النظام األساسي لشركة ُملكيّة لالستثمار
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
الباب األول
تأسيس الشركة
المادة األولى :التأسيس:
تؤسس شركة ُملكيّة لالستثمار طبقا ً لهذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 3/و
تاريخ 1437/01/28هـ ،شركة مساهمة سعودية مقفلة ("الشركة").

المادة الثانية :اسم الشركة:
اسم الشركة هو شركة ُملكيّة لالستثمار (شركة مساهمة سعودية مقفلة).

المادة الثالثة :أغراض الشركة:
تكون أغراض الشركة مزاولة أعمال األوراق المالية التالية وفقا ً لترخيص هيئة السوق المالية رقم ()13170-37
وتشمل:ـ


التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل



التعهد بالتغطية



إدارة صناديق االستثمار



إدارة محافظ العمالء



ترتيب األوراق المالية



تقديم المشورة الخاصة باألوراق المالية



حفظ األوراق المالية.

وتمارس الشركة أنشطتها وفقا ً لألنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص االزمة من السلطات المختصة.

المادة الرابعة :المركز الرئيس للشركة:
يكون مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض .ويجوز لمجلس اإلدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيالت للشركة
داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة :المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط أال يقل رأس المال عن خمسس
مليون لاير  ،كما يجوز لها ان تمتلك األسهم والحصص في شسركات أخسرق قائمسة أو تنسدمه معهسا ولهسا حسق االشستراك
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مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد اسستيفاء مسا تتطلبسأل األنظمسة والتعليمسات
المتبعة في هذا الشأن .كما يجوز للشركة أن تتصرف في هسذ األسسهم أو الحصسص علسى أال يشسمل ذلسك الوسساطة فسي
تداولها.

المادة السادسة :مدة الشركة:
تكون مدة الشركة ( )99سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة مقفلة .ويكون للجمعية
العامة غير العادية إطالة مدة الشركة وذلك بموجب قرار يصدر قبل نهاية أجلها بسنة واحدة على األقل.

الباب الثاني
رأس المال واألسهم
المادة السابعة :رأس مال الشركة:
ُحدد رأس مال الشركة مائة وخمسين مليون ( )150.000.000لاير سعودي ُمقسم إلى خمسة عشر مليون
( )15.000.000سهم وجميعها أسهم نقدية عادية ،قيمة كل سهم ( )10رياالت سعودية.

المادة الثامنة :االكتتاب في رأس مال الشركة:
اكتتب المؤسسون في خمسة عشر مليون ( )15.000.000سهم في الشركة قيمتها مائة وخمسين مليون
( ) 150.000.000لاير سعودي ،وقد دفعوا خمسين في المائة من قيمتها بما يمثل مبلغ خمسة وسبعين مليون لاير
سعودي ( )75.000,000وتم إيداعها لدق البنك السعودي الفرنسي باسم الشركة تحت التأسيس ،والباقي يدفع في
المواعيد التي يحددها مجلس االدارة.

المادة التاسعة :األسهم الممتازة:
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا ً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهما ً ممتازة أو أن
تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية ،وال تعطي األسهم الممتازة
ألصحابها الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين ،وتمنح هذ األسهم أصحابها الحق في الحصول على
نسبة معينة من األرباح الصافية ال تقل عن ( )%5من القيمة االسمية للسهم بعد تجنيب االحتياطي النظامي وقبل إجراء أي
توزيع ألرباح الشركة.
كما يتمتع أصحاب األسهم الممتازة بأولوية استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة.

ويجوز للشركة شراء هذ األسهم طبقا ً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة وال تدخل هذ األسهم في حساب النصاب
الالزم النعقاد الجمعيات العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين ( )33و ( )34من هذا النظام.

المادة العاشرة :بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة:
إذا تخلف أي مساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ،يقوم مجلس اإلدارة بتوجيأل إنذار إلى المساهم
المتخلف عن السداد بخطاب يرسل عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني إلى عنوانأل البريدي ال ُمثبت في سجل
المساهمين ،ويتم تحديد كمية األسهم المعروضة للبيع وتاريخ عرضها للبيع بطريقة المزاد العلني أو في سوق
األوراق المالية أو من خالل أي طريقة تضمن تلقي طلبات الشراء والبيع على أعلى سعر ،وحتى تاريخ عرض
البيع ،يجوز للمساهم المتخلف عن السداد أن يدفع القيمة المستحقة عليأل مضافا ً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة
حتى اليوم المحدد لعرض البيع  .وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم.
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فإذا لم تف حصيلة البيع هذ المبالغ ،يجوز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم ،وتلغي الشركة السهم
الذي بيع وتعطي المشتري سهما ً جديدا ً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.

المادة الحادية عشرة :إصدار األسهم:
يجب أن تكون جميع أسهم الشركة بقيمتها االسمية وال يجوز إصدارها بأقل من قيمتها األسمية وإنما يجوز أن تصدر
بأعلى من هذ القيمة ،وفي هذ الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حد األقصى .وال
يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين .والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا تملكأل عدة أشخاص،
وجب عليهم اختيار أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم ،ويكون هؤالء األشخاص مسئولين
بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية ذلك السهم.

المادة :الثانية عشرة :تداول األسهم:
األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها وفقا ً لنظام الشركات ولوائحأل التنفيذية ووفقا ً لنظام هيئة السوق المالية
ولوائحأل التنفيذية واستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو األسهم النقدية التي
يكتتب بها المؤسسون في الشركة قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل
منهما عن اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور قرار الموافقة الوزارية على تأسيس الشركة .ويؤشر على شهادات هذ
األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.
وتسري هذ األحكام على ما يكتتب بأل المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر ،وذلك بالنسبة
للمدة المتبقية من هذ الفترة.
ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقا ً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس
آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاتأل إلى الغير.
وفي كل األحوال ،ال يجوز التنازل عن أية أسهم من أسهم الشركة وال إجراء أي تغيير أو تعديل في الملكية دون
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية المسبقة ،ولمجلس هيئة السوق المالية الحق في طرح جزء من أسهم الشركة
لالكتتاب العام بالشروط واألوضاع التي يراها مناسبة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحأل التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة :سجل المساهمين:
يتم تداول األسهم بالقيد في سجل للمساهمين يتضمن أسماءهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام
األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على كل سهم .وال يُعتد بنقل ملكية األسهم في مواجهة الشركة أو الغير
إال من تاريخ القيد في السجل المذكور.
ويفيد االكتتاب في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامأل بالقرارات التي تصدر من جمعيات
المساهمين وفقا ً ألحكام هذا النظام سواء كان حاضرا ً أو غائبا ً وسواء كان موافقا ً على هذ القرارات أو مخالفا ً لها.

المادة الرابعة عشرة  :شهادات األسهم:
تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة و ُموقعا ً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من
يفوضأل وتختم بختم الشركة .ويتضمن السهم رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وقيمة رأس
المال وعدد األسهم الموزع عليها وقيمة السهم االسمية والمبلغ المدفوع وأغراض الشركة باختصار ومركزها
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الرئيس ومدتها ،ويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة بأل.

المادة الخامسة عشرة :زيادة رأس المال:
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس
القيمة االسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكملأل وبمراعاة ما يقضي بأل نظام
الشركات ،ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال .ويكون للمساهمين األصليين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة
النقدية ،ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل أو من خالل البريد
اإللكتروني عن قرار زيادة ر أس المال وشروط االكتتاب ،ويبدي كل مساهم رغبتأل في استعمال حقأل في األولوية
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو اإلخطار المشار إليأل.
وتوزع تلك األسهم على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونأل من أسهم أصلية بشرط أن ال
يجاوز ما يحصلون عليأل ما طلبو من األسهم الجديدة.
إذا تبقى فائض من األسهم يوزع الفائض من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم
بنسبة ما يملكونأل من أسهم أصلية على أن ال يجاوز ما يحصلون عليأل ما طلبو من األسهم الجديدة.
ويطرح ما تبقى من األسهم لالكتتاب العام ،ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على
غير ذلك.
وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكملأل إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت
مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنت ِأل بع ُد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

أ) للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءا ً
منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك .وال يجوز للمساهمين ممارسة حق
األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
ب) يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل
حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة .
ت) يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنأل خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة
على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذ الحقوق ،وفقا ً للضوابط التي
تضعها الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة :تخفيض رأس المال:
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،بنا ًء على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهة المختصة ،تخفيض رأس
مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر .ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس
المال إلى ما دون الحد المنصوص عليأل في نظام الشركات.
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وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجع الحسابات عن األسباب ال ُموجبة لأل وعن االلتزامات التي على الشركة
وأثر ذلك التخفيض على تلك االلتزامات وبمراعاة ما يقضي بأل نظام الشركات ،ويبين القرار طريقة التخفيض .وإذا
كان التخفيض ناتجا ً عن زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليأل خالل
ستين يوما ً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة.
وإذا اعترض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداتأل في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليأل دينأل إذا
كان حاالً أو تقدم لأل ضمانا ً كافيا ً إذا كان الدين آجالً.

المادة السابعة عشرة :إصدار السندات:
يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة إصدار سندات قروض أو صكوك سواء كانت لالكتتاب العام أو غير ذلك،
سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقا ً لألنظمة المطبقة والتعليمات ويحدد القرار قيمة هذ
السندات أو الصكوك وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم.

الباب الثالث
مجلس اإلدارة
المادة الثامنة عشرة :تكوين مجلس اإلدارة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( )9تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث
سنوات.
واستثناءا ً من ذلك ،تكون مدة أول مجلس إدارة خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وقد عين المساهمين أعضاء أول مجلس إدارة على النحو التالي:

م

االسم

الجنسية

مالحظات

1

إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي

سعودي

رئيس المجلس

2

بدر محمد عبدالعزيز الدغيثر

سعودي

عضو

3

علي سليمان الحمد العطيه

سعودي

عضو

4

مطلق محمد إبراهيم المطلق

سعودي

عضو

5

سامي عبدالكريم عبدهللا العبدالكريم

سعودي

عضو

6

سلطان محمد إبراهيم الحديثي

سعودي

عضو

7

سليمان عبد العزيز صالح التويجري

سعودي

عضو مستقل

8

إبراهيم عبد هللا إبراهيم الصانع

سعودي

عضو مستقل

9

فهد حسين علي السديري

سعودي

عضو مستقل
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المادة التاسعة عشرة :انتهاء عضوية المجلس:
تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة بانتهاء الفترة المحددة لعضويتأل في المجلس أو عند استقالتأل أو بوفاتأل ،أو عند
عزل عضو مجلس اإلدارة أو فقدانأل األهلية وفقا ألي أنظمة أو لوائح مطبقة .وإذا شغر منصب عضو مجلس اإلدارة،
يجوز لمجلس اإلدارة تعيين بديل مؤقت لأل ،ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين،
على أن يعرض ذلك التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة العادية .ويكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة
سلفأل .وإذ ا انخفض عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلى عدد اقل من النصاب المطلوب الجتماعات مجلس اإلدارة ،فانأل
يجب دعوة الجمعية العامة العادية خالل ستين يوما ً لتعيين العدد المطلوب من أعضاء مجلس اإلدارة.

المادة العشرون  :صالحيات مجلس اإلدارة:
ومع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة
وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها ،ولأل على سبيل المثال ال الحصر:
أ .وضع الئحة داخلية ألعمالها.
ب .إبرام جميع العقود واالتفاقيات ،بما في ذلك دون حصر عقود الشراء والبيع واإليجار واالستئجار والوكاالت
واالمتياز وغيرها من المستندات والمعامالت والصفقات نيابة عن الشركة والدخول في المناقصات نيابة
عنها.
ت .فتح و إدارة و تشغيل و إغالق الحسابات البنكية على ان ال يشتمل ذلك على أخذ أو إعطاء أي فائدة ربوية
ولمجلس اإلدارة ص الحية الحصول على التمويل وغير ذلك من التسهيالت االئتمانية ألي مدة بما في ذلك
التمويل الذي تتجاوز مدتأل ثالث ( ) 3سنوات ،و ذلك من صناديق و مؤسسات التمويل الحكومي و البنوك
التجارية و البيوت المالية و شركات االئتمان و أي جهة ائتمانية أخرق على أن يكون هذا التمويل بأداة من
أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية ،و إصدار الضمانات و الكفاالت لصالح أي جهات
كانت عندما يرق ،وفقا لتقدير المحض أن ذلك يخدم مصلحة الشركة ،و تحرير سندات ألمر وغير ذلك
من األوراق التجارية و القيام بكافة المعامالت و إبرام كافة االتفاقيات و الصفقات المصرفية.
ث .بيع أو رهن عقارات الشركة وأصولها ،وإبراء مديني الشركة من التزامهم و مديونياتهم و ذلك مراعاة
للشروط التالية :
 .1أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات لأل.
 .2أن يكون البيع مقاربا ً لثمن المثل.
 .3أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية.
 .4أن ال يترتب على هذا التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرق.
ج .تقديم الدعم المالي ألي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة فيما عدا
القروض.
ح .تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة بناء على اقتراح رئيس مجلس االدارة.
خ .الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات و اللوائح الخاصة بالعاملين
فيها.
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د .تعيين المسؤولين عن ادارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يرا المجلس وتحديد واجباتهم و
مكافآتهم.
ذ .تفويض المسؤولين عن إد ارة الشركة بصالحية التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس
االدارة.
ر .تشكيل اللجان و تخويلها ما يرا المجلس مالئما من الصالحيات و التنسيق بين هذ اللجان و ذلك بهدف
سرعة البت في األمور التي تعرض عليها.
ز .الموافقة على اقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت للشركة واالشتراكات والمساهمة في أي من
الشركات و التوقيع على عقود تأسيسها و تعديالتها و مالحقها.
س .إقرار خطة عمل الشركة و الموافقة على خططها التشغيلية و ميزانيتها الرأسمالية السنوية.
ش .عقد القروض و الضمانات مهما كانت مبالغها و آجالها بما في ذلك القروض التي تتجاوز آجلها ثالث
سنوات مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض:
 .1أن يحدد مجلس اإلدارة في قرار أوجأل استخدام القرض وكيفية سداد .
 .2أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة لأل عدم اإلضرار بالشركة والضمانات العامة
للدائنين.
ص.طلب التحكيم و تعيين المحكمين و الخبراء.
ض .طلب الحجز على المدينين و تخليتهم و اإلقرار بما عليهم و استيفاء الذمم و إبراء ذمة مديني الشركة من
التزاماتهم و المخالصة (شريطة ان ال يكون المدين من أعضاء مجلس االدارة) على ان يتضمن محضر
اإلدارة و حيثيات قرار مراعاة الشروط التالية :
 .1أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى.
 .2أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
 .3اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيأل.
ط .الدخول في المزايدات و المناقصات بكافة أنواعها.
ظ .قبول الهبات.
ع .مباشرة كافة الصالحيات المذكورة داخل المملكة العربية السعودية و خارجها.
ويجوز لمجلس االدارة تفويض و توكيل الغير في حدود اختصاصأل بصالحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو
بالقيام بعمل أو أعمال معينة ،ولأل إلغاء التفويض او التوكيل جزئيا أو كليا.

المادة الحادية والعشرون :تمثيل الشركة مع الغير:
أ .يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير .ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن
يفوض بعض صالحياتأل إلى غير من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة.
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ب .يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابأل.

المادة الثانية والعشرون :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول مكافأة سنوية وبدل حضور الجلسات وبدل اإلنتقال وأية مزايا أخرق ،بصفتأل
عضو في المجلس وفقا ً لقواعد تقررها الجمعية العامة وذلك في حدود ما نص عليأل نظام الشركات ولوائحأل ،ووفقا ً
لألنظمة وال قرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة .ويجب أن يتضمن تقرير مجلس
اإلدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية بيانا شامال عن كافة المبالغ التي قبضها أعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم
موظفين (مسئولين) أو إداريين في الشركة أو لقيامهم بأي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها
الجمعية العامة العادية .وأن يشتمل أيضا ً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

المادة الثالثة والعشرون :رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين سر المجلس:
يعين مجلس اإلدارة من يبن أعضائأل رئيسا ً للمجلس ونائبا ً للرئيس ويجوز أن يعين من بين أعضاء عضوا ً منتدباً .ال
يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
ويكون للرئيس او من ينيبأل صالحية دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس والجمعيات العامة
للمساهمين.
ويختص رئيس مجلس اإلدارة ،بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضساء والجهسات الحكوميسة وكتساب العسدل
والمحسساكم ولجسسان فسسض المنازعسسات بسساختالف أنواعهسسا وهيئسسات التحكسسيم والحقسسـوق المدنيسسة وأقسسسـام الشسسـرطة والغسسـرف
التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات علسى اخسـتالف أنواعهسا .كمسا للسرئيس صسالحية إصسدار
الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء والمحامين وعسزلهم والمرافعسة والمدافعسة والمخاصسمة والصسلح واإلقسرار والتحكسيم
وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشسركة ،والتوقيسع علسى كافسة أنسواع العقسود والوثسائق والمسستندات بمسا فسي
ذلسسك دون حصسسر عقسسود تأسسسيس الشسسركات التسسي تشسسترك فيهسسا الشسسركة مسسع كافسسة تعسسديالتها ومالحقهسسا والتوقيسسع علسسى
االتفاقيسسات والصسسكوك واإلفراغسسات أمسسام كاتسسب العسسدل والجهسسات الرسسسمية واتفاقيسسات التمويسسل مسسع صسسناديق ومؤسسسسات
التمويسسل الحكسسومي والبنسسوك والمصسسارف والبيسسوت الماليسسة والضسسمانات والكفسساالت والرهسسون ،وفكهسسا وتحصسسيل حقسسوق
الشركة وتسديد التزاماتها ،والبيع والشراء واإلفراغ وقبولـأل واالستالم والتسسليم واالسستئجار والتسأجير والقسبض والسدفع
والدخول فسي المناقصسات وفستح الحسسابات واالعتمسادات والسسحب واإليسداع لسدق البنسوك وإصسدار السسـندات والشسيكات
وكافة األوراق التجارية وفتح وتنشسيط وإغسالق الحسسابات االسستثمارية والسسحب والتحويسل منهسا ،والقيسام ببيسع وشسراء
األسهم أو تحويلها والسندات المحلية والخارجية وكافة انواع األوراق المالية و الوحدات االسستثمارية وعقسود الخيسار و
العقود اآلجلة ,واالشتراك واالسترداد في الصناديق االستثمارية ,والتوقيع علسى المحسافظ االسستثمارية  ،واالكتتساب فسي
الطروحسسات األوليسسة و المسسساهمة والمشسساركة والتأسسسيس فسسي الصسسناديق العقاريسسة  ،وقبسسول الحصسسص المتنسسازل عليهسسا
بعوض و بدون عوض وبكافة الحقوق و االلتزامات المترتبة عليها ،وطلب الحصول على تسسهيالت ائتمانيسة والتوقيسع
على كافة االتفاقات االستثمارية و الصفقات الخاصسة بالشسركة وكسذلك إدارة الحسسابات و المحسافظ االسستثمارية التابعسة
للشركة سواء عن طريق الهاتف أو الفساكس أو عسن طريسق األوامسر الخطيسة أو عسن طريسق الخسدمات اإللكترونيسة ولسأل
حق تفويض الغير بكل أو بعض صالحياتأل بموجب إشعار خطي والتوقيع نيابسة عسن الشسركة فسي كسل مسا يلسزم توقيعنسا
بهذا الخصوص وتعـيين الموظفين والتعـاقد معهم وتحديسد مرتبساتهم وصسرفهم مسن الخدمسة وطلسب التأشسيرات واسستقدام
الموظفين والعمال من الخسارج واسستخراج اإلقامسات ورخسص العمسل ونقسل الكفساالت والتنسازل عنهسا .ويجسـوز للسرئيس
تفويض وتوكـيل الغير في حدود اختصاصأل بصالحيات أو باتخاذ إجسراء أو تصسرف معسين أو بالقيسام بعمسل أو أعمسال
معينة ،ولأل إلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أو كليا.
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ويختص أيضا ً العضو المنتدب ،دون حصر ،باألمور اآلتية :ـ
أ-

التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها
الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واإلفراغ أمام كتاب العدل
والجهات الرسمية واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف
والبيوت المالية والضمانات والكفاالت و الرهون ،وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها.

ب -البيع والشراء واإلفراغ وقبولأل واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في
المناقصات.
ج-

فتح الحسابات واالعت مادات والسحب واإليداع لدق البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة األوراق
التجارية.

د-

تعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وعزلهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين
والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها.

يحدد مجلس اإلدارة ،وفقا ً لتقدير وبقرار يصدر عنأل ،المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس والعضو
المنتدب في حال تعيينأل ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصات العضو المنتدب.
على المجلس أن يعين أمين سر لمجلس اإلدارة وأن يحدد صالحيات ومسئوليات أمين سر المجلس بموجب قرار.
ال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين سر المجلس ،إذا كان عضوا في مجلس اإلدارة ،عن مدة
عضوية كل منهم في المجلس ،ويجوز دائما ً إعادة تعيينهم.
ويجوز لرئيس المجلس والعضو المنتدب تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصأل بصالحيات أو باتخاذ إجراء أو
تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة ،ولأل إلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا ً أو كلياً.
ويتمتع رئيس المجلس والعضو المنتدب باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرق التي يحددها مجلس اإلدارة ،وعليأل
تنفيذ تلك التعليمات التي يوجهها مجلس اإلدارة.

المادة الرابعة والعشرون  :اجتماعات مجلس اإلدارة:
يجتمع مجلس اإلدارة مرتين على األقل في السنة بدعوة من رئيسأل وتكون الدعوة خطية يتم تسليمها شخصيا ً أو عن
طريق البريد أو ترسل عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني أو وسائل اإلتصاالت األخرق ،ويجب على رئيس
المجلس أن يدعوا المجلس متى طلب إليأل ذلك اثنان من األعضاء.

المادة الخامسة والعشرون :نصاب االجتماعات وقرارات المجلس:
ينعقد اجتماع المجلس إذا حضر خمسة أعضاء على األقل بشرط أن ال يقل عدد االعضاء باألصالة عن ثالث
أعضاء .يحق ألي عضو مجلس اإلدارة إنابة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس والتصويت نيابة عنأل،
ويتعين أن تكون اإلنابة طبقا ً للضوابط التالية:
(أ) ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.

النظام األساسي :شركة ُملكيّة لإلستثمار

صفحة  9من17

Page 9 of 17

By-Laws : Mulkia Investment

(ب) أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
(ج) ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية األصوات ألعضاء المجلس الحاضرين والممثلين في االجتماع ،وفي حال
تساوي األصوات يكون صوت الرئيس أو من يفوضأل في حال غيابأل مرجحاً.
يجوز عقد اجتماعات مجلس اإلدارة في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يشار إليأل في إشعار الدعوة
لالجتماع .ويجوز أيضا عقد اجتماع مجلس اإلدارة عن طريق االتصال الهاتفي أو المحادثة عن طريق الفيديو
باستخدام وسيلة تمكن كل مشارك من التحدث وسماع اآلخرين .وتحرر القرارات التي يجيزها مجلس اإلدارة عن
طريق االتصال الهاتفي أو المحادثة ع ن طريق الفيديو ويتم تمريرها للتوقيع عليها من قبل كل عضو في مجلس
اإلدارة ووكيل عضو مجلس اإلدارة الذي حضر نيابة عنأل ذلك االجتماع.

المادة السادسة والعشرون :مداوالت المجلس:
تثبت مداوالت المجلس وقراراتأل في محاضر يوقعها رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين
سر المجلس ،وتدون هذ المحاضر في سجل خاص يوقعأل رئيس مجلس اإلدارة وأمير سر المجلس.

الباب الرابع
جمعيات المساهمين
المادة السابعة والعشرون  :حضور الجمعيات:
الجمعية العامة العادية وغير العادية المكونة تكوينا ً صحيحا ً تمثل جميع المساهمين وتنعقد اجتماعاتها في المدينة التي
يقع بها المركز الرئيس للشركة.

ولكل مكتتب ،أيا كان عدد أسهمأل ،حق حضور الجمعية التأسيسية أصالة عن نفسأل أو نيابة عن غير من المكتتبين.
ولكل مساهم حائز على األقل على عشرين سهم حق حضور الجمعية العامة وللمساهم الحق في أن يوكل عنأل شخصا ً
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة نيابة عنأل.

المادة الثامنة والعشرون :الجمعية التأسيسية:
تختص الجمعية التأسيسية بالصالحيات التالية:
(أ) التحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء طبقا ً ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر
المستحق من قيمة األسهم.
(ب) وضع النصوص النهائية للنظام األساسي للشركة على انأل ال يجوز إدخال تعديالت جوهرية على النظام
المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
(ت) تعيين أول مراقب حسابات إذا لم يكن قد تم تعيينأل في عقد الشركة أو في نظامها األساسي.
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(ث) المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.
(ج) النظر في الموافقة على قيمة األسهم العينية ،إذا وجدت.
ويشترط لصحة انعقاد الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يُمثل نصف رأس المال على األقل ،ويكون لكل
مكتتب صوت عن كل سهم اكتتب بأل أو يمثلأل.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب.
يتعين اختيار أحد الخيارين:
 .1وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما ً على األقل من توجيأل الدعوة إليأل.
 .2يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع
األول ذلك.
ً
وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحا أيًّا كان عدد المكتتبين الممثلين فيأل.

المادة التاسعة والعشرون :الجمعية العامة العادية:
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العا دية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتصلة
بالشركة ،وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية إلنتهاء السنة المالية للشركة ،كما يجوز دعوة
جمعيات عادية أخرق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثالثون  :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام األساسي للشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً.
ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع
المقررة للجمعية األخيرة.

المادة الحادية والثالثون :دعوة الجمعيات العامة:
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعوا الجمعية العامة العادية إذا
طلب ذلك مراجع الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون خمسة بالمائة ( )%5على األقل من رأس مال الشركة.
ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما ً من تاريخ طلب
مراجع الحسابات.
تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة وذلك
قبل عشرة أيام على األقل من التاريخ المحدد لالنعقاد .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيأل الدعوة في الميعاد المذكور إلى
جميع المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة ،وذلك خالل المدة
المحددة للنشر ،وتشتمل الدعوة على جدول األعمال ،وتُرسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة
للشركات بوزارة التجارة واالستثمار خالل المدة المحددة للنشر.

المادة الثانية والثالثون :سجل حضور الجمعيات:
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يُحرر عند انعقاد الجمعية العامة التأسيسية ،وكذلك الجمعية العامة العادية وغير العادية ،كشف بأسماء المساهمين
الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات
المخصصة لها ،ويكون لكل ذي مصلحة االطالع على هذا الكشف.

المادة الثالثة والثالثون  :نصاب الجمعية العامة العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ً إال إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل،
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع يتعين القيام بأحد الخيارين:
يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة
•
لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .
ثان يعقد خالل الثالثين يوما ً التالية لالجتماع السابق ،وتنشر هذ الدعوة بنفس
•
وجّهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
طريقة دعوة االجتماع األول.
وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا ً أيا ً كان عدد األسهم الممثلة فيأل.

المادة الرابعة والثالثون  :نصاب الجمعية العامة غير العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ً إال إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول فيتعين القيام بأحد الخيارين:
يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة
•
لعقد االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع .
ثان ،يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة (الحادية والثالثون) من
•
وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
هذا النظام .
وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا ً إذا حضر عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.
وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص
عليها في المادة (الحادية والثالثون) من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحا ً أيا كان عدد االسهم الممثلة فيأل
بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة الخامسة والثالثون :التصويت في الجمعيات:
لكل مساهم صوت واحد ( ) 1عن كل سهم اكتتب بأل في الجمعية التأسيسية .وتحسب األصوات في الجمعيات العامة
العادية وغير العادية على أساس صوت واحد ( )1لكل سهم ممثل في االجتماع ،ويجب استخدام التصويت التراكمي
في انتخاب مجلس االدارة .ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق
بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.

المادة السادسة والثالثون :قرارات الجمعيات:
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تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية ال مطلقة لألسهم الممثلة فيها .ومع ذلك ،إذا تعلقت هذ القرارات
بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية تمثل ثلثي األسهم المذكورة بعد
استبعاد ما اكتتب بأل مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة ،وال يكون لهؤالء رأي في مثل هذ
القرارات ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية .وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم
الممثلة في االجتماع .كما تُصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا
كان القرار يتعلق بزيادة أو ت خفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في
نظامها أو اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرق فال يكون القرار صحيحا ً إال إذا صدر بأغلبية ثالث أرباع
األسهم الممثلة في االجتماع ،ومع ذلك فيمتنع أعضاء مجلس اإلدارة عن التصويت على قرارات الجمعية العامة
والمتعلقة بإبراء ذمتهم عن فترة إدارتهم للشركة.

المادة السابعة والثالثون :المناقشة في الجمعيات:
لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات ال ُمدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيأل األسئلة بشأنها إلى أعضاء
مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات وعلى مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات اإلجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي
ال يعرض مصالح الشركة للضرر .وإذا رأق المساهم أن الرد على سؤالأل غير مقنع احتكم إلى الجمعية والتي يكون
قراراها في هذا الشأن نافذاً.

المادة الثامنة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو من ينيبأل في حالة غيابأل .ويعين الرئيس أمين سر لالجتماع وجامعا ً
ألصوات المساهمين الحاضرين .ويُحرر الجتماع الجمعية التأسيسية والعادية وغير العادية محضر يتضمن أسماء
المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها
والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها ،وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في
االجتماع .وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعأل رئيس الجمعية وأمين سرها
وجامع األصوات.

الباب الخامس
مراجع الحسابات
المادة التاسعة والثالثون :تعيين مراجع الحسابات:
يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات ال ُمرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية
ويتم تعيينأل سنويا ً بواسطة الجمعية العامة وتحدد مكافآتأل ويجوز لها إعادة تعيينأل .كما يجوز للجمعية أيضا ً في كل
وقت تغيير مع عدم اإلخالل بحقأل في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

المادة األربعون  :صالحيات مراجع الحسابات:
لمراجع الحسابات في أي وقت الحق في االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ولأل أن يطلب
البيانات واإليضاحات التي يرق ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول والتزامات الشركة .وعلى رئيس مجلس
اإلدارة أن يمكنأل من أداء واجبأل ،وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى
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مجلس اإلدارة .فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجب عليأل أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية
العامة العادية للنظر في األمر.
وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريرا ً إلى الجمعية العامة السنوية يُضمنأل موقف الشركة من تمكينأل من الحصول
على البيانات واإليضاحات التي طلبها ،وما يكون قد كشفأل عن أي مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا
النظام فضالً عن رأيأل في ما يتعلق بمطابقة حسابات الشركة للواقع.

البـاب السادس :لجنة المراجعة
المادة الحادية واألربعون :تشكيل اللجنة
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس االدارة
التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

المادة الثانية واألربعون :نصاب اجتماع اللجنة
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند
تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معأل رئيس اللجنة.

المادة الثالثة واألربعون :اختصاصات اللجنة
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب
أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة
الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

المادة الرابعة واألربعون :تقارير اللجنة
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 شان مدق كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
وعما قامت بأل من أعمال أخرق تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا ً كافية من هذا
التقرير في مركز الشركة الرئ يس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من
المساهمين بنسخة منأل .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

الباب السادس
حسابات الشركة وتوزيع األرباح
المادة الخامسة واألربعون  :السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة ،على أن السنة المالية األولى للشركة تبدأ
من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في  31ديسمبر من السنة التالية.

المادة السادسة واألربعون :حسابات الشركة:
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أ .يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا ً عن نشاطها
ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ،ويض ّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضع
المجلس هذ الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين
يوما ً على األقل.
ب .يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ)
من هذ المادة ،وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد
الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.
ج .على رئيس مجلس اإلدارة أن ي زود المساهمين بالقوائم المالية للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع
الحسابات ،ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس .وعليأل أيضا ً أن يرسل صورة من هذ
الوثائق إلى الوزارة ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما ً على األقل.

المادة السابعة واألربعون :توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ،على النحو التالي:
(أ) يُجنب عشرة بالمائة ( ) %10من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي .ويجوز للجمعية العامة
العادية وقف هذا التجنب متى بلغ االحتياطي المذكور  %30من رأس المال المدفوع.
(ب) للجمعية العامة العادية ،بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ،أن تُجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين
احتياطي يُخصص لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
(ت ) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح ،وذلك مع مراعاة اي مكافآت ألعضاء مجلس
االدارة بعد موافقة الجمعية العامة.
(ث) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرق ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل
توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.

المادة الثامنة واألربعون :استحقاق األرباح:
يستحق المساهم حصتأل في األرباح وفقا ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق
وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد
لالستحقاق.

المادة التاسعة واألربعون :عدم توزيع األرباح:
في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنأل ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة
المشار إليها في المادة ( )9من هذا النظام ألصحاب األسهم الممتازة عن هذ السنة .وإذا فشلت الشركة في دفع هذ
النسبة من األرباح لمدة ثالث سنوات متتالية فإنأل يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب األسهم الممتازة المنعقدة طبقا ً
ألحكام المادة ( ) 89من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في
التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن
الشركة من دفع كامل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذ األسهم عن السنوات الثالث السابقة.

المادة الخمسون :خسائر الشركة:

النظام األساسي :شركة ُملكيّة لإلستثمار

صفحة  15من17

Page 15 of 17

By-Laws : Mulkia Investment

 .1إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول في
الشركة أو مراجع الحسابات فور علمأل بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ
أعضاء المجلس فورا ً بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما ً من علمأل بذلك دعوة الجمعية العامة
غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما ً من تاريخ علمأل بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو
تخفيضأل وفقا ً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معأل نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس
المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا النظام " نظام الشركات".
 .2تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ( )1من هذ
المادة ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع
المقررة في هذ المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوما ً من صدور قرار الجمعية
بالزيادة.

الباب السابع
المنازعات
المادة الحادية والخمسون :دعوى المسئولية :
لكل مساهم الحق في رفع دعوق المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي
صدر منهم إلحاق ضرر خاص بأل شريطة أن يكون حق الشركة في رفع الدعوق ما زال قائماً.
ويجب على المساهم إخطار الشركة بعزمأل على رفع الدعوق.

الباب الثامن
حل الشركة وتصفيتها
المادة الثانية والخمسون  :إنقضاء الشركة:
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار
التصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد
سلطاتأل وأتعابأل والقيود المفروضة على سلطاتأل والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية
االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها
ومع ذلك ي ظل هؤالء قائمين على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين الى أن يعين المصفي
وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع
اختصاصات المصفي.
وفي جميع األحوال ،ينشر قرار الجمعية العامة غير العادية في الجريدة الرسمية

الباب التاسع
أحكام ختامية
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المادة الثالثة والخمسون  :النشر:
يوزع هذا النظام ويُنشر طبقا ً ألحكام نظام الشركات.

المادة الرابعة والخمسون :االلتزام بنظام الشركة:
وافق جميع المساهمين على هذا النظام األساسي للشركة وتعهدوا على االلتزام بأحكامأل .ويطبق نظام الشركات
السعودي على ما لم يرد فيأل نص في هذا النظام.
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