التعديل
المادة/الفقرة

صفحة

نص المادة

المادة األولى  :التعريفات
(األقارب أو صلة القرابة)

8

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

المادة ( )20عوارض االستقالل
الفقرة الفرعية ( )8من الفقرة (ج)

22

غير مدرجة ( استرشادية )

المادة ( )20عوارض االستقالل
الفقرة الفرعية ( )10من الفقرة
(ج)

22

فقرة جديدة

المادة ( )20فقرة (د) جديدة

22

أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على
مكافأة عضوية مجلس 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 .
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات
متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة
الشركة
( الزامية ) من 01/01/2019م
ال تعد من قبيل المصلحة النافية الستقاللية عضو
مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول على
ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد
كل سنة  ،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 تر لجنة
الترشيحات خالف ذلك .

تابع  /التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة
تبعا ً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/03/28م
الئحة حوكمة الشركة الوضع الحالي
المادة/الفقرة

صفحة

نص المادة

المادة/الفقرة

صفحة

نص المادة

المادة ( )44منافسة الشركة
الفقرة ()3

48

قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة
العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة الي
يزاولها عضو المجلس .

المادة ( )46منافسة الشركة الفقرة
()3

40

المادة ( )79اإلفصاح عن
المكافآت

73

الجدول الخاص باإلفصاح عن مكافآت كبارالتنفيذيين المحدد في الملحق ( )1من الئحة
حوكمة الشركات (إلزامي)

المادة ( )93اإلفصاح عن المكافآت

65

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 وفقا للضوابط التي يقرها
 ،على أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل
سنوي .
الجدول الخاص باإلفصاح عن مكافآت كبارالتنفيذيين المحدد في الملحق ( )1من الئحة
حوكمة الشركات ( استرشادي) .
على أن يكون اإلفصاح عن مكافآت كبار
التنفيذيين في تقارير مجلس اإلدارة التي
ستصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في
01/01/2020م بشكل مفصل وفقا للجدول
الخاص باإلفصاح .

يتم اإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيينالواردة في الفقرة (ب) من الفقرة ( )4من
المادة ( )79من الئحة الشركة كل على حده .

15

الئحة حوكمة الشركات بعد التعديل

يتم اإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيينالواردة في الفقرة (ب) من الفقرة ( )4من
المادة ( )93من الئحة حوكمة الشركات
بشكل إجمالي .

التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة
تبعا ً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/04/23م
الئحة حوكمة الشركة الوضع الحالي

16

المادة/الفقرة

صفحة

نص المادة

الفقرة ( )4من المادة ()15
جمعية المساهمين

24-23

(المادة )21
عوارض االستقالل

29-28

يتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة
ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة
وعشرين يوما 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 .
ال توجد الفقرة المضافة

الفقرة ( )3من المادة ()41
سياسة تعارض المصالح

47-46

الفقرة ( )4من المادة ()44
منافسة الشركة

49-48

إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض
المصالح  ،والحصول على الترخيص أو
الموافقة الالزمة قبل بدء األعمال التي قد تنشأ
عنها تعارض في المصالح .
الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية
العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة
األعمال المنافسة  ،على أن يجدد هذا الترخيص
سنويا .

الئحة حوكمة الشركات بعد التعديل
صفحة

نص المادة

المادة/الفقرة
الفقرة (د) من المادة ()13
جمعية المساهمين

18-17

الفقرة (د) من المادة ()20
عوارض االستقالل

23-22

الفقرة ( )3من المادة ()43
سياسة تعارض المصالح

39-38

الفقرة ( )4من المادة ()46
منافسة الشركة

41-40

يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة
ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد
وعشرين يوما ايام على األقل  ،وتنشر الدعوة
في الموقع اإللكتروني للسوق والموقع
اإللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزع
في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة
الرئيس  .وباإلضافة إلى ذلك يجوز توجيه
الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة
لمساهميها عن طريق وسائل لتقنية الحديثة .
ال ُتعد من قبيل المصلحة النافية الستقاللية
عضو مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول
على ترخيص من الجمعية العامة العادية
األعمال والعقود التى تتم مع عضو مجلس
اإلدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه
األعمال والعقود بنفس األوضاع والشروط التي
تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين
وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد  ،ما لم ترى
لجنة الترشيحات خالف ذلك .
إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض
المصالح  ،قبل بدء األعمال التي قد تنشأ عنها
تعارض في المصالح  ،والحصول على
الترخيص أو الموافقة الالزمة
الحصول على ترخيص من الجمعية العامة
العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال
المنافسة .

تابع  /التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة
تبعا ً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/04/23م
الئحة حوكمة الشركة الوضع الحالي
المادة/الفقرة
المادة ()46
رفض تجديد الترخيص
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صفحة

نص المادة

49

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 عُدت
عضويته في المجلس منتهية  ،وذلك ما لم يقرر
العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو
توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشركات ولوائحه
التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل
الجمعية العامة .

الئحة حوكمة الشركات بعد التعديل
المادة/الفقرة
المادة ()48
رفض تجديد الترخيص

صفحة

نص المادة

41

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 طبقا لنظام
الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء
المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة .

التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة
أوالً  :تبعا ً للتعديالت الجديدة المقترحة من الشركة على النظام األساسي وموافقة مجلس اإلدارة عليها في 2018/06/03م
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المادة/الفقرة

الوضع الحالي

الوضع بعد التعديل

صفحة

الفقرة ( )4من المادة
()22
صالحيات المجلس

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 وفقا ُ ألحكام المادة ( )122من نظام
الشركات ونظام السوق المالية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض
التي تتجاوز آجالها ثالث سنوات .

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 وفقا ُ ألحكام المادة ( )122من نظام الشركات ونظام السوق المالية مع
مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها خمس سنوات .

30

الفقرة (/7ج) من
المادة ()22
صالحيات المجلس

لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة
الشركة من التزاماتها طبقا لما يحقق مصلحتها على أن يتضمن محضر من التزاماتها طبقا لما يحقق مصلحتها على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة
هذه القرارات وحيثيات قراره ومراعاة الشروط التالية :
مجلس اإلدارة هذه القرارات 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 و يجوز له التفويض .
ج .اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه .

31

سياسة مكافآت
أعضاء المجلس
وكبار التنفيذيين (بند
ثالثا)

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

01

الفقرة (هـ) من البند
( )2من المادة ()11
الحصول على أرباح

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 متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
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التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة
بناء على التعديل الصادر من مجلس الوزراء رقم ( )403وتاريخ
ثانيا ً  :تبعا ً للتعديالت المقترحة على النظام األساسي للشركة ً
1439/07/24هـ على نظام الشركات وموافقة مجلس اإلدارة عليها في 2018/06/03م
المادة/الفقرة

الوضع الحالي

صفحة

الوضع بعد التعديل

رقم المادة

البند ( )4( ، )3من
المادة ()15
جمعية المساهمين

-3تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،
وفقا لألوضاع المنصوص عليها 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 ( )30يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات .
-4يتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامه ومكانه وجدول
أعمالها قبل الموعد ب ( )25يوما على األقل  ،وتنشر الدعوة في
الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية والموقع اإللكتروني
للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها
مركز الشركة الرئيسي  ،وباإلضافة إلى ذلك يجوز للشركة توجيه
الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق
وسائل التقنية الحديثة .
-1يشتمل 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 .
-2يودع مجلس اإلدارة نسخا كافية من تقرير لجنة المراجعة في
مركز الشركة الرئيسي وأن ينشر في الموقع 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 .

23

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 ( )30يوما 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 ( )21يوما 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 .

91
من نظام
الشركات

5

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 نسخا كافية من هذا التقرير في مركز
الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب ( )21يوما على األقل
لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد
الجمعية .

104
من نظام
الشركات

سياسة اإلفصاح
والشفافية
(البند رابعا)
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التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة
التعديالت الجديدة على الئحة حوكمة الشركة تبعا ً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2018-52-4وتاريخ
1439/08/28هـ الموافق 2018/05/14م
المادة/الفقرة
المادة ()29
تعيين الرئيس
التنفيذي بعد انتهاء
خدماته رئيسا لمجلس
اإلدارة

20

الوضع الحالي

الوضع بعد التعديل

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

صفحة
39
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األساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادياة اليامساة عشار  ،الاذي سايعقد
بالمركز اإلعالمي لتداول أبراج التعاونية طريق المل فهد الدور األرضي السفلي ( )LGحي العليا بمديناة الريااض بالمملكاة العربياة الساعودية فاي
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المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها والتوقيع
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