اﻟﺘﺎر�ـ ــﺦ١٤٤٣/٠٨/٠٦ :ه
اﻟﻤﻮاﻓﻖ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ :م
اﻟﺼﻨﺎ� ﻟﻠﻌﺎم ٢٠٢١م
ﺗﻘ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻌﻮد�ﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر
ي
ﻋﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ث
اﻟﻤﺎ�
اﻟﺼﻨﺎ� ﺧﻤﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
��ﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻌﻮد�ﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر
ي
ي
٢٠٢١م .وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:
 دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻷوﻟ�ﺔ ،واﻟﺴﻨ��ﺔ ﻗبﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ش
و��ﻫﺎ.
 دراﺳﺔ ﺗﻘ��ﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎبﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋ� اﻟﻘﻮاﺋﻢ وﻣﺘﺎبﻌﺔ ﻣﺎ اﺗﺨﺬ �ﺸﺄﻧﻬﺎ.
تف
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻔﺎ�ﺔ ﺗﺼﻤ�ﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ�ﺔ ف� ش
واﻻﻟ�ام بﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،واﻟﺘﻌﻠ�ﻤﺎت
اﻟ�ﻛﺔ وﻓﺎﻋﻠ�ﺔ ﺗﻄﺒ�ﻘﻬﺎ،
ي
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟ�ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧ� ،ودراﺳﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ف� ش
اﻟ�ﻛﺔ.
ي
ي
اﻟﺨﺎر�.
اﻟﺪاﺧ� ،وﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 اﻻﻃﻼع ﻋ� ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
� ي
ي
ت
اﺟ� اﻟﺤﺴﺎبﺎت ﻟﻠﻌﺎم ٢٠٢٢م ،بﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻄﺎق
 اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑ�ﺷﻴﺢ ﻣﺮ ي
ﻋﻤﻠﻬﻢ.
وﻟﻢ ي ف
ﻳتﺒن ﻟﻠﺠﻨﺔ وﺟﻮد أ�ﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻮﻫ��ﺔ ،ف ي� ﺗﺼﻤ�ﻢ وﺗﻨﻔ�ﺬ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮد أي
ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ف� ﻣﻘﺪرة ث
اﻟ�ﻛﺔ ﻋ� إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﻓﻖ
ﻣﻌﺎﻳ� اﻟﻤﺤﺎﺳبﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ ) (IFRSاﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ف ي�
ي
ي
اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻌ���ﺔ اﻟﺴﻌﻮد�ﺔ ،وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ش
اﻟﻤﻨﺘ� ف ي� ٢٠٢١/١٢/٣١م.
اﻟﻤﺎ�
اﻟ�ﻛﺔ ﺑ�ﺻﺪار ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم
ي
ي
و� اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ،،،،،
وﷲ ي
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

رﺋ�ﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﺟ�
ﻋبﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮ ي

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨ��ﻄﺮ

ﺳﻌﺪ اﻟﺮو�ﺘﻊ

التعديالت املقترحة على النظام األساس للمجموعة السعودية
#

رقم املادة
املادة (:)1
التأسيس
املادة (:)2

التعديل املقترح على املادة
نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي
ً
ً
تأسست الشركة طــبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا تأسست الشركة طــبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام
ً
شركة مساهمهمساهمة سعودية (يشار إليها فيما يلي بكلمة
النظام شركة مساهمه سعودية وفقا ملا يلي:
ً
"الشركة") وفقا ملا يلي:
شركة املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي (شركة شركة املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي (شركة مساهمة

اسم الشركة

مساهمة سعودية)

سعودية) مدرجة).

املادة (:)3

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

أغراض

 .4.1االستثمار وتنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة  .1االستثمار وتنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة

الشركة

وصيانة املصانع البتروكيماوية والغاز والبترول

املصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات األخرى

والصناعات األخرى داخل وخارج اململكة.

داخل وخارج اململكة.

 .5.2تجارة الجملة والتجزئة في املواد واملنتجات .2
البتروكيماوية ومشتقاتها وتسويقها داخل وخارج
اململكة.

تجارة الجملة والتجزئة في املواد واملنتجات البتروكيماوية
ومشتقاتها وتسويقها داخل وخارج اململكة.

.3

تملك األراض ي والعقارات واملباني لصالح الشركة.

 .1صنع املنتجات النفطية املكررة.
 .6.3تملك األراض ي والعقارات واملباني لصالح الشركة.
ُ
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد  .2صنع املواد الكيميائية األساسية.
الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن  .3صنع املنتجات الكيميائية األخرى غير املصنفة في موضع آخر.
وجدت.

 .4بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من
منتجات بالجملة.
 .5صنع اللدائن واملطاط التركيبي في أشكالها األولية.
 .6تعدين املعادن الكيميائية ومعادن األسمدة.
 .7تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية األخرى.
 .8صنع البطاريات واملراكم.
 .9الصناعات التحويلية.
 .10أنشطة الدعم الستخراج النفط والغاز الطبيعي.
 .11أعمال التشييد املتعلقة بمشاريع الهندسة املدنية األخرى.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على
التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

املادة ( :)6مدة مـدة الشركة ( )99تسعة وتسعون سنة هجرية ،تبدأ من مـدة الشركة ( )99تسعة وتسعون سنة هجرية ،تبدأ من تاريخ صدور
ً
تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها ،ويجوز دائما قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسهاقيدها بالسجل التجاري ،ويجوز
الشركة
ً
إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية
للمساهمين قبل انتهاء أجلها بمدة سنة على األقل.

للمساهمين قبل انتهاء أجلها بمدة سنة على األقل.

#

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

التعديل املقترح على املادة

رقم املادة
املادة (:)21

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة ،يكون

صالحيات

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجلس اإلدارة

ملجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة واإلشراف على أعمالها
واإلشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل وأموالها وتصريف أمورها داخل وخارج اململكة ،ورسم السياسة

املجلس

وخارج اململكة ،ورسم السياسة العامة التي تسير عليها العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، .
لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله.
ويشمل ذلك  -على سبيل املثال ال الحصر  -الصالحيات والسلطات

ى
وملجلس اإلدارة حق االشتراك في شركات أخر والتصرف في التالية:
أصولها وممتلكاتها وعقاراتها ،بما فيها رفع وتخفيض رأس
وملجلس اإلدارة حق االشتراك في شركات أخرى والتصرف في أصولها
املال تلك الشركات .ويجوز ملجلس اإلدارة تقديم الدعم املالي
وممتلكاتها وعقاراتها ،بما فيها رفع وتخفيض رأس املال تلك الشركات.
ألي من الشركات التي تشارك فيها الشركة ،وضمان
ويجوز ملجلس اإلدارة تقديم الدعم املالي ألي من الشركات التي تشارك
التسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي
فيها الشركة ،وضمان التسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها أي من
تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة
الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو
بشرط أن يقدم الشركاء في هذه الشركات الدعم املالي كل
الشقيقة بشرط أن يقدم الشركاء في هذه الشركات الدعم املالي كل
حسب نسبة ملكيته في الشركة.
حسب نسبة ملكيته في الشركة.
كما للمجلس حق التعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة،
ونيابة عنها ،والدخول في املناقصات ،واالستثمار في األسهم  )1كما للمجلس حق تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات
واملحافظ والسندات ،والقيام بكافة األعمال والتصرفات،

الحكومية والجهات الخاصة ،بما في ذلك أمام وزارة التجارة،

والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات ،بما في

ووزارة االستثمار ،وهيئة السوق املالية ،وشركة تداول

ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فـيها

السعودية ،وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وكتابة العدل،

الشـركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل،

وأمام القضاء واملحاكم الشرعية والهيئات القضائية و

والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل

واملحاكم اإلدارية (ديوان املظالم) وهيئات التحكيم واللجان

والجـهات الرسمية ،وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات

بكافة أنواعها ومكاتب العمل والحقوق املدنية وأقسام الشرطة

والكفاالت وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة،

والغرف التجارية والصناعية والهيئات العامة والخاصة

والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم،

والشركات واملؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج

واالستئجار والتأجير ،والقبض ودفع الثمن ،والرهن وفك

اململكة وجميع الجهات الحكومية أو الخاصة.

الرهن ،وفتح الحسابات واالعتمادات ،والسحب واإليداع  )2القيام بكل ما يخص املطالبات واملحاكم بما يشمل  -على سبيل
لدى البنوك ،وإصدار الضمانات للبنوك ،والصناديق
املثال ال الحصر  -توكيل الغير في املراجعة واملرافعة واملدافعة
ومؤسسات التمويل الحكومي ،والتوقيع على كافة األوراق

عن الشركة ،إقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها ،واإلقرار،

واملستندات والشيكات وكافة املعامالت املصرفية.

واإلنكار ،والصلح ،والتنازل ،وطلب اليمين ورده واالمتناع عنه،

كما يجوز ملجلس اإلدارة شراء أو بيع أو رهن عقارات

وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها ،واإلجابة والجرح

وممتلكات الشركة وأصولها ،على أنه يجب أن يتضمن

والتعديل ،الطعن بالتزوير ،وإنكار الخطوط واألختام

محضر مجلس اإلدارة ،وحيثيات قراره بالتصرف ،مع مراعاة

والتواقيع ،وطلب املنع من السفر ورفعه ،وطلب الحجز

الشروط التالية:

والتنفيذ ،وطلب التحكيم ،وتعيين الخبراء واملحكمين ،والطعن

#

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

رقم املادة

 .5.1أن يحدد املجلس في قرار البيع األسباب واملبررات له.
ً
 .6.2أن يكون البيع مقاربا لثمن املثل.
ً
 .7.3أن يكون البيع حاضرا ،إال في الحاالت التي يقدرها
املجلس وبضمانات كافية.

التعديل املقترح على املادة
بتقارير الخبراء واملحكمين وردهم واستبدالهم ،وقبول األحكام
أو املطالبة بتنفيذها أو نفيها أو االعتراض عليها ،وطلب
االستئناف أو التماس إعادة النظر ،وطلب رد االعتبار ،واستالم
صكوك األحكام ،وقبض ودفع املبالغ من وإلى املحاكم وهيئات

 .8.4أن ال يترتب عن ذلك التصرف توقف بعض أنشطة

التحكيم ،وحضور الجلسات في جميع الدعاوى أمام الجهات

الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
ً
يجوز ملجلس اإلدارة عقد القروض أيا كان مدتها ،مع صناديق

الحكومية والخاصة وأمام كافة الدرجات لكافة املحاكم
الشرعية والهيئات القضائية واملحاكم اإلدارية (ديوان املظالم)

ومؤسسات التمويل الحكومي ،والقروض التجارية ،على أال

والدوائر التجارية ومكاتب العمل واللجان العليا واالبتدائية

تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة ،على أن يتم مراعاة الشروط

ولجنة الفصل في منازعات األوراق املالية ومكاتب الفصل في

التالية:

منازعات األوراق التجارية ،ولجان تسوية املنازعات املصرفية،

 .3.1أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام

واللجان الجمركية واللجان الضريبية ولجان الغش التجاري

القرض وكيفية سداده.
 .4.2أن يراعى في شروط القرض والضمانات املقدمة له
عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها.
ويكون ملجلس إدارة الشركة ،وفي الحاالت التي يقدرها ،حق
ً
إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا ملا يحقق

وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئة الرقابة ومكافحة
الفساد ،والنيابة العامة ،وهيئات التحكيم.
 )3القيام بكل ما يلزم فيما يخص الشركات التي تؤسسها أو تشترك
فيها الشركة  -بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر -املوافقة
على إقامة وتأسيس وشراء وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية

مصلحتها ،على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات

وتمويل وضمان وكفالة واالشتراك في أي نوع من الشركات أو

 .1أن يكون اإلبراء بعد مض ي سنة كاملة عن نشوء الدين

املؤسسات أو الصناديق أو الفروع ،مع الغير أو لوحدها ،بأي
ً
سواء كانت في داخل اململكة العربية السعودية أو
نسبة،

قراره مراعاة الشروط التالية:
كحد أدنى.
.2

أن يكون اإلبراء ملبلغ محدد كحد أقص ى لكل عام
للمدين الواحد.

 .3اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.
ً
وملجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود
ً
اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ
إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء
ً
ً
التفويض أو التوكيل جزئيا أو كليا.
كما يكون للمجلس حق تفويض لجنة املراجعة إلقرار
القوائم املالية الربع سنوية الغير مدققة ،مع إبقاء إقرار
القوائم املالية السنوية املدققة ملجلس اإلدارة.

خارجها ،وتحديد مهام الفروع والشركات وميزانياتها ،وتحديد
مبالغ وقيم الحصص أو األسهم التي سوف تشارك فيها الشركة،
وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات ،أو انسحاب
الشركة من الشركات التي تشارك فيها ،وبيع وشراء ورهن وفك
رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في
الشركات األخرى واستالم القيمة ،وتحويل كيانات تلك
الشركات سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو
غيرها ،والتوقيع على عقود تأسيس هذه الشركات وكافة
تعديالتها ومالحقها أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية
أخرى أو إلغائها ،وتوقيع أي وثائق أو عقود أو قرارات أخرى
ً
ً
تصدر من الشركة بصفتها شريكا أو مساهما في تلك الشركات
وتتعلق بتلك الشركات ،بما في ذلك عقود عقود شراء أو بيع أو
رهن أو فك رهن أو التنازل أو التصرف في الحصص أو األسهم،

#

رقم املادة

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

التعديل املقترح على املادة
أو محاضر جمعيات عامة ،أو تصاريح ،أو طلبات ،أو إشعارات،
أو توكيالت ،أو قرارات ،أو عقود إيجار أو أي أوراق أخرى قد
تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك ،وتعيين مدراء
وأعضاء مجالس إدارة ومجالس مديري هذه الشركات وممثلي
الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميها والحضور والتصويت
 نيابة عن الشركة  -في اجتماعات الشركاء ،بما في ذلكالجمعيات التأسيسية والعامة العادية وغير العادية ،واتخاذ
والتصويت على كافة القرارات بما في ذلك دون حصر املوافقة
على طرح هذه الشركات للجمهور أو طرح أدوات الدين من
خاللها أو دمجها ببعضها أو مع غيرها من الشركات أو تصفيتها،
أو تعديل أغراض تلك الشركات.
 )4التصرف بأي طريقة بأصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها املبنية
أو الغير مبنية وأموالها وأسهمها وحصصها في الشركات األخرى
وغيرها من األصول املنقولة أو غير املنقولة ،ويشمل هذا
التصرف إفراغ األراض ي واملباني ،والبيع والشراء واالستثمار
والرهن وفك الرهن والتهميش على الصكوك بالدمج والفرز
والهبة ودفع الثمن وقبض الثمن والنقل وحق الحجز ،والتوقيع
أمام كاتب العدل أو أي جهات حكومية أخرى بذلك ،على أنه
يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره في هذا
الخصوص ما يلي:

(أ) أن يحدد املجلس في قراره األسباب واملبررات التخاذ
هذا القرار.
ً
(ب) أن يكون البيع مقاربا لثمن املثل أو مقبوال للمجلس
ً
وفقا لتقديره املطلق.
ً
(ج) أن يكون البيع حاضرا إال في الحاالت التي يقدرها
َ
املجلس وبضمانات كافية وفقا لتقدير املجلس
املطلق.

#

رقم املادة

التعديل املقترح على املادة

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

(د) أن ال يترتب عن ذلك التصرف توقف جوهري
ألنشطة الشركة أو تحميلها التزامات مالية جوهرية
أخرى.
 )5تمثيل الشركة في عالقاتها مع الشركات والبنوك واملصارف
التجارية وبيوت املال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل
الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها واملؤسسات املالية
بكافة أنواعها وغيرهم من املقرضين ،وفتح وإدارة وتشغيل
وإغالق الحسابات البنكية من أي نوع و في أي دولة وإجراء كافة
املعامالت على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما
في ذلك السحب منها واإليداع فيها والتحويل منها ،وقبض وصرف
أموال الشركة واملطالبة بحقوقها وتوقيع أي وثائق أو عقود
تخص ذلك والحصول على القروض وغير ذلك من التسهيالت و
القروض بكل أنواعها ألي مدة ،وبأي مبلغ ،وذلك من صناديق
ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجارية والبيوت املالية
وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية أخرى ،وإصدار الضمانات
ً
والكفاالت لصالح أي جهة كانت عندما يرى املجلس  -وفقا
لتقديره املطلق  -أن ذلك يخدم مصلحة الشركة ،وتوقيع
وتحرير وقبول الشيكات والكمبياالت و السندات ألمر وغير
ذلك من األوراق التجارية ،والدخول في عمليات التأجير
التمويلي ،وعمليات املشتقات املالية ،وعمليات الخزينة
والتحوط املالي والتحوط لتغير سعر العمالت ومنح
االعتمادات ،والقيام بكافة املعامالت الالزمة إلبرام كافة
االتفاقيات والصفقات املصرفية ،وكل ذلك بالصيغة و
َ
الشروط التي يراها مناسبة وفقا لتقديره املطلق .وعلى املجلس
مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثالث
( )3سنوات:
أ)

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض
وكيفية سداده.

ب) أن يراعي في شروط القرض والضمانات املقدمة له
عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات
َ
العامة للدائنين وفقا لتقديره املطلق.

#
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التعديل املقترح على املادة

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

 )6)1التعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ،ونيابة عنها،
والدخول في املناقصات ،واالستثمار في األسهم واملحافظ
والسندات ،والقيام بكافة األعمال والتصرفات ،والتوقيع على
كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات ،بما في ذلك دون حصر
مذكرات التفاهم ،والقيام بكافة األعمال والتصرفات بما في
ذلك التفاوض والتعاقد وااللتزام واالرتباط والصلح والتنازل
والفسخ وتوقيع وتسليم و تعديل واستبدال و اإلضافة ألي
عقود تأسيس الشركاتوالتزامات مع اآلخرين التي تشترك فـيها
الشـركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل ،والتوقيع
على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجـهات
الرسمية ،وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت
وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عنمن شأنها تحقيق أغراض
الشركة ،بما يشمل  -ودون حصر  -عقود الترخيص والتسويق
والشراء املستقبلي وعقود الشراء والبيع والشراء واإلفراغ
وقبوله واالستالم والتسليم،واإليجار واالستئجار والتأجير،
والقبض ودفع الثمن ،والرهن وفك الرهن ،وفتح الحسابات
واالعتمادات ،والسحب واإليداع لدى البنوك ،وإصدار
الضمانات للبنوك ،والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي،
والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات وكافة
املعامالت املصرفيةوالوكاالت واالمتياز وعقود التأمين وعقود
التعويض والضمانات ،وكل ذلك بالصيغة و الشروط واملبالغ
َ
التي يراها املجلس مناسبة وفقا لتقديره املطلق.
كما يجوز ملجلس اإلدارة شراء أو بيع أو رهن عقارات وممتلكات
الشركة وأصولها ،على أنه يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة،
وحيثيات قراره بالتصرف ،مع مراعاة الشروط التالية:
 .1أن يحدد املجلس في قرار البيع األسباب واملبررات له.
ً
 .2أن يكون البيع مقاربا لثمن املثل.
ً
 .3أن يكون البيع حاضرا ،إال في الحاالت التي يقدرها املجلس
وبضمانات كافية.
.4

أن ال يترتب عن ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو
تحميلها بالتزامات أخرى.

#
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نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

التعديل املقترح على املادة
ً
يجوز ملجلس اإلدارة عقد القروض أيا كان مدتها ،مع صناديق
ومؤسسات التمويل الحكومي ،والقروض التجارية ،على أال تتجاوز
آجالها نهاية مدة الشركة ،على أن يتم مراعاة الشروط التالية:
.1

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض
وكيفية سداده.

.2

أن يراعى في شروط القرض والضمانات املقدمة له عدم اإلضرار
بالشركة ومساهميها.

 )7)2ويكون ملجلس إدارة الشركةللمجلس ،وفي الحاالت التي يقدرها،
ً
حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا ملابما يحقق
مصلحتها ،على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات
قراره مراعاة الشروط التالية:
(أ) أن يكون اإلبراء بعد مض ي سنة كاملة عن نشوء الدين كحد
أدنى.
(ب) أن يكون اإلبراء ملبلغ محدد كحد أقص ى لكل عام للمدين
الواحد.
(ج) اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.
 )8وملجلس اإلدارة أن يوكالتخاذ القرارات فيما يخص الخطة
املالية للشركة وسياسات تجنيب االحتياطات ،وكذلك -
وبتفويض من الجمعية العامة العادية  -إعالن وتوزيع أرباح
الشركة السنوية ،و النصف سنوية والربع سنوية.
 )9إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل
ً
ً
اململكة العربية السعودية أو يفوض نيابة عنهخارجها وفقا
لألنظمة والقوانين واللوائح املرعية.
 )10املوافقة على اللوائح الداخلية واملالية واإلدارية والفنية للشركة
والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.
 )11تعيين موظفي ووكالء ومستشاري الشركة ،بالشروط التي يراها
مناسبة ،وعزلهم وتحديد صالحياتهم وواجباتهم ،وترقيتهم أو
نقلهم وصرف البدالت الالزمة لهم ،وتحديد رواتبهم ومكافآتهم
وتسديد رواتبهم وتعويضاتهم ،وطلب التأشيرات واستقدام

#

رقم املادة

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

التعديل املقترح على املادة
املوظفين والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص
العمل ونقل الكفاالت وإنهائها والتنازل عنها.
 )12تكوين اللجان بكافة أنواعها (باستثناء لجنة املراجعة) وتحديد
صالحيتها وتعيين أعضائها من بين أعضائه أو من غيرهم وعزلهم
وتحديد تعويضاتهم.
 )13إقرار خطة عمل الشركة واملوافقة على خططها التشغيلية
وميزانيتها الرأسمالية السنوية.
 )14التوقيع والتصديق على كافة التراخيص والسجالت والشهادات
والتفاويض الالزمة والنماذج واملستندات واستالمها وتسليمها
باسم الشركة ونيابة عنها ،وتسجيل التواقيع واألختام في الغرفة
التجارية والصناعية ،واستخراج وتجديد وتعديل الشهادات
والتراخيص للشركة.
 )15القيام بكل ما يلزم فيما يخص السجالت التجارية والغرف
التجارية ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر :مراجعة إدارة
السجالت ،استخراج السجالت ،تجديد السجالت ،حجز
األسماء التجارية ،فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية ،تجديد
االشتراك لدى الغرفة التجارية ،التوقيع على جميع املستندات
لدى الغرفة التجارية ،إدارة السجالت ،تعديل السجالت،
إضافة نشاط ،فتح فروع للسجالت ،إلغاء السجالت.
 )16تسجيل العالمات التجارية وحقوق امللكية الفكرية األخرى
باسم الشركة داخل وخارج اململكة.
 )17)3توكيل أو تفويض أي من صالحيات املجلس  -في حدود
ً
اختصاصاته واحدا -لواحد أو أكثر من أعضائهأعضاء املجلس
أو من الغير في اتخاذالتخاذ أي إجراء أو تصرف معين أو القيام
بعمل أو أعمال معينة نيابة عن املجلس ،وإلغاء التفويض أو
ً
ً
التوكيل جزئيا أو كليا ،وله إعطاء املفوض و الوكيل حق
تفويض أو توكيل الغير.
كما يكون للمجلس حق تفويض لجنة املراجعة إلقرار القوائم املالية
الربع سنوية الغير مدققة ،مع إبقاء إقرار القوائم املالية السنوية
املدققة ملجلس اإلدارة.

#

رقم املادة
املادة (:)23
صالحيات
الرئيس

التعديل املقترح على املادة

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي
ً
ً
ً
ً
ُي ّعين املجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ،ويجوز
أن ُي ّعين املجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ،ويجوز أن ُي ّعين
ً
ً
ً
ً
يجوز
بين
يجمع
أن
املجلس
لرئيس
وال
،
منتدبا
عضوا
ُي ّعين
عضوا منتدبا ،وال يجوز لرئيس املجلس أن يجمع بين منصبه وأي
منصبه وأي منصب تنفيذي في الشركة ،بما في ذلك منصب منصب تنفيذي في الشركة ،بما في ذلك منصب العضو املنتدب أو

والنائب

العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي أو املدير العام.

والعضو

ويكون للرئيس صالحية دعوة املجلس الجتماع ورئاسة
ً
ً
ُ
ّ
ويعين مجلس اإلدارة رئيسا تنفيذيا من بين أعضائه أو الغير يقوم
اجتماعات املجلس ،ويجب على رئيس املجلس أن يدعو إلى
بتصريف األعمال اليومية للشركة.
االجتماع متى ما طلب إليه ذلك اثنان من أعضاء مجلس
وإضافة لصالحيات رئيس املجلس والرئيس التنفيذي املذكورة في
اإلدارة.

املنتدب وأمين
السر

الرئيس التنفيذي.

ويختص رئيس املجلس بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ،النظام األساس ي ،يجوز ملجلس اإلدارة بقرار منه تحديد سلطات
وأمام القضاء والجهات الحكومية ،والخاصة ،وأمام كافة وصالحيات كل من رئيس املجلس والرئيس التنفيذي.
املحاكم الشرعية ،وديوان املظالم ،وكاتب العدل واملحاكم ،ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة الخاصة التي يحصل عليها
ومكاتب العمل والعمال ،واللجان العليا واالبتدائية ،ولجان كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي باإلضافة إلى املكافأة

األوراق التجارية ،وكافة اللجان القضائية األخرى ،ولجان املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة واملنصوص عليها في هذا النظام ،وفي
فض املنازعات باختالف أنواعها ،وهيئات التحكيم ،حدود ما نص عليها نظام الشركات ولوائحه واللوائح الداخلية

والحقوق املدنية ،وأقسام الشـرطة ،والغـرف التجارية للشركة.
والصناعية ،والهيئات الخاصة ،والشركات واملؤسسات على
وال تزيد مدة تعيين رئيس املجلس ونائب رئيس املجلس عن مدة
اختالف أنواعها ،وكافة الوزارات والهيئة العامة للزكاة
عضوية كل منهم في املجلس ،ويجوز إعادة انتخابهم .وللمجلس في أي
والدخل ،وهيئة السوق املالية ،وإصدار الوكاالت الشرعية،
ً
وقت أن يعزلهم أو املدير العام .أيا منهم دون إخالل بحق من عزل في
والتحكيم عن الشركة واالستالم والتسليم نيابة عن الشركة
التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
 ،وتعيين الوكالء واملحامين وعزلهم ،واملطالبة ،واملرافعة
وال تزيد مدة تعيين الرئيس التنفيذي وأمين السر  -إذا كانوا من
واملدافعة ،واملخاصمة ،والتنازل ،والصلح ،واإلقرار
أعضاء مجلس اإلدارة  -عن مدة عضوية كل منهم في املجلس ،ويجوز
والتحكيم ،وقبول األحكام ،ونفيها ،واستئناف األحكام
ً
إعادة تعيينهم .وللمجلس في أي وقت أن يعزل أيا منهم.
الصادرة وقبولها والتنازل عن الدعاوى ،والتوقيع على شرط
التحكيم ،وطلب تنفيذ األحكام ،ومعارضتها ،وقبض ما ويكون للرئيس صالحية لرئيس مجلس اإلدارة الصالحيات التالية:
يحصل من التنفيذ ،واالعتراض عليها نيابة عن الشركة )1 ،دعوة املجلس الجتماعلالجتماع ورئاسة اجتماعات املجلس،
والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات،
ويجب على رئيس املجلس أن يدعو املجلس إلى االجتماع متى ما
وتعديل اسم الشركة ،بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس
الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها
ومالحقها ،والتوقيع على قرارات الشركاء ،وزيادة أو خفض
رأس املال للشركات التابعة ،وشراء الحصص واألسهم
وبيعها ،وتعديل أغراض الشركة ،والتوقيع على االتفاقيات
والصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل ،والجهات الرسمية،

طلب إليهمنه ذلك اثنان من أعضاء مجلس اإلدارة.
 )2ويختص رئيس املجلس بتمثياللقيام بكل ما يلزم فيما يخص
الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة  -بما في ذلك على
سبيل املثال ال الحصر -املوافقة على إقامة وتأسيس وشراء
وإدارة وتشغيل وإنهاء وتصفية وتمويل وضمان وكفالة
واالشتراك في أي نوع من الشركات أو املؤسسات أو الصناديق أو
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والخاصة داخل اململكة وخارجها ،واتفاقيات القروض،

ً
سواء كانت في داخل
الفروع ،مع الغير أو لوحدها ،بأي نسبة،

والضمانات والكفاالت ،والرهونات وفكها ،وتحصيل حقوق

اململكة العربية السعودية أو خارجها ،وتحديد مهام الفروع

الشركة وتسديد التزاماتها ،والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله،

والشركات وميزانياتها ،وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو األسهم

واالستالم والتسليم ،واالستئجار والتأجير ،والقبض والدفع،

التي سوف تشارك فيها الشركة ،وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال

والدخول في املناقصات ،وفتح الحسابات واالعتمادات

تلك الشركات ،أو انسحاب الشركة من الشركات التي تشارك

والسحب واإليداع لدى البنوك املحلية والخارجية وإقفالها،

فيها ،وبيع وشراء ورهن وفك رهن والتنازل والتصرف في حصص

وإصدار السـندات والشيكات والضمانات للبنوك،

أو أسهم الشركة في الشركات األخرى واستالم القيمة ،وتحويل

والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي ،وتسجيل الوكاالت

كيانات تلك الشركات سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية

والعالمات التجارية ،والتوقيع على كافة األوراق واملستندات

محدودة أو غيرها ،والتوقيع على عقود تأسيس هذه الشركات

والشيكات وكافة املعامالت املصرفية ،وعقد القروض

وكافة تعديالتها ومالحقها أمام كاتب العدل أو أي جهات

والتسهيالت املصرفية والتوقيع على كافة مستنداتها ،وتعـيين

حكومية أخرى أو إلغائها ،وتوقيع أي وثائق أو عقود أو قرارات
ً
ً
أخرى تصدر من الشركة بصفتها شريكا أو مساهما في تلك

الخدمة ،وطلب التأشيرات واستقدام املوظفين والعمال من

الشركات وتتعلق بتلك الشركات ،بما في ذلك عقود شراء أو بيع

الخارج ،واستخراج اإلقامات ورخص العمل ،ونقل الكفاالت

أو رهن أو فك رهن أو التنازل أو التصرف في الحصص أو

والتنازل عنها ،ويجوز للرئيس تفويض وتوكـيل الغير في حدود

األسهم ،أو محاضر جمعيات عامة ،أو تصاريح ،أو طلبات ،أو

اختصاصه ،في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل
ً
ً
أو أعمال معينة ،وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أو كليا،

إشعارات ،أو توكيالت ،أو قرارات ،أو عقود إيجار أو أي أوراق
أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك،

ولرئيس املجلس أن يوكل أحد أعضاء املجلس أو موظفي

وتعيين مدراء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس مديري هذه

الشركة أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة ،وله

الشركات وممثلي الشركة في جمعيات شركائها أو مساهميها

حق إعطاء صالحية التوكيل للغير.
ً
ً
ملجلس اإلدارة أن يختار من بين أعضائه عضوا منتدبا،

والحضور والتصويت ،نيابة عن الشركة ،في اجتماعات
الشركاء ،بما في ذلك الجمعيات التأسيسية والعامة العادية

ويحدد القرار صالحيات العضو املنتدب ،ويقوم بتصريف

وغير العادية ،أو تعديل أغراض تلك الشركات.

موظفين ،والتعاقد معهم ،وتحديد مرتباتهم ،وصرفهم من

ل
األعمال اليومية للشركة ،بما في ذلك قبو وفك رهن  )3يجوز لرئيس املجلس توكيل أو تفويض أي من صالحياته  -في
العقارات املأخوذة كضمان ملا للشركة من حقوق في ذمة
حدود اختصاصاته – لواحد أو أكثر من أعضاء املجلس أو

الغير بما في ذلك دون حصر السلفيات على األجور املقدمة
ملوظفي الشركة ضمن برنامج الشركة لإلسكان .ويحق له
توكيل وتفويض أي شخص بصالحياته وله كذلك إلغاء هذا
ً
ً
التوكيل أو التفويض كليا أو جزئيا.

يحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة الخاصة التي
يحصل عليها كل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

للغير التخاذ أي إجراء أو تصرف أو القيام بعمل أو أعمال
ً
معينة نيابة عنه بصفته رئيسا للمجلس ،وإلغاء التفويض أو
ً
ً
التوكيل جزئيا أو كليا ،وله منح املفوض أو الوكيل حق تفويض
أو توكيل الغير.
ويكون للرئيس التنفيذي الصالحيات التالية:

باإلضافة إلى املكافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة  )1تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير  ،وأمام القضاء والجهات
الحكومية ،والجهات الخاصة ،بما في ذلك أمام وزارة التجارة،
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واملنصوص عليها في هذا النظام ،وفي حدود ما نص عليها

ووزارة االستثمار ،وهيئة السوق املالية ،وشركة تداول

نظام الشركات ولوائحه.

السعودية ،وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وكتابة العدل،

ً
سواء من بين
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس

وأمام القضاء واملحاكم الشرعية والهيئات القضائية و

أعضائه أو من غيرهم ،يختص بتسجيل محاضر اجتماعات

واملحاكم اإلدارية (ديوان املظالم) وهيئات التحكيم واللجان

مجلس اإلدارة ،وتدوين القرارات الصادرة عن هذه

بكافة أنواعها ومكاتب العمل والحقوق املدنية وأقسام الشرطة

االجتماعات وحفظها ،إلى جانب ممارسة االختصاصات

والغرف التجارية والصناعية والهيئات العامة والخاصة،

األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة ،ويحدد املجلس

والشركات واملؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج

مكافأته.

اململكة وجميع الجهات الحكومية أو الخاصة.

وال تزيد مدة رئيس املجلس ونائب رئيس املجلس والعضو  )2القيام بكل ما يخص املطالبات واملحاكم بما يشمل  -على سبيل
املنتدب وأمين السر ،إذا كان عضو مجلس إدارة ،عن مدة
املثال ال الحصر  -توكيل الغير في املراجعة واملرافعة واملدافعة
ً
ويجوز إعادة انتخابهم،
عضوية كل منهم في املجلس
عن الشركة ،إقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها ،واإلقرار،
ً
وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل بحق
واإلنكار ،والصلح ،والتنازل ،وطلب اليمين ورده واالمتناع عنه،
من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في

وقت غير مناسب.

وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها ،واإلجابة والجرح
والتعديل ،الطعن بالتزوير ،وإنكار الخطوط واألختام
والتواقيع ،وطلب املنع من السفر ورفعه ،وطلب الحجز
والتنفيذ ،وطلب التحكيم ،وتعيين الخبراء واملحكمين ،والطعن
بتقارير الخبراء واملحكمين وردهم واستبدالهم ،وقبول األحكام
أو املطالبة بتنفيذها أو نفيها أو االعتراض عليها ،وطلب
االستئناف أو التماس إعادة النظر ،وطلب رد االعتبار ،واستالم
صكوك األحكام ،وقبض ودفع املبالغ من وإلى املحاكم وهيئات
التحكيم ،وحضور الجلسات في جميع الدعاوى أمام الجهات
الحكومية والخاصة وأمام كافة الدرجات لكافة املحاكم
الشرعية ،وديوان املظالم ،وكاتب العدل والهيئات القضائية
واملحاكم ،اإلدارية (ديوان املظالم) والدوائر التجارية ومكاتب
العمل والعمال ،واللجان العليا واالبتدائية ،ولجان ولجنة
الفصل في منازعات األوراق التجارية،املالية ومكاتب الفصل في
منازعات األوراق التجارية ،ولجان تسوية املنازعات املصرفية،
واللجان الجمركية واللجان الضريبية ولجان الغش التجاري
وكافة اللجان القضائية األخرى ،ولجان فض املنازعات باختالف
أنواعها ،وهيئات التحكيم ،والحقوق املدنية ،وأقسام الشـرطة،
والغـرف التجارية والصناعية ،والهيئات الخاصة ،والشركات
واملؤسسات على اختالف أنواعها ،وكافة الوزارات والهيئة
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العامة للزكاة والدخل ،وهيئة السوق املالية ،وإصدار الوكاالت
الشرعية ،والتحكيم عن الشركة واالستالم والتسليم نيابة عن
الشركة  ،وتعيين الوكالء واملحامين وعزلهم ،واملطالبة،
واملرافعة واملدافعة ،واملخاصمة ،والتنازل ،والصلح ،واإلقرار
والتحكيم ،وقبول األحكام ،ونفيها ،واستئناف األحكام الصادرة
وقبولها والتنازل عن الدعاوى ،والتوقيع على شرط التحكيم،
وطلب تنفيذ األحكام ،ومعارضتها ،وقبض ما يحصل من
التنفيذ ،واالعتراض عليها نيابة عن الشركة ،وهيئة الرقابة
ومكافحة الفساد ،والنيابة العامة ،وهيئات التحكيم.
 )3التعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ،ونيابة عنها،
والدخول في املناقصات ،واالستثمار في األسهم واملحافظ
والسندات ،والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق
واملستندات ،وتعديل اسم الشركة ،بما في ذلك دون حصر
عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة
تعديالتها ومالحقها ،والتوقيع على قرارات الشركاء ،وزيادة أو
خفض رأس املال للشركات التابعة ،وشراء الحصص واألسهم
وبيعها ،وتعديل أغراض الشركة ،والتوقيع على بما في ذلك
مذكرات التفاهم ،والقيام بكافة األعمال والتصرفات بما في
ذلك التفاوض والتعاقد وااللتزام واالرتباط والصلح والتنازل
والفسخ وتوقيع وتسليم و تعديل واستبدال واإلضافة ألي عقود
والتزامات مع اآلخرين التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة بما
يشمل  -ودون حصر  -عقود الترخيص والتسويق والشراء
املستقبلي وعقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار والوكاالت
واالمتياز وعقود التأمين وعقود التعويض والضمانات ،على أن
ال تتجاوز قيمة أي من هذه العقود وااللتزامات عشرة ماليين
( )10,000,000ريال سعودي.
 )4تمثيل الشركة في عالقاتها مع الشركات والبنوك واملصارف
التجارية وبيوت املال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل
الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها واملؤسسات املالية
بكافة أنواعها وغيرهم من املقرضين ،وفتح وإدارة وتشغيل
وإغالق الحسابات البنكية من أي نوع و في أي دولة وإجراء كافة
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املعامالت على هذه الحسابات فيما يتعلق بنشاط الشركة بما
في ذلك السحب منها واإليداع فيها والتحويل منها ،وقبض وصرف
أموال الشركة واملطالبة بحقوقها ،واستخدام الخدمات
اإللكترونية املتعلقة في ذلك وفي أي بلد نيابة عن الشركة،
وتوقيع وتحرير وقبول الشيكات والكمبياالت و السندات ألمر
وغير ذلك من األوراق التجارية.
 )5بعد الحصول على موافقة املجلس ،الحصول على القروض
وغير ذلك من التسهيالت والقروض بكل أنواعها ألي مدة ،وبأي
مبلغ ،وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك
التجارية والبيوت املالية وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية
أخرى ،وإصدار الضمانات والكفاالت لصالح أي جهة كانت،
والدخول في عمليات التأجير التمويلي ،وعمليات املشتقات
املالية ،وعمليات الخزينة والتحوط املالي والتحوط لتغير سعر
العمالت ومنح االعتمادات ،والقيام بكافة املعامالت الالزمة
إلبرام كافة االتفاقيات والصكوكوالصفقات املصرفية،
والتوقيع أي وثائق أو عقود تخص ذلك.
 )6التوقيع على الصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل ،والجهات
الرسمية ،والخاصة داخل اململكة وخارجها ،واتفاقيات
القروض ،والضمانات والكفاالت ،والرهونات وفكها ،وتحصيل
حقوق الشركة.
 )7)1تعيين موظفي ووكالء ومستشاري الشركة ،وعزلهم وتحديد
صالحياتهم وواجباتهم ،وترقيتهم أو نقلهم وصرف البدالت
الالزمة لهم ،وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتسديد التزاماتها،
والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله ،واالستالم والتسليم،
واالستئجار والتأجير ،والقبض والدفع ،والدخول في
املناقصات ،وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع
لدى البنوك املحلية والخارجية وإقفالها ،وإصدار السـندات
والشيكات والضمانات للبنوك ،والصناديق ومؤسسات التمويل
الحكومي ،وتسجيل الوكاالت والعالمات التجارية ،والتوقيع على
كافة األوراق واملستندات والشيكات وكافة املعامالت املصرفية،
وعقد القروض والتسهيالت املصرفية والتوقيع على كافة

#

رقم املادة

التعديل املقترح على املادة

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

مستنداتها ،وتعـيين موظفين ،والتعاقد معهم ،وتحديد
مرتباتهم ،وصرفهم من الخدمةرواتبهم وتعويضاتهم ،وطلب
التأشيرات واستقدام املوظفين والعمال من الخارج ،واستخراج
اإلقامات ورخص العمل ،ونقل الكفاالت والتنازل عنها ،ويجوز
للرئيس تفويض وتوكـيل الغير في حدود اختصاصه ،في اتخاذ
إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة ،وإلغاء
ً
ً
التفويض أو التوكيل جزئيا أو كليا ،ولرئيس املجلس أن يوكل
أحد أعضاء املجلس أو موظفي الشركة أو من الغير في مباشرة
عمل أو أعمال معينة ،وله حق إعطاء صالحية التوكيل
للغيروإنهائها والتنازل عنها.
ً
ً
 )8ملجلس اإلدارة أن يختار من بين أعضائه عضوا منتدبا ،ويحدد
القرار صالحيات العضو املنتدب ،ويقوم بتصريف األعمال
اليومية للشركة ،بما في ذلك التوقيع والتصديق على كافة
التراخيص والسجالت والشهادات والتفاويض الالزمة والنماذج
واملستندات واستالمها وتسليمها باسم الشركة ونيابة عنها،
وتسجيل التواقيع واألختام في الغرفة التجارية والصناعية،
واستخراج وتجديد وتعديل الشهادات والتراخيص للشركة.
 )9القيام بكل ما يلزم فيما يخص السجالت التجارية والغرف
التجارية ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر :مراجعة إدارة
السجالت ،استخراج السجالت ،تجديد السجالت ،حجز
األسماء التجارية ،فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية ،تجديد
االشتراك لدى الغرفة التجارية ،التوقيع على جميع املستندات
لدى الغرفة التجارية ،إدارة السجالت ،تعديل السجالت،
إضافة نشاط ،فتح فروع للسجالت ،إلغاء السجالت.
 )10تسجيل العالمات التجارية وحقوق امللكية الفكرية األخرى
باسم الشركة داخل وخارج اململكة.
)11)2

قبول وفك رهن العقارات املأخوذة كضمان ملا للشركة من

حقوق في ذمة الغير بما في ذلك دون حصر السلفيات على
األجور املقدمة ملوظفي الشركة ضمن برنامج الشركة لإلسكان.

#

رقم املادة

التعديل املقترح على املادة

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

ويحق له توكيل وتفويض أي شخص بصالحياته وله كذلك
ً
ً
إلغاء هذا التوكيل أو التفويض كليا أو جزئيا.
يحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة الخاصة التي يحصل عليها
كل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب باإلضافة إلى املكافأة
املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة واملنصوص عليها في هذا النظام ،وفي
حدود ما نص عليها نظام الشركات ولوائحه.
 )12االستالم والتسليم نيابة عن الشركة.
 )13يجوز للرئيس التنفيذي توكيل أو تفويض أي من صالحياته  -في
حدود اختصاصاته – للغير التخاذ أي إجراء أو تصرف أو
ً
ً
القيام بعمل أو أعمال معينة نيابة عنه بصفته رئيسا تنفيذيا،
ً
ً
وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أو كليا ،وله إعطاء املفوض و
الوكيل حق تفويض أو توكيل الغير.
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس ً
سواء من بين أعضائه أو من
غيرهم ،يختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ،وتدوين
القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها ،إلى جانب ممارسة
االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة ،ويحدد املجلس
مكافأته.
وال تزيد مدة رئيس املجلس ونائب رئيس املجلس والعضو املنتدب
وأمين السر ،إذا كان عضو مجلس إدارة ،عن مدة عضوية كل منهم
ً
ويجوز إعادة انتخابهم ،وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو
في املجلس
ً
أيا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب

غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

التعديالت املقترحة على النظام األساس للشركة (املتعلقة بصفقة االستحواذ)
#

رقم املادة
املادة (:)7
رأس املال

التعديل املقترح على املادة

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

يبلغ رأس مال الشركة ( )4.500.000.000أربعة أالف يبلغ رأس مال الشركة ( )4.5007.548.000.000أربعة أالفسبعة مليارات
ً
ً
وخمسمائة مليون ريال سعودي ،مقسما إلى وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون ريال سعودي ،مقسما إلى
( )450.000.000أربعمائة وخمسون مليون سهم )450754.800.000.000( ،أربعمائة) سبعمائة وأربعة وخمسون مليون
متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية لكل سهم منها ( )10وثمانمائة ألف سهم ،متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية لكل سهم منها
عشرة رياالت سعودية ،مدفوعة القيمة بالكامل.

( )10عشرة رياالت سعودية ،مدفوعة القيمة بالكامل.

املادة (:)8

اكتتب املساهمون في كامل أسهم رأس املال البالغ اكتتب

االكتتاب في

( )4.500.000.000أربعة أالف وخمسمائة مليون ريال ( )4.5007.548.000.000أربعة أالفسبعة مليارات وخمسمائة وثمانية
ً
ً
سعودي ،مقسما إلى ( )450.000.000أربعمائة وخمسون وأربعون مليون ريال سعودي ،مقسما إلى ()450754.800.000.000

األسهم

مليون سهم مدفوعة بالكامل.

املساهمون

في

كامل

أسهم

رأس

املال

البالغ

أربعمائة) سبعمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم مدفوعة
بالكامل.

املادة (:)18

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة ( )9يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9عشرة ( )10أعضاء،

إدارة

أعضاء ،تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ثالث (( )3يشار إليه فيما يلي بكلمة "املجلس" أو عبارة "مجلس اإلدارة") ،تنتخبهم
ً
ً
واستثناء من ذلك عين
واستثناء من ذلك عين املؤسسون أول مجلس الجمعية العامة العادية ملدة ثالث ( )3سنوات،
سنوات،

الشركة

إدارة ملدة خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري املؤسسون أول مجلس إدارة ملدة خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ القرار
املادة (:)25
نصاب
اجتماع
املجلس

الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة.
الصادر بإعالن تأسيس الشركة.
ً
ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره األغلبية ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره األغلبية من أعضاء املجلس
من أعضاء املجلس أصالة ووكالة بشرط أال يقل عدد أصالة ووكالة بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن خمسةستة ()6
ً
الحاضرين عن خمسة باألصالة ،وفي حالة إنابة عضو باألصالة ،وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور
ً
ً
مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات املجلس اجتماعات املجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا للضوابط اآلتية:
ً
 .1ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو
يتعين أن تكون اإلنابة طبقا للضوابط اآلتية:
 .1ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من
عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
 .2أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة ،وترسل للشركة
باملناولة أو عن طريق البريد اإللكتروني
 .3ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر
النظام على املنيب التصويت بشأنها.

واحد في حضور ذات االجتماع.
 .2أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة ،وترسل للشركة باملناولة أو عن
طريق البريد اإللكتروني
 .3ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على
املنيب التصويت بشأنها.
وتصدر قرارات املجلس بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح

وتصدر قرارات املجلس بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من يقوم مقامه.
األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من ويجوز للمجلس إصدار القرارات بالتمرير من خالل عرضها على األعضاء
يقوم مقامه.

متفرقين إال إذا طلب أحد األعضاء من املجلس االجتماع ملناقشة هذه

#

رقم املادة

نص املادة كما هو في النظام األساس الحالي

التعديل املقترح على املادة

ويجوز للمجلس إصدار القرارات بالتمرير من خالل القرارات ،وتصدر هذه القرارات حال إقراراها بموافقة األغلبية املطلقة
عرضها على األعضاء متفرقين إال إذا طلب أحد األعضاء من أعضاء املجلس وتقدم للمجلس في أول اجتماع تال له.
من املجلس االجتماع ملناقشة هذه القرارات ،وتصدر هذه
القرارات حال إقراراها بموافقة األغلبية املطلقة من
أعضاء املجلس وتقدم للمجلس في أول اجتماع تال له.

إلى السادة /المساهمين

شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي
تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس اﻹدارة الى مساهمي شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي
قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق لبيان اﻻعمال والعقود المبرمة بين شركة المجموعة السعودية لﻼستثمار الصناعي
)"الشركة"( واﻷطراف ذوي العﻼقة ﻷعضاء مجلس ادارة الشركة )"التبليغ "( للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢١والذي يجب تقديمة من
قبل رئيس مجلس إدارة الشركة )"المجلس"( وفقا ً للمقاييس الموضحة أدناه لكي يتفق مع متطلبات المادة رقم  ٧١من نظام الشركات.

الموضوع
إن موضوع ارتباطنا لتأكيد محدود هو التبليغ المقدم لنا والذي أعدته إدارة الشركة واعتمده رئيس المجلس كما هو مرفق بهذا التقرير.

المقاييس
إن المقاييس المطبقة هي متطلبات المادة رقم  ٧١من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة )١٤٣٧ – ٢٠١٥هـ( والتي تنص على أنه في
حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اﻻعمال أو العقود التي تمت لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء المجلس ،فإنه يجب
اﻻبﻼغ عن هذه المصالح للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة .يجب على عضو المجلس أن يبلغ المجلس عن هذه المصالح وﻻ يجوز
لهذا العضو اﻻشتراك في التصويت في المجلس على القرار الذي يصدر للموافقة على هذه اﻻعمال أو العقود .ويقوم رئيس المجلس بإبﻼغ
الجمعية العامة باﻻعمال أو العقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية اﻹدارة
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقا للمقاييس والتأكد من اكتمالها .تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ واﻻحتفاظ بأنظمة رقابة داخلية
مناسبة ﻹعداد التبليغ الخالي من اﻷخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

استقﻼلنا والرقابة النوعية
التزمنا بمتطلبات اﻻستقﻼل لقواعد سلوك واداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات اﻷخﻼقية المناسبة ﻻرتباطنا بالتأكيد
المحدود في المملكة العربية السعودية ،التي تتضمن اﻻستقﻼل ومتطلبات أخرى مبنية على المبادئ اﻷساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل
المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.
تطبق الشركة المعيار الدولي للرقابة النوعية رقم  ١المعتمد في المملكة العربية السعودية ،وبنا ًء عليه ،تحتفظ بنظام شامل للرقابة النوعية يتضمن
سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق باﻻلتزام بالمتطلبات اﻷخﻼقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية.

برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ) ، (٢٥برج الحقيط ،ص.ب  ،٤٦٧.مطار الظهران  ،٣١٩٣٢المملكة العربية السعودية
هاتف ،+٩٦٦ (١٣) ٨٤٩-٦٣١١ :فاكسwww.pwc.com/middle-east ،+٩٦٦ (١٣) ٨٤٩-٦٢٨١ :

مسؤوليتنا
إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن تأكيد محدود حول التبليغ بناء على اﻹجراءات التي قمنا بها واﻷدلة التي حصلنا عليها .لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا
لتأكيد محدود وفقا للمعيارالدولي ﻹرتباطات التأكيد رقم ) ٣٠٠٠المعدَل( "،ارتباط التأكيد بخﻼف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية
التاريخية" )المعيارالدولي ﻹرتباطات التأكيد رقم ، (٣٠٠٠المعتمد في المملكة العربية السعودية .يتطلب هذا المعيار منا تخطيط وتنفيذ هذا
اﻻرتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بمتطلبات المادة رقم  ٧١من نظام الشركات
عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
تعتمد اﻹجراءات التي يتم اختيارها على اجتهادنا ،وتتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق اﻷنظمة والرقابة ،سوا ًء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
وعند القيام بتقيم المخاطر ،نأخذ بعين اﻻعتبارنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم  ٧١من نظام الشركات عند إعداد
هذا التبليغ .تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص على اساس اختباري ،لﻸدلة المؤيدة لﻸنظمة والرقابة المتعلقة بإعداد التبليغ وفقا ً لمتطلبات المادة رقم
 ٧١من نظام الشركات.
نعتقد أن اﻷدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس ﻻستنتاجنا عن التأكيد المحدود.

ملخص لنطاق العمل الذي قمنا فيه
قمنا بتخطيط وتنفيذ اﻹجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم  ٧١من نظام الشركات عند إعداد هذا
التبليغ:

•

مناقشة اﻹدارة حول عملية الحصول على اﻷعمال واﻻتفاقيات من قبل أي عضو من أعضاء المجلس مع الشركة.

•

الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بكافة المعامﻼت واﻻتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء المجلس ،بشكل مباشر
أو غير مباشر ،مع الشركة خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢١

•

مراجعة محاضر اجتماعات المجلس التي تشير إلى قيام عضو المجلس بإبﻼغ المجلس بتلك المعامﻼت واﻻتفاقيات التي أبرمها عضو
المجلس خﻼل السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١باﻻضافة الى ذلك ،ﻻ يجوز لهذا العضو اﻻشتراك في التصويت في المجلس على
القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماعات المجلس.

•

اختبار توافق المعامﻼت والعقود المدرجة التي أجراها أعضاء مجلس اﻹدارة خﻼل العام  ،وكذلك تأكيد من أعضاء مجلس اﻹدارة الذين
لم يكن لديهم معامﻼت خﻼل السنة.

قيود مﻼزمة
تخضع إجراءاتنا المتعلقة باﻷنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقا ً لمتطلبات المادة رقم  ٧١من نظام الشركات لقيود مﻼزمة ،وبناء عليه،
قد تحدث أخطاء أو مخالفات ﻻ يتم اكتشافها .عﻼوة على ذلك ،ﻻ يتم اﻻعتماد على هذه اﻹجراءات كدليل لمدى فعالية اﻷنظمة والرقابة ضد
أنشطة اﻻحتيال والتواطؤ ،خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.
يعُد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي ﻻرتباطات التأكيد رقم  ٣٠٠٠المعتمد
في المملكة العربية السعودية .ونتيجة لذلك ،كانت طبيعة وتوقيت وحدود اﻹجراءات المبينة أعﻼه لجمع أدلة مﻼئمة كافية و محدودة بشكل مخطط
له مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول ،وبالتالي تم الحصول على مستوى أقل من التأكيد من خﻼل ارتباط التأكيد المحدود مقارنة بارتباط
التأكيد المعقول.

٢

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص يتم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية ﻻرتباطات الفحص المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ،وبناء عليه ،فإننا ﻻ نبدي رأي مراجعة او رأي فحص فيما يتعلق بكفاية اﻷنظمة والرقابة.
يتعلق هذا اﻻستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢١وﻻ يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيد ﻷي تواريخ أو فترات مستقبلية ،حيث
قد يطرأ على اﻷنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود
بناء على اﻷعمال التي تم القيام بها والموضحة في هذا التقرير ،لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم ،من جميع النواحي
الجوهرية ،بمتطلبات التي المادة رقم  ٧١من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معامﻼت اﻷطراف ذوي العﻼقة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
.٢٠٢١

قيود اﻻستخدام
تم إعداد هذا التقرير ،بما في ذلك استنتاجنا ،بنا ًء على طلب من إدارة الشركة فقط ،وذلك لمساعدة الشركة و رئيس المجلس في الوفاء بالتزاماتهم
المتعلقة بالتقرير الى الجمعية العامة العادية للمساهمين وفق ا ً للمادة رقم  ٧١من نظام الشركات .ﻻ ينبغي استخدام التقرير ﻷي غرض آخر أو
توزيعه أو اﻻقتباس منه أو اﻹشارة إليه إلى أي أطراف أخرى ،دون الحصول على موافقتنا المسبقة ،باستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية
ومساهمي الشركة.
برايس وترهاوس كوبرز
علي عبدالرحمن العتيبي
ترخيص رقم ٣٧٩

 ١٥مارس ٢٠٢١
 ١٢شعبان  ١٤٤٣هـ
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