ا1طاص
الشركة المنعية للألكأزونيات
شركة مساهمة مدرجة

طدة_زا_)اثسسىي

نومس طبقا لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام التركة المتعرة للألمحوونيات (شركة مساهمة سعودية) وفتا لما يلي:
طزتأنمل ا[شءكةن
الشركة المتحدة للألكآووني1ت (شركة مساهمة مدرجة).

هلع_إنىإخ_ ،إلشءكةن

تكون أغراض الشركة وفق ما ُاي:
ا-

التجارة:

تجارة الجملة والتجرنة ز المواد العدائية والمرطبات والأثاث والتجهيزات المكتبية والمصنوعات الجلدية ومواد الديكور والكتب والأدوات

المكتبية (كتب ومجلات وقرظاسية بانواعها) وألعاب الكمبيوتر والألعاب الالكترونية والوسائل التعليمية والأجهزة والأدوات الكدانية

(تلاجات ،فيزرات .أفران .طباخات .أجهرة التكييف .المراوح .عسالان ومجففات .جلايات .أجهزة التدفنة ،شوايات .برادان .مكانس.
الأدوات الكهربانهة الخترلية .وغيرها من الأجهزة الملإلية وقطع غيارها واكمسواراما) وأشرطة التسجيل والمعولأتالكهربانية ووحدات الإضاءة

والإنارة والنجف والأباجورات والميات والبطانات الجافة والأنماب ١٢٠٤١١نية وقطع غيارها والأجهزة الالكترونية (التلفنونات .الراديو.
المسجلات الممعية والبصنة ،الخيليو .أجهزة عرض الوسائط المتعددة .كاميرات الفيديو .المماعات .مسجلات المهارات .الحاسبات
والمنكرات الالكترونية .أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها .طابعات الكمبيوتر .أجهزة الخاكس ،التلفونات والهواتف العمولة .أجهزة الاستقبال

الخضانية وقطع غيارها ٠بيع الترانج المختلقة ومستلزمات الإنترنت) .الأقمشة والمنسوجات والأحذية  :أقمشة وملبوسات جاهزة ومفروشات.

سجاد وبسط وحفانقل اطفال وغزل وأحييه وخيام وأدوات وملابس رو1ذية وكشفية و مستلزمات الخياطة وبطانيات وتراشق الأواني.
والأدوات المترلية  :أواني ْزلية .منتجات البلاستيك الملإلية .أدوات ولوازم ملإلية (مكانس — منظفات) و فضيات وكلأستال وأدوات غاز

 ٠٧١٢٠٥١لوازم ُكتيرداتهة  %أسلاك .وكابلأت .تجف وأبعورات ومئات واجهزة
:
طابخ .أثاث خشي ومعدني ومراتب وأسرة وغرف نوم .والأدوات
كهنانية (راديو .تكنون .مكيرات موت ) وغمالأت .مكيفات .برادات .دفايات .سخانات .شوايات .أدوات غاز .الأت وأجهزة :آلات حاسبة.

كاتبة وآلات طبية .وجراحية .أجهزة طبية .أطراف صناعية .وأجهزة معوقين مواد ولوازم المستشفيات وأجهزة اتصالات سلكية تليفون .تلكس

•— إلغ .وأجهزة نمويرت أجهزة نموئر مصغر (ميكروفيلم — ميكروفبس) وحاسبات الية وأجهزة قياس وتعكم أجهزة وأدوات هندسية
ومساحة ،أجهزة رسم وزنكراف و أجهزة ناصية وكتفيه .والطور وأدوات التجميل :المطور .الود .البخور وأدوات التجميل والننة
اسل ٠١سم

ا،-ا م،؛

المتحدة للاوكترونيات
ّجفي تجري:ءرا،ص)٢. ٥١ .
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ناييح ١٤٤٢/. ٧١٧

ؤ

اذاُأاوتج ارتاالأسد,

١

وم تحغراتها .معادن نقيه ومجومرات .وأحجار ممة :ذهب وفضة وأحجار ممة (ماس) ومجوهرات تقليدية .وآلات وأدوات اكصوم
والساعات والمظارات '.آلات وادوات التمؤير .أفلام التصوير وتحميضها وساعات عادية ،ساعات مذهبة ونظارات طبية .نظارات ن مية

وألان بححية .آلات سمعية .ومصنوعات جلدية ومواد ديكور :حقائب وشنط .مواد ديكور .أسقف مستعارة ولوازم أحدية وبراويز وصور
وستانر  ,والبيع بالتقسيط)

-٢

الولكلأت اك>بمارية ،ووكلاء التوزيع .وأعمال السمسرة و غير أعمال الصرافة والعقار .خدمات الأستيراد والتصدير للغيرِ • خدمات
التمؤيق للغير .خدمات التعن .خدمات الفحص والمعاينة .خدمات التخليص للملع والبضانع .خدمات الوزن والكيل .خدمات
التعبنة والتعليق.

-٣

ثراء الأراضي لإقامة مباني علها واستثمار مده المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.

-٤

تملؤير ؤإدارة وتشغيل وصيانة العقار.

-٥

إقامة ؤإدارة وتشغيل المشاييع الصناعية والتجاؤية والفنادق والمطاعم والأسواق المركنية.

-٦

صيانة وتشغيل المراكز التدؤيب ية والتعليمية والترفيية.

-٧

خدمات الصيانة والإصلاح رأجهزذ التصؤير ،اجهرة الحاسب الأل .الأجهزة السمعية والبمية .الساعات والمنبهات .الأحذية .المغاسل
الأوتوماتيكية ،تحكيب مسجلات السيارات).

-٨

خدمات الحاسب الأل رنظم تطبيقية وقواعد معلومات) وخدمات طبع وتصوير السندات والخرانط والخدمات الطلابية وتعميص
الأفلام.

-٩

عميل السيارات داخل مواقف المجمعات التجاؤمة وباجهزة البخار والمواد • وبيع أكسوارت الميارت وملاحثاتها.

 -١.الأمن والسلامة:

وتتمثل ي استيراد وبيع وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة سلكية ولأسلكية الداخلية و الخارجية -نظام الاتصال الداخلي بكاميرا و
بدون كاميرات سلكية و لاسلكية — حساسات استشعار الححكة -حماسات كسر و فتح الأبواب والنوافذ -حساسات استشعار الححيق -نظم

الإنذار الصوتية والمرني  -حساسات استشعار غاز ثاني اكسيد الكربون  -حساسات استشعار نسرب المياه  -حساسات استشعار الوصول
 ح ساسات استشعار الحرارة  -اجهزة التحكم لاسلكية  -مقتا  -التحكم الإضاءة  -مقتا  ٠التحكم بقوة الإضاءة — وصلات الكلأر؛اء الذكية-نظم التحكم بالأبواب
 -١١تقنية المعلومات

التجارة الإلكترونية ي جميع أغراض الشركة
 - ١٢النمل والثمنين والتجيد.
 - ١٣خدمات اجتماعية وجماعية وشخمية.

 - ١٤انشظة الأنماب الالكترونية

(وتمارس الشركة أنشطها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت)

يجوز للتركة إنشاء يحكان بمفردها( ذات مستولية محدودة أو مساهمة مقفلة ) سؤيطة أن تظل رأسمالها خمسة مليون ليال أو أكر • كما

يعوز لها أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهينان أو الشحكأت الم تزاول أعمالأ سمة بأعمالها أو الم قد تعاونها عل
سلأ،اسم

 ١٠ ،٠الغءقن

المنعية للألكهرونيات
اصء-آ/ااJtsttr /

سهق مارى:ا ا () ٢.٥١.٢٩٨٤١

المءانف
ولأا أسي

 /T.ا r. ١٢/.ء
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صغحةآسآا

*تم امدارنمخة النظام بناءعل قرا; الجمعية العامة غيرِ العادية بتاييح ١ ٤ ٤ ٢/■ ٩٨٧

م الخم

ق

تعميق أغراضها .ولها أن تتملك الأسهم أو الحصص ق مده الشكات وأن تدمجها أو تندمج فما أو شترما كما يعوز للشركة أن تتحرف ي
هذه الأسهم أو الحصص عر ألا ينمل ذلك الوسائله ي تداولها.
فدة_إهغ_إككزلرنملإبفلأشرىؤ؛

يقع المركز لوسي للشركة و مدينة الخبر بالمملكة الخربية المعودبة ويعوذ لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعأ أو مكاتب أو نوكيلأت داخل
المملكة الخؤبية المعودية أو خارجها.
مادة_إلكدةإك^كة؛

مدة اكركة نسعة ونمعون ( )٩٩سنة نبئا من تاليخ صدور فرار وزبر التجارة يالموافقة عر إعلان تحول الشكة .ويجوز دانمأ إطالة مدة
التركة بقرار تصدره الجمعية الخامة غير المادية فبل انما ،أجلها بعنة واحدة عر الأقل.
^^إلأسءء
^ئاسكةإ

حددرأس مال الخركة

• • ٦رُال (فقط ستمانة مليون ليال سعودي) مقسمة إل •••<• • •  ٦ • Iسهم (ستون مليون) سهم متساوية

القيمة .تبلغ القيمة الاسمية لكل متثا عشرة ('  )١ؤيالأت سعودية .وجميعها أسهم اسمية عادية
ظسئذ

أكتتب المساهمين فير كامل أسهم اكركة البالة •

 ٦سهم (ستون مليون سهم) وقيمها

 ٦••,ليال (سمانة مليون ليال

سعودي).

طدة_زياتىإهرإلىكةز

تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لها أن تصدر الأم هم باقل من قيمها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر باعر من هذه القيمة .ول هده الحالة
الأخيرة يضاف فرق القيمة ي بند مستقل صمن حقوق المساهمين .ولا يجوز توزيعها كاؤياح عر المساهمين .والمهم غير قابل للتجزنة ل
مواجهة اكركة فإذا تملكه أشخاص ■،ليلين وجب علهم أن يختاروا أحدهم لينوب عهم ل استعمال العقوق المختصة بالميم ويكون هؤلاء
الأشخاص مسنولين بالتمامن عن الالهزامات الناشئة عن ملكية المهم.

لا يجوز تداول الأسهم الي يكتتب فيا المؤسسون إلا بعد ضر القوانم المالية عن سنتين ميلاديتين لا تقل كل مهما عن إني عشر سهرا من
تاؤيغ تاسيس لخركة  .ويوشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها ونانيغ تاسيس الشركة والدة ألي يمنع فيا تداولها .ومع ذلك يجوز

خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقأ لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إل مؤسس أخر أو من ورثة أحد المؤسسين ل حالة وفاته
إل الخير أو ل حالة التنفيذ على أموال الموس المعمر أو المفلس .على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للموسعمين الأخمين .ونمري

أحكام مده المادة عر من يكتتب به الموسعون ق حالة نيادة رأس المال قبل انقضا ،مدة الحظر.

اسرسم

اسر سره

المنعية للألكترونيات
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صفحة ١٢ ،<٣

لمحض د - -ققئقإ
اُاُ؛اسانثرالأسا
ديغادربمس

؛

يجوز أن سري الشركة أسهمها كما يعوز للشركة شراء أبسما لتخميصرا لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظشتن وفقا' للمضوابط
الم نخعها الجهة المختصة .كما أنه يعوز للتركة بيع أسهم الخنمنة وفق الضوابط والإجراءات الم تضعها الجهة المغتمة.

تتداول أسهم المركة وفقا لإحلكم نظام الموق المالية.
ئمحلك

.١

للجمعية المامة غير المائية أن تقرر نيادة رأس مال الشركة .بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملا .ولا بشرط أن يكون رأس المال
فد دفع باكملمة اذا كان الجزء غير المدفئ من رأس المال بعود ال أسهم صدرت مقابل تحؤيل أدوات دين أو صكوك تمؤيليه ال أسهم
ولم تنته بعد المدة الممررة لتعويلها ال أسهم.

.٢

للجمعية المامة غير الخالية ي جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المميزة عند نيادة رأس المال أو جزءأ مما للعاملين ي الشركة و
اكركات التابعة أو بعضها .أو أي من ذلك .ولا يعوز للمساهمين ممارسة حق الأولويه عند اصدار المركة للاسهم المخصصة للعاملين

.٣

للمسامم المالك للمهم وقت صدور فرار الجمعية المامة غير المائية بالموافقة عل نيادة رأس المال الأولؤية ي الاكتئاب بالأسهم
الجديدة الم تصدرمقابل حصص نقدية • ويبلغ مولأء باولؤبمم بالنشر ي مدة يومية آو بابلاغهم بوساطة الميل المجل عن قرار
نيادة رأس المال وشروط الاكتئاب وميتة وتاؤيغ بدايته وانمانه.

■٤

يحق للجمعهة انمامة غير المادية وقف الممل بحق الأولوية للماهمين ي الاكتئاب بناية رأس المال مقابل حمص نقدية أو اعطاء
الأولولية كير المساهمين ق الحالات الم تراها مناسبة لمصلحة الخركة

.٠
.٦

يعق للمساهم بيع حق الأولولية أو التنازل عنة حلال المدة من وفت صدور قرار الجمعية انمامة بالمواقفه على نيادة رأس المال ال
اخر يوم للأكتتاب ي الأسهم الجديدة المرتبطة ّلأذه الحقوق .وفقا للضوابط الم تضعها الجهة المختصة
مع مراعاة ما ولد ي النمرة ( )٤أعلاه توزع الأسهم الجديدة عر حملة حقوق الأولويه الدين طلبوا الاكتئاب .بنسبة ما يملكونه من
حقوق أولؤية من اجمانر حقوق الأولوية الناتجة من نيادة رأس المال .بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون علية ما طلبوه من الأسهم الجديدة.
ويوزخ ال؛افي من الأسهم الجديدة عر حملة حقوق الأولؤية الدين طبلوا اكم من نصيمم .بترط آلا يتجاوز ما يعملون علية ما طلبوه
من الأسهم الجديدة .وبطح ما تبقى من الأسهم عر الخير .ما لم تقرر الجمعية الخامة غير المائية او يغص نظام الموق المالية عر
غير ذلك

^^إتغضضددرنىد المال؛

للعمعية العامة غير الخالية أن تقرر تخفيض رأس المال اذا زاد عر حاجة اكركة أو اذا منبت بغسانر .ويجوز ي الحالة الأخيرة وحدها

تخفيض رأس المال ال ما دون خم مانة ألف ؤيال سعودي .ولا يصدر قرار التخفيض الأ بعد تلاوة نشير خاص يعدة مراجع الحسابات عن
الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات الم على اكركة وعن أنر التخفيض فير هده الأ1ازامات.
واذا كان تخفيض راس المال نتيجة نيادتة عر حاجة التركة ،وجبت دعوة الدائنين ال ابداء اعتراضاتهم علية خلال ستين يوما من تاييغ نشر

قرار التخفيض ي صدة يومية توزع ي المنطقة الم فما مراكز اكركة الرئيس .فان اعتراض احد الدائنين وفدم ال اكركة مستنداته قٍا

الميعاد المذكور .وجب على اكركة أن تودي اليه دينة اذا كان حالا او أن تقدم له صمانا كافيا للوفاء به اذا لكن اجلأ •

لجادْإكظة
أا ،ا أسءقغ

س،ا الس امي
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دإلإيإدة؛

يتول إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ( )٩تسعة أعضا ،نمّم الجمعية العامة العادية لمدة لا ميل عن ثلاث سنوات ■ ويجوز إعادة

انتخايم دورة أودورات متتالية .ويجوز داتمأ إعادة انتخامم .وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاليخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة
على إعلان تعول الشمكة .واستنا ،من ذلك عين المسالمين مدة أول مجلس إدارة لمدة خمس ( )٥سنوات.
ض_إاؤددفي

سنيي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو باسقالة انمضو أو وفاته أو إذا أدين بجريْة مغلة بالشرف والأمانة .أو إذا حكم إفلاسه ،أو اجري
ترتيبات أو ملح مع داننهه .أو أصح غير مالح نمضؤية المجلس وفقا لأي نظام أو نملهمات ساؤية ي المملكة .ؤإذا ثغر مركز احد أعضاء
المجلس أتنا ،المنة حاز لمجلس الإدارة أن يعين موقنا عضوا أحر ي المركز ممن تتوافر فهم الخيرة والكناية .عر أن يعرض هذا التعيين على
الجمعية الخامة انمادية ي أول احتماء لها ويكمل انمضو الجديد مدة سلفه .ؤإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن المصاب اللازم لصحة
اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية الخامة الخالية ل أقرب وقت ممكن لتعيين انمدد اللازم من الأعضاء.
^حلىإلإيادْإ

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية الخامة يكون لمجلس الإدارة أوسع الملظات والصلاحيات ي إدارة التركة ورسم سياساتنا وتعديد
استثماراتها والإشراف عل أعمالها وأموالها وتصميف أمورها داخل المملكة انمرسة الودية وخارجها .ولمجلس الإدارة عل سبيل المنال

وليس الخصر تمثيل اكركة ي علافها مع الخير والجهات الحكومية والخاصة وأقسام اكرطة والخرف المجايية والصناعية والهيئات الخاصة
والأركان والمؤسسات عل اختلاف أنواعها .كما للمجلس حق المعاقد والالهزام والارتباط باسم اكركة ونيابة عها و؛لمخول ي المط قحات

والقبض والتسديد والقيام بكافة الأعمال والتصرفات والتوقيع عل كافة أنواع انمقود والوناتق وانمتنيات بما ل ذلك دون حصر عقود
تاسيس اكركات الي سترك فما اكركة مع كافة نمديلاتها وملاحتها وفرارات المعديل والجهات الرسمية وكيلك اتفاقيات القروض

والغْاطت وطلب إمدار ا1خماطت وفتح الاعتمادات نيابة عن اكركة .وتوقيع عقود وأوراق النمهيلأت .وتوقيع اتفاقيات المرابحات
الإسلامية وعقود الاستثمار .كفالة التسهيلأت البنكية المسوحة للغير وتوقيع الكفالأت باسم اكركة لكفالة الخير• والمع والثراء والإفراغ

وقبوله والاستلام والتسليم والأستنجار والتاجير والقبض و؛لمفع ورمن الثاران والأسهم والمعدان وصناديق الاستثمار والودانع بجميع
آنواب .ؤإحراء كافة المعاملات المصرفية اللازمة لنشاط الئركة بما ي ذلك فتح وإدارة وممغيل ؤإغلاق الخسابات والمحب مضا والإبداع
فما وطلب النمهيلأت والاعتمادات بانواعيا من البنوك التجاؤية والفروض ياي مبالغ والتوقيع علها• وفتح المحافظ الأستثمايية ؤإدارما• و بيع

و ش راء الأسهم والحصص و قبض الثمن .رهن و تعؤيل الأسهم .إغلاق اشمافظ الأستثمايية .داخل و خالج المملكة .وإصدارالمساطت

المصرفية وتوقيع ؤإماء كافة الأوراق النجانية وتخلهيرها وقيمها .والتوقيع عر كافة الأوراق وانمتندات وكافة المعاملات المعرفية .وفق
ماتقتضه مصلحة الشركة .وكذلك حق المشاركة ي الأركان ونمدل كياطُا الخانونية .وفتح الخروع وإغلاقها وتحؤيلها إل شركات مستقلة.

ونميين وعزل مدراء الخروع .كما للمجلس حق نميين الموظفين والمال وعزلهم وطلب التاشيراتواستلام الأيدي الخاملة من خارج المملكة
والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الإفامات ونقل الكفالات والتنازل عما وإصدار الوكالات اكرعية وال تماويحص نيابة عن اكركة

ومنح الوكيل حق توكيل الخير وعزله .كما يجوز لمجلس الإدارة بيم عقارات الشركة عر انه يجب أن يضمن معمر مجلس الإدارة وحيثيات
القرار بالتصرف وفما للشروط التالية!

٠

أ ن يعدد المجلس ي فرار البيع الأسباب والمبررات له.

٠

أ ن يكون البيع مئاؤا لثمن انمل.
لصر اسم
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٠

أن يكون البيع حاضرأ زلال الحالات الي يقدرها المجلس ويغما نا ت كافيه.

٠

أ ن لايمتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة او تحميلها بالهزامات أحرى

كما يعوز لمجلس الإدارة عقد اتفاقيات القروض مم صناديق وموسات التمؤيل الحكومي والقروض التجاؤية الي لاتجاوذ أحالها -هاية مدة
الشركة .عر أن يتم مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجانة الي تتجاوز أحالها ثلاث سنوات:
٠

أن يعدد مجلس الإدارة ز قراره اوجه استخدام الفروض وكيفية،دائها.

٠

أن يرام ز شروط الفرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للداننين

ولجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه و حدود اختماصه واحدأ أو أكر من أعضانه ومن الغير ز اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو
القيام بعمل او أعمال معينة مع حق المجلس فير سعب او إلغاء ذلك حسب اختياره.
ويكون لمجلس إدارة الشركة وي الحالات الي بقدرها حق إبراء ذمة ملئي الشركة من الهزاماتهم مطبقا لما يعقق مصلحتها عل أن يتضمن
محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره الشروط التالية:

٠

أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة عر نشوء الدين كعد أدني.

٠

أن يكون الإبراء لمهلي معدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.

٠

الإبراء حق الجلمس لايجوز اكفؤيض فيه.
ثددإلإدإر؛إ:

تتكون مكافاة مجلس الإدارة من الن ية المنصوص علها في الفقرة ( )٤من المائة ( )04من هدا النظام وق حدود ما نص عليه نظام الشركات

أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أحرى مكملة له• كما يجوز للشركة دفع مبلغ مقطؤخ لاعقا ،مجلس الإدارة كمكافاة سنوية وذلك بما ال
يخالف نظام الشركات ،بالإضافة إل بدل حضود ويدل انتقال وفقا لما يعدد ،مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية
ز ا لمملكة الصادرة من الجهات المختصة .ويشتمل نهمير مجلس الإدارة إل الجمعية العامة العادية عر بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء

مجلس الإدارة خلال المنة المالية من رواتب ونصيب ز الأنباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا .كما يشتمل التهمير المذكور
على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداؤيين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدايية أو استشاؤية للسكة سبق أن وافقت
علها الجمعية العامة للشركة.

سم_دإنم^نيوإلمسددروإلمثدىري

يعين مجلس الإدارة من بين أعضاته ونسأ ونانبأ للرتيس .كما يعوز له أن يعين من بين أساله عضوأ منتدبأ .ولا يعوز أن يجمع عضو واحد
بين مركز رنيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي الشركة ،ويكون للرتيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس.
يختص رئيس المجلس أو نانبه ل حال غيابه أو من ينيبه بتمثيل الشركة أمام الغير بما ي ذلك القضاء ومينات التحكيم والوزارات
والهيئات الحكومية الأخرى .ؤإتخاذ ما يلزم فيما يتعلق مدا التمثيل.
'

يحدد مجلس الإدارة اختصامات وصلاحيات رنيس المجلس فيما لم ينص عليه هذا النظام.

يجوز لرنبس مجلس الإدارة تفويض شخحأ واحدأ أو أكم ي اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة.
ويتمتم نانب وتيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الي يحددها له مجلس الإدارة وكيلك العضو المنتدب ل حالة تعيينه الصلاحيات الي يحددها
له مجلس الإدارة.

ويعلل مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الغاصة الي بعصل علها كل من وتيس المجلس ونانبه والعضو المنتدب ،بالإضافة إل المكافأة
المقرون لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هدا النظام.
اسم سره
رفاسس اسغره
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م النير

وبض مجلي الإدارة سكرت؛رأ للمجلس مواء من بين نمائه أو من غيرهم .ويحدد مكافاته .ويختص بنمجيل معاصر اجتماعات مجلس
الإدارة ،وتلوين القرارات الصادرة عن مذه الاجتماعات وحفظها .إل جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى الي يوما إلهه مجلس الإدارة.
ويحدد المجلس مكافاته.

ولا تنيل مدة عضؤية رنيس المجلس ونانبه والعضو المنتدب والمكرم عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل مهم ق المجلس .ويجوز دانما
إعادة نميهم.
كك_مسد،إلأيإدةت

يضما المجلس بدعوة من وتيمه مرتين ل المنة عر الأقل .وتكون الدعوة حظية ويجوز أن سلم باليد أو ترسل بالمجيد أو الفاكس أو الحميد
الإلكتروني .ويجب عل رنيس المجلس أن يدعو إل الاجتماع مى طلب إليه ذلك اثنين عر الأقل من الأعضاء.
ط؛ىإلإدإرةت

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء عل الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضؤين عن خمسة أعضاء .ول حالة إنابة
عضو مجلس الإدارة عضوأ آخر ي حضور اجتماعات المجلس بتعين أن تكون الإنابة طبقأ للضوابط التالية:
٠

لا يجوز نمو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكم من عضو واحد ل حضور ذلك الاجتماع.

٠

أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبنان اجتماع محدد،

لا يجوز للنانب التصؤيت عل القرارات الي يعظر النظام عل المنيب التصؤيت بشأسما.
٠
وتصدر قرارات مجلس الإدارة باغلبهة آراء الأعضاء المامهمين أو الممثلين ي الاجتماع ،وعند ساوي الأصوات يرجع الرأي الذي منه وتيس
المجلس أو من يرأس المجلس ي حال غيابه .ولمجلس الإدارة أن يصدر فرارات بال؛مرير عن تليق عرضها عل كافة الأعضاء متفرقين ما لم يطلب
أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فها .ونعرض مده القرارات عل مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له.
ئّاميرإلأضنماتي

تثبت مداولات المجلس وقراراته ي محاضر توزع علكافة أعضاء المجلس ويوفعها رنيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون والمكرم.
وتلون هذه الحاضر ي سجل خاص يوقعه رنيس المجلس والمكرم ،ويتم إثبات حضور أعضاء المجلس بكشف بوقع عليه الحضور .وعل
عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما له من مصالح شخصهة مباشرة أو غير مباشرة ي الأعمال والمقود الي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا
التبلهغر و محضر اجتماع المجلس ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك ي التصؤيت عل القرار الذي يصدر ل مدا الشأن.
^^لميلمعة؛
نستتر

تتكل بقرار من الجمعية العامة الخالية لجنة مراجعة مكونة من ثلاثة إل خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الادارة المفيدبين سواء من

المساهمين أو غيرهم ويحدد ي القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافات أعضاها.
نمندثإحتماخإلأح^تِو

يشترط لصحة اجتماء لجنة المراجعة حضور أغلبية أعماما ،وتصدر قرارها باغلبية أموات الجاضين .وعند تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رنيس اللجنة.

٦

دم،ااسر

اسر أاأ؛مةن
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اختماصهات ال،لخنةن

تغض لجنة المراجعة بالمراقبة عل أعمال الشركة .ولها ي سبيل ذلك حق الاطلاع عل سجلاما ووثانقها وطلب أي ايضاح أو بيان من أعضا،
مجلس الادارة أو الادارة اكغيذية .ويجوز لها أن تطلب من مجلس الاداره دعوة الجمعية الخامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الادارة
عملها أو نعرضت الشركة لأضرار أو ح ام جسيمة.

عر لهنة المراجعة المطر ي الخواتم المالية للتركة و التماؤير و الملحوظان الي بقدمها مراجع الحسابات .وإبداء مرنياتها حيالها ان وجدت.

وعلتها كذلك اعداد نمير عن راما ي شان مدى كفاية نظام الرفابه الداخلية ي الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل ي نطاق
اختماصها  .وعلى مجلس الادارة أن يودع نسخا كافية من هذا اكقر،ر ي مركز الشركة الرتيس فبل موعد انعقاد الهمعية انمامة بواحد

وعنسمين يوما عل الأقل يرويد كل من رغب من المع اهمتن شخة منة ويتل النمير أثناء انعقاد الجمعية•
ساس_ابيإإعئئ^^اتإنميطص^ن
سسإت؛

الهمعية الخامة المكونة تكؤينا صحيحا تمثل جميء المط مض .وتنعمي ي المدينة الي يفع ما المركز الرنيسي للشركة .ولكل مكتتب أيا كان
عدد أسهمه حق حضور الهمعية الناسيسية بطؤيق الأصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين .ولكل مساهم حق حضور الهمعية الخامة.

وللم امم أن يوكل عنه كتابة شخصا آخر من غير أعفا ،مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ي حضور الهمعية الخامة.
ئعس:

فيما عدا الأمور 1لني تختص ما الهمعية الخامة غير المادية .تختص الهمعهة الخامة الخالية بجميع الأمور المتعلمة بالتمكة .وتنعمي مرة
عل الأقل ي المنة خلال المنة أشهر المالية لأنماء المنة المالية للشركة .كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة لدلك.
سكةغهانماديةإ

تختص الهمعية الخامة غير المائية بتعديل نظام الشؤكة الأساسي باستياء الأحكام المعخلور علتها تعديلها نظامأ .ولها أن تصدر فرارات ي
الأمور ^_1؛> ي اختصاص الهمعية الخامة الخالية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الخالية.
^^إت_إسمةن

تنعقد الهمعهات الخامة للم اهمين بدعوة من مجلس الإدارة .وعل مجلس الإدارة أن يدعو الهمعية انمامة المادية إذا طلب ذلك مراقب

الحسابات أو لهنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة (ْ )%ي المائة من رأس المال عل الأقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة
الهمعية للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الهمعية خلال تلاش يوما من تاؤيخ طلب مراجع الحسابات .وتنشر الدعوة لانعقاد الهمعية

الخامة ق صحيفة يومية توزع ي المدينة الي تما المركز الرنيسي للئركة فبل الميعاد الحدي للأنمقاد بواحد وعشؤين يوما عر الأقل وتشتمل
|لمعوة عل جدول الأعمال .عل أنه طالما أن الأسهم اسمية فيجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة ي الميعاد المذكور بخظابات مسجلة فقط.
وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إل هينة السوق المالية خلال المدة الحيدة للنشر.
مادةس)إتيكإ؛نمسدن

ءٌ'صصسسسم
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ذُأالرد اس

يحرر عند انعقاد الجمعية كشف باسما ،المساهمين العامين واإمْنلين ومعال اقاممم مع بيان عدد الأسهم الم ل حيازتهم باشالذ أو
بالوكالة وعدد الأصوات المخمصة لها ويكون لكل ذلك مصلحة الاطلاع عل هدا الكشف.
^^عامازإنم1ديةن

لا يكون احتماع الجمعية العامة العادية صحيحأ إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ؤيع رأس مال الشركة عل الأقل .فإذا لم يتوفر هذا المصاب

فير الاجتماع الأول وجهت الدعوة إل اجتماع ثان يعقد حلال الملايين (• )٣يومأ المالية للاجتماع ال س ابق .ومع ذلك .يعوز أن يعقد  ١لاحتم اع
المال بعد ساعة من انماء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول .وأن تتضمن ادعون لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عفد

مدا الاجتماع .ونعلن الدعوة بالحليمة المنصوص علما ز المادة ( )٧٢من مدا المفلأم ويعتير الاجتماع المال صحيحأ أيا كان عدد الأسهم
الممتله فه.4

^^_غيرإلعإددةإ

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحأ إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال(• ه )%عر الأقل .فإذا لم يتوفر هذا
المصاب ل الاجنما ء الأول وجهت الدعوة إل اجثما  ۶ثان ومم ذلك يعوز أن يعقد الاجتماع المال بعد ساعة من انماء المدة المحددة لانعقاد
الاجتما ء الأول .بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هدا الاجتماع ويكون الاجتماع المال صحيحا
إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ;يع داس المال عل الأقل .إذا لم يتوافر المصاب اللازم ي الاجتماع المال .وجهت دعوة إل اجتماع ثالث

ينعقد بالأوضاع نفسرا المنصوص عليا ل المادة ( ) ٢٧من المظام .ويتكون الاجتماع المالث صحيعأ أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .بعد
موافقة الجهة المختصة.

ْادة_ز)13إّةإك^ءشةي

لكل شيك صوت عن كل سهم يمثله ل الجمعية العامة للتحول .وتحسب الأصوات ل الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية
عر أساس صوت واحد لكل سهم .ومع ذك يتم استخدام اسلوب النمويت الهراكمي ي الصوت عل انتخاب اعضاء مجلس الادارة وجمعية
المس اهمين .ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشهراك والصوت عل فرارات الجمعية الم تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم أو الم تتعلق
بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.
غصإ أوسثئ

تصدر قرارات الجمعية الخامة المائية بالأغلمهة المطلقة للاسهم الممثلة ي الاجتماع .كما نمدر فرارات الجمعية العامة غير العادية باعلبية

تلي الأسهم الممثلة ل الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقأ بريادْ أو بتخضص رأس المال أو بإطالة مدة الشوكة أو بحل الشركة فبل انقضاء
المدة المعددة ل نظامها أو بإدماج الشركة ل شركة أو في موسمة أخرى فلا يكون القرار صحيحأ إلا إذا صدر باغلبية ثلاثة أيياع الأسهم
الممثلة و امحتماع.
سيملل

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة ي جدول أعمال الجمعيات المامة وتوجيه الأسلة بشأنها إل أعضاء مجلس الإدارة ومراقب
المسابات .ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب العابات عل أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشمكة للضرر .ؤإذا رأى

المساهم أن الرد عل سؤاله غير مقنع احتكم إل الجمعية وكان فرارها ل هذا الشأن نافدأ.
يصر مضي

 ٣س ره

١
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طتإل،وامة؛

يرأس الجمعية العامة للم اهمين رنبس مجلس الإدارة آو نائبه عند غيابه أو من بنتدبه مجلس الإدارة من بين آياته لذلك و حال غياب

رئيس مجلس الإدارة ونائبه .وبعين الرئيس سكرتيرأ للاجتماع وجامعا للأصوات ،ويعري باجتماع الجمعية معقم يتضمن اسماء المساهمين
العامين أو الممثلين وعدد الأسهم الم ي حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأموات المقررة لها والقرارات الم انغزن والقرارات الم
وافقت علها أو خالفها وحلاصة وافية للمناممات الم دارت و الاجتماع ،وتدون الحاصر بصفة منتغلمة عقب كل اجتماع ق سجل خاص

يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

إلياسإسسدكافإلخ^^ات
طس_انمياواتإ

يكون للشمكة مراقب حسابات أو أكم من بين الممح لهم بالممل فير المملكة تعينه الجمعية المامة سنؤيا وتعدد مكافاته ويجوز لها إعادة
تعيينه بما ينفق مع التعليمات والقرارات الصادرة ؤآ هدا الصدد.
^^^لأتت

لمرافب الحسابات ي كل وقت حق الاطلاع عل دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوتانق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات الم يرى
صرورة الحصول علها ،وله أيضا أن يعقق موجودات الشركة والهزاماتها.
مادؤز)73تىيصإفإكطاتت

عل مراقب الحسابات أن يقدم إل الجمعية انمامة المنوية تقؤيرأ يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول عل البيانات والإيضاحات
الم طلها ،وما يكون فد كشفه من مخالفات لأحلكم نظام التركات أو أحكام هذا النظامودأيه ز مدى مطابقة حسابات النمكة للواف.
ّوذوعإأىاح
^^نمإس

تبدأ المنة المالية للشؤكة من أول يناير وتنمى ل  ٣١يسمم من كل سنة عل أن تبدأ المنة المالية الأول بعد التأسيس من تاييخ القرار
الوزاري انمادر بالموافقة عل إعلان التاسيسوتنبي ل  ٣١ديسمبر من المنة الميلادية التالية.
سمشيكهئ

يعد مجلس الإدارة ي -هاية كل سنة مالية جردأ لقيمة أصول الشركة وخصومها ل التاؤيخ المذكور كما بعد ميزانية الشركة وحماب الأؤباح

والحسانر ^ ٠٠٢عن نشاط الشركة ومركزها المال عن المنة المنقضية والطريقة الم يقمجها كوزغ الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد
الجمعية المامة المائية .ويضر المجلس هذه الونانق تعت تصرف مراقب الخسابات فبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بغمسة واللعين

يومأ عل الأقل ،ويوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المال الوثائق المشار إليها وتودع نمغ منها ل المركز الرنيم للمشركة
تعت نصرى المساهمين فبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية الخامة بواحد وعتسمين يوما عر الأقل .عل رئيس مجلس الإدارة أن يزود

المساهمين بالقوانم المالية لشركة .وتشير مجلس الإدارة ،وتقميو مراجع الحسابات ،ما لم تنشر ي صحيفة يومهوٍمحِقتحمكز الشركة
م

إج
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إ

ذ رخالرد اس

الرنيس .وعلميه أيضا أن يرسل موزة من مذه الونانق إل الجهات المغتمة .وذلك فبل ت1ريخ انعقاد الجمعية العامة بغم ة عتر يوما عل
الأقل.

حيلحئ
توزيع أيباح الشركة الصافية المنؤية بعد خصم جميع المصروفان العمومية والتكاليف الأحرى على الوجه الأتي:
-١

يجنب (■  )%١من الأيباح الصافية لتكؤين احتياطي نظامي .ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هدا التجنيب مى بلغ الاحتياز
المذكور •  % ٣من رأس المال المدفئ.

.٢
■٣

يجوز للمجمعية انمامة المادية بناء على اقهراح مجلس الإدارة أن تجنب سبة لا تتجاوز ر • آ )%من الأيباح الصافية لتكؤين اح-تيادني
اتفاي وتخصيصه لمرض أو أغراض معينة.
يوزع من الباي بعد ذلك دفعة أول للمعاهمين نعادل رْ )%من رأس المال المدفؤخ عر الأقل.

.٤

خصص بعد ما تقدم سبة لا تنئي عن (ْ )%من الباي كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عر أن يكون إستعقاق هده المكافأة متناسأ
مع عدد الجلسات الي يعصرها انمصو.

وللجمعهة أن تفرد توزيع ألباح بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ييع سنوي .ويجوز تفويض مجلس الإدارة ل ذلك.

ماد1ر1صستي
نلقم انياح المقرر توزيعها على المساهمين ل المكان والمواعيد الي يعيدها مجلس الادارة وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن هينة
السوق المالية.
طر|لشإكةإ

اذا بلغت خ ائر اكركة نصف رأس المال الخدفئ .و أي وفت حلال المنة المالية  .وحب ء1ى أي مسوول ي الشركة أو مراحع الحسابات
فور علمه بدلك ابلاغ وتيس مجلس الادارة .وعش ونبس مجلس الادارة ابلاخ أعضا ،المجلس فودا بدلك .وعلى مجلس الادارة خلال خمسة عثر
يوما من علمة بدلك دعوة الجمعية انمامة غير المادية للاحنماخ خلال خمسة وأربعين يوما من تاييغ علمة بالجمانر .لتقري اما نيادة رأس مال
الاركة أوتخفيضه وفقا لأحكام نظام اكركات وذلك ال الخد الذي تنخفض معه لمبة الغسانر ال ما دون نصف رأس المال المدفئ  .أو
حل الخركة فبل الأجل المحدد و هذا نظام اكركات.

ولد الخركة منقضية بقوة نظام اكحكأت اذا لم تجتمع الجمعية انمامة خلال المدة المحددة ي المقرة السابقة من هذه المادة • أو اذا
اجتمعت ونمير علها اصدار فرار ي الموضئ  .أو فررت نيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة ي هذه المادة ولم يتم الاكتئاب ي كل نيادة
رأس المال خلال سعين يوما من صدور قرار الجمعيه بالنيادة.

الإ إذا بلغت خمانر الأيكة ثلاتة ألباع رأس المال وجب عل أعضا ،مجلس الإدارة دعوة الهمعية العامة غير المادية للنظر ي استمرار
اكركة آو حلها قبل اجلها المعين بالمادة ( )٦من هدا النظام وينشر فرار الجمعية ي حميع الأحوال ي الجريا.ة الرسمية.

سمإدمذس
^^؛ودس

سر اسسي

اسر أمرهن

المنعية للألكهرونيات
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يرخ الحياض

ب

لكل ساهم الخق ق رفع دعوى المسؤولية الممررة للشركة على أعضا ،مجلس الإدارة إذا كان 4ن ثان الخطأ الذي صدر مسمم إلخاق ضرر
خاص به بشرط ان يكون حق الشركة ي رفعها ما زال قانمأ .ويجب عر المساهم أن يغطر الشركة بعزمه عل رفع الدعوى-

إئسإممينئظإكدكؤثسض^^
ئ؛زدتصضممات

عند انياء مئة الشركة أو و حالة حلها فبل هذا الخل تقرر الهمعية المامة غير المادية بناء عر اقتراح مجلس الإدارة طميقة المعية وتعان

مصغيا أو أكتر وتعدد صلاحيسمم وألمامم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة .ومع ذلك يستمر فانمأ عر إدارة الشركة إل أن يتم
نميين المصغي .وتبقى لخهزة الشمكة اختصاماما بالقدر الذي لا يتعارض مع اختماهات الممفين .ول جميع اضوال ينشر قرار الهمعية
ؤر الهميدة الرسمية.

1لمسإنسعزإحكإمطست

يطبق نظام الشركات عل كل ما لم يرد ذكره ي هذا النظام الأساسي.
طدؤإ64انخلأع_1لئىتإ

بولع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركات.

اسلم أسسي

ا<*ا سُهن

المتحدة للألكآرونيات
اصء.أاااا
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