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مرسوم ملكي كريم
الرقم  :م21/

التاريخ1398/3/29 :هـ
بعون هللا تعالى:

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعــد االطـ

علــى المــاد ( )52مــن نمــام الشــركاد الاــادر بالمرســوم الملكـ رقــم (م )6/وتــاريخ

وبعد االط

على قرار مجلس الوزراء رقم ( )353وتاريخ 1398/3/21هـ

1385/3/22هـ

رسمنا بما هو آد
أوالً  :الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للزيود والسمن النبات (شركة مساهمة
سعودية) بموجب نمام الشركاد.

ثانياً  :على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجار تنفيذ مرسومنا هذا.

خالد بن عبد العزيز
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قرار وزاري رقم ( )1068وتاريخ 1399/2/11هـ
إن وزير التجار .

بما له من ا حياد.
وبناء على المرسوم الملك رقم (م )21/وتاريخ 1398/3/29هـ القاض بالموافقة على تأسيس
الشركة السعودية للزيود والسمن النبات (شركة مساهمة سعودية) وفقاً لنمام الشركاد.

وبناء على الطلب المقدم لنا من الشركة بتاريخ 1399/1/5هـ إلادار قرار إع ن تأسيسها طبقاً

ألحكام نمام الشركاد الاادر بالمرسوم الملك الكريم برقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ.
وبعد االط
وبعد االط

على ق ارراد الجمعية التأسيسية لمساهم الشركة المنعقد بتاريخ 1399/1/4هـ.

على نمام الشركاد.

يقرر ما يل

أوالً  :إع ن تأسيس الشركة السعودية للزيود والسمن النبات (شركة مساهمة سعودية).

ثانياً  :ينشر هذا القرار وعقد تأسيس الشركة ونمامها األساس ف الجريد الرسمية على نفقة
الشركة.

وزير التجار
سليمان السليم
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بسم هللا الرحمن الرحيم

النظام األساس لمجموعة صافوال
(شركة مساهمة مدرجة)

الباب األول :تأسيس الشركة
المادة األولى :التأسيس

تأسست الشركة طبقا ً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام ،كشركة مساهمة سعودية وفقا ً
لما يلي:

المادة الثانية :اسم الشركة
شركة مجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة).

المادة الثالثة :أغراض الشركة
تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
أ -أنشطط ة المكاتططب الرئيسططية (اإلشططراو علططى الوحططدات األخططرى فططي الشططركة أو المؤسسططة
وإدارتها.
ب -إنتاج الزيوت النباتية والسمن النبطاتي وتسطويقها وبيعهطا وشطراء واسطتيراد جميطع مطا يت لبطه
ذلطططك مطططن المكطططائن وازالت واألجهطططزة والمعطططدات ووسطططائ النقطططل وبنطططاء وإنشطططاء المعامطططل
والمصانع الالزمة ألغراض الشركة وصناعاتها والمستودعات لحفظ منتوجاتها وتخزينهطا
وعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها فطي التصطنيع والتخطزين
والبيع والشراء واالستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملة لصناعاتها بمفردها أو
باالشتراك والمساهمة فيها مع غيرها من الشركات والمؤسسات واألفراد.
ت -تصنيع وتجطارة المطواد الغذائيطة بكافطة أنواعهطا وشطراء واسطتيراد جميطع مطا يت لبطه ذلطك مطن
المصانع والمكائن والمعدات والمواد ووسائ النقل وكذلك بناء المعامل والمصانع الالزمطة
لتحقيططق هططذا الغططرض وإنشططاء وشططراء المسططتودعات والثالجططات لحفططظ المنتوجططات والمططواد
الغذائية وتخزينها وعرضها.
ج -تصططنيع العبططوات الزجاجيططة والبالسططتيكية والمعدنيططة والورقيططة وأغ يططة العبططوات وأدوات
التغليف األخرى المرتب ة بأغراض الشركة واالتجار بها.
د -إنشاء وإدارة المطزارع النباتيطة والحيوانيطة المرتب طة بتحقيطق أغطراض الشطركة واستصطالح
األراضي الزراعية واستثمارها.
هـ -إنتاج األسمدة السائلة والمركبة والعناصر النادرة والم هرات الزراعية والصناعية.
و -تجططارة الجملططة والتجزئططة فططي المططواد الغذائيططة والمنزليططة والمكتبيططة والمدرسططية والمالبططس
واألدوات الكهربائيطططة وأدوات الزينطططة والع طططور ولطططوازم السطططيارات والمعطططدات والبويطططات
واالتجار بها من خالل األسواق المركزية.
ز -إقامة األسواق المركزية وإدارتها سواء للشركة أو للغير.
ح -إنشاء الم اعم والمخابز وإدارتها.
ط -إنشاء مستودعات التبريد وإدارتها.
ي -التصدير واالستيراد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية في طبيعة نشطاط الشطركة بعطد
تسجيلها وفقا ً للمت لبات النظامية.
ك -شراء وبيع األراضي والعقارات والمصانع الالزمة لتحقيق أغراض الشركة.
ل -القيام باألبحاث والدراسات المرتب ة بأغراض الشركة.
يحق للشركة القيام بتنفيذ وتحقيق أغراضها داخل المملكة وخارجهطا بمطا فطي ذلطك المنطاطق الحطرة
داخل المملكة وخارجها وفقا ً لألنظمة المتبعة وبعد الحصول على التطراخي الالزمطة مطن جهطات
االختصاص.
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المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركات
يجططوز للشططركة إنشططاء شططركات بمفردهططا (ذات مسططؤولية محططدودة أو مسططاهمة مقفلططة) فططي ضططوء
الضواب واإلجراءات التي ن عليها نظام الشركات بهذا الشأن ،كما يجوز لها أن تمتلك األسهم
والحص في شركات أخرى قائمة أو أن تدمجها أو تندمج فيها ولها حق االشتراك مع الغير فطي
تأسططيس شططركات المسططاهمة أو ذات المسططمولية المحططدودة وذلططك بعططد اسططتيفاء مططا تت لبططه األنظمططة
والتعليمات المتبعة في هذا الشطأن ،كمطا يجطوز للشطركة أن تتصطرو فطي هطذا األسطهم أو الحصط
علططى أال يشططمل ذلططك الوسططاطة فططي تططداولها حسططب المت لبططات النظاميططة فططي هططذا الشططأن .كمططا يجططوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع األفطراد أو الشطركات أو الهيمطات
التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق أغراضها.

المادة الخامسة :المركز الرئيس للشركة
يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة ،ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل
المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة ،وال يجوز نقل المركز الرئيس
للشركة إلى مدينة أخرى إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس
اإلدارة وموافقة الجهات الرسمية المختصة.

المادة السادسة :مدة الشركة
مدة الشركة تسعة وتسعون ( )99سنة ميالدية بدأت من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ،ويجوز
دائما ً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة
على األقل.
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الباب الثاني :رأس المال واألسهم
المادة السابعة :رأس المال
ُحدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره ( 5,339,806,840خمسة آالو وثالثمائة وتسعة وثالثون
مليون وثمانمائة وستة آالو وثمانمائة وأربعون) ريـال سعودي مقسم إلى 533,980,684
(خمسمائة وثالث وثالثون مليون وتسعمائة وثمانون ألفا ً وستمائة وأربعة وثمانون) سهما ً
متساوية القيمة االسمية لكل منها  10عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية.

المادة الثامنة :االكتتاب في األسهم
اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة البالغة ( 533,980,684خمسمائة وثالث
وثالثون مليون وتسعمائة وثمانون ألفا ً وستمائة وأربعة وثمانون) سهما ً مدفوعة بالكامل ،وقد تم
إيداع كافة المبالغ النقدية من رأس المال لدى البنك.

المادة التاسعة :األسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا ً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر
أسهما ً ممتازة أو تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة
إلى أسهم عادية وال تع ي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين
وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من
األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي .وذلك بما ال يجاوز  %50من رأس
مالها وترتب األسهم المذكورة ألصحابها باإلضافة إلى حق المشاركة في األرباح الصافية التي
توزع على األسهم العادية ما يلي:
 الحق في الحصول على نسبة معينة من األرباح الصافية ال تقل عن  %5من القيمة األسميةللسهم بعد تجنيب االحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع ألرباح الشركة.
 أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول علىنسبة معينة في تاريخ التصفية.
ً
ويجوز للشركة شراء هذه األسهم طبقا لما تقرره الجمعية العامة للمساهمين وال تدخل هذه األسهم
في حساب النصاب الالزم النعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة العاشرة :إصدار األسهم
تكون األسهم اس مية ،وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية ،وإنمطا يجطوز أن تصطدر بطأعلى
مططن هططذه القيمططة ،وفططي هططذه الحالططة األخيططرة يضططاو فططرق القيمططة فططي بنططد مسططتقل ضططمن حقططوق
المساهمين .وال يجوز توزيعها كأرباح على المسطاهمين ،والسطهم غيطر قابطل للتجزئطة فطي مواجهطة
الشركة فإذا تملكطه أشطخاص عديطدون وجطب علطيهم أن يختطاروا أحطدهم لينطوب عطنهم فطي اسطتعمال
الحقوق المختصة بالسهم ،ويكون هطؤالء األشطخاص مسطمولين بالتضطامن عطن االلتزامطات الناشطمة
عن ملكية السهم.

المادة الحادية عشرة :تداول األسهم

تتداول أسهم الشركة في سوق األوراق المالية وفقا ً ألحكام نظام السوق المالية.
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المادة الثانية عشرة :شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها

:

أ) يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة أو رهنها أو بيعها وفقا ً للضواب التي
تحددها الجهات النظامية المختصة وال يكون ألسهم الخزينة التي تشتريها الشركة
أصوات في جمعيات المساهمين.
ب) ويجوز للشركة شراء أسهمها بهدو تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم
الموظفين وفقا ً للشروط والضواب التي تحددها األنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
ج) يجوز رهن األسطهم وفقطا ً لضطواب تضطعها هيمطة السطوق الماليطة ،ويكطون للطدائن المطرتهن
قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ،ما لم ين عقد الرهن علطى غيطر ذلطك
ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حضور إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت
فيها.

المادة الثالثة عشرة :زيادة رأس المال
 .1للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيطادة رأس مطال الشطركة ،بشطرط أن يكطون رأس المطال
قد دفع كامالً .وال يشترط أن يكون رأس المطال قطد دفطع بأكملطه إذا كطان الجطزء غيطر المطدفوع
من رأس المطال يعطود إلطى أسطهم صطدرت مقابطل تحويطل أدوات ديطن أو صطكوك تمويليطة إلطى
أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
 .2للجمعيططة العامططة غيططر العاديططة فططي جميططع األحططوال أن تخصط األسططهم المصططدرة عنططد زيططادة
رأس المال أو جزءا ً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضطها أو أي مطن ذلطك،
علطططى أال تتجطططاوز األسطططهم المصطططدرة نسطططبة  %0.25مطططن رأس مطططال الشطططركة .وال يجطططوز
للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
 .3للمساهم المالك لل سهم وقت صدور قطرار الجمعيطة العامطة غيطر العاديطة بالموافقطة علطى زيطادة
رأس مال األولوية فطي االكتتطاب باألسطهم الجديطدة التطي تصطدر مقابطل حصط نقديطة ،ويبلطغ
هؤالء بأولويتهم من خالل النشر فطي جريطدة يوميطة أو عطن طريقطة آليطات اإلفصطاح الخاصطة
بشركات المساهمة المدرجة عطن قطرار زيطادة رأس المطال وشطروط االكتتطاب ومدتطه وتطاريخ
بدايته وانتهائه.
 .4يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولويطة للمسطاهمين فطي االكتتطاب بزيطادة
رأس المال مقابل حص نقدية أو إع اء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التطي تراهطا
مناسبة لمصلحة الشركة.
 .5يحق للمساه م بيع حق األولوية أو التنازل عنه خطالل المطدة مطن وقطت صطدور قطرار الجمعيطة
العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتطاب فطي األسطهم الجديطدة المرتب طة
بهذه الحقوق ،وفقا ً للضواب التي تضعها الجهة المختصة.
 .6مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )4أعاله ،تطوزع األسطهم الجديطدة علطى َح َملَطة حقطوق األولويطة
الذين طلبوا االكتتاب ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة
من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجطاوز مطا يحصطلون عليطه مطا طلبطوه مطن األسطهم الجديطدة،
ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثطر مطن نصطيبهم،
بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال،
بشطرط أال يتجططاوز مططا يحصطلون عليططه مططا طلبططوه مطن األسططهم الجديططدة ،وي طرح مططا تبقططى مططن
األسهم على الغير ،ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ين نظام السوق المالية على
غير ذلك.
النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
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المادة الرابعة عشرة :تخفيض رأس المال
 .1يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشطركة إذا زاد عطن حاجتهطا
أو إذا ُمنيت الشركة بخسائر .ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفطيض رأس المطال إلطى مطا
دون الحططد المنصططوص عليططه فططي المططادة الرابعططة والخمسططين مططن نظططام الشططركات .وال يصططدر
القرار إال بعد تالوة تقرير مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامطات التطي
على الشركة وأثر التخفيض على هذه االلتزامات كما يبين القرار طريقة التخفيض.
 .2أما إذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عطن حاجطة الشطركة وجبطت دعطوة الطدائنين إلطى
إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما ً من تاريخ نشر قطرار التخفطيض علطى موقطع السطوق
المالية (تداول) وجريدة يومية توزع في المن قة التي يقع فيها المركطز الطرئيس للشطركة وإذا
اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تطؤدي
إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضمانا ً كافيا ً للوفاء به إذا كان آجالً.
رق ازتية:

 .3ويتم تخفيض رأس المال بإحدى ال
أ -إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر الم لوب تخفيضه.
ب -شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر الم لوب تخفيضه ،ومن ثم إلغاؤها.
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الباب الثالث :أدوات الدين والصكوك
المادة الخامسة عشرة :إصدار أدوات الدين والصكوك

يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،ووفقا ً لنظام السوق المالية واللوائح األخرى
ذات العالقة ،إصدار أي نوع من أنواع الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها،
داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ،كالسندات والصكوك .ويجوز للجمعية العامة غير
العادية بموجب قرار منها أن تفوض لمجلس اإلدارة سل ة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها
السندات والصكوك أو أي أدوات دين أخرى سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من
اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشمُه مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر وكل ذلك في األوقات
والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة
إلصدارها.
كما يجوز للشركة ،بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،أن تصدر أدوات دين أو صكوك
تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم ،بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد
األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك ،سواء أصدرت
تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج
أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية.
ويصدر مجلس إدارة الشركة ،دون الحاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية ،أسهم جديدة مقابل
تلك األدوات أو الصكوك التي ي لب حاملوها تحويلها ،فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة
لحملة تلك األدوات أو الصكوك .ويتخذ مجلس إدارة الشركة ما يلزم لتعديل نظام الشركة األساس
فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال .ويجب على مجلس إدارة الشركة إكمال إجراءات
كل زيادة في رأس المال بال ريقة المحددة في النظام لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.

النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
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الباب الرابع :مجلس اإلدارة
المادة السادسة عشرة :إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر ( )11عضوا ً تنتخبهم الجمعية العامة
العادية للمساهمين عن طريق استخدام أسلوب التصويت التراكمي لمدة ثالث سنوات ويجوز
إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخ آخر أو أكثر
لعضوية مجلس اإلدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأسمال الشركة.

المادة السابعة عشرة :انتهاء عضوية المجلس

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له ،أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ً ألي نظام أو
تعليمات سارية في المملكة ،أو بسبب الوفاة أو االستقالة أو إذا أدين بجريمة مخلة للشرو
واألمانة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة
أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالم البة بالتعويض إذا وقع
العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن
يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.
ويجوز للجمعية العامة بنا ًء على توصية من المجلس إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن
حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

المادة الثامنة عشرة :المركز الشاغر في المجلس

إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضوا ً مؤقتا ً
في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ،وبحسب ما يراه المجلس
مناسبا ً دون اللجوء إلى استخدام آلية الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية التي
انتخبت المجلس الموضحة في المادة ( )70من نظام الشركات ،ويجب أن تبلغ الجهات المختصة
خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول
اجتماع لها للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نق عدد أعضائه عن الحد األدنى
المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة
العادية لالنعقاد خالل ستين يوما ً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

المادة التاسعة عشرة :صالحيات المجلس وتكوين اللجان
 )1صالحيات المجلس :مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة
أوسع السل ات في إدارة الشركة كما يجوز له أن يمارس جميع التصرفات واألعمال التي
تدخل ضمن أغراض الشركة المنصوص عليها في نظامها األساس وله على سبيل المثال أن
يقيم صناعات مكملة لصناعات الشركة أو أن يشترك مع الشركات والمؤسسات واألفراد في
إقامة هذه الصناعات ،كما يحق له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع األفراد أو المؤسسات
أو الشركات أو الهيمات التي تزاول أعماالً شبيهة ألعمال الشركة أو التي تعاونها على تحقيق
أغراضها أو أن يشتري بعض أو كل أسهمها أو حصصها ويجوز لمجلس اإلدارة عقد
القروض أي كانت مدتها أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو بيع متاجر الشركة أو رهنها
بما يراه المجلس محققا ً لمصلحة الشركة ومن شأنه تحقيق غرض من أغراضها ويجوز
لمجلس اإلدارة إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إذا صدر حكم ق عي أو قرار من سل ة
مختصة بذلك اإلبراء أو إذا انقضت سنتان على توقف المدين عن سداد التزاماته ورأى
المجلس عدم جدوى استمرار الم البة بهذه االلتزامات .كما يكون للمجلس الحق أيضا ً في
النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
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حدود اختصاصه أن يفوض عضوا ً واحدا ً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل
أو أعمال معينة في ضوء الضواب التي حددتها األنظمة ذات العالقة.
 )2تكوين اللجان :يجوز لمجلس اإلدارة بقرار منه تكوين عدد مناسب من اللجان وفقا ً لما يت لبه
النظام واحتياجات الشركة وله كافة الصالحيات تجاه تحديد ن اق اختصاصاتها ومهامها
وإجراءات وأحكام عملها وتعيين أعضائها وعزلهم وتحديد مكافأتهم وآلية متابعة أعمال تلك
اللجان ضمن لوائح الحوكمة التي يقرها المجلس وذلك حتى يتمكن المجلس من تأدية
مسؤولياته بشكل فعال.

المادة العشرون :مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان
 )1مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل
مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من األرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا
وبما ال يتجاوز ما ن عليه نظام الشركات ولوائحه ويجوز أن تكون متفاوتة المقدار وفي ضوء
سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية ،ويجب أن يشتمل تقرير مجلس
اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة
خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يشتمل كذلك على
بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو
إدارية أو استشارات وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي
حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة .وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة
التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة.
وفي حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة ()2
من المادة ( )76من نظام الشركات والمادة ( )45من هذا النظام ،بشرط أال يتجاوز مجموع ما
يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع األحوال
مبلغ ( )500,000خمسمائة ألف لاير سعودي سنويا ً ،مع مراعاة أال تكون مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير
مباشر على ربحية الشركة.
 )2مكافآت لجان المجلس:
يحدد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية اللجان وبدالت الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على
سياسة يقرها مجلس اإلدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات ويتم صرفها حسب
السياسة التي يقرها المجلس ،عدا مكافأة عضوية لجنة المراجعة والتي يتم تحديدها من قبل
الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة.

المادة الحادية والعشرون :صالحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ً للمجلس ونائبا ً للرئيس ،كما يجوز له أن يعين من بين
أعضائه عضوا ً منتدباً ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس االدارة ونائب الرئيس وأي
منصب تنفيذي بالشركة.
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يعتبر رئيس مجلس اإلدارة هو الشخ المسؤول عن اإلدارة المثلى ألعمال المجلس وتفعيل
أدائه وت وير أعماله ،كما تقع على عاتقه أيضا ً مسؤولية أخذ التدابير الالزمة لضمان قيام
المجلس بمسمولياته ووظائفه في ضوء هذا النظام واألنظمة األخرى ذات العالقة ،والتأكد من أن
أعضاء المجلس يدركون دورهم ومسمولياتهم وملتزمين بالحدود والصالحيات المحددة لمجلس
اإلدارة مع مراعاة تلك التي تم تحديدها لإلدارة التنفيذية بالشركة.
ويخت رئيس مجلس اإلدارة بدعوة المجلس إلى االنعقاد ورئاسة جلسات المجلس والتصديق
على قرارات المجلس والمستخرجات المأخوذة منها وتحديد جدول أعمال االجتماعات مع األخذ
في االعتبار المواضيع التي يقترح أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي إدراجها ،كما يخت
بإدارة اجتماعات المجلس بشكل فعال وتشجيع كافة األعضاء على المشاركة الفعالة لتحقيق
برئاسة الجمعيات العامة وله أن يفوض نائبه أو غيره بهذه
لها ،ويخت
األهداو المخ
االختصاصات .كما لرئيس المجلس ونائبه الحق في توكيل الغير لحضور اجتماعات الجمعية
العامة للشركات التي تملك الشركة نسبة فيها والتصويت على جدول أعمالها نيابة عن الشركة.
كما يجوز لمجلس اإلدارة تعيين رئيسا ً تنفيذيا ً للشركة سواء من أعضائه أو من خارج المجلس،
ويخت الرئيس التنفيذي بتنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين واتخاذ
القرارات التي تت لبها مصلحة الشركة وسير أعمالها وتحقيق أغراضها إلى غير ذلك من
االختصاصات والصالحيات األخرى التي يحددها له مجلس اإلدارة أو تلك التي بينها هذا النظام.
كما للعضو المنتدب في حال تعيينه أو للرئيس التنفيذي الحق في توكيل الغير لحضور اجتماعات
الجمعية العامة للشركات التي تملك الشركة نسبة فيها والتصويت على جدول أعمالها نيابة عن
الشركة.
ومع مراعاة اختصاصات وصالحيات مجلس اإلدارة ووفقا ً لقرارات مجلس اإلدارة أو قرارات
الجمعيات العامة للمساهمين يكون لرئيس مجلس اإلدارة الحق في تمثيل الشركة في عالقتها مع
الغير وأمام القضاء و ُكتاب العدل وكافة المحاكم بجميع درجاتها واللجان القضائية وهيمات
التحكيم والوزارات واألمارات وأقسام الشرطة والحقوق المدنية وهيمة التحقيق واالدعاء العام
والمحكمة اإلدارية (ديوان المظالم) ومصلحة الزكاة والدخل والهيمة العامة لالستثمار وكافة
المصالح والهيمات والمؤسسات الرسمية والخاصة والغرو التجارية والصناعية والبنوك
والمصارو وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والشركات الخاصة على اختالو
أنواعها ،ويجوز له تفويض أحد أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الشركة أو من
الغير في كل أو بعض ما سبق ومنح صالحية التوكيل للغير للوكالء الممنوحين وكاالت من قبله
وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا ً أو كلياً.
كما يكون للعضو المنتدب في حال تعيينه أو الرئيس التنفيذي حق التوقيع نيابة عن الشركة على
جميع العقود واالتفاقيات والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر صكوك اإلفراغات أمام
كتابات العدل ،عقود االستثمار ،عقود القروض والضمانات والكفاالت ،عقود شراء وبيع وإفراغ
األراضي ودمجها وقبول وبذل الثمن وقبضه بعد موافقة مجلس اإلدارة .وألي منهما الحق في
التوقيع على عقود اإليجار واالستمجار ،عقود الوكاالت واالمتياز ،عقود التحوط المالي ،وغيرها
من العقود واالتفاقيات والمعامالت والصفقات وااللتزامات ،والدخول في المناقصات نيابة عن
الشركة وتأسيس الشركات والمساهمة في شركات أخرى أيا ً كان نوعها والتوقيع على عقود
تأسيسها وتعديالتها مهما كانت سواء بزيادة أو خفض رأسمالها أو تعديل أغراضها أو أي
تعديالت أخرى ،وشراء وبيع الحص واألسهم والتنازل عنها ،وتسجيل الوكاالت والعالمات
التجارية ،وفتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية واالستثمارية وإصدار الشيكات
واالعتمادات والسحب واإليداع وإصدار كافة الضمانات والكمبياالت والرهونات وتحرير
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السندات ألمر وغير ذلك من االوراق التجارية والقيام بكافة األعمال والتصرفات ،وكل ما من
شأنه تصريف أمور الشركة وتحقيق أغراضها وكافة ما َيع َهد به مجلس اإلدارة إلى أي منهم.
ويكون ألي منهم الحق في المدافعة والمرافعة عن الشركة وحضور الجلسات وسماع البيانات
والشهود وردهم واإلقرار واإلنكار والصلح واإلبراء وقبول األحكام وتمييزها واالستمناو
ومراجعة تنفيذها وتعيين الخبراء والمحكمين والمحامين وعزلهم داخل وخارج المملكة وتوكيل
الغير في أي مما ذكر أعاله .وتكون المكافأة التي يحصل عليها الرئيس التنفيذي وفقا ً لما يقرره
المجلس بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات .كما لهما مجتمعين أو منفردين الحق
في تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير بما في ذلك الوزارات واألمارات وأقسام الشرطة
ومصلحة الزكاة والدخل والهيمة العامة لالستثمار وكافة المصالح والهيمات والمؤسسات الرسمية
والخاصة والغرو التجارية والصناعية والبنوك والمصارو وكافة صناديق ومؤسسات التمويل
الحكومية والشركات الخاصة على اختالو أنواعها ،ويجوز ألي منهما تفويض من يراه مناسبا ً
بموجب تفويض رسمي للقيام بأي من هذه االختصاصات.
كما يعين مجلس اإلدارة أمينا ً للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم ويخت أمين المجلس
بمتابعة أعمال وشمون مجلس اإلدارة والترتيب والتنسيق الجتماعاته وتسجيل محاضر اجتماعات
مجلس اإلدارة وتدوين قراراته في سجالت الشركة وتوقيعها إلى جانب الرئيس واألعضاء
ومتابعة تنفيذ تلك القرارات بجانب ممارسة المهام األخرى التي يوكلها له مجلس اإلدارة وفي
ضوء األنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن .وتكون المكافأة التي يحصل عليها أمين مجلس
اإلدارة وفقا ً لما يقرره المجلس.
وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب في حال تعيينه وأمين سر المجلس عن مدة
عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائما ً إعادة تعيينهم.

المادة الثانية والعشرون :اجتماعات المجلس
يجتمع مجلس ا إلدارة بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه ،وتكون الدعوة مكتوبة ويجوز
أن ترسل إلى أعضاء المجلس عبر البريد العادي أو الفاكس أو عبر وسائل التقنية الحديثة مثل
البريد اإللكتروني أو البوابات اإللكترونية وغيرها وذلك قبل مدة كافية من موعد االجتماع ،كما
يجب على الرئيس أو من ينوب عنه – في حال غيابه  -أن يدعو المجلس لالجتماع إذا طلب ذلك
اثنان من األعضاء .ويراعي أن تكون عدد اجتماعات المجلس كافية حسب ما تقتضيه احتياجات
الشركة وفي ضوء الضواب التي تن عليها األنظمة ذات العالقة.
كما يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على جميع األعضاء متفرقين
في األمور العاجلة ما لم ي لب أحدهم كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ،وتعرض القرارات
المتخذة على هذا النحو على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له للمصادقة عليها.

المادة الثالثة والعشرون :نصاب اجتماع المجلس

ال يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل ،بشرط أال يقل عدد
الحاضرين عن ثالثة أعضاء ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في
حضور اجتماعات المجلس ،كما يجوز له أن يشارك في اجتماعات المجلس بواس ة وسائل
التقنية الحديثة ويعتبر العضو الذي شارك عبر هذه الوسيلة كأنه حضر أصالة ،وفي حالة إنابة
عضو مجلس اإلدارة عضوا ً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا ً
للضواب التالية:
أ -ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات
االجتماع.
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ب -أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
ج -ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين والممثلين في االجتماع وعند تساوي األصوات
يرجح الرأي الذي منه رئيس الجلسة .وعند اتخاذ القرارات فإن المسؤولية تقع على جميع أعضاء
مجلس اإلدارة إذا نشأ الخ أ من قرار صدر بإجماعهم .أما القرارات التي تصدر بأغلبية ازراء،
فال يسأل عنها األعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع .وال
يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا ً لإلعفاء من المسؤولية إال إذا ثبت
عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به.

المادة الرابعة والعشرون :مداوالت المجلس
تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة
الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين
السر .وعلى عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما له من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة
في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس وال
يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
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الباب الخامس :حقوق وجمعيات المساهمين
المادة الخامسة والعشرون :حقوق المساهمين وحضور الجمعيات

ت َثْبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم ،وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من
األرباح التي يتقرر توزيعها ،والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية،
وحق حضور جمعيات المساهمين ،واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها ،وحق
التصرو في األسهم ،وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء
المجلس ،وحق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام
السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين في المدينة التي يقع بها المركز الرئيس للشركة سواء بمقر
الشركة أو في أي مكان مناسب آخر ،ولكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات
العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا ً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو
العاملين بالشركة في حضور تلك االجتماعات ،ويجوز للوكيل الواحد قبول أكثر من توكيل من
مساهمي الشركة لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنهم مهما بلغ عدد األسهم التي يمثلها في
االجتماع.

المادة السادسة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة العادية
فيما عدا األمور التي تخت بها الجمعية العامة غير العادية ،تخت الجمعية العامة العادية
بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية
النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى
ذلك.

المادة السابعة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تخت الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها
تعديلها نظاماً .ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصالً في اختصاصات الجمعية العامة
العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة الثامنة والعشرون :دعوة الجمعيات
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن
يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من
المساهمين يمثل  ٪5من رأس المال على األقل ،ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد
إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما ً من تاريخ طلب مراجع الحسابات .وتنشر
الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول األعمال في موقع السوق المالية (تداول) وموقع الشركة
اإللكتروني وفي صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد
بواحد وعشرين يوما ً على األقل ،وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الجهات
المختصة ،وذلك خالل المدة المحددة للنشر.
ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت
على قراراتها بواس ة وسائل التقنية الحديثة ،بحسب الضواب التي تضعها هيمة السوق المالية.
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المادة التاسعة والعشرون :سجل حضور الجمعيات
يسططجل المسططاهمون الططذين يرغبططون فططي حضططور الجمعيططة العامططة أو الخاصططة أسططمائهم فططي مركططز
الشركة الرئيس أو في المكان الذي سيعقد فيه اجتماع الجمعية قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية
حسب الموعد المحدد في إعالن دعوة الجمعية .كما يجوز للشركة تسجيل المساهمين الذين
يرغبون في حضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها عبر وسائل التقنية الحديثة
متى ما كان ذلك ممكناً.

المادة الثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس
المال على األقل ،فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان
يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد
االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد االجتماع الثاني ،ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا ً
أيا ً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

المادة الحادية والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس
المال على األقل ،فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان
بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام ويكون االجتماع الثاني
صحيحا ً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتوفر النصاب
الالزم في االجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص
عليها في المادة ( )28من هذا النظام والمادة ( )90و( )91من نظام الشركات ويكون االجتماع
صحيحا أيا ً كانت عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة الثانية والثالثون :التصويت في الجمعيات
لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة العادية وغير العادية ،ومع ذلك ال يجوز
ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم
عن مدة إدارتهم والتصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس ويجب استخدام التصويت التراكمي
في انتخاب مجلس اإلدارة.

المادة الثالثة والثالثون :قرارات الجمعيات
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية الم لقة لألسهم الممثلة في االجتماع كما تصدر
قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار
متعلقا ً بزيادة رأس المال أو بتخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة
في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون القرار صحيحا ً في هذه األحوال إال
إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

المادة الرابعة والثالثون :المناقشة في الجمعيات
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسملة في
شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مرجع الحسابات
عن أسملة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد
على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
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المادة الخامسة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
يرأس الجمعية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين
أعضائه الحاضرين في االجتماع وذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه .ويعين
الرئيس سكرتيرا ً لالجتماع وجامعا ً لألصوات ،ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد
المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة 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 بعد كل
اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
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الباب السادس :لجنة المراجعة
المادة السادسة والثالثون :تشكيل اللجنة
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن
خمسططة أعضططاء مططن غيططر أعضططاء مجلططس اإلدارة التنفيططذيين سططواء مططن المسططاهمين أو غيططرهم وأن
يكون من بينهم عضوا ً مختصا ً في األمطور الماليطة والمحاسطبية ،ويحطدد فطي القطرار مهمطات اللجنطة
وضواب عملها ومكافآت أعضائها ،وإذا شغر مركز أحد أعضطاء اللجنطة أثنطاء دورة عمطل اللجنطة
كان للمجلس الحق في تعيين عضوا ً مؤقتا ً على أن يعطرض هطذا التعيطين علطى أقطرب جمعيطة عامطة
للمساهمين للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة السابعة والثالثون :نصاب اجتماع اللجنة
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها ،ويجطوز لعضطو اللجنطة أن يشطارك
في اجتماعاتها بواس ة وسائل التقنية الحديثة ويعتبر العضو الطذي شطارك عبطر هطذه الوسطيلة كأنطه
حضططر أصططالة ،وتصططدر قراراتهططا بأغلبيططة أصططوات الحاضططرين ،وعنططد تسططاوي األصططوات يططرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة الثامنة والثالثون :اختصاصات اللجنة
تخططت لجنططة المراجعططة بالمراقبططة علططى أعمططال الشططركة ،ولهططا فططي سططبيل ذلططك حططق االطططالع علططى
سططجالتها ووثائقهططا وطلططب أي إيضططاح أو بيططان مططن أعضططاء مجلططس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيططة،
ويجوز لها أن ت لطب مطن مجلطس اإلدارة دعطوة الجمعيطة العامطة للشطركة لالنعقطاد إذا أعطاق مجلطس
اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

المادة التاسعة والثالثون :تقارير اللجنة
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقطارير والملحوظطات التطي يقطدمها مراجطع
الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيهطا فطي شطان مطدى
كفايططة نظططام الرقابططة الداخليططة فططي الشططركة وعمططا قامططت بططه مططن أعمططال أخططرى تططدخل فططي ن ططاق
اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشطركة الطرئيس
قبططل موعططد انعقططاد الجمعيططة العامططة بواحططد وعشططرين يوم طا ً علططى األقططل لتزويططد كططل مططن رغططب مططن
المساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
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الباب السابع :مراجع الحسابات
المادة األربعون :تعيين مراجع الحسابات
يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخ لهطم بالعمطل
في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنويا ً وتحدد مكافأته ومطدة عملطه ،ويجطوز للجمعيطة أيضطا ً
في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير فطي وقطت غيطر مناسطب أو
لسبب غير مشروع.

المادة الحادية واألربعون :صالحيات مراجع الحسابات
لمراجع الحسابات في أي وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق،
وله أيضا ً أن ي لب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ،ليتحقق من
موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في ن اق عمله .وعلى رئيس مجلس اإلدارة
أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا صادو مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في
تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة .فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجب عليه أن ي لب
من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

المادة الثانية واألربعون :تقرير مراجع الحسابات

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا ً يتضمن موقف الشركة من
تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها ،وما يكون قد كشفه من مخالفات
ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى م ابقة حسابات الشركة للواقع.

النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
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الباب الثامن :حسابات الشركة وتوزيع األرباح
المادة الثالثة واألربعون :السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة اعتبارا ً من أول شهر يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

المادة الرابعة واألربعون :الوثائق المالية
 . 1يجب 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
ال ريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرو مراجع
الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما ً على األقل.
 . 2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه المجلس ورئيسها التنفيذي ومديرها
المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخ منها في مركز الشركة
الرئيس تحت تصرو المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين
يوما ً على األقل.
 . 3على رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر القوائم المالية للشركة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير
مجلس اإلدارة للسنة المالية المعنية على موقع السوق المالية (تداول) وكذلك تزويد الجهات
المختصة بصورة من هذه الوثائق قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر
يوما ً على األقل.

المادة الخامسة واألربعون :توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:
-1

يجنب  ٪10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز للجمعية
العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور  ٪30من رأس المال
المدفوع.

-2

يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق
مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين .وللجمعية
المذكورة كذلك أن تقت ع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي
الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات لخدمة المجتمع.

-3

يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحا ً للمساهمين بموجب توصية من مجلس اإلدارة وفقا ً لما
تقتضيه األنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد في المادة ( )46من هذا النظام.

المادة السادسة واألربعون :استحقاق األرباح واألرباح المرحلية

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن في توصية
مجلس اإلدارة ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي
األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
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ويجوز للشركة بموجب هذا النظام توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) على مساهميها
بعد استيفاء الضواب التالية:
 )1أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار من
الجمعية يجدد سنوياً.
 )2أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
 )3أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتست يع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 )4أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا ً ألخر قوائم مالية مراجعة ،كافية لتغ ية
األرباح المقترح توزيعها ،بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه
القوائم المالية.
 )5يجب على مجلس اإلدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب
األرباح التي تم ت وزيعها على المساهمين خالل الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى
نسبة األرباح المقترح توزيعها نهاية السنة المالية وإجمالي هذه األرباح.
 )6اإلفصاح واإلعالن عن قرار توزيع األرباح على موقع السوق المالية (تداول) فور اتخاذه من
قبل مجلس اإلدارة.

المادة السابعة واألربعون :توزيع األرباح لألسهم الممتازة
 )1إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية ،فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد
دفع النسبة المحددة وفقا ً لحكم المادة ( )114من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة
عن هذه السنة.
 )2إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقا ً لحكم المادة ( )114من نظام الشركات من
األرباح مدة ثالث سنوات متتالية فانه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم 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 كل أرباح
األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

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

النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
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الباب التاسع :المنازعات
المادة التاسعة واألربعون :دعوى المسؤولية
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا
كان من شأن الخ أ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به .وال يجوز للمساهم رفع الدعوى
المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها الزال قائما ً .ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة
بعزمه على رفع الدعوى.

الباب العاشر :حل الشركة وتصفيتها
المادة الخمسون :انقضاء 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 سل اته وأتعابه والقيود المفروضة على سل اته والمدة الزمنية
الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها
ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سل ة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء
قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي
وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها
التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

الباب الحادي عشر :أحكام ختامية
المادة الحادية والخمسون :نظام الشركات
ي بق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به ن

في هذا النظام.

المادة الثانية والخمسون :النشر

يودع هذا النظام وينشر طبقا ً لنظام الشركات

النظام األساسي لمجموعة صافوال (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
RY\847631.2

ولوائحه.
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