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ةسعوديمساهمةشركةهي"(الشركة"أو"مسك"بـبعدفيماإليهاويشار)(مسك)المتخصصةللكابالتاألوسطالشرقشركة

الموافق)هـ1413/05/10بتاريخ(1010102402)رقمالتجاريالسجلبموجبمحدودةمسؤوليةذاتكشركةتأسستعامة

وتاريخ195رقمالوزاريالقراربموجبمقفلةمساهمةشركةإلىالشركةتحولتموقدالرياض،مدينةمنالصادر(م1992/11/04

هـ1428/11/29بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةأسهمإدراجوتم،(م2007/08/04الموافق)هـ1428/07/21

.(م2007/12/08الموافق)

وتجارةلياآلالحاسبوكابالتوالتلفزيونيةوالهاتفيةالكهربائيةاألسالكإنتاجفيالتجاريالسجلفيكماالشركةنشاطيتمثل

صناعيبترخيصوالمعداتواألسالكوالكابالتالموادوتركيبوتنفيذالصيانةمراكزوإنشاءوالكابالتاألسالكفيوالتجزئةالجملة

.هـ1436–06–10تاريخ(1702)رقم

للمنتجاترعيةالفاألصنافعدديزيدحيثالمواصفاتبمختلفالكابالتمنواسعةتشكيلةبإنتاجالتابعةوشركاتهامسكشركةتقوم

.صنفاآلفخمسةمنأكثرالحاضرالوقتفيتصنعهاالتي

العربيةالمملكة11555الرياض60536ب.ص–الدينصالحشارع–عبدالعزيزالملكحي–الرياضفيالرئيسالشركةمقريقع

.السعودية

خلفية عن الشركة
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بقيمةعاديسهممليونستين(60,000,000)إلىمقسمسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

:ركةالشتأسيسمنذالرئيسةواألحداثالمالرأستطوريليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالتعشرة(10)اسمية

الحدث التاريخ

هـ1413/05/10بتاريخ(1010102402)رقمالتجاريالسجلبموجبمحدودةمسؤوليةذاتكشركةمسكشركةتأسست
.الرياضمدينةمنالصادر(م1992/11/04الموافق)

هـ1413/05/10
الموافق

م1992/11/04

الموافق)هـ1428/07/21وتاريخ195رقمالوزاريالقراربموجبمقفلةمساهمةشركةإلىالشركةتحولتم
اثنان(32,000,000)إلىمقسمسعودي،لايرمليونوعشرونثالثمائة(320,000,000)قدرهمالبرأس،(م2007/08/04

.الواحدللسهمرياالتعشرة(10)اسميةبقيمةعاديسهممليونوثالثون

هـ1428/07/21
الموافق

م2007/08/04

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةأسهمإدراج
هـ1428/11/29

الموافق
م2007/12/08

مناةمبقأرباحرسملةطريقعنالشركةمالرأسبزيادةاإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
طريقعنوذلكسعودي،لايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونوعشرينثالثمائة(320,000,000)

.جديدةسهمماليينثمانية(8,000,000)إصدار

هـ1429/07/13
الموافق

م2008/07/16

مليونأربعمائة(400,000,000)منالشركةمالرأسزيادةباإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
بمقدارأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنوذلكسعودي،لايرمليونستمائة(600,000,000)إلىسعوديلاير

تاريخمناالكتتابفترةوكانت.الواحدللسهمرياالتعشرة(10)اسميةبقيمةسهممليونعشرين(20,000,000)
.م2013/09/29بتاريخاألولويةحقوقأسهمتخصيصتموقدم،2013/09/17تاريخإلىم2013/09/03

هـ1434/10/22
الموافق

م2013/08/28

إلىسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)منالشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسأوصى
منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%33.33قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)
مليونعشرين(20,000,000)إلغاءطريقعنسهممليونأربعين(40,000,000)إلىسهممليونستين(60,000,000)

.سهم

هـ1439/11/23
الموافق

م2018/08/05

وقالسهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةوافقت
.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالمالية

هـ1439/11/27
الموافق

م2018/08/09

تمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمين

هـ1440/01/17
الموافق

م2018/09/27

خلفية عن الشركة
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الشركةفيالمساهمينملكيةونسبأسماء:

%النسبة 

بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال

اإلسم
القيمة 

لاير سعودي
*عدد األسهم

القيمة 
لاير سعودي

عدد األسهم

6.4% 25,600,000 2,560,000 38,400,000 3,840,000
منصور عبدالعزيز 

محمد كعكي

4.68% 18,714,900 1,871,490 28,072,350 2,807,235 أعضاء مجلس اإلدارة

88.92% 355,685,100 35,568,510 533,527,650 53,352,765 الجمهور

100% 400,000,000 40,000,000 600,000,000 60,000,000 اإلجمالي

م2018/08/08تداول كما في : المصدر

خلفية عن الشركة

سوقالفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم*
موافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالا الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعر

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمين
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الهيكل التنظيمي

نائب الرئيس 
تللتسويق والمبيعا

الرئيس التنفيذي

مدير عام الموارد 
البشرية

مدير عام تقنية 
المعلومات

نائب الرئيس 
للعمليات

المدير المالي
مدير عام التخطيط 

االستراتيجي

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

اللجنة التنفيذية

الجمعية العامة

خلفية عن الشركة
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المنصباالسمم
صفة 

العضوية
العمرةالجنسي

االسهم قبل التخفيضملكية

يةتاريخ العضو غير المباشرةالمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

م0.712016/07/02%*426,000%6610000.0016666سعودييغير تنفيذرئيس مجلس اإلدارةالنملةعبدالعزيز بن محمد 1

م2016/07/02--0.0166666%5510,000سعودييغير تنفيذنائب رئيس المجلسكانعبدهللا بن عبدالرحمن العبي2

م2016/07/02--0.0031316%681,879سعودييغير تنفيذعضو مجلس اإلدارةيحيى بن ابراهيم القنيبط3

م2016/07/02--0.0018333%591,100سعوديتنفيذيالعضو المنتدباألزوريسعد بن صالح 4

م2016/07/02--0.9583333%57575,000سعودييغير تنفيذعضو مجلس اإلدارةسليمان بن محمد النملة5

م2016/07/02--3.6935600%392,216,136سعودييغير تنفيذعضو مجلس اإلدارةمحمد بن عبدالعزيز النملة6

م2016/07/02--0.0016666%451000سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةسعد بن عماش الشمري7

م2016/07/02--0.0017000%501020سعوديمستقلاإلدارةعضو مجلس عزيز بن محمد القحطاني8

م2018/03/01--0.0001666%50100سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةخالد بن ناصر المعمر9

مجلس اإلدارة

و تداولالشركة: المصدر

.القابضةالنملة تمثل ملكيته في مجموعة عبدالعزيز محمد النملة عبد العزيز بن محمد / الملكية غير المباشرة لرئيس مجلس اإلدارة السيد*

:مالحظة

(600,000,000)منالشركةمالرأستخفيضعلى(م2018/08/05الموافق)هـ1439/11/23بتاريخأعالهأسمائهمالمذكورةاألعضاءقبلمنالتوصيةتمت

.%33.33قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونستمائة

خلفية عن الشركة
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اإلدارة العليا

التعيينتاريخ العمرالجنسيةالمنصباالسم

م592018/05/28سعودي*المنتدبالعضو األزوري سعد بن صالح 

م472016/01/24بريطانيالمدير الماليظفر محمود أسلم

م472015/11/01مصرينائب الرئيس للمبيعات والتسويقإبراهيم  تامر سالمة سعيد 

م472015/11/01مصري(مكلف)للعمليات الرئيس نائب تامر سالمة سعيد إبراهيم

م412014/04/01سعوديمدير عام التخطيط االستراتيجيجميل رفيق

م422017/10/08سعوديمدير عام تقنية المعلوماتماجد فلمبان

م342013/08/01سعوديمدير عام الموارد البشريةعبد الرحمن الحمود

الشركة: المصدر

بنأيمن/المهندسللشركةالتنفيذيالرئيساستقالةعلى(م2018/05/28الموافق)هـ1439/09/13تاريخفيإدارتهامجلساجتماععلىبناءا الشركةأعلنت*

الموافقةاالجتماعنفسوفياإلدارةمجلسقرركما.(2018/07/10الموافق)هـ1439/10/26تاريخمناالستقالةسريانبدأتموقدالعمل،منالمصريإبراهيم

اعتباراا وذلك(ذياا تنفيعضواا )ليكونالعضويةصفةوتعديلللشركةمنتدباا عضواا األزوريصالحبنسعد/المهندس(مستقلعضو)اإلدارةمجلسعضوتكليفعلى

.(هـ2018/05/28الموافق)هـ1439/09/13تاريخمن

خلفية عن الشركة
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قطاعات أعمال الشركة

حيثواصفاتالمبمختلفالكابالتمنواسعةتشكيلةبإنتاجتقومحيثالكابالت،إنتاجمجالفيالتابعةوشركاتهاالشركةتعمل

المنتجاتذههتصنيفویمكن.صنفآالفخمسةمنأكثرعنالحاضرالوقتفيتصنعهاالتيللمنتجاتالفرعيةاألصنافعددیزید

:يليكماعامبشكل

المتخصصةالصناعيةالكابالتمجموعة((CABLES SPECIALIZED INDUSTRIAL

فئاتأكبرفئةالهذهوتعتبرالثقيلة،الصناعاتومشاریعوالطاقةوالغازوالنفطالبتروكيماویاتصناعاتفيالكابالتهذهتستخدم

.واإلماراتالسعودیةفيمصانعهافيالشركةتنتجهاالتيالكابالت

واألجهزةالمبانيكابالتمجموعة(SYSTEM MANEGMENT BULLDING)

أجهزةفيالهااستعمالكابالتهذهتطبيقاتتشملكما،واإلنذاروالمراقبةوالمرئيةالصوتيةاإلشاراتلنقلالكابالتهذهتستخدم

والفنادقالتجاریةالمراكزفيواسعبشكلتستخدمبالتاليوهيالهاتف،وأجهزةالمحليةوالشبكاتالحرائقإنذار

.واإلماراتالسعودیةمنكلفيالشركةمصانعفيوتنتجالتجاریةوالمبانيواألسواقوالمستشفيات

خلفية عن الشركة
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الشركات التابعة واالستثمارات

اتاستثمار/ تابعة نيالقانوالكيانالشركة
نسبة 
الملكية

النشاط

إنتاج وبيع الكابالت%19.9استثماراتمساهمةاألردن-شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

%57.5تابعةمساهمة*شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي
ضإنتاج الكابالت ذات الجهد المنخف

والمتوسط والعالي

شركة مسك رأس الخيمة
ذات مسؤولية 

محدودة
%100تابعة

إنتاج كابالت التحكم ونقل 
المعلومات

والطاقة ذات الجهد المنخفض

الشركة: المصدر

شركتهابتصفيةالتصويتعلىبالموافقةفيهأوصى،(م2017/10/11الموافق)هـ1439/01/21بتاريخقرارباتخاذإدارتهامجلسقيامعنالشركةأعلنت*

"(هدالجلكابالتالمسكشركة)"المحدودةالخاصةالمساهمةوالعاليالمتوسطالجهدلكابالتالمسكشركةالهاشميةاألردنيةالمملكةفيالتابعة

عقدتمنهأعلماا .الجهدلكابالتالمسكلشركةالعاديغيرالعامةالهيئةاجتماعفيذلكعلىبالتصويتالشركةممثليوتفويضختيارية،اتصفية

.الهاشميةاألردنيةالمملكةعمان،في(م2017/10/11الموافق)هـ1439/01/21تاريخفيالعاديغيرالعامةالهيئةاجتماع

خلفية عن الشركة
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تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

الشركة: المصدر

األسباب النسبة إلى رأس المال
الخسائر المتراكمة

(لاير سعودي)

كما في نهاية
عام

الشركةوحصةسعودي،لايرمليون77بمقدارالشهرةانخفاضخسائر

.سعوديلايرمليون56البالغةالتابعةالشركاتخسائرمن
14.2% (56,727,672) 2010

الشركةوحصةسعودي،لايرمليون70بمقدارالشهرةانخفاضخسائر

.سعوديلايرمليون61البالغةالتابعةالشركاتخسائرمن
44.2% (176,863,816) 2011

.أرباحالشركةتحقيقإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود 36.4% (145,763,222) 2012

.أرباحالشركةتحقيقإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود 20.7% (124,397,506) 2013

منةالشركلحصةباإلضافةالمخصصات،بعضزيادةالمبيعات،انخفاض

.سعوديلايرمليون26البالغةاألردنفيالتابعةالشركاتخسائر
24.6% (147,469,998) 2014

عةالتابالشركاتخسائرمنالشركةلحصةباإلضافةالمخصصاتزيادة

.سعوديلايرمليون80والبالغةاألردنفي
42.5% (254,992,562) 2015

.أرباحالشركةتحقيقإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود 29.2% (175,225,055) 2016

.أرباحالشركةتحقيقإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود 27.3% (163,697,048) 2017

.الربحيةوالهوامشالمبيعاتانخفاض 33.4% (200,361,554)
الربع الثاني 

2018
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خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

و إيقاف االستثمار في الشركات التابعة التي ينتج عنها خسائرتصفية 1)

حيث كان لها أثر كبير على الخسائر المتراكمة على . م2017م و 2016عملت الشركة على تصفية الشركات التابعة لها التي خسرت خالل العامين •

:الشركة وهي كالتالي

 (.األردن)من حصة الشركة في شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة % 29.1بيع مانسبته تم

 جاري العمل على تصفية الشركة منذ )م 2017ديسمبر 31تصفية شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي كما في القوائم المالية في

(.م2017شهر أكتوبر 

خطوط اإلنتاجزيادة العمل على 2)

:دراسة السوق لتحديد وتحليل فرص نمو وتطوير خطوط اإلنتاج، وإمكانية الدخول في أسواق عالمية جديدة•

 إفريقياشمال وجنوب الكابالت في سوق

 الشركة للدخول في السوق الماليزيالموافقات النظامية لمنتجات أخذ

 الدولية مما يؤدي لزيادة الطلب على منتجات الشركة ويساهم في زيادة خط اإلنتاجالمشاركة في المعارض

:التكاليف وتشمل مايليتخفيض 3)

االستخدام األمثل للنفقات الرأسمالية

الرفع من كفاءة وفعالية اإلنتاج

تخفيض تكلفة السلع والخدمات

تخفيض تكلفة المنتجات عن طريق مراجعة وتعديل تصميم كل منتج

 المتعلقة برواتب ومزايا الموظفينتخفيض التكلفة

إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للشركة

خفض تكاليف النفقات العامة

 تطبيق نظام جديد لسير العملERP))

 تخفيض تكاليف التمويل عن طريق تخفيض رأس المال العامل
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المالرأستخفيضعمليةفيالمشاركةاألطرافهيكل

عملية تخفيض 
رأس المال

الجمعية العامة 
غير العادية

إعداد التقرير المحاسبي

تصويت
الشركةمساهمي

المستشار المالي

الموافقات النظامية

تخفيض رأس المال
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تخفيض رأس المال

المالرأستخفيضلعمليةالمتبعةاإلجراءات:

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال :أوالا 

(.شركة فالكم للخدمات المالية)تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال  :ثانياا 

ري شركة العظم والسدي)تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال 

(.محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية
:ثالثاا 

ن من إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة التاسعة والخمسو

.قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال
:رابعاا 

.موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة :خامساا 

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة :سادساا 



16

منالشركةمالرأسبتخفيض،(م2018/08/05الموافق)هـ1439/11/23بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)

سهممليونأربعين(40,000,000)إلىسهممليونستين(60,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،33.33%

.أسهم3لكلسهم1إلغاءبمعدلأيسهم،مليونعشرين(20,000,000)إلغاءطريقعن

بقيمةمتراكمةخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضالمالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر

.سعوديلايرمليونمائتين(200,000,000)

الموافقهـ1439/11/27بتاريخالشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقد،م2018/08/09

.م2018/08/09الموافقهـ1439/11/27بتاريخ

يخبتار(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،م2018/09/27الموافقهـ1440/01/17

1-ب –59المادة 

2-ب –59المادة 

تخفيض رأس المال
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يليلماوفقاا الشركةمالرأستخفيضعمليةتتمسوف:

مليونستين(60,000,000)إلىمقسمسعودي،لايرمليونستمائة(600,000,000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

ليصبحالشركةمالرأستخفيضسيتمسعودية،رياالتعشرة(10)سهملكلاسميةبقيمةعاديسهم

اسميةبقيمةعاديسهممليونأربعين(40,000,000)إلىمقسمسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)

.سهمكللسعوديةرياالتعشرة(10)

سهممليونعشرين(20,000,000)إلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%33.33المالرأستخفيضنسبةتبلغ

.الشركةأسهممنأسهم3لكلسهم1إلغاءبمعدلأيعادي،

تقومالتيالتصحيحيةالخططباالعتبارأخذاا أجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى

حيثوالمساهمين،الشركةمصلحةفيتصبالمالرأستخفيضعمليةبأناعتقادهمويؤكدونهذا.الشركةبها

.المتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتم

5-ب –59المادة 

تخفيض رأس المال
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أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة

إلعدادقانونيكمحاسبالدوليةهوروثكروعضوواستشاريونقانونيونمحاسبونوالسديريالعظمشركةبتعيينالشركةقامت

تزاماتالعلىالمتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذيالمال،رأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالتقرير

.الشركة

المرفقالقانونيالمحاسبتقريرفيكماالشركةالتزاماتعلىالمالرأسلتخفيضأثرهناكيكونلن.
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مساهمي الشركةأثر تخفيض رأس المال على حقوق 

التأثير بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال حقوق المساهمين

(200,000,000) 400,000,000 600,000,000 رأس المال

200,000,000 (361,554) (200,361,554) الخسائر المتراكمة

- 28,985,180 28,985,180 االحتياطي النظامي

- 428,623,626 428,623,626 اإلجمالي

.م2018يونيو 30المالية كما في تقرير المحاسب القانوني المرفق، والقوائم : المصدر

كماسعوديلايروخمسونوأربعةوخمسمائةألفوستونوواحدوثالثمائةمليونمائتان(200,361,554)الشركةخسائربلغت

الخسائرخفضإلىسعوديلايرمليونمائتين(200,000,000)بمقدارالمالرأسخفضسيؤدي،م2018يونيو30في

.سعوديلايروخمسينوأربعةوخمسمائةألفوستينوواحدثالثمائة(361,554)إلىالمتراكمة

تموالتيم2018يونيو30فيكماالمنتهيةللفترةالماليةالقوائمعلىبناءا المساهمينحقوقعلىالتأثيريكونسوف

:كالتاليفحصها
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

سعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)منرأسمالهاتخفيضالشركةتعتزم

(40,000,000)إلىسهممليونستين(60,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%33.33قدرهاانخفاضبنسبة

.أسهم3لكلسهم1إلغاءبمعدلأي،سهممليونعشرين(20,000,000)إلغاءطريقعنسهممليونأربعين

ثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم

خاللتهملكيحسبكالا الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومن،حينهفيالسائدبالسعرالسوقفيبيعها

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)

أدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن:

.التخفيضقبلالشركةأسهممنسهمألف(1,000)عددمحفظتهفيمساهم:مثال

بدون تخفيض رأس المال عند تخفيض رأس المال (تقديري)البند 

سهم1,000 سهم1,000 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير7.02 لاير7.02 *(افتراضي-م 2018/08/02إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

لاير7,020 لاير7,020 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

ال ينطبق 33.33% نسبة التخفيض

ال ينطبق سهم334 عدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية

سهم1,000 سهم666 األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق لاير10.53 **سعر السهم بعد التخفيض

ال ينطبق لاير7,012.98 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ال ينطبق 7.02 (تقديرية)قيمة التعويض 

.غير العاديةللمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة سيتم تحديث العرض *

.لاير سعودي10.53إلى 10.529تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 
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وتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحداا سهماا يملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةتجدر

:يليكماأسهمأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحداا سهماا يملكالذيالمساهمتأثرأدناهالجدولويوضح

القيمة (تقديري)البند 

أسهم 4 أسهم3 سهم2 سهم1 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي7.02 لاير سعودي7.02 لاير سعودي7.02 سعوديلاير 7.02
سعر السهم قبل التخفيض 

*(افتراضي-م 2018/08/02إغالق )

سهم2 سهم1 سهم1 سهم1 األسهم الملغاة

سهم2 سهم2 سهم1 ال ينطبق األسهم المملوكة بعد التخفيض

لاير سعودي10.53 لاير سعودي10.53 لاير سعودي10.53 لاير سعودي10.53 **(تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي28.08 لاير سعودي21.06 لاير سعودي14.04 لاير سعودي7.02 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

لاير سعودي21.06 لاير سعودي21.06 لاير سعودي10.53 ال ينطبق
القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

(تقديرية)

لاير سعودي7.02 ال ينطبق لاير سعودي3.51 لاير سعودي7.02 (تقديرية)قيمة التعويض 

أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

.العامة غير العاديةللمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية سيتم تحديث العرض *

.لاير سعودي10.53إلى 10.529تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 
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لاير،(××)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)م2018/09/27الموافقهـ1440/01/17اليومالشركةسهمإغالقسعر

فيوذلك،م2018/10/02الموافقهـ1440/01/22بتاريخالثالثاءيومالسوقافتتاحفيلاير(××)إلىيصلأنالمتوقعومن

ركةالشسهمإغالقسعرعن(%)**بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذاالمال،رأستخفيضعمليةعلىالجمعيةوافقتحال

.اليوم

القيمة تغيير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي7.02
افتراضي-م 2018/08/02هـ الموافق 1439/11/20سعر إغالق السهم اليوم 

*(يوم الجمعية العامة غير العادية)

لاير سعودي200,000,000 قيمة تخفيض رأس المال

سهم20,000,000 عدد األسهم الملغاة

سهم60,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم40,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي421,200,000 المالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

لاير سعودي10.53 **(تقديري)سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

.العامة غير العاديةللمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية سيتم تحديث العرض *

.لاير سعودي10.53إلى 10.529تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 
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ةالمخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشرك

ائرهاخسنتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى

ألفوستونوواحدوثالثمائةمليونمائتان(200,361,554)بقيمةالشركةمالرأسمن%33.39نسبةبلغتوالتيالمتراكمة

من%0.090نسبةالمتراكمةالخسائرستمثلالتخفيضوبعدم،2018/06/30فيكماسعوديلايروخمسونوأربعةوخمسمائة

اا حاليالشركةوتعملالمتراكمة،الخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةإلىذلكمنالشركةوتهدفالشركة،مالرأس

.سابقاا ذكركماالخسائروقفبهدفأعمالهالقطاعاتالهيكليةاإلصالحاتوإجراءاالستراتيجةالخططوضععلى

أيدالتوجبأنهالتقاريرهذهخاللمنالتأكيدوتموالمحاسبية،القانونيةالنواحيمنوتأثيرهالقرارهذادراسةتمتوقدهذا

الشركةإدارةترىفاللذا.القرارهذانتيجةالمحتملةالماليةبااللتزاماتيتعلقفيماأووالتشغيليةالقانونيةالنواحيمنمخاطر

.التخفيضقرارنتيجةمحتملةمخاطرأي

3-ب –59المادة 



24

الموافقات النظامية الالزمة

مالرأستخفيضعلىم2018/08/09الموافقهـ1439/11/27بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

انخفاضبنسبةسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)منالشركة

مليونأربعين(40,000,000)إلىسهممليونستين(60,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%33.33قدرها

خبتاري(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقدسهم،

.م2018/08/09الموافقهـ1439/11/27

ميتلمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن

المالرأستخفيضعمليةفإنهذه،المالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول

.تماماا ستتوقف

تقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصولتمحالفي

.للشركةاألساسيوالنظامالتجاريالسجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصولواالستثمارالتجارةوزارةبمخاطبة

ضتخفيعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف

.المالرأس
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظام.

هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظام.

2017-123-3رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةالمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعد

.(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09وتاريخ

للشركةاألساسيالنظام.
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تقرير المحاسب القانوني

انونيقكمحاسبالدوليةهوروثكروعضوواستشاريونقانونيونمحاسبونوالسديريالعظمشركةبتعيينالشركةقامت

قوقحوعلىالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثرالمالرأستخفيضأسبابلدراسةمحدودفحصتقريربإعدادللقيام

.المالرأستخفيضعمليةعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالحصولأجلمنالمساهمين،

القانونيالمحاسبتقريرتالوة.

وقالسموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونيالمحاسبتقريرمننسخةتضمينتم

.م2018/08/09الموافقهـ1439/11/27بتاريخ(تداول)السعوديةالمالية



27

الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

الحدث التاريخ

.سعوديلاير(400,000,000)إلىسعوديلاير(600,000,000)منالمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصية م2018/08/05

.الماليةالسوقهيئةإلىالشركةمالرأستخفيضملفتقديم م2018/08/06

سوقالهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقة
.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالمالية

م2018/08/09

نسخةينتضمتمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة
.اإلعالنفيالعرضهذامن

م**/**/****

المالسرأتخفيضالمتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالن
.(األولاالجتماع)

م**/**/****

الالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد
.األولاالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتماألول،االجتماعلعقد
المدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي

.الثانياالجتماعالنعقادالمحددة

م2018/09/27

.الشركةمالرأستخفيضعلىالموافقةتضمنتالتيالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالن م2018/09/30

اهمينالمسحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسوربيعمنالعائدةالمبالغإيداععناإلعالن
المرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خاللوذلك.المستحقين

.الشركة
م**/**/****

4-ب –59المادة 
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معلومات هامة

مراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذا
خاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فوراا المجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفورالحسابات
إماقررلتبالخسائر؛علمهتاريخمنيوماا وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوماا عشرخمسة
المالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقاا تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادة

.للشركةاألساسيالنظامفيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوالمدفوع،

إلى(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعحسبالمتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف:

هذاريتوافلمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحاا العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونال
سرأربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحاا الثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألولاالجتماعفيالنصاب
عددكاناا أيصحيحاا الثالثاالجتماعويكونثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،علىالمال

.فيهالممثلةاألسهم

المالرأسيضبتخفأوبزيادةمتعلقا  القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدر
رارالقيكونفالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأو

.االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحاا 

جالتبسالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذاا التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي
ضروايحلمالذينالمساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةيومتداولبنهاية(تداول)السعوديةالماليةالسوقلدىالشركة
.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماع

 من رأس مالها35%فأكثر وبما يقل عن 20%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.

 من رأس مالها50%فأكثر وبما يقل عن 35%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.

 فأكثر من رأس مال50%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.

فأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة
(م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمن
1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظامعلىبناءا 
.(م2016/10/24الموافق)هـ1438/01/23وتاريخ2016–130–
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المستندات المتاحة للمعاينة

حي–الرياضفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةلمساهميالتاليةالمستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف

.مساءا 5:00الساعةوحتىصباحاا 8:00الساعةمنالفترةخالل،(الدينصالحشارع–عبدالعزيزالملك

الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةبموافقةالماليةالسوقهيئةموقعمنمطبوعةنسخة.

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة.

(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةلمساهميالمقدمالعرض)المساهمينتعميممننسخة.
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المرفقات

القانونيالمحاسبتقريرمننسخة.

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضورتوكيلنموذج.

























                      

 نمـــــــوذج التوكیـــــــــــل
 تاریخ تحریر التوكیل:

 الموافق:

 

أنا المساھم/............................................................(..................) الجنسیة بموجب ھویة شخصیة رقم 
(..............................) رقم االقامة أو جواز السفر لغیر السعودیین صادرة من (...............) بصفتي الشخصیة أو 

/مدیر/ رئیس مجلس إدارة (........................................................) ومالك السھم عددھا  مفوض بالتوقیع عن
مسك المساھمة وفقا لسجلھا التجاري  –(................) سھما من أسھم شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة 

) من ۲۷) واستناداً لنص للمادة (۱۰۱۰۱۰۲٤۰۲) برقم ((مساھمة سعودیة) المسجلة في السجل التجاري في (الریاض 
النظام االساسي للشركة فإنني بھذا أوكل/............................................ لینوب عني في حضور إجتماع الجمعیة 

كة بالریاض حي (االجتماع األول) والذي سیعقد في مقر الشر ة غیر العادیة الساادس المتضمن تخفیض رأس المالالعام
الثامنة والنصف ) من مساء یوم  (الملك عبدالعزیز شارع صالح الدین االیوبي، المملكة العربیة السعودیة في تمام الساعة 

م وقد وكلتھ بالتصویت نیابة عني على المواضیع المدرجة على ۲۷/۰۹/۲۰۱۸ھـ الموافق ۱۷/۰۱/۱٤٤۰الخمیس بتاریخ 
یع التي قد تطرحھا الجمعیة العامة للتصویت علیھا، والتوقیع نیابة عني على كافة جدول االعمال وغیرھا من المواض

لى ع في حالة تأجل اإلجتماع وإستناداً  نيكما یسري ھذا التوكیل لإلجتماع الثاالقرارات والمستندات المتعلقة بھذا االجتماع ، 
 .ذلك فقد قمت بالتوقیع على ھذا التوكیل وهللا الموفق

 اسم موقع التوكیل: 

رقم السجل المدني لموقع التوكیل (أو رقم  صفة موقع التوكیل :
 االقامة أو جواز السفر غیرالسعودیین)

 

 

 

 

 

 

 توقیع الموكل باالضافة للختم الرسمي إذا كان مالك االسھم شخصاً معنویاً.
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 الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك )النظام االساسي لشركة تعدیلھا في  المقترحالمواد 

 التعدیل) بعد) (۷مادة (ال ) (قبل التعدیل)۷مادة (ال

(ستمائة ملیون لایر سعودي) ) لایر سعودي ٦۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰حدد رأس مال الشركة بـ (
) لایر سعودي ۱۰) سھم أسمي متساویة القیمة، قیمة كل منھا (٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰مقسم إلى (

 وجمیعھا أسھم عادیة عینیة.

ئة ملیون لایر اربعما) لایر سعودي (٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰حدد رأس مال الشركة بـ (
كل منھا ) سھم أسمي متساویة القیمة، قیمة ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰سعودي) مقسم إلى (

 ) لایر سعودي وجمیعھا أسھم عادیة عینیة.۱۰(
 ) ( بعد التعدیل ) ۲۰المادة (  ) ( قبل التعدیل ) ۲۰المادة ( 

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة، یكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحیات 
امورھا ورسم السیاسة العامة التي تسیر في إدارة الشركة واالشراف على اعمالھا واموالھا وتصریف 

 ــعلیھا لتحقیق الغرض الذي قامت من اجلھ ولھ في سبیل ذلك بصفة خاصة وبدون تحدید :
 وضع الئحة داخلیة العمالھ. -۱
تمثیل الشركة في عالقتھا مع الغیر والجھات الحكومیة والخاصة وامام كافة    -۲

مظالم ومكاتب العمل والعمال المحاكم الشرعیة والھیئات القضائیة ودیوان ال
واللجان العلیا واالبتدائیة ولجنة الفصل في منازعات االوراق المالیة ولجان 
االوراق التجاریة وكافة اللجان القضائیة االخرى وھیئات التحكیم والحقوق 
المدنیة واقسام الشرطة والغرف التجاریة والصناعیة والھیئات الخاصة 

ف التجاریة وبیوت المال وكافة صنادیق والشركات والبنوك والمصار
ومؤسسات التمویل الحكومي بمختلف مسمیاتھا واختصاصاتھا والمؤسسات 

 المالیة بكافة انواعھا وغیرھم من المقرضین.
ابرام جمیع العقود واالتفاقیات بما في ذلك دون حصر عقود الشراء والبیع  -۳

تحوط المالي وغیرھا من واالیجار واالستئجار والوكاالت واالمتیاز وعقود ال
المستندات والمعامالت والصفقات نیابة عن الشركة والدخول في المناقصات 

 نیابة عنھا.
یكون للمجلس أیضاً في حدود إختصاصھ أن یفوض عضواً واحداً أو أكثر من  -٤

 أعضائھ أو من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال معینھ .
فتح وادارة وتشغیل واغالق الحسابات البنكیة والحصول على القروض واصدار  -٥

الضمانات والكفاالت لصالح أي جھة كانت عندما یرى وفقا لتقدیره المحض ان 
ذلك یخدم مصلحة الشركة وتحریر سندات المر وغیر ذلك من االوراق التجاریة 

 .صفقات المصرفیة والقیام بكافة المعامالت وابرام كافة االتفاقیات وال

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة، یكون لمجلس اإلدارة 
أوسع السلطات والصالحیات في إدارة الشركة واالشراف على 
اعمالھا واموالھا وتصریف امورھا ورسم السیاسة العامة التي 

ولھ في سبیل تسیر علیھا لتحقیق الغرض الذي قامت من اجلھ 
 ــذلك بصفة خاصة وبدون تحدید :

 وضع الئحة داخلیة العمالھ.
تمثیل الشركة في عالقتھا مع الغیر والجھات الحكومیة والخاصة ومكاتب   

العمل والعمال واقسام الشرطة والغرف التجاریة والصناعیة 
والھیئات الخاصة والشركات والبنوك والمصارف التجاریة 

ة صنادیق ومؤسسات التمویل الحكومي وبیوت المال وكاف
بمختلف مسمیاتھا واختصاصاتھا والمؤسسات المالیة بكافة 

 انواعھا وغیرھم من المقرضین.
ابرام جمیع العقود واالتفاقیات بما في ذلك دون حصر عقود الشراء والبیع 
واالیجار واالستئجار والوكاالت واالمتیاز وعقود التحوط المالي 

ندات والمعامالت والصفقات نیابة عن الشركة وغیرھا من المست
 والدخول في المناقصات نیابة عنھا.

یكون للمجلس أیضاً في حدود إختصاصھ أن یفوض عضواً واحداً أو أكثر 
 من أعضائھ أو من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال معینھ .

فتح وادارة وتشغیل واغالق الحسابات البنكیة والحصول على القروض 
ر الضمانات والكفاالت لصالح أي جھة كانت عندما یرى واصدا

وفقا لتقدیره المحض ان ذلك یخدم مصلحة الشركة وتحریر 
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على المجلس مراعاة الشروط التالیة لعقد القروض التي تتجاوز اجلھا ثالثة و
   ) سنوات:۳(

    
أن ال تزید قیمة القروض التي یجوز للمجلس عقدھا خالل السنة المالیة  -أ

 من رأس مال الشركة. %٥۰عن 
 ه .قراره أوجھ استخدام القرض و كیفیة سدادفي أن یحدد مجلس اإلدارة  -ب
أن یراعى في شروط القرض و الضمانات المقدمة لھ عدم االضرار بالشركة  -ج

 للدائنین .  العامة و مساھمیھا و الضمانات
 

بیع او رھن عقارات الشركة واصولھا بما في ذلك متجر الشركة على ان  -د
یتضمن محضر مجلس االدارة وحیثیات قراره للتصرف في عقارات الشركة 

 التالیة:مراعاة الشروط 
 أن یحدد المجلس في قرار البیع األسباب و المبررات لھ . .۱
 . أن یكون البیع مقاربا لثمن المثل .۲
. أن یكون البیع حاضرا إال في الحاالت التي یقدرھا المجلس و ۳

 بضمانات كافیة .
. أن ال یترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو ٤

   . أخرىتحمیلھا بالتزامات 
ابراء مدیني الشركة من التزاماتھم على ان یتضمن محضر مجلس االدارة  -ھـ 

 وحیثیات قرارة مراعاة الشروط التالیة:
 .أن یكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدین كحد أدنى .۱
 . أن یكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدین الواحد .۲
 مجلس ال یجوز التفویض فیھ .. اإلبراء حق لل۳
 

 تعیین سكرتیر لمجلس االدارة بناءا على اقتراح رئیس مجلس االدارة. -و

 الموافقة على اللوائح الداخلیة والمالیة واالداریة والفنیة للشركة والسیاسات -ز   
 واللوائح الخاصة بالعاملین فیھا.

والكفاءة حسبما یراه تعیین المسئولین عن ادارة الشركة من ذوي الخبرة  -ح
 وتحدید واجباتھم ومكافاتھم . المجلس

سندات المر وغیر ذلك من االوراق التجاریة والقیام بكافة 
 .المعامالت وابرام كافة االتفاقیات والصفقات المصرفیة 

ي تتجاوز اجلھا على المجلس مراعاة الشروط التالیة لعقد القروض التو
   ) سنوات:۳ثالثة (

    
أن ال تزید قیمة القروض التي یجوز للمجلس عقدھا خالل السنة المالیة 

 من رأس مال الشركة. %٥۰عن 
 قراره أوجھ استخدام القرض و كیفیة سداده .في أن یحدد مجلس اإلدارة 

أن یراعى في شروط القرض و الضمانات المقدمة لھ عدم االضرار 
 للدائنین .  العامة بالشركة و مساھمیھا و الضمانات

بیع او رھن عقارات الشركة واصولھا بما في ذلك متجر الشركة على ان 
یتضمن محضر مجلس االدارة وحیثیات قراره للتصرف في 

 عقارات الشركة مراعاة الشروط التالیة:
 أن یحدد المجلس في قرار البیع األسباب و المبررات لھ . .۱
 أن یكون البیع مقاربا لثمن المثل .. ۲
. أن یكون البیع حاضرا إال في الحاالت التي یقدرھا المجلس و بضمانات ۳

 كافیة .
. أن ال یترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحمیلھا ٤

   . بالتزامات أخرى
 

ابراء مدیني الشركة من التزاماتھم على ان یتضمن محضر مجلس  -ھـ 
 دارة وحیثیات قرارة مراعاة الشروط التالیة:اال

 .أن یكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدین كحد أدنى .۱
 . أن یكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدین الواحد .۲
 . اإلبراء حق للمجلس ال یجوز التفویض فیھ .۳
 
 اقتراح رئیس مجلس االدارة.تعیین سكرتیر لمجلس االدارة بناءا على  -و
الموافقة على اللوائح الداخلیة والمالیة واالداریة والفنیة للشركة  -ز 

 والسیاسات واللوائح الخاصة بالعاملین فیھا.
تعیین المسئولین عن ادارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما  -ح 

 وتحدید واجباتھم ومكافاتھم . یراه المجلس
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الموافقة على اقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكیالت للشركة  --ط 
والمساھمة في أي من الشركات والتوقیع على عقود تأسیسھا  واالشتراكات 

 وتعدیالتھا ومالحقھا.
التشغیلیة ومیزانیتھا اقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططھا  -ي

 الرأسمالیة السنویة.

ى اقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكیالت للشركة الموافقة عل -ط 
والمساھمة في أي من الشركات والتوقیع على  واالشتراكات 

 عقود تأسیسھا وتعدیالتھا ومالحقھا.
اقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططھا التشغیلیة ومیزانیتھا  -ي

 الرأسمالیة السنویة.
 ) ( بعد التعدیل )  ۲۲المادة (  ( قبل التعدیل ) )  ۲۲المادة ( 

ً یجوز لھ أن وونائباً للرئیس یعین مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیساً  وال یجوز  ،یعین عضواً منتدبا
 الجمع بین منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفیذي بالشركة. 

عیات العامة ویكون للرئیس صالحیة دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، والجم
للمساھمین وتمثیل الشركة في عالقتھا مع الغیر وامام القضاء والجھات الحكومیة وكتاب العدل 
والمحاكم ولجنة الفصل في منازعات االوراق المالیة ولجان فض المنازعات باختالف انواعھا وھیئات 

یئات الخاصة والشركات التحكیم والحقوق المدنیة واقسام الشرطة والغرف التجاریة والصناعیة والھ
والمؤسسات على اختالف انواعھا واصدار الوكاالت الشرعیة وتعیین الوكالء والمحامین وعزلھم 
والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح واالقرار والتحكیم وقبول االحكام واالعتراض علیھا نیابة 

 عن الشركة ویختص ایضا باألمور االتیة:

العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسیس  التوقیع على كافة انوع  -۱
الشركة التي تشترك فیھا الشركة مع كافة تعدیالتھا وملحقاتھا والتوقیع على االتفاقیات 
والصكوك واالخراج امام كاتب العدل والجھات الرسمیة واتفاقیات القروض مع صنادیق 

والبیوت المالیة والضمانات والكفاالت  ومؤسسات التمویل الحكومي والبنوك والمصارف
 والرھون وفكھا وتحصیل حقوق الشركة وتسدید التزاماتھا .

البیع والشراء واالفراغ وقبولھ واالستالم والتسلیم واالستئجار والتاجیر والقبض والدفع   -۲
 والدخول في المناقصات .

لسندات والشیكات وكافة فتح حسابات واالعتمادات والسحب واالیداع لدى البنوك واصدار ا  -۳
 االوراق التجاریة .

تعیین موظفین والتعاقد معھم وتحدید مرتباتھم وصرفھم من الخدمة وطلب التأشیرات واستقدام   -٤
الموظفین والعمال من الخارج واستخراج االقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنھا 
ویجوز لرئیس المجلس تفویض وتوكیل الغیر في حدود اختصاصھ لصالحیات او باتخاذ اجراء 

معین او القیام بعمل او اعمال معینھ ولھ الغاء التفویض او التوكیل جزئیا او  او تصریف
كلیا.ویتمتع العضو المنتدب بالصالحیات التي یحددھا مجلس االدارة وعلیھ تنفیذ تلك التعلیمات 

یعین مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیساً ونائباً للرئیس، ویجوز لھ أن یعین عضواً منتدباً 
 للشركة، وال یجوز الجمع بین منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفیذي بالشركة. 

ویكون لرئیس مجلس اإلدارة دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة 
مساھمین وینوب عنھ نائب الرئیس في رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیات العامة لل

عند غیابھ. وللرئیس أو نائبة عند غیابھ اإلشراف على شؤون الشركة وعلى ھیئاتھا 
اإلداریة والقیام بالمھام التي یوكل إلیھ مجلس اإلدارة بتنفیذھا، باإلضافة إلى تمتع رئیس 

 مجلس اإلدارة بالصالحیات التالیة:

في عالقاتھا مع الغیر وأمام  )خارجھا وأالمملكة العربیة السعودیة مثیل الشركة (داخل ت
القضاء والجھات الحكومیة وكتاب العدل والمحاكم الشرعیة والتجاریة واالستئناف والتمییز 
ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالیة ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعھا 

تحكیم ومكاتب العمل والعمال واللجان العمالیة بكافة درجاتھا العلیا ودرجاتھا وھیئات ال
واالبتدائیة وكافة الجھات القضائیة والتنفیذیة واإلداریة والجھات الحكومیة األخرى، بما 
في ذلك المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمداعاة والمطالبة والمخالصة والصلح والتنازل 

والكفالة وسماع الدعاوي بالرد علیھا وإقامة البینة والدفع وإنكار  واإلقرار واإلنكار والشفعة
والطعن  الخطوط، وإنكار األختام وطلب المنع من السفر وإیقاف الخدمات وتنحیة القاضي

فیھا واالدعاء بالتزویر وطلب الشھود والیمین وقبول الیمین ورده والجرح والتعدیل 
ائح االدعاء وتقدیم البیانات وطلب تأجیل الدعاوى للشھود وتقدیم المذكرات الجوابیة ولو

واالعتراض على األحكام والطعن فیھا، وإستالم والقبض للمبالغ سواء بشیكات أو نقداً، 
حكام وطلب تنفیذ األوقبض ما یحصل من تنفیذ األحكام واستالم الحقوق لدي الغیر واإلقرار، 

خصومة والتنازل عنھا والتنازل كلیاً أو ، وطلب التمییز أو اإلستئناف وترك الومعارضاتھا
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التي یوجھھا لھ مجلس االدارة ویقوم العضو المنتدب بإدارة االعمال الیومیة للشركة ویرفع 
للمجلس , ویتمتع العضو المنتدب بكافة الصالحیات المخولة لھ حسب القوانین  تقاریر بھا

واالنظمة ولھ حق اتخاذ كافة القرارات التي یراھا مناسبة ویحدد مجلس االدارة وفقا لتقدیره 
وبقرار یصدر عنھ المكافآت الخاصة التي یحصل علیھا رئیس المجلس والعضو المنتدب ویعین 

سر یختاره من بین أعضائھ أو من غیرھم ویختص بتسجیل محاضر مجلس االدارة أمین 
اجتماعات مجلس االدارة وتدوین القرارات الصادرة عن ھذا االجتماعات وحفظھا الى جانب 

 ویحدد المجلس مكافأتھ .  ممارسة االختصاصات االخرى التي یوكلھا الیھ مجلس االدارة
مین السر عضو مجلس االدارة على مدة عضویة كل وال تزید مدة رئیس المجلس والعضو المنتدب وأ

منھم في المجلس ، ویجوز إعادة انتخابھم وللمجلس في أي وقت أن یعزلھم أو أیاً منھم دون إخالل 
 بحق من عزل في التعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مشروع أو في وقت غیر مناسب.

 

ً عن الحكم والقبول واالعتراض وطلب تعیین الخبراء والمحكمین وردھم ومتابعة  جزئیا
 وإنھاء كل القضایا التي تقام من قبل الشركة أو ضدھا.

) في عالقاتھا مع الغیر وأمام خارجھا وأالمملكة العربیة السعودیة تمثیل الشركة (داخل 
ؤسسات الحكومیة والقطاع العام والخاص بما في ذلك وزارة الداخلیة ووزارة كافة الم

الخارجیة ووزارة الدفاع ووزارة التجارة واالستثمار والعالمات التجاریة وإدارة الوكاالت 
التجاریة وإدارة الجودة النوعیة والمعادن الثمینة وإدارة المھن الحرة واستخراج شھادة 

ووزارة المالیة ووزارة البیئة والمیاه و الزراعة ومدیریات  منشأ وطلب إعفاء جمركي
الزراعة وقطاع شؤون الثروة ووزارة العمل والشؤون االجتماعیة، والشؤون البلدیة 
والقرویة ووزارة الصحة والشؤون الصحیة والمستشفیات األھلیة والحكومیة ومطالبة 

إلسكان ووزارة االتصاالت وتقنیة التقاریر الطبیة، ووزارة الثقافة واإلعالم ووزارة ا
المعلومات ووزارة االقتصاد والتخطیط وفروعھا وما یتبعھا من إدارات وأقسام، وھیئة 
السوق المالیة، والغرف التجاریة والصناعیة، والمؤسسات الحكومیة بكافة أنواعھا، 

ة مؤسسومؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسة العامة للتدریب التقني والمھني وال
العامة للموانئ والمؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقیق والمؤسسة العامة للتقاعد 
والمؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة والمؤسسة العامة للتأمینات 
االجتماعیة وفروعھا وما یتبعھا من إدارات وأقسام وجمیع الجھات ذات العالقة، والحقوق 

م الشرطة واألمارة وشعبھا وھیئة الرقابة والتحقیق والنیابة العامة وجمیع المدنیة وأقسا
الھیئات الحكومیة وما تشملھا من أقسام وفروع والمرور ومكاتب االستقدام والجوازات، 
ولھ حق استخراج التراخیص وتعدیلھا وتجدیدھا وطلب التأشیرات من مكاتب العمل 

الشركة تأشیرات الخروج والعودة والخروج النھائي واالستقدام باسم الشركة ومنح مكفولي 
ونقل الكفاالت والتنازل عنھا والبیع والدخول في المناقصات واالنسحاب منھا ولھ تحصیل 

 الحقوق والمستخلصات والدخول بكافة أنواع المفاوضات نیابة عن الشركة.

ة أنواعھا أو ) بكافخارجھا وأالمملكة العربیة السعودیة حق تأسیس الشركات (داخل 
المشاركة في تأسیسھا أو المشاركة في الشركات سواء القائمة أو الجدیدة بجمیع أنواعھا 

تأسیس الشركات التي تشترك فیھا الالعدل على جمیع عقود  كتابالتوقیع أمام بما في ذلك 
بكافة أنواعھا والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر قرارات  الشركة وعلى تعدیالتھا

تصفیة ودخول شركاء جدد أو خروج شركاء وبیع الحصص و/أو األسھم و/أو شراء ال
الحصص و/أو األسھم وقرارات زیادة رأس المال وتخفیضھ وتعدیالت بنود اإلدارة وقرارات 
تعیین وعزل المدراء وتعدیل األغراض وتحویل الكیان القانوني والدمج واالندماج وغیرھا 
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إلضافة إلى تمثیل الشركة في جمعیات الشركاء والمساھمین من القرارات والتعدیالت، با
العادیة وغیر العادیة والجمعیات التأسیسیة والتحویلیة والتصویت نیابة عن الشركة على 
كافة القرارات المتعلقة بھذه الجمعیات، وتفویض من یراه للحضور والتصویت باسم الشركة 

 على عقود االستثمار داخل المملكة وخارجھا.في جمیع الحاالت التي تستدعي ذلك والتوقیع 

نیابة عن  والمزایدات وترسیة العطاءات الدخول في المناقصات والمنافسات والمزادات
الشركة، ولھ حق إبرام جمیع العقود واالتفاقیات بكافة أنواعھا وتعدیالتھا والتوقیع علیھا 

جار واإلستئجار والرھن بما في ذلك دون حصر التوقیع على عقود الشراء والبیع واإل
العقاري والتجاري والوكاالت التجاریة واالمتیاز وعقود التحوط المالي والرھون 

والمحلیة، ومناقشة ومفاوضة جمیع ھذه العقود  الدولیة التجاریة والضمانات والعالمات
واالتفاقیات، ولھ حق االكتتاب باسم الشركة في الشركات المساھمة وإستالم الفائض بعد 

 التخصیص واستالم األرباح.

 حق إستخراج التراخیص والتصاریح والرخص والموافقات وتعدیلھا وتجدیدھا. 

حق فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك والمصارف وتحدیث وتنشیط الحسابات وإغالقھا 
والسحب واإلیداع واعتماد التواقیع وإصدار الشیكات وتحریرھا والتحویل منھا وإلیھا 

والسحب من الحسابات وإلیھا وفتح اإلعتمادات واستالمھا،  واستالم الحواالت وصرفھا
دفاتر الشیكات وتحریرھا واستالم الحواالت وصرفھا  وإستخراج كشف حساب واستخراج

واالشتراك في صنادیق األمانة وتجدید االشتراك في صنادیق األمانات وحسابات االئتمان 
وتسھیل الضمانات لصالح الشركة وإصدار الضمانات والكفاالت والمستندات والشیكات 

مجلس اإلدارة ) البنكیة  وكافة األوراق التجاریة وطلب القروض ( بعد موافقة أعضاء
والتمویالت والتسھیالت وتوقیع عقودھا ونماذجھا وتعھداتھا وجداول سدادھا واستالم 
القرض والتصرف فیھ، ولھ حق اإلعفاء من القروض وتنشیط الحسابات وقفلھا وتسویتھا 
وصرف الشیكات واالعتراض على الشیكات واستالم الشیكات المرتجعة واستالم شھادات 

والتوقیع على القروض ( بعد موافقة أعضاء  اھمات واستالم قیمة األسھم واألرباحالمس
لتي تشارك بھا امجلس اإلدارة )  والتسھیالت التي تحصل علیھا الشركة أو الشركات 

الشركة وجمیع األعمال البنكیة األخرى وتقدیم كل ما یتعلق بھا من ضمانات وكفاالت 
شركة، حق فتح وإدارة المحافظ االستثماریة إنشاء وإدارة والتوقیع علیھا بالنیابة عن ال

الحسابات اإلستثماریة الخاصة بالشركة وذلك لألسھم واالكتتاب واستالم األرباح ونقل 
 األسھم والمحافظ وشراء األسھم وبیع األسھم واستالم الثمن.
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بیع  الدولي، حقتمثیل الشركة في كافة التعامالت المالیة والبنكیة على المستوى المحلي و
وشراء وتأجیر ورھن العقارات وقبض اإلیجارات واالستئجار وإبرام العقود وفسخھا، وحق 
اإلفراغ وقبولة واإلستالم والتسلیم والقبض والرھن وفكھ والتنازل عن كافة الحقوق 
والقضایا وإستخراج حجج اإلستحكام لكافة أمالك وعقارات وأصول الشركة سواًء الزراعیة 

سكنیة أو التجاریة أو الصناعیة وغیرھا وإستالم الصكوك والحجج وطلب تعدیل أو ال
الصكوك بحدودھا ومساحتھا والحذف واإلضافة والقسمة والفرز والتوقیع نیابة عن الشركة 
في كل ما یتطلب ذلك بما في ذلك استخراج بدل الفاقد أو التالف أو التجزئة أو الفرز أو 

فة إلى تقدیم كافة أنواع الضمانات والكفاالت والتعھدات بما في الدمج أو التحدیث، باإلضا
ذلك دون حصر، الرھن والتنازل عن أصول وموجودات الشركة لضمان قروض ( بعد 
موافقة أعضاء مجلس ادارة ) والتزامات ودیون الشركة أو الشركات التابعة التي تكون 

دون حصر، تقیید صرف األرباح  الشركة شریكاً أو مساھماً فیھا وللمجلس في سبیل ذلك
وااللتزام باالحتفاظ بملكیة األسھم التي تمتلكھا الشركة في الشركات األخرى التي تكون 

 الشركة شریكاً أو مساھماً فیھا ألي مدة كانت وفقاً لمتطلبات التمویل.

حق المطالبة بحقوق الشركة لدى الغیر سواء جھات حكومیة أو أھلیة أو شركات أو بنوك 
و أفراد والتفاوض معھم واستالم المبالغ المالیة سواًء كانت نقدیة أو شیكات أو إعتمادات أ

أو ضمانات ، ولھ حق طلب استخراج السجالت التجاریة الرئیسیة والفرعیة والتأشیر على 
ما یطرأ علیھا من تغییرات إضافیة من حذف أو إضافة أو تعدیل أو تجدید أو شطب واستالم 

التجاریة، ولھ حق التنازل عن السجالت التجاریة الرئیسیة أو الفرعیة  أصول السجالت
والتنازل عن األسماء التجاریة ، ولھ حق التوقیع لدى كافة الغرف التجاریة الصناعیة 

 بالمملكة العربیة السعودیة وخارجھا ،ولھ حق التفویض في ذلك.

یة السعودیة وخارجھا، في ممارسة جمیع ھذه الصالحیات والسلطات داخل المملكة العرب
حدود االختصاصات والصالحیات وحق تفویض أو توكیل الغیر والغیر لھ الحق في توكیــل 
غیره كذلك، بموجب تفویض أو توكیل كتابي بما في ذلك حق العزل وإصدار الوكاالت 
الشرعیة نیابة عن الشركة وتعیین الوكالء والمحامین وعزلھم وحق إلغاء التفویض أو 

ً الت  .وكیل جزئیاً أو كلیا

ویتمتع رئیس مجلس اإلدارة باإلضافة إلى ذلك بالصالحیات األخرى التي یحددھا لھ مجلس 
یذ وعلیھ تنفاإلدارة مجلس لھ العضو المنتدب بالصالحیات التي یحددھا اإلدارة كما یختص 

میة الیو عمالاألویقوم العضو المنتدب بإدارة اإلدارة تلك التعلیمات التي یوجھھا لھ مجلس 
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ویتمتع العضو المنتدب بكافة الصالحیات المخولة  لمجلس اإلدارة،للشركة ویرفع تقاریر بھا 
ولھ حق اتخاذ كافة القرارات التي یراھا مناسبة ویحدد مجلس  واألنظمةلھ حسب القوانین 

ً اإلدارة  لس جلتقدیره وبقرار یصدر عنھ المكافآت الخاصة التي یحصل علیھا رئیس الم وفقا
أمین سر یختاره من بین أعضائھ أو من غیرھم  اإلدارةوالعضو المنتدب ویعین مجلس 

وتدوین القرارات الصادرة عن ھذا  اإلدارةویختص بتسجیل محاضر اجتماعات مجلس 
مجلس  إلیھالتي یوكلھا  األخرىجانب ممارسة االختصاصات  إلىاالجتماعات وحفظھا 

 ویحدد المجلس مكافأتھ. اإلدارة

على مدة  اإلدارةوال تزید مدة رئیس المجلس والعضو المنتدب وأمین السر عضو مجلس 
عضویة كل منھم في المجلس، ویجوز إعادة انتخابھم وللمجلس في أي وقت أن یعزلھم أو 
أیاً منھم دون إخالل بحق من عزل في التعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مشروع أو في 

 وقت غیر مناسب.

 
 ( بعد التعدیل ))  ۳۲المادة (  ( قبل التعدیل ))  ۳۲المادة ( 

تنعقد الجمعیات العامة للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو 
الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من 

األقل. ویجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة ) من رأس المال على %٥المساھمین یمثل (
 لالنعقاد إذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خالل ثالثین یوماً من تاریخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعیة العامة في صحیفة یومیة توزع في مركز الشركة الرئیس قبل 
األقل. ومع ذلك یجوز االكتفاء بتوجیھ الدعوة في المیعاد المحدد لالنعقاد بعشرة أیام على 

المیعاد المذكور إلى جمیع المساھمین بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول 
 وذلك خالل المدة المحددة للنشر.  األعمال إلى الوزارة،

 

تنعقد الجمعیات العامة للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة 
و الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة أن یدع

) من رأس المال على األقل. ویجوز %٥المراجعة أو عدد من المساھمین یمثل (
لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة لالنعقاد إذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خالل 

 ثالثین یوماً من تاریخ طلب مراجع الحسابات.

 في صحیفة یومیة توزع فيوجدول األعمال تنشر الدعوة النعقاد الجمعیة العامة و
                         ـ مركز الشركة الرئیس قبل المیعاد المحدد لالنعقاد بالمنطقة التي فیھا 
على األقل. ومع ذلك یجوز االكتفاء بتوجیھ الدعوة في المیعاد ( واحد وعشرین ) یوم 

میع المساھمین بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول المذكور إلى ج
وكذلك ترسل صورة الى الھیئة إذا كانت الشركة مدرجة في  األعمال إلى الوزارة،

 وذلك خالل المدة المحددة للنشر.السوق المالیة ، 



 

۸ | P a g e 
 

 

 ) بعد التعدیل  ٤۳المادة (  ) قبل التعدیل  ٤۳المادة ( 

في القوائم المالیة للشركة والتقاریر والملحوظات التي یقدمھا  على لجنة المراجعة النظر
مراجع الحسابات، وإبداء مرئیاتھا حیالھا إن وجدت، وعلیھا كذلك إعداد تقریر عن رأیھا في 
شان مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة في الشركة وعما قامت بھ من أعمال أخرى تدخل في 

ة أن یودع نسخاً كافیة من ھذا التقریر في مركز الشركة نطاق اختصاصھا. وعلى مجلس اإلدار
الرئیس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة بعشرة أیام على األقل لتزوید كل من رغب من 

 المساھمین بنسخة منھ. ویتلى التقریر أثناء انعقاد الجمعیة.

 

ي ظات التعلى لجنة المراجعة النظر في القوائم المالیة للشركة والتقاریر والملحو
یقدمھا مراجع الحسابات، وإبداء مرئیاتھا حیالھا إن وجدت، وعلیھا كذلك إعداد 
تقریر عن رأیھا في شان مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة في الشركة وعما قامت 
بھ من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصھا. وعلى مجلس اإلدارة أن یودع نسخاً 

ـ بالشركة الرئیس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة  كافیة من ھذا التقریر في مركز
على األقل لتزوید كل من رغب من المساھمین بنسخة منھ. ( واحد وعشرین ) یوم 

 ویتلى التقریر أثناء انعقاد الجمعیة.

 
 ) قبل التعدیل ٤۷المادة ( 

 

 ) بعد التعدیل ٤۷المادة ( 

مالیة للشركة أن یعد القوائم المالیة للشركة یجب على مجلس اإلدارة في نھایة كل سنة  -أ
وتقریراً عن نشاطھا ومركزھا المالي عن السنة المالیة المنقضیة، ویضّمن ھذا التقریر 
الطریقة المقترحة لتوزیع األرباح. ویضع المجلس ھذه الوثائق تحت تصرف مراجع 

 ین یوماً على األقل.الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعیة العامة بخمسة وأربع

یجب أن یوقع رئیس مجلس إدارة الشركة ورئیسھا التنفیذي ومدیرھا المالي الوثائق  -ب
المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، وتودع نسخ منھا في مركز الشركة الرئیس 

 ل.قتحت تصرف المساھمین قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعیة العامة بعشرة أیام على األ

على رئیس مجلس اإلدارة أن یزود المساھمین بالقوائم المالیة للشركة، وتقریر مجلس  -ج
اإلدارة، وتقریر مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جریدة یومیة توزع في مركز الشركة 

یجب على مجلس اإلدارة في نھایة كل سنة مالیة للشركة أن یعد القوائم المالیة  -أ
للشركة وتقریراً عن نشاطھا ومركزھا المالي عن السنة المالیة المنقضیة، 
ویضّمن ھذا التقریر الطریقة المقترحة لتوزیع األرباح. ویضع المجلس ھذه 
الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعیة العامة 

 بخمسة وأربعین یوماً على األقل.
 
یجب أن یوقع رئیس مجلس إدارة الشركة ورئیسھا التنفیذي ومدیرھا المالي  -ب

الوثائق المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، وتودع نسخ منھا في مركز 
الرئیس تحت تصرف المساھمین قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعیة الشركة 
 على األقل.بـ  ( واحد وعشرین ) یوم العامة 

على رئیس مجلس اإلدارة أن یزود المساھمین بالقوائم المالیة للشركة، وتقریر  -ج
مجلس اإلدارة، وتقریر مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جریدة یومیة توزع في 
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ً أن یرسل صورة من ھذه الوثائق إلى  وذلك قبل  والھیئة الوزارةالرئیس. وعلیھ أیضا
 الجمعیة العامة بخمسة عشر یوماً على األقل.تاریخ انعقاد 

 

 الوزارةشركة الرئیس. وعلیھ أیضاً أن یرسل صورة من ھذه الوثائق إلى مركز ال
 وذلك قبل تاریخ انعقاد الجمعیة العامة بخمسة عشر یوماً على األقل. والھیئة

 
 ) بعد التعدیل ٤۸المادة (  ) قبل التعدیل ٤۸المادة ( 

 توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة على الوجھ اآلتي:

صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة ویجوز أن تقرر  ) من%۱۰یجنب ( .۱

) من %۳۰الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور (

 رأس المال المدفوع.

) من صافي %٥للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( .۲

 .یخصصاألرباح لتكوین احتیاطي اتفاقي 

للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق  .۳

مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساھمین. وللجمعیة 

المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي 

 قائماً من ھذه المؤسسات. الشركة أو لمعاونة ما یكون

) من رأسمال الشركة %٥یوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة تمثل ( .٤

 المدفوع.

العشرون) من ھذا النظام، والمادة الحادیة و مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( .٥

) من الباقي %٥السادسة والسبعین من نظام الشركات یخصص بعد ما تقدم نسبة (

 توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة على الوجھ اآلتي:

) من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة %۱۰یجنب ( .۱

متى بلغ  ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب

 ) من رأس المال المدفوع.%۳۰االحتیاطي المذكور (

) %٥للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( .۲

 .من صافي األرباح لتكوین احتیاطي اتفاقي یخصص

للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي  .۳

كفل توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على یحقق مصلحة الشركة أو ی

المساھمین. وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ 

إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي الشركة أو لمعاونة ما یكون قائماً من 

 ھذه المؤسسات.

) من %٥( ال تقل عنیوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة  .٤

 المدفوع. رأسمال الشركة

العشرون) من ھذا الحادیة و مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( .٥

النظام، والمادة السادسة والسبعین من نظام الشركات یخصص بعد ما تقدم 
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فأة مجلس اإلدارة، على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات لمكا

 التي یحضرھا العضو.

) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن یكون استحقاق %٥نسبة (

 ھذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو.

 




